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Valget er også en udfordring af vanernes magt
Onsdag 5. juni er der valg til Folketinget. VLAK-blokken har meldt ud, at der skal satses mere på veje-løsninger og
mindre eller slet ikke mere på jernbaneløsninger, end der allerede er afsat. VLAK-Regeringen har meldt ud, at den
ser kollektiv transport som en del af fremtidens mobilitet.
Den anden fløj har mere fokus på løsninger, der også omfatter tog. Blandt andet, at er også skal køre tog over en
kommende fast forbindelse mellem Jylland og Sjælland. Et af argumenterne er, at flere veje vil give plads til flere
biler, der vil hobe sig op i byerne. Flere veje og flere biler vil gå imod ønsket om at skabe mere mobilitet.
Hvad enden af debatten bliver, vil folketingsvalget vise. Det afhænger af, hvor hver enkelt borger vælger sætter sit
kryds.
På denne plads giver valget anledning til at pege på, at vi hver især har indflydelse på, hvor meget vi belaster miljøet,
når vi rejser fra et sted til et andet.
I den sammenhæng - og med klima-temaet som det største i valgkampen - bliver vi udfordret på vores vaner.
På det økonomiske område kunne vi bidrage positivt til økonomien i de fælles transportløsninger. Hvis vi hver især
rejste med bus eller tog i stedet for med vores bil, vil trafikselskaberne sort set uden ekstraomkostninger kunne fastholde og i nogen udstrækning udbygge serviceniveauet.
På miljøsiden vil vi bidrage til at nedbringe CO2-udslippet.
På trængselssiden vil vi mindste presset.
Har vi noget valg? Ja, men set fra denne plads vil det være dumt at vælge fælles transport fra, for der ligger mange
muligheder for at møde andre mennesker, sidde og arbejde, komme sikkert hjem fra byen.
Denne leder er for eksempelvis skrevet under en togrejse mellem Aarhus og København. Og i næste uge står der
transport til Himmerland på programmet - mod tog og bus - plus en Plustur med mobilitetsselskabet Nordjyllands Trafik.
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20-årig får bøde for at dele
billeder og video fra togulykke
Retten i Svendborg har idømt en 20-årig mand en bøde, fordi han delte billeder og video inde fra det
tog, som onsdag 2. januar blev ramt af en sættevogn, der havde revet sig løs fra et modkørende
godstog på Storebæltsbroen. Otte mennesker mistede livet ved ulykken
Den 20-årige stod tiltalt for at have delt billeder og video, der viste "legemsdele og andet biologisk materiale" fra fem
af de otte døde mennesker med mindst to af sine venner og flere medier.
Retten i Svendborg fandt den 20-årige skyldig i "uberettiget videregivelse af billeder".
Den 20-årige nægtede sig skyldig efter Straffelovens paragraf 264d, men erkendte de faktiske omstændigheder.
Straffeloven paragraf 264 d:
Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart
kan forlanges unddraget offentligheden. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvor meddelelsen eller billedet
vedrører en afdød person.
Stk. 2.
Foreligger der under hensyn til oplysningernes eller videregivelsens karakter og omfang eller antallet af berørte
personer særligt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 3 år.

Tyskland får endnu en FlixTrain-forbindelse
Torsdag morgen blev der fløjtet afgang på den tredie FlixTrain-forbindelse i Tyskland. Den forbinder
Berlin og Køln og har en bus-feeder-forbindelse mellem Hamburg og Hannover
Den nye FlixTrain-forbindelse vil supplere de to eksisterende, der kører mellem Berlin og Stuttgart og mellem Køln
og Hamburg. Men den nye forbindelse vil FlixTrain, der er en del af det tyske mobilitetsselskab Flix Mobiliy, som driver fjernbuslinier over hele Europa og i USA, sætte flere stationer på sit net af tog-forbindelser.
FlixTrain peger på, at selskabet med den tredie togforbindelse i Tyskland nu har etableret det første private langdistance-netværk med tog i Tyskland.
Energien, der skal drive de elektriske tog fremover, er garanteret bæredygtig af Greenpeace Energy.
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FlixBus åbnede sin første tog-forbindelse i
Tyskland for omkring et år siden. Siden det første FlixTrain afgik har over en millioner passagerer benyttet sig af Flix-togene, der har en
belægningsprocent på over 70. Den høje belægning tager FlixTrain som et bevis på, at der
er efterspørgsel efter tog som transportform.
FlixTrain peger også på, at det vil anspore selskabet til løbende at forbedre passagernes oplevelser med selskabets tog.

Nordjysk buskørsel bliver
dyrere efter udbud
Det 25. udbud af buskørsel under Nordjyllands Trafikselskab (NT) er afgjort. Udbuddet omfatter lokalruter i Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Mariagerfjord, Rebild og Aalborg kommuner samt en
række regionale ruter
Udbuddet omfatter ca. 82 busser og ca. 136.000 køreplantimer. Kørselsomfanget svarer til ca. 16 procent af NT’s
samlede buskørsel og er udbudt som både A-kontraktkørsel og B/T-kontraktkørsel.
12 virksomheder har budt pa�A-kontraktkørsel med i alt 70 tilbud pa�kørslen. For tilbud pa�B/T-kontraktkørsel har 16
virksomheder afgivet tilbud med i alt 123 tilbud pa�kørslen.
NT har efterfølgende evalueret de indkomne tilbud ud fra de fastsatte kriterier i udbudsvilkårene. På den baggrund
har NT tildelt kontrakter til nedenstående entreprenører.
Valg af de angivne tilbud giver en samlet prisstigning pa�5,3 procent..
NT annoncerede udbuddet i februar med frist for indsendelse af tilbud 25. marts.
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Busoperatør er blevet præmieret for kvalitet
Trafikselskabet Movia har på baggrund af et større antal målinger af kundetilfredsheden uddelt en
række kvalitetspræmier. To af dem er gået til busoperatøren Keolis for kvalitetsniveauet på Linje
500S og Linje 14
- Vi er meget stolte af vinde begge de kvalitetspræmier, som handler om tung og intensiv kørsel, siger Peter Lanng Nielsen, der er
administrerende direktør i Keolis Danmark.
- Jeg sender straks æren videre til Keolis’
personale. Det er dem, der har skabt grundlaget for de flotte resultater. Særligt vil jeg
fremhæve chaufførerne på de to buslinjer.
Det er chaufførernes service, der i sidste
ende er den afgørende faktor.
Linje 500S, der kører fra Kokkedal Station til
Ørestaden, har vundet prisen som Årets Sbuslinje flere gange senest i 2016.
Linje 14, der kører fra Ryparken gennem københavnske brokvarterer til Mozarts Plads i sydhavnskvarteret, var i år
med i konkurrencen om Årets Københavnerlinje for første og nok også for sidste gang, da linjen ændres og reduceres kraftigt i forbindelse med åbningen af den kommende Metrocityring.
- De to kvalitetspræmier til Keolis skal ses i lyset af en benhård konkurrence mellem busoperatørerne om at opnå
den bedste kvalitet, siger Peter Lanng Nielsen og fortsætter:
- Vi sætter passagererne og deres mening meget højt, og vi arbejder på hele tiden at skabe den bedste mulige relation til passagererne. Vi synes det er et godt valg, at passagerernes mening ligger bag uddelingen af kvalitetspræmierne.
Han understreger, at det ikke altid er lige enkelt at fastholde en høj kvalitet i hverdagen. Der skal et ekstra skub til for
at fastholde og øge engagementet.
- Keolis råder heldigvis over en stor kreativitet i medarbejderskaren, så det lykkes tit at hæve niveauet et ekstra nøk i
forbindelse med lokale kampagner, som kan være rettet mod passagererne eller mod at præstere ekstra godt på
f.eks. præcisionen, kundeservicen eller busserne rengøring, siger Peter Lanng Nielsen.
Peter Lanng Nielsen peger på, at en høj kvalitet i buskørslen i allerhøjeste grad er et spørgsmål om teamwork.
- Det er ikke noget enkeltpersoner kan gøre selv, det er vi fælles om, siger Peter Lanng Nielsen og understreger, at
det er vigtigt Keolis, at alle involverede medarbejdere helt konkret kan mærke, at de har været med at gøre en forskel.
Det er kundernes - passagerernes - mening, der i sidste ende afgør, hvem der kan køre hjem med kvalitetspræmierne.
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Direktør får tre år mere forrest i bussen
Lars Berg, som siden 2014 har været administrerende direktør for trafikselskabet Sydtrafik, der koordinerer tog-, bus- og flextrafik i den syd- og sønderjyske del af Region Syddanmark, får sin kontrakt forlænget En enig bestyrelse har besluttet give Lars Berg tre år mere - helt fremme i bussen
Sydtrafik peger på, at Lars Berg har spillet en stor rolle i, at Sydtrafik i dag fremstår som et innovativt, moderne og effektivt drevet trafikselskab.
- I bestyrelsen var alle enige om at forlænge kontrakten til 31. marts 2023 - En kontrakt som ellers ville udløbe 31.
marts 2020, siger Henning Ravn, der er formand for Sydtrafiks bestyrelse.
Lars Berg overtog i januar 2014 direktørposten i et trafikselskab, der havde brugt årene siden sammenlægningen i
2007 til at sikre en stabil drift og fleksible tilbud, som der står på Sydtrafiks egen hjemmeside. Med direktørskiftet
kom et øget fokus på innovation, samarbejde og udvikling. I år er Sydtrafik trods sin lille størrelse helt på højde med
de andre trafikselskaber - eksempelvis når det kommer til brugen af informationsteknologi.
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- Vi er de eneste i Danmark, der har digitaliseret alle vores kort-produkter, så vi er helt i toppen på datadrevet udvikling, kendskab til rejsemønstre, behovstyret betjening og bæredygtighed. Og de mange data kommer regionen og
kommunerne til gode, når der skal træffes beslutninger om den kollektive trafik, siger Henning Ravn og fortsætter:
- Når vi samtidigt kan se, at brugertilfredsheden stiger, og trivselsmålinger blandt ansatte placerer Sydtrafik helt i top,
så er vi meget glade for at kunne fortsætte samarbejdet med Lars Berg.
Lars Berg, der er 51-år, er glad for tillidserklæringen fra bestyrelsen:
- Jeg er både glad og stolt over, at bestyrelsen og jeg er helt enige om at fortsætte samarbejdet. Det har været 5
spændende år, og jeg ser meget frem til at fortsætte udviklingen af Sydtrafik. Vi har netop vedtaget en opdateret strategiplan for de kommende 4 år, som indeholder mange spændende elementer, der sikrer Sydtrafiks fortsatte fremdrift. Det skal vi nu have sat handling bag, siger Lars Berg.
Lars Berg kom i 2014 fra en stilling som segmentdirektør ved ISS Facility Services Danmark. Før dette havde han
beskæftiget sig med kollektiv trafik i en tre-årig periode som regionschef hos Arriva Skandinavien i Hedensted, hvor
han havde ansvaret for Arriva’s busaktiviteter i Region Syddanmark.

Trafikselskab kører med fælles fodslag
med chauffører og vognmand
I kampagnen ”Tryk Stop” fortæller buschauffører landet over om stramme køreplaner, der gør det
svært at få pauser til for eksempel at komme på toilettet. Køreplanerne udfordres blandt andet af en
øget trængsel på gader og veje. Derfor mødtes trafikselskabet Midttrafik, fagforeningen 3F Transportgruppe og busselskabernes brancheforening Dansk PersonTransport for nyligt for at drøfte,
hvordan samarbejdet om tilrettelæggelse af køreplaner i Midtjylland kan forbedres
Parterne melder, at der på mødet var en positiv og løsningsorienteret dialog, hvor alle parter havde en forståelse for
hinandens udfordringer og ansvar i det daglige. Midttrafik skal sikre, at de overordnede køretider i køreplanen kan
overholdes, mens busselskaberne har ansvar for, at chaufførernes vagter indeholder de overenskomstmæssige pauser.
Midttrafik inddrager allerede i dag busselskaberne i planlægningen af køretider, mens busselskabet koordinerer
chaufførernes input og sende resultatet til Midttrafik. Under dagens møde blev parterne enige om en række konkrete
tiltag til at forbedre denne arbejdsgang.
På førstkommende møde i Midttrafiks entreprenørudvalg 24. juni tager Midttrafik og busselskaberne det første skridt
til en formalisering og forventningsafstemning i forhold til en styrkelse af køreplanprocessen og chaufførernes inddragelse.
- Ligesom chaufførerne har Midttrafik en tydelig interesse i, at køreplanerne afspejler virkeligheden. Hvis køreplanerne ikke er troværdige, medfører det en dårlig oplevelse for chauffører og kunder, hvilket kan resultere i, at kunderne fravælger den kollektive trafik, siger Midttrafiks direktør Jens Erik Sørensen og fortsætter:
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- Vi har i dag haft et konstruktivt møde,
hvor vi er blevet enige om at forfine arbejdet mellem chaufførerne, busselskaberne
og Midttrafik. Dermed sikrer vi i fællesskab, at chaufførerne kender processen
omkring arbejdet med køreplanen, og at
deres input løbende bliver inddraget.
Sektorchef Lasse Repsholt fra Dansk PersonTransport deltog i fredagens møde
som repræsentant for busselskaberne, der
har ansvaret for at levere buskørslen til
Midttrafik og samtidig sikre chaufførerne et
godt arbejdsmiljø.

Initiativer:
•

•

•

Midttrafik stiller sit IT-planlægningsværktøj til rådighed for busselskaberne, så de kan følge de data, der registreres om køreplaner og faktiske køretider
Der skal ske en styrkelse af den løbende dialog om køreplaner, fremkommelighed og køretider, så Midttrafik har et solidt
grundlag for en bedre køreplanlægning - både når løbende justeringer er nødvendige og i forbindelse med, at den årlige
omlægning finder sted
Midttrafik, 3F og Dansk PersonTransport udvikler i fællesskab
et digitalt værktøj, der skal gøre det lettere for buschaufførerne at indberette de problemer og behov for justeringer, som
de oplever i deres dagligdag på ruten
Midttrafiks kursusprogram til chaufførerne, Fly High, udvikles
så chaufførerne får et bedre kendskab til processen omkring
køreplanlægning, og hvordan de kan bidrage til den

•
- Resultaterne af dagens møde med Midttrafik og 3F vidner om, at der er ikke
nogen enkel løsning på udfordringerne i
trafikken. Vi kommer alle til at påtage os et
ansvar for at få bussen, chaufførerne og
vore fælles kunder frem til tiden. Jeg glæder mig til at se resultaterne af de forskellige initiativer, vi nu sætter i søen, siger Lasse Repsholt.

Forhandlingssekretær Kim Poder i 3F Transportgruppe siger, at 3F er klar til aktivt at deltage i processen omkring
bedre køreplaner og dermed sikring af chaufførernes pauseforhold.
- Vi glæder os til det videre samarbejde, til gavn for alle parter, siger han.

Debat:

Dansk PersonTransport har en række
ønsker til politikerne
Tirsdag 7. maj skød statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) gang i kampen om pladserne i Folketingssalen. Kampen bliver afgjort 5. juni, og Dansk PersonTransport håber, at politikerne i kampen
om pladserne kommer til at berøre en række aktuelle problemstillinger i bus- og taxibranchen
Dansk PersonTransport, der organiserer taxi- og busvognmænd, har i forbindelse med valget listet sine fem mærkesager op:
Busserne skal frem - Den kollektive trafik på hjul udgør en hjørnesten for Danmarks sammenhængskraft og bør derfor sættes højt på den politiske dagsorden, når der skal tages stilling til landets presserende problemstillinger.
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Moderne taxibranche i grøn balance - Taxierne binder de forskellige transportformer sammen og er derfor en væsentlig faktor for landets mobilitet. Derudover ser vi flere eksempler på, at taxi-vognmænd agerer frontløbere, når det
kommer til klimavenlige transportformer.
Udenlandske busser skal leve op til danske vilkår - Udenlandske busvognmænd, der hverken følger danske løn- og
arbejdsvilkår eller betaler moms underminerer den danske samfundsmodel og skaber et stort tab af danske arbejdspladser. Det bør prioriteres højt at finde nationale løsninger, der sikrer fair konkurrence mellem danske og udenlandske busvognmænd.
Ordentlige løn- og arbejdsvilkår i flextrafikken - Flextrafikken løfter en vital og krævende opgave, da operatørerne
heri befordrer svage borgere i samfundet. Derfor bør det fra politisk side prioriteres at skabe ordentlige vilkår, der sikrer høj kvalitet og faglighed for de operatører, der udfører denne form for persontransport.
Fornuftige kontroller og sanktioner - Proportionerne i vores retssystem skal være retmæssige. Derfor bør bødestraffene for overtrædelser af eksempelvis køre- og hviletidsreglerne eller synsreglerne stemme overens med forseelsens
karakter. Ud med skrappe straffe for bagatelovertrædelser, der ingen betydning har for færdselssikkerheden og ind
med hårde straffe for forseelser, der er til fare for færdselssikkerheden, og til dem der bevidst forsøger at snyde.

Kollektiv Trafik Forum har fået ny formand
FynBus lagde sidst i maj lokaler til årsmødet i Foreningen Kollektiv Trafik Forum, der
blandt andet står bag kollektivtrafik.dk, som vi her på Magasinet Bus/transportnyhederne.dk samarbejder med om nyheder. På årsmødet fik foreningen ny formand Lasse Repsholt, der er Sektorchef – Rutesektor hos organisationen Dansk PersonTransport
Efter valget ser foreningens initiativ-udvalg sådan ud:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lasse Repsholt, Dansk PersonTransport - formand
Carsten Hyldborg, Fynbus
Jens Boe Jacobsen, Arriva Danmark
Kurt Lauridsen, Lokaltog
Henrik Severin Hansen, Danske Regioner
Jan Øhlenschlæger, Aalborg kommune
Tony Bispeskov, DSB
Eskil Thuesen, Trafikselskabet Movia

•

Tim Valbøl, Umove - suppleant

•
•

Jakob Petersen, Tide Bus - revisor
Erik Ørskov, Region Syddanmark - revisorsuppleant
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Nuværende skatteminister Karsten Lauritzen (V) nr. 5 fra venstre diskuterede grøn omstilling ag bustrafikken med socialdemokratiets transportordfører Rasmus Prehn (th).
(Foto: Arriva)

Grøn omstilling af bustrafikken var i fokus
Mandag 27. maj debatterede skatteminister Karsten Lauritzen (V) og transportordfører Rasmus
Prehn (S) grøn omstilling for bustrafikken hos busoperatøren Arriva i Aalborg. For at nå det mål om
CO2-neutral bustrafik i 2030, som den nuværende VLAK-Regering har sat, skal omstillingen hjælpes i gang
Debatten handlede om, hvordan vi omstiller til grøn bustrafik, så busdriften er CO2-neutral i 2030. Et mål, som Nordjyllands Trafikselskab og busoperatøren Arriva er klar til at sætte kursen mod.
- Jeg vil arbejde for, at regeringen og kommunerne efter valget sætter sig sammen for at sikre, at al bustrafik er CO2neutral i 2030. Det gælder også for al trafik i Nordjylland, hvor jeg støtter NT’s mål om, at alle nye regionalbusser skal
køre på klimavenlig biogas. Den grønne omstilling må dog aldrig betyde færre busser. Vi skal opretholde et Danmark
i balance med plads til både privatbilismen og de, der foretrækker bus og tog, sagde Karsten Lauritzen, som på
mødet slog fast, at det ikke er Venstre-politi at investere flere penge i tog og jernbaner, end dem, der allerede er sat
af.
Rasmus Prehn ønsker at sætte fart på omstillingen, og vil blandt andet gøre det ved at sikre attraktive rammebetingelser for trafikselskaberne, når de investerer i klimavenlige drivmidler.
- Hvis vi skal sikre en grøn omstilling af vores bustrafik, skal vi have turbo på nu. Vi skal fra statens side sikre, at de
rammebetingelser der er, for vores kollektive trafikselskaber, de er så gode, at det er økonomisk rentabelt for dem at
investere i f.eks. biogas- eller el-busser, sagde Rasmus Prehn, der modsat sin politiske modspiller er indstillet på at
investere i hele den kollektive trafik - også i jernbaner og tog
Både Karsten Lauritzen og Rasmus Prehn var enige om, at målet er at finde en bred politisk aftale om infrastruktur
efter valget. Brede aftaler i Folketinget, der ikke laves om ved hvert regeringsskifte vil sikre kendte rammebetingelser
for den kollektive trafik i længere perioder.
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Landets største byer kan stille skærpede krav
til lastbiler og busser
Fra næste sommer kan der komme færre gamle forurenende dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler i gadebilledet i Danmarks større byer. Det er resultatet af en ny lov om miljøzoner, som et flertal
i Folketinget vedtog tirsdag før statsministeren gik på talerstolen i Folketinget for at fortælle, at der
skal være valg til Folketinget onsdag 5. juni
Den nye lov betyder, at ældre lastbiler, busser og varebiler ikke længere kan få adgang til København, Frederiksberg,
Aarhus, Odense og Aalborg, med mindre de har monteret et partikelfilter. Ifølge den nye lov er det op andre større
byer at bestemme, om de vil indføre miljøzoner.
Med de skærpede krav i miljøzoner kan man reducere den samlede udledning af sodpartikler fra trafikken i de store
byer med op til en fjerdedel.
- Vi vil ikke have forurenende lastbiler ind i vores store byer, og derfor er det dejligt, at Folketinget har vedtaget, at vi
skal have opdateret vores miljøzoner efter 10 år med stilstand. Jeg er glad for, at vi nu kan tage endnu et vigtigt
skridt på vejen for at få nedbragt luftforureningen, så borgerne trygt kan leve og bo i vores store byer, siger miljø- og
fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V).
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I forbindelse med den nye lov er der lagt op til en strammere håndhævelsen af miljøzonerne, så det bliver sværere at
snyde med reglerne. Det sker ved at indføre en digital kontrol baseret på digital aflæsning af nummerplader. Det betyder samtidig, at erhvervslivet slipper for at skulle få og sætte fysiske miljøzonemærker i bilerne. De nærmere regler
for den digitale kontrol skal fremsættes i et nyt lovforslag i næste folketingssamling.
Den nye lov om skærpede miljøzonekrav til tunge køretøjer og varebiler blev vedtaget af regeringspartierne Venstre,
Liberal Alliance, Konservative med opbakning fra Socialdemokratiet, Danske Folkeparti, Enhedslisten og SF. Radikale og Alternativet stemte hverken for eller imod.

Fakta om de strammere regler i miljøzoner:
Stramningen af miljøzonerne for dieselkøretøjer falder i tre trin:
Fra 1. juli 2020:
Busser og lastbiler skal være registreret den 1. oktober 2009 eller være nyere.
Varebiler skal være registreret den 1. januar 2007 eller være nyere.
Fra 1. juli 2022:
Busser og lastbiler skal være registreret den 1. januar 2014 eller være nyere
Varebiler skal være registreret den 1. januar 2012 eller være nyere
Fra 1. juli 2025:
Varebiler skal være registreret 1. september 2016 eller være nyere:
Køretøjer, der ikke lever op til datokravene, kan på linje med de gældende regler få
adgang til miljøzoner, hvis de har monteret et partikelfilter. Varebiler med partikelfilter vil samtidig undgå den årlige partikelfilterafgift.

Fakta om vejtransportens forurening:
•

•

•

Vejtransporten er kilde til ca. 30 procent af de samlede NOx -udledninger og ti
procent af partikeludledningen i Danmark. I stærkt trafikerede gader i myldretiden er andelen endnu højere
Skærpelse af miljøzonekravene til de tunge køretøjer og varebiler forventes at
reducere den samlede partikelforurening fra bilernes udstødning med 25 procent og reducere NOx-udledningen fra udstødningen med fem procent
Loven forventes at give erhvervet omkostninger til udskiftning af køretøjer og
eftermontering af partikelfiltre i størrelsesordenen 160 millioner kroner frem
mod 2021
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DSB efterlyser grønne idéer
DSB har et mål om at være CO2-neutralt i 2030. Det kræver nytænkning og handling. Togtransport
er i dag et klimavenligt transportvalg, men DSB vil være endnu bedre. Og med 500.000 daglige rejsende spiller DSB en vigtig rolle i gøre transport mere bæredygtigt - og reducere trængslen i og omkring de store byer
- Danmark har brug for en udbygget og velfungerende
kollektiv trafik, der kan flytte hundredtusinder af mennesker effektivt, komfortabelt og miljørigtigt. Her kommer
jernbanen til at spille en hovedrolle. DSB er i fuld gang
med at indkøbe elektriske lokomotiver, nye vogne og nye
elektriske togsæt. Banedanmark sætter strøm til jernbanen og opgraderer spor og signaler. Det er et vigtigt skridt
mod en bæredygtig kollektiv transport, men der skal mere
til, og vi skal gang nu, siger administrerende direktør i
DSB Flemming Jensen.
Derfor lancerer DSB en idékonkurrence, så togselskabet
sammen med passagerer og andre med interesse i mere
bæredygtig transport kan få inspiration til, hvordan togene
kan køre mod grønnere fremtid. Konkurrencen løber fra
onsdag 22. maj og tre uger frem. Alle kan skrive ind og bidrage med gode ideer til et grønnere DSB og dermed en

Om idékonkurrencen:
•

•
•

•

Alle grønne ideer er velkomne. Både til tog,
stationer, værksteder og kiosker. Ideerne vurderes af et panel af eksterne eksperter, DSB’s
miljøafdeling og topledelse
Konkurrencen løber i perioden fra 22. maj til og
med 12. juni
DSB kårer en vinder i tre forskellige aldersgrupper og præmien er en klimavenlig rejse: to
InterRail-billetter på 1. klasse. Der er desuden
præmier til alle finalister i de enkelte aldersgrupper
DSB modtager idéer på dsb.dk/ideer - klik her:
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mere klimavenlig transport. Konkurrencen skal supplere det arbejde DSB har sat i gang internt for at kortlægge og
udpege initiativer, der i de kommende år skal gøre DSB’s samlede miljøaftryk mindre.
- På tværs af det politiske spektrum og på tværs af aldersgrupper er der krav om, at vi i fællesskab skal alvorligt i
gang med at løse klodens problemer. Det er ikke en modedille at arbejde med klima og bæredygtighed. Det er et
krav til alle virksomheder, der vil spille en rolle i fremtiden. Kloden kræver det og kunderne kræver det. Men det er
samtidig et krav, der taler direkte og positivt til vores kerneforretning. DSB har en attraktiv vare i arbejdet for en grøn
omstilling i Danmark, understreger Flemming Jensen.

Busbranchen forener sig om
overgangen til klimavenlig bustrafik
Dansk PersonTransport har stiftet en ERFA-gruppe, der samler foreningens medlemmer og associerede medlemmer om de mange spørgsmål, der opstår i forbindelse med den grønne omstilling af
den kollektive trafik. De første møder i den nye ERFA-gruppe er sat til 23. maj og 3. juni
Baggrunden for at samle en ny ERFA-gruppe er, at den kollektive bustrafik i de kommende år vil køre fra fossile
brændstoffer til alternative og mere bæredygtige drivmidler.
Omstillingen giver anledning til mange spørgsmål, som ERFA-Gruppen gerne vil fokusere på:
•
•
•
•

Hvilke teknologier er bedste egnede i de enkelte byer, kommuner og regioner?
Hvor hurtigt skal omskiftningen ske?
Hvordan sikrer vi den nødvendige balance mellem klima, lokalt miljø, forsyningssikkerhed og økonomi?
Hvordan udformes udbuds- og kontraktmaterialer i trafikselskabernes udbud, så vi finder de rigtige løsninger til
de rigtige priser

Den nye ERFA-gruppe under Dansk PersonTransport samler foreningens medlemmer om disse spørgsmål - og
mange flere. I ERFA-gruppen deltager - foruden repræsentanter og eksperter fra busselskaberne, de af Dansk PersonTransport’s associerede medlemmer, der leverer busserne til det danske marked:
•
•
•
•
•

EvoBus / Daimler / Mercedes-Benz
MAN Truck & Bus Danmark A/S
Solaris Bus Danmark A/S
VBI Group ApS (Iveco)
VDL Bus & Coach Danmark

- Vi går meget ydmygt til opgaven og de svære spørgsmål, men er også meget fortrøstningsfulde. Vi har samlet folk
med masser af viden om den daglige busdrift og busproducenter med forskellige styrker og løsninger til omstillingen
af den kollektive bustrafik. Ambitionen er i første omgang at gøre os selv og hinanden klogere og dernæst – meget
gerne – dele vores viden, konklusioner og anbefalinger med vores samarbejdspartnere i den kollektive bustrafik,
siger sektorchef Lasse Repsholt.
Det første møde i ERFA-gruppen fandt sted torsdag 23. maj, mens det næste møder finder sted mandag 3. juni.
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eCitaro ved en ladestander

(Foto: Rolf Brems)

Den elektriske fremtid er ankommet med bussen
Da Daimler bus præsenterede den nye batteridrevne eCitaro sidste år i Mainz, var det Daimlers svar
på fremtidens bus i en ”emission free” version. eCitaroen er som koncept udviklet ud fra dieselversionen, og er udviklet til bytrafik i både en 12 meter version og en 18 meter ledbus
Af Rolf Brems
I år var vi så inviteret til Mannheim for at deltage i en - hvad man kaldte eCitaro Test Procedure, hvilket betød en gennemgang af de forskellige referencer og parametre, som danner grundlag for en test, når man snakker batteridrevne
køretøjer. Det er jo en vigtigt forudsætning, når man skal sammenligne med andre batteridrevne busser.
I stedet for kilometer pr. liter snakker man nu om kWh. Her skal man nu forholde sig til et totalt forbrug, et minimums
forbrug og et forbrug i kW pr. kilometer. Det totale forbrug opstår, når bussen kører, minimumsforbruget når køretøjet
holder stille, men stadig med alle systemer tændt. Forbruget af kW pr kilometer er kun interessant, hvis man kender
alle forudsætninger til destinationen, altså om man i et kuperet eller bjergrigt område skal mest op - eller ned - og har
en id´idé om, hvor mange passagerer, der skal med. Den forudseende chauffør slukker for alt i kabinen, altså klimaanlæg, destinationsskærme, billetudstyr og så videre ved tomkørsel.
Magasinet Bus 5 - 2019

Miljø
Daimlers test af den nye eCitaro er blevet udført under de samme forhold, som test af en konventionel diesel bus det vi sige under forskellige klimatiske og geografiske forhold - fra arktisk kulde til sydspansk varme.
Der er mange faktorer, som har en større indflydelse på køretøjets præstationer, end vi er vant til, når vi drejer nøglen på en dieseldrevet bus. Her har vi i princippet ubegrænsede muligheder med hensyn til aktionsradius - og skabe
det indeklima, vi har behov for. Vi har vores eget kraftværk.
Derfor opfattede jeg også testproceduren som et lille kursus i den nye batteriteknologi, og som en platform ud fra
hvilke kriterier, man kan sammenligne de forskellige batteridrevne fabrikater.
For når en fabrikant af en batteridrevet bus eksempelvis opgiver en aktionsradius, er det vigtigt at kende de forhold,
som bussen har opereret under. Har den stået natten over i varme eller kulde, luftens temperatur og fugtighed, kørselsmønster, kabineklimaet og meget mere.
Daimler selv bruger som grundlag for en test altid ”worst case scenario”, hvilket vil sige bytrafik med fuldt forbrug på
klimaanlæg etc.
Og det var nok det, som var vigtigt for Daimler at få kommunikeret ud, da flere busfabrikanter nu tilbyder deres kunder batteridrevne køretøjer.
Ny teknologi
Og selvom batteridrift som drivmiddel er mere end 100 år gammelt, er det først med den nye it-teknologi, der er kommet til, at el-drift er blevet mere effektiv og anvendeligt til blandt andet busdrift.
eCitaroen’s drivline er udstyret med to elmotorer på hver 125 kW monteret på hver sit baghjul. Disse to elmotorer,
som har en moment på to gange 485 Nm, har ikke meget tilfælles med en konventionel banemotor som på for ek-

Ladekabel, læg mærke til dimensionerne i forhold til kuglepennen på ladestanderen.
(Foto: Rolf Brems)
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sempel på et lokomotiv. Det er et stykke højteknologi, hvor motorerne arbejder synkront, men også hvor en bremsevirkning samler energi op, om former den til elektricitet og leverer den tilbage til batterierne.
En elmotor har jo en fantastisk virkningsgrad, hvilket gør at man ikke behøver en gearkasse, så her har man en væsentlig besparelse på vægt.
Batterierne, som i standardversionen nu er opdelt i 12 moduler - i stedet for 10 - yder 292 kWh og er placeret to steder på bussen, bagest i venstre side og på taget cirka en trediedel fra fronten. Det er også her, at man kan udvide
batteripakken med 6 moduler på hver ca. 25 kWh.
Bagest på taget ligger batterikølesystemet, og oven på de bageste batterier ligger kølesystemet for drivlinen og de
andre systemer.
Klima og varmesystemet fungerer med en varmepumpe, men understøttes ved lave temperaturer af varmen fra batterierne. Blæsere langs med siderne distribuerer varmen rundt i kabinen, men også antallet af passagerer - som jo
afgiver varme - tages der højde for.
Standard vægten på en 12 meter to-dørsversion ligger på ca. 14 ton og har plads til 75 passagerer - den maksimale
vægt er 19,5 ton.
Ved en forøgelse af batterikapaciteten kræves der af hensyn til vægtforøgelsen bredere hjul på forakslen.
Driften
Men udfordringerne står vel nærmest i kø, når man vil anvende et batteridrevet køretøj i vel nok det hårdeste kørselsmiljø - bytrafik.
For når en operatør sender en bus på gaden, ligger en stor del af økonomien i at holde bussen kørende tjenesten

Drivlinen, læg mærke til at de 2 motorer ikke er forbundet med en
aksel, det giver ”lavtgulv” i hele bussens længde. (Illustration: Daimler)
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Placering af de forskellige komponenter.

(Illustration: Daimler)

igennem. Der er man ikke nået til endnu. En eCitaro med den nuværende batteripakke har en rækkevidde på ca 170
kilometer i ”worst case scenario”, men op til 280 kilometer under ideelle forhold.
Vognløb i typisk bytrafik kører fra ca. 04.30 om morgenen til kl. 01.00 om natten. Ved 8-9 tiden er myldretidstrafikken
overstået, og nogle busser kan så returnere til depotet. Er der tale om en batteridreven bus, skal den nu kobles på en
ladestander, indtil den skal i drift ved 14-15 tiden.
Men nogle busser fortsætter på deres vognløb. De skal så trækkes hjem tidligere for at blive opladet.
Jo, vil nogen måske sige, men hvad nu hvis det samlede vognløb ikke overstiger 170 km?
Og det er her at batteridrift begynder at blive vanskeligt, for selvom bussen ikke kører over de 170 kilometer, bruger
den ca. 20 kW pr time på at holde sig igang, så antallet af kilometer skal holdes op imod antal timer den skal være i
drift.
Og det afhænger igen af udendørstemperaturen og indeklimaet i bussen. En eCitaro bruger ca 20 procent af den
medbragte energi på klimaanlægget, og jo større spredning der er på udendørstemperaturen og ønsket kabinetemperatur, desto mere energi skal der til.
Sidst - men ikke mindst afhænger bussens aktionsradius også af vejens beskaffenhed og chaufførens kørestil. Kører
man i sne forøges rullemodstanden. Med den nuværende batterikapacitet vil det betyde, at en operatør højest sandsynligt skal have flere busser for at dække det daglige vognløb, og da en batteribus typisk koster det dobbelte af en
dieseldrevet bus, er det store udskrivninger, der skal lægges på bordet.
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Indretning af chauffør plads

(Foto: Rolf Brems)

Ved sidste års præsentation var en 10 stk batteripack standard, den er nu hævet til 12 - sikkert i erkendelsen af en
for lille rækkevidde.
Planlægning af et givent vognløb skal planlægges ned i mindste detalje, ja vel helt sidestilles med chaufførens
køre/hviletid.
Løsningen er umiddelbart at oplade bussen i løbet af dagen, men en typisk ladestander, som bruges til eCitaro’en,
koster ca. 300.000 kroner og fylder ca. en kubikmeter.
Daimler eksperimenterer i øjeblikket på, at eCitaro’en bliver udstyret med en pantograf, som selv løfter sig op og
oplader batterierne ved for eksempel en endestation.
Igen skal man så indlægge i vognløbet en pause/oplade tid, hvilket øger driftsomkostningerne + indkøb af ladestandere. Kommer bussen senere frem end planlagt, har den ikke alene brugt mere af sin kapacitet, men mister også ladestandertid således, at den løber tør før den planlagte tid.
For en større operatør med en driftsovervågning vil det kræve meget mere for medarbejderen at holde fokus på den
enkelte bus i forhold til vognløbet. For chaufføren på en mindre garage skal man til at tænke lidt som en pilot med
hensyn planlægning, for hvis man mister ladestander tid på grund af forsinkelser, rækker kapaciteten ikke til dagens
tjeneste.
Infrastrukturen
På garageanlægget skal der populært sagt investeres i kobber. Alt efter antal busser skal hele el-nettet - både det interne, men også dele af det offentlige - forberedes på det øgede forbrug som der kræves.
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Opladningstiden, hvor man ikke belaster batteriet ud over det normale er ca. 6-8 timer, men på 2 timer kan man lynlade ca 150kW, hvilket dog forkorter batteriets levetid. Daimler forskriver dog, at man ikke kommer under 20kW i batteri niveau.
Hvis man for eksempel hos Keolis i Odense skulle oplade 100 busser hver nat, og at man anslog, at der skulle oplades ca 250 kW på hver, ja så ville det kræve en transformator som en 12 fods container.
For at busserne skulle kunne yde det optimale, skulle de stå i et opvarmet garageanlæg om vinteren, hvor Daimler
anbefaler en rumtemperatur på ca. 15 grader.
Ved opladning af bussen udvikles der varme, jo hurtigere opladning, desto mere varme, faktisk helt op til 14 procent
afgives som spildvarme.
For at spare på bussens batteri kan man indstille kabinetemperaturen i depotet således, at bussen starter sit løb på
for eksempel 20 grader.
På mange anlæg bruger man også at servicerer busserne på deleløb imellem myldretiden, det vil så kræve ladeanlæg, og at disse er sat til, medens mekanikeren arbejder på bussen.
Som jeg var inde på i min artikel sidste år om eCitaro’en, så kræves der nok en intern nødforsyning, hvis bystrømmen skulle falde ud, så man ikke står med en lammet bytrafik som følge af strømsvigt.
Testkørslen
Bussens indretning for chaufføren er meget lig en konventionel bus. Der er en hovedafbryder, men står den under
ladning, er der lamper der lyser i instrumentdisplayet.
Når hovedafbryderen tændes, kommer der liv i instrumenterne, chaufføren kan nu se batteriernes niveau både i procenter, men også som en tankmåler. Gearvælgeren er også den samme med D-N-R og sidder i højre side for chaufføren. I det hele taget er førerindretningen enkel og overskuelig.
Testkørselen, som var en defineret rute igennem byen, blev foretaget, som det var en bybus med stop, døråbninger
og lukninger, acceleration og nedbremsninger.

Venstre sidepanel med ”Start” knappen øverst.
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Instrumenterne, fra venstre speedometer, til højre, Powermeteret, som viser forbrug med udsving til højre, og regenerering til venstre. Tankmåler til venstre er til separat brændstof tank til oliefyr, og til højre batteriniveauet. I displayet vises
også batteriets niveau i procenter, og spændingen på det almindelige strømsystem.
(Illustration: Daimler)
Til ære for de indbudte gæster kunne vi på to skærme følge bussens hastighed, ind og udvendig temperatur, og det
aktuelle forbrug. Man kunne se, hvormange kW der blev hevet ud, og hvor mange man kunne regenerere ved
bremsning. For chaufføren er det selvfølgelig vigtigt at kunne se hastigheden, men det vil også blive en chaufførs opgave i fremtiden at se på forbruget i kW og vurdere, om der nu også er nok til tjenesten. Samtidig vil det optimale
kørselsmønster forhåbentlig blive en integreret del af oplæringen, så kapaciteten udnyttes til fulde.
Klar til testkørslen sætter chaufføren bussen i DRIVE - det mærker man ikke - og bussen accelererer nu glat og lydløs op på 50 km/t. Da vi når ud på en ringvej, som til forveksling ligner en motorvej, øger chaufføren nu farten til 80
km/t. Man kan mærke, at der er et godt træk. Og ingen støj. Bagest i bussen kan man svagt høre en form for elektronisk lyd, som kendes fra S-tognene i København
Ved nedbremsning trykker chaufføren let på bremsen og bussens el-motorer fungerer som generatorer, der opsamler
den bevægelsesenergi, der normalt vil gå tabt i form af varme i bremser eller retarder, omformer den til elektrisk
energi og sender den op til batterierne. Bremses der for hårdt, bliver det til en konventionel bremse, hvor energien
går til spilde. Bussen, vi kørte i, havde som ekstraudstyr en elektrisk retarder, som bremsede bussen på den optimale måde med regenerering af energien. Og det var yderst behageligt, ingen huggen, kun én glat og blød nedbremsning.
På vej op ad en stejl rampe ville chaufføren vise trækkraften. Her var batteribussen enhver dieselbus overlegen. Men
det kunne også ses, at der blev hevet nogle kW ud på få sekunder.
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Chaufføren demonstrerede også friløbet, som var ekstremt godt, når han slap ”speederen”. Det svarede til at sætte
en bus i frigear. Men igen opstår der et dilemma, skal man bruge bremsen og regenerere strøm, eller bare trille? Det
afhænger af det samlede forbrug, og adgang til ladestandere.
Under testkørslen var vi ca. 30 personer ombord, og senere på fabrikken da bussen blev kørt op på en vægt, viste
den 16.500 kg - altså 2.500 kg under max vægt.
Med den vægt og det kørselsmønster vi blev præsenteret for, kunne vi se, at forbruget ville ende op med, at bussen
havde en aktionsradius på ca 180 kilometer.
Under testen regnede det, men jeg observerede ikke noget dug på indersiderne af ruderne.
For en bybus ligger det i sagens natur at den skal standse og sætte i gang mange gange, og når temperaturen er lav,
er der et betydeligt varmetab i kabinen, når dørene åbnes. Det afhjælpes med et ”varmetæppe” af luft, som vi kender
det fra indgangspartierne ved stormagasiner.
“Lynet” eCitaro er som bybus fantastisk velegnet med dens formidable acceleration, men har helt klart sine begrænsninger. Udbyderne af den kollektive trafik skal være villige til at betale mere for at få grøn transport på vejene, herunder større investeringer i depoter og ladestandere.
Fra 2021 vil Daimler udbyde eCitaro med andengenerations batterier, som skulle give en forøgelse på ca. 40 procent.
I fremtiden vil vi kunne se eCitaro på 21 og 24 meters længde. Et bud på en bus-løsning som alternativ i tæt bytrafik
til en letbane, hvor ruten er lagt fast af sporene langt ud i fremtiden.

Varmefordelingen i bussens kabine.

(Illustration: Daimler)
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Program skaber en farverig
oversigt over køretid og konsekvenser
Det nye system blev fornyligt rullet ud til DigiTach’s kunder, som har meldt til bage med mange positive kommentarer. Det nye system højner brugeroplevelsen og forenkler håndteringen af tachografdata endnu mere.
DigiTach peger på, at der er et behov for at investere kraftigt i tachograf-rapporter, da det nogle gange sker, at tachograf-data bliver nedprioriteret i en travl hverdag hos transportvirksomhederne. Selvom det kan være svært at finde
tiden til at fordybe sig i komplicerede rapporter eller analyseprogrammer, kan det blive endnu sværere og bekosteligt,
hvis ikke virksomhederne finder og får minimeret eventuelle overtrædelser af køre- og hviletidsreglerne. Derfor er det
vigtigt, at rapporterne nemme at læse og overskue.
Med udgangspunkt i kunders ønsker og i en forståelse for, hvordan de bruger rapporterne, har DigiTach skabt et system, der leverer overskuelige rapporter - eksempelvis med tydelig illustration af overtrædelsestype, tidspunkt og
konsekvens. Ved hjælp af farver kan brugeren se, om overtrædelsen er inden for bagatelgrænsen, bøde eller frakendelse af førerretten.
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Materiel
- Jeg er glad for de mange positive tilbagemeldinger, vi har fået. Det har været en længere proces, og jeg tror på at
brugervenligheden i rapporterne er på et hidtil uset niveau, siger indehaver og administrerende direktør i DigiTach,
Vandy Bæk Thorsen.
Han forklarer, at alle DigiTachs kunders tachograf-data samles i ét it-system. Med implementeringen af en ny kundedatabase, er det blevet muligt at minde kunderne om endnu flere vigtige deadline. Systemet giver automatisk kunderne besked - og sender ansøgningsskema - fører- og virksomhedskort er ved at udløbe, og når det er tid til to-års
kalibrering af tachografen. Derudover kan systemet minde om udløb af ADR- og EU-bevis.
DigiTach har en filosofi om, at kunderne ikke selv skal bruge tid på selvbetjening. I en tid, hvor det forventes at kunder gør mere selv, får kunderne fremadrettet også fuld service ved DigiTach.
- Lige siden jeg startede DigiTach har tilgangen i virksomheden altid været - nogen vil være de største, andre de billigste. Vi vil være de bedste. Med vores nye system kan vi bibeholde denne position, siger Vandy Bæk Thorsen.

Hybridbusser er efterspurgte
Volvo Busser oplyser, at kunder i 23 lande siden 2010 samlet har bestil over 4.000 hybrid-busser
hos den svenske busproducent. I perioden fra januar 2018 til udgangen af marts i år, er der bestil
817 hybridbusser
Ifølge Volvo Busser er hybrid-busser op til 39 procent mere brændstofeffektive end tilsvarende dieselbusser. Volvo’s
hybridbusser kan køre helt udslipsfri på opsamlet energi op til en hastighed på 20 km/t. Ved højere hastigheder drives busserne frem af en mindre dieselmotor. Det største marked for Volvo Busser, når det gælder hybrid-busser, er
Storbritannien. I de senere år er efterspørgslen øget markant i lande som Belgien og Spanien.
Ud over hybridbusser har Volvo Busser også elhybrider på programmet. Elhybrider hos Volvo Busser er udrustet
med batterier, elmotor og en mindre dieselmotor. Batterierne lades op under nedbremsning og ved ladestationer.
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Turistorganisation i Østjylland får ny direktør
Pia Lange Christensen skal stå i spidsen for den nye vækststrategi i Danmarks største destinationsselskab uden for hovedstaden. Pia Lange Christensen afløser Peer H. Kristensen, der har været direktør i VisitAarhus de seneste syv år
Pia Lange Christensen, der er 45 år, kommer fra en stilling som chef i Regional Udvikling i Region Midtjylland. Hun er
tidligere bestyrelsesmedlem i VisitAarhus, og har blandt andet haft ansvar for turismen i Region Midtjylland. I sit nye
job skal hun lede turismearbejdet i Aarhus-området, der eksempelvis også omfatter Djursland, og være spydspids for
VisitAarhus' vækststrategi.
- Det er et drømmejob for mig at stå i spidsen for Danmarks største destinationsselskab uden for hovedstaden og for
den ambitiøse vækststrategi, der netop er vedtaget. Jeg glæder mig meget til at komme i gang med arbejdet sammen med en kompetent bestyrelse, 35 dygtige medarbejdere og mange dedikerede samarbejdspartnere i erhvervslivet og kommunerne, siger Pia Lange Christensen i forbindelse med sit nye job.
Den kommende VisitAarhus-direktør har hentet en del af sit teoretiske fundament fra en lederuddannelse på Aarhus
Universitet og fra en bestyrelsesuddannelse på Copenhagen Business School. Foruden ledererfaringen og turismeindsigten fra chefstillingen i Region Midtjylland har Pia Lange Christensen, der er uddannet journalist, blandt
andet arbejdet som redaktionschef i Danmarks Radio og på TV MidtVest.
Ifølge bestyrelsesformand i VisitAarhus, Sten Tiedemann, danner mikset af kompetencer inden for lederskab, turisme
og kommunikation den motor, der skal til for at sprede budskabet om fremtidens destination og bringe turismen i Østjylland videre.
- Turismen i Aarhus er vokset markant, og der er fokus på området som internationalt hotspot for konference-, krydstogt- og feriegæster. Det er vigtigt, at vi beholder foden på speederen, og Pia Lange Christensen er med sit unikke
kompetencesæt den helt rette profil til at styre bussen fremad. De kommercielle overnatninger er steget til 3 millioner,
og med det enorme potentiale, der ligger i fusionen med Djursland, kan vi vækste endnu mere. Jeg er overbevist om,
at vores nye direktør kan indfri potentialet, siger Sten Tiedemann, der er rektor for Folkeuniversitetet i Aarhus.
- Jeg glæder mig til at komme rundt og tale med de mange engagerede samarbejdspartnere i turismeerhvervet og
kommunerne. De stærke partnerskaber er fundamentet, når vi sammen skal løfte turismen op på næste niveau og i
endnu højere grad tiltrække turister, talent, flyruter, kongresser og investeringer til vores fantastiske område, siger
Pia Lange Christensen.
Om VisitAarhus:
VisitAarhus er den officielle turistorganisation i Aarhus-området og har til formål at medvirke til at udvikle turismen og
markedsføre destinationen som ferie- og rejsemål. VisitAarhus er en erhvervsdrivende fond, hvis mission er at bidrage til, at turismen i Aarhus-området skaber resultater i byen, regionen og hele Danmark ved at positionere og udvikle Aarhus som en viden- og oplevelsesby med kvalitetsoplevelser for borgere, virksomheder og gæster
Turismen i Aarhus og på Djursland har oplevet en vækst i de seneste år. De kommercielle overnatninger tæller i dag
knap 3 millioner. Turister bruger godt 7,2 milliarder kroner årligt på overnatninger og oplevelser på Djursland og i Aarhus
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Web-side skal gøre det lettere
at være turist på Sjælland
Din Offentlige Transport (DOT) lancerer i samarbejde med flere turistorganisationer - Wonderful Copenhagen, VisitNordsjælland og Dansk Kyst- og Naturturisme - en ny hjemmeside, der skal gøre det
nemmere for turister at opleve de mange turistmål overalt på Sjælland med offentlig transport. Samarbejdet mellem DOT og turistorganisationerne er etableret i forlængelse af en rapport fra Erhvervsministeriet og Det Nationale Turistforum fra februar sidste år, hvor der blandt blev peget på behovet
for et tættere samarbejde om turisternes anvendelse af kollektiv transport
Målet med den nye hjemmeside - publictransport.dk - er at give turisterne mulighed for at gøre det enklere at rejse
med bus, tog, og metro. På den nye hjemmeside, der både er på engelsk og dansk, kan turisterne få information om
det kollektive transportsystem på Sjælland, hjælp til wayfinding på store skiftesteder som Københavns Lufthavn, Københavns Hovedbanegården og Nørreport Station og samtidig få inspiration til en række oplevelser, der er værd at
rejse efter - også uden for Storkøbenhavn.
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- Vi er i DOT glade for samarbejdet med turistorganisationerne. Begge parter har bidraget med dét, vi er bedst til: Turistorganisationerne med oplevelser og DOT med kollektiv transport. Og vi har kunnet lære meget af det samarbejde.
Nu bliver det spændende at se, hvordan turisterne bruger sitet, siger DOT’s bestyrelsesformand, Camilla
Struckmann, der glæder sig over samarbejdet med turistorganisationerne om det nye site.
Wonderful Copenhagen forventer også, at lettere adgang til kollektiv transport vil inspirere flere turister til at besøge
de mange attraktioner, der findes uden for København.
- Hos Wonderful Copenhagen fokuserer vi på at skabe større mobilitet hos de rejsende og motivere til, at flere kombinerer deres besøg i København med en tur ud til de mange attraktioner på Sjælland. Vi ved dog også, at billetsystemet og købsprocessen har været vanskelige at gennemskue, så med det her tiltag håber vi at nedbryde den barriere
og få flere rejsende til at opleve en større del af Sjælland, siger kommunikations- og marketingdirektør Tine KastrupMisir fra Wonderful Copenhagen.
VisitNordsjælland er meget tilfreds med, at flere oplagte turistmål i Nordsjælland også fremhæves som inspiration til
turisterne på publictransport.dk.
- Nem adgang til bus, tog og metro kombineret med god inspiration til at komme rundt på Sjælland bidrager til at give
turisterne et bedre ophold. Og tilfredse turister er mere tilbøjelige til at forlænge deres ophold og vende retur en
anden gang, siger direktør Annette Sørensen fra VisitNordsjælland.
Også i Dansk Kyst- og Naturturisme er der tilfredshed med samarbejdet.
- Turismen er i vækst både globalt og i Danmark, og det er vigtigt, at vi lykkes med at gøre det nemt for turisterne at
besøge de mange attraktioner og spændende steder - også med kollektiv transport. Sammenhængskraften mellem
land og storby styrkes, og det lokale erhvervsliv vil få flere besøgende gæster. Vi har nu fået skabt et spændende
samarbejde, og vi glæder os til at bygge videre på Sjællands turismepotentiale som en mere sammenhængende destination, siger Jens Hausted fra Dansk Kyst- og Naturturisme.
Interesserede kan se den nye web-side her:
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Udenlandske lastbiler er i søgelyset. En del undlader at lade sig moms-registrere. Bussen på billedet er hentet i arkivet.
Det er taget i København i 2015.
(Foto: Jesper Christensen)

Udenlandske busvirksomheder tvinges
til at lade sig momsregistrere
Skatteministeriet meddeler, at flere udenlandske busselskaber er blevet tvunget til at lade sig momsregistrere som følge af politiets kontrolaktioner det forgangne år. Administrerende direktør i Dansk
PersonTransport peger på, at det haster med at afslutte sagsbehandlingen af de udenlandske busvirksomheder, og at der bør gennemføres nye kontroller, da udenlandske busvirksomheder stadig
har vært ved at leve op til de regler, der gælder i Danmark
Dansk PersonTransport har endnu en gang henvendt sig til skatteminister Karsten Lauritzen (V) for at følge op på ministerens løfte om at øge kontrolindsatsen over for udenlandske busser, der kører i Danmark. Organisationen har
fået svar fra ministeriet, der blandt andet nævner, at seks virksomheder i forlængelse af politiets kontrolaktion 26. juni
sidste år er blevet tvunget til at lade sig momsregistrere.
Derudover har den efterfølgende sagsbehandling vist, at 7 ud af de 22 kontrollerede virksomheder på tidspunktet for
kontrolaktionen faktisk var momsregistreret i Danmark, selvom kun én chauffør var i stand til at fremvise bevis for
dette på stedet. Skattemyndighederne oplyser også, at de forsøger at indhente registreringsblanketterne for de resteMagasinet
Bus 5skattemyndigheder.
- 2019
rende 9 virksomheder ved hjælp af de respektive
udenlandske
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Endeligt meddeler ministeriet, at der, udover kontrolaktionen 26. juni sidste år, også er blevet foretaget yderligere to
kontroller. Kontrollerne fandt henholdsvis sted 16. august i Helsingør og 4. september i København sidste år. Her
blev i alt 11 udenlandske buschauffører kontrolleret. Kontrollerne viste, at 3 virksomheder var momsregistreret i Danmark, mens 2 er blevet momsregistreret under den efterfølgende sagsbehandling. De resterende 6 virksomheder er
stadig under sagsbehandling.
Flere momsregisterede selskaber er positivt
Det glæder administrerende direktør i Dansk PersonTransport, Michael Nielsen, at Skattemyndighederne har fået
flere udenlandske busselskaber til at momsregistrere sig. Han understreger dog, at processen har været for lang tid
undervejs, og at kontrollerne bør udføres i et større omfang, når de viser så alvorlige problemer.
- Først og fremmest er det positivt, at Skattemyndighederne endelig har skredet ind og tvunget flere selskaber til at
lade sig momsregistrere. Nu mangler vi bare at sikre betalingen af den lovpligtige moms, samt at få overstået sagsbehandlingen hurtigst muligt for de resterende selskaber, således at deres tydelige momsunddragelse kan stoppes,
siger Michael Nielsen og understreger at sagsbehandlingen efter hans opfattelse kun kan gå for langsomt, da de
danske turistbusselskaber bliver mere og mere pressede for hver dag der går.
- Derudover bør der hurtigst muligt foretages flere kontroller, når problemet tydeligvis er så vidtgående. Det er selvfølgelig positivt, at 2018-kontrollerne førte til yderligere 8 momsregistreringer, men at 15 ud af 33 stadigvæk ikke har
momsregistreret sig, er et voldsomt alarmerende tal - og dette ud af et meget lavt antal kontrollerede busser der i
hvert fald i kontrollen 26. juni inkluderede en hel del nordiske samt tyske busser, idet de østeuropæiske busser hurtigt havde forladt København, da de konstaterede at en kontrol var i gang. Tallene kan derfor umuligt blive opfattet
som tilfredsstillende hos skattemyndighederne, og indsatsen bør derfor intensiveres, så vi kan komme problemet til
livs, hvilket også er grunden til, at DPT har valgt at politianmelde udenlandske busselskaber, hvis vi kan konstatere,
at de ikke er momsregistrerede, siger Michael Nielsen.
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Taxi-selskabet 4x27 bliver en del af svenske Cabonline. 4x27 er repræsenteret i en række danske byer - eksempelvis i
Odense

Svensk taxi-selskab køber op i Danmark
Nordens største taxiselskab, Cabonline, har købt Taxi 4x27. Med købet af Taxi 4x27 i Danmark styrker Cabonline sin position som den førende udbyder af taxitjenester i Norden. Taxi 4X27 opererer i
dag i København, Aarhus, Odense, Frederikshavn, Holstebro og Sønderborg
Med salget til Cabonline har vognmændene i Taxi 4x27 sikret sig markant lavere omkostninger i 36 måneder og en
efterfølgende garanti for at omkostningerne ikke stiger voldsomt.
Taxi 4X27 vil blive gradvist integreret i Cabonline Group, og inden for seks måneder vil det være muligt at bestille sin
taxi via Cabonline App i både Sverige, Norge, Finland og Danmark.
- Købet af Taxi 4x27 i Danmark er et vigtigt skridt for Cabonline. Erhvervelsen styrker vores nordiske position og gør
os i stand til at få et stærkt fodfæste i Danmark. Herfra vil vi kunne fortsætte med at vokse organisk i det meget attraktive danske marked, som jo er ved at blive dereguleret, siger Peter Viinapuu, der er administrerende direktør for
Cabonline.
Med købet vil Cabonline’s franchise-model få tilført 230 vognmænd med i alt 300 taxier. Cabonline har i dag aktiviteter i Sverige, Norge og Finland.
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Om Taxi 4x27:
•

Taxi 4×27, der er en sammenslutning af ca. 235 vognmænd
og 300 taxier, har godt 35
faste medarbejdere

Om Cabonline:
•

•

•

•

Cabonline er et førende taxifirma i Norden med 2.700
tilsluttede taxivognmænd og omkring 5.300 køretøjer i
Sverige, Norge og Finland
Cabonline omfatter eksempelvis TaxiKurir, Norgestaxi,
TOPCAB, Kovanen, Taxi Skåne, Taxi West, Umeå
Taxi og Sverigestaxi
Gennem Cabonline har taxifirmaer adgang til fordelagtige kundeaftaler, stordriftsfordele, service og en
fælles infrastruktur samt teknologisk udvikling og
støtte
Koncernen har en omsætning på ca. 6,2 milliarder
svenske kroner og de tilsluttede taxivognmænd kører
omkring 45.000 ture om dagen

4x27 er også et af taxi-selskaberne i Hovedstaden.
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Otte bye Toyota’er, der har brint som energibærer, vil fremover gøre persontransporten i Hovedstaden en smule mere
bæredygtig. Hvor tæt på CO2-neutralitet, taxierne kommer til at køre, afhænger af, hvordan brintet er produceret. Er
den med bæredygtig el, er transporten tæt på CO2-neutral, er den baseret på fossile brændstoffer, er den et pænt
stykke fra at være CO2-neutral. Men udslipsfri i nærmiljøet - bestemt.

Taxi-selskab lancerer brinttaxier i København
Det bliver lidt enklere at vælge at køre bæredygtigt med taxi i København. Taxi-selskabet Drivr har
investeret i otte nye brinttaxier, der skal indgå i deres flåde. Brinttaxier er grundlæggende biler med
elmotor, der får strøm fra en brændselscelle i stedet for fra et batteri
De nye taxier blev præsenteret på Refshaleøen i København, hvor transportminister Ole Birk Olesen, administrerende direktør i Toyota Danmark Frank Okoisor og Brintbranchens direktør Tejs Laustsen Jensen talte.
Som et led i regeringens planer for et mere bæredygtigt og klimavenligt Danmark skal alle nye taxier fra 2025 være
nulemissionstaxier.
I dagens anledning fik transportminister Ole Birk Olesen en prøvetur i en af de nye taxier, der er et eksempel på
fremtidens miljøvenlige taxier.
- Det er ikke første gang, jeg kører i taxi, men jeg synes alligevel, denne tur er en ny første gang - fordi det er noget
særligt at vide, at man kan køre i taxi midt inde i byen uden at forurene. Regeringen er meget optaget af at sikre, at
køretøjerne i både den private og kollektive trafik de næste år bliver mere miljøvenlige, og jeg er derfor meget tilfreds
med, at der nu kommer nulemissionstaxier på vejene i København, siger Ole Birk Olesen.
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- Det vil gøre en stor forskel
for klimaet, at taxier bliver
grønne. Brinttaxierne bidrager
aktivt til bekæmpelsen af luftforureningen, fordi de ikke udleder andet end vand, sagde
direktør i Brintbranchen, Tejs
Laustsen Jensen.

Som et led i VLAK-Regeringens klima- og luftudspil indgår en målsætning om, at alle nye taxier i byerne skal være
nulemissionskøretøjer i 2025. Samtidig vil VLAK-Regeringen stramme energikravene til nye taxier i 2019, 2022 og
2025, så ingen nye taxier udleder CO2 eller luftforurening fra 2025. Det betyder, at den grønne omstilling for taxibranchen kan være gennemført inden 2030.
- Taxierne kører oftest der, hvor der bor mange mennesker, men det betyder også, at de udsætter de mange mennesker for markant større luftforurening. Derfor strammer vi kravene til taxierne, så vi får reduceret det betydelige negative klima- og miljøaftryk, men samtidig bevarer en efterspurgt del af vores kollektive trafik, siger Ole Birk Olesen.
I forlængelse af regeringens klima- og luftudspil har transport- bygnings- og boligministeren fået opbakning fra partierne bag moderniseringen af taxiloven (V, LA, K, S, DF, R og SF) til 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 den nye aftale vil 100
af disse ekstra licenser i 2019 (andet halvår) og 200 i 2020 være målrettet nulemissionsbiler.

- Det er ikke første gang, jeg kører i taxi, men jeg
synes alligevel, denne tur er en ny første gang fordi det er noget særligt at vide, at man kan køre i
taxi midt inde i byen uden at forurene, sagde transportminister Ole Birk Olsen.
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Senior supervisor hos trafikselskab
får Dronningens fortjenstmedalje
Per Frederiksen, der er Senior supervisor i Movia, har fået tildelt Dronningens fortjenstmedalje for
40 års tro tjeneste i den kollektive transport. Fortjenstmedaljen blev overrakt af Movia’s administrerende direktør Dorthe Nøhr Pedersen
- Det er en stor ære at få overrakt dronningens fortjenstmedalje, selvom jeg jo egentlig bare synes, at jeg har gjort
mit arbejde gennem årene. Der kom faktisk så mange dejlige mennesker til min reception, at det var helt overvældende for mig, siger Per Frederiksen.
Per Frederiksen startede sit virke i Hovedstadens Trafikselskab (HT) 3. januar 1979 som buschauffør på den daværende linje 2.
I årene efter havde Per Frederiksen forskellige opgaver - blandt andet som instruktør og kørelærer, hvor han som
fagleder underviste nye chauffører. Han var også med til at omskole 300 mekanikere til buschauffører.
Efter 1992 søgte Per Frederiksen til kundecenteret, hvor kundeservice og kundepleje blev hans interesseområde.
Han har i dag stadig sit virke i kundecenteret hos Movia, hvor hans opgaver blandt andet er vagtplanlægning og uddannelse af nye medarbejdere.
Per Frederiksen er meget afholdt i hele virksomheden, fordi han altid er positiv, imødekommende og hjælpsom. Hvis
han kan hjælpe, så gør han det. Samtidig er Per Frederiksen et beskedent menneske. Han er vokset op på Amager,
men er i dag bosat i Sverige. På spørgsmålet om en historie om ham og fortjenstmedaljen skulle sendes til de lokale
blade, var Per Frederiksens beskedne melding, at det var der ingen grund til. Men efter et let og kærligt pres, blev
hans svar alligevel:
- Jo, I må da godt sende en historie til Amager Bladet, så bliver min gamle mor glad og stolt.
Det mest bemærkelsesværdige ved Per Frederiksen er dog, at hans ihærdighed og energi er forblevet uforandret høj
gennem 40 år. I Movia er han derfor fortsat en meget værdsat og central medarbejder.

Fakta om senior supervisor Per Frederiksen:
•
•
•
•
•
•
•

1979 - Starter sit virke i det daværende HT som buschauffør og bliver siden kørelærer
1983 - Faglærer og instruktør på HT skolen
1992 - Søger til kundecenteret og er med til at indføre brugen af PC
1995 - Leder for teknik i kundecenteret og med til at opbygge kundeservicedelen i Rådhuspladsens terminalbygning
1996 - Kulturåret afslutter projektet HT Butikken på Rådhuspladsen
1998 - Sammenlægger flex bestilling, back office og kundeservice til et call center
2015 - Senior supervisor med ansvar for vagtplanlægning, statistikker og uddannelse af nye medarbejdere i
kundecenteret
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Fagforening har skaffet flere
penge til sine medlemmer

Arbejdsskadesager gav
453.601 kroner i marts

I marts i år fik 3F Københavns Chauffører 289.804,99
kroner ind på kontoen i forbindelse med afslutning af
faglige sager

3F Københavns Chauffører har for marts kunnet notere, at der gik 453.601 kroner ind på
kontoen for sager om arbejdsskader

Dermed har fagforeningen i år fået i alt 451.048,94
kroner ind i faglige sager. Faglige sager er eksempelvis sager, hvor der har være uenighed, om aflønning
er sket efter overenskomsten eller om manglende betaling af pension- og feriepenge.

Dermed har fagforeningen fået i alt 8.656.896
kroner ind i sager om arbejdsskader i år.

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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Letbanens start mod Grenaa blev ikke så let
Kørslen på letbanestrækningen mellem Aarhus og Grenaa blev kort efter start udfordret af samkøring med det øvrige, eksisterende system og af urelaterede tekniske nedbrud. Det betød mærkbare
forsinkelser og flere aflysninger. Aarhus Letbane har i samarbejde med operatøren Keolis sat en
række tiltag i gang, som skal gøre driften stabil og rettidig
Aarhus Letbane og letbanens operatør Keolis har for at løse udfordringerne og skabe stabil og rettidig drift samt effektiv trafikinformation sat en gang i en række tiltag:
•
•
•
•
•
•

Lokalisering og udbedring af tekniske fejl i bom- og signalanlæg. Teknikken overvåges kontinuerligt af Letbanens underleverandører
Hurtigere beslutninger om at aflyse afgange ved forsinkelser, da opretning af forsinkede afgange på enkeltsporede strækninger kun kan ske ved aflysninger
Løbende evaluering af og handling på de erfaringer, som Aarhus Letbane netop nu får gennem kørsel på den
nye strækning til Grenaa samt den afledte indflydelse på resten af letbanesystemet
Midlertidig aflysning af ekstra myldretidsafgange mellem Aarhus og Grenaa
Midlertidig halvtimesdrift mellem Aarhus H og Mårslet i stedet for kvartersdrift
Øget bemanding i letbanens kontrolcenter

Derudover styrkes informationen til kunderne med flere medarbejdere, herunder guider på Aarhus H og Lystrup Station. Endelig opdateres IT-systemerne, så passagerinformationen i højere grad kan live-opdateres. Opdateringen forventes udført i løbet af juni.
Aarhus Letbane og alle parterne omkring letbanedriften arbejder målrettet på at få løst fejlene og stabiliseret driften.
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Flere hundrede - måske mange hundrede mennesker var mødt op på stationen i Grenaa for at hilse letbanen officielt
velkommen. Grenaa er med letbanen atter kommet på sporet til Aarhus.

Flere hundrede tog mod letbanetoget i Grenaa
Søndag 12. maj omkring klokken 12.45 kørte det særlige lethbanetog, som markerede den officielle
åbning af første etape af Aarhus Letbane, ind på stationen i Grenaa. Den lette tog forbindelse blev
godt modtaget - og mange i Grenaa ser store muligheder med forbindelsen til og fra havnebyen på
Djursland, der blandt andet har færgeforbindelse til Sverige
Startsignalet til den officielle åbning af forbindelsen begyndte ved Østbanetorvet i Aarhus klokken 10.05. Da skiftede
signalet, så Lethbanetoget med Jørgens Leths stemme og med omkring 100 inviterede gæster kunne sætte i gang
med Grenaa som destination med stop på en række stationer undervejs.
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Søndagsolen sendte sin stråler
ned over både tog, mennesker
og bane - så der var lagt op til
en lille solstrålehistorie. Men
der var små skyer på den blå
himmel, som ind i mellem kastede deres skygge over den ellers festlige dag.
Letbanetoget var ikke kørt ret
langt, før det blev mødet af en
gruppe utilfredse mennesker,
der ønskede at markere, at de
gerne så det tidligere stop ved
Den Permanente ved Risskov
genetableret. Med et stoppested her vil det blive enklere at
komme til Risskov - enten for at
tage en dukkert i Aarhus Bugten, besøge den lokale kro eller
tage på tur i skoven.
Ønsket er fremsat, men om det
bliver til noget, er uvist. Det vil
koste både tid for toget og
penge fra kommuner og region
at genetablere stoppet ved Den
Permanente. Banen mellem
Østbanetorvet i Aarhus og Grenaa er enkeltsporet og har et
begrænset antal krydsningsspor. Det betyder, at køreplanerne skal passe sammen, så
togene ikke kommer til at holde
og vente, når de skal passere
forbi hinanden på krydsningssporene.
En anden sky over arrangementet var - og er - at den nye
station i Thorsager, som Syddjurs Kommune og borgerne i
byen glæder sig til, endnu ikke
er sikkerhedsgodkendt. Der
mangler også lidt småtteri med
at få noget arbejde på banen
gjort færdigt, så togene kan
køre med maksimal hastighed
på hele strækningen til Grenaa.
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Når det er på plads, vil det blive enklere for letbanetogene at holde køreplanerne - og antallet af afgange vil også
kunne øges.
De enkelte skyer på den blå himmel - og de nævnte skyer over letbanen - ødelagde dog ikke dagen. Da toget efter
en række stop under vejs, hvor der var blevet holdt taler og viftet med flagene, ankom toget til Grenaa, hvor det modtaget af flere hundrede mennesker, der fyldte peronerne på stationen i Grenaa.

Da lethbanetoget ankom til Grenaa stod
flere hundrede klar til at tage imod. Dermed
fik de omkring hundrede inviterede gæster
også en varm velkomst uanset størrelsen af
deres med- eller modvilje mod transportprojekter på skinner.
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Rådhuspladsens nye metro i en grafisk præsentation. Der går endnu et par måneder, før publikum kan se, om grafikken
svarer til virkeligheden.

Cityringen bliver to måneder forsinket
Cityringen i København åbner i slutningen af september. Dermed bliver den nye metro-linie med 17
stationer forsinket i to måneder i forhold til tidligere planer. Forsinkelsen skyldes, at en af væsentlig
milepæle på projektet ikke er nået
Forsinkelsen skyldes, at det ikke lykkedes for entreprenøren at nå den såkaldte RHO-milepæl (Ready For Handover), der skulle være nået i slutningen af marts. Det betyder blandt andet, at der udestår en større mængde tests,
som er afgørende for sikkerhedsgodkendelsen af systemet. Dermed forsinkes prøvedrift samt arbejdet for assessoren og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
Metroselskabet har brugt den seneste tid på at analysere situationen, forsøge at optimere arbejdet og lægge en ny
tidsplan sammen med entreprenørerne CMT og Hitachi Rail STS.
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- Som vi meldte ud i april, har vi nu lavet en grundig gennemgang og analyse af de udeståender, der er på projektet.
Selv om det i det store billede er mindre ting, der mangler, har det desværre vist sig at være for meget til, at det er realistisk at indhente det forsinkede arbejde. Derfor er vi nødt til at rykke åbningen af Cityringen til slutningen af september, siger Metroselskabets administrerende direktør, Henrik Plougmann Olsen.
- Vi har sammen med entreprenørerne lavet en opdateret og realistisk tidsplan, der betyder, at Cityringen kan åbne i
slutningen af september. Det forudsætter naturligvis, at alle parter leverer en effektiv og koordineret indsats for at
sikre et kvalificeret grundlag til at opnå den endelige sikkerhedsgodkendelse, siger han videre.
Forsinkelsen kommer til at koste Metroselskabet omkring 165 millioner kroner. Fordyrelsen skyldes blandt andet
tabte passagerindtægter i perioden og forlænget prøvedrift. Beløbet svarer til en forøgelse af anlægsbudgettet på 0,5
procent. Samlet set er udgifterne til Cityringen dermed steget med 10,5 procent siden januar 2011.
Metroselskabet oplyser, at det selv håndterer udgiften, og at der derfor ikke er behov for indskud fra selskabets ejere.
Selskabet vil forsøge at få dækket sine ekstraomkostninger som følge af forsinkelsen fra entreprenøren CMT.

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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FlixBus oplyser, at FlixBus Safety Team dagligt foretager internt afgangstjek i København og efter behov i Aarhus.

Fjernbus-selskab tjekker dagligt sikkerheden
FlixBus, som blandt andet opererer en række fjernbusruter i Danmark, peger i anledning af FN's trafiksikkerhedsuge på, at selskabet følger sine busser over hele Europa og tjekker sikkerheden dagligt.
- Vores mål hos FlixBus er at tilbyde mobilitet til alle, så de kan opleve verden. Men sikkerheden for vores passagerer og chauffører har førsteprioritet, siger André Schwämmlein, der er en af grundlæggerne af FlixBus, hvor han har
posten som administrerende direktør.
- Vi kører ikke kun for at leve op til kravene fra EU. Vi sætter hellere baren så højt, vi kan med vores egne sikkerhedsstandarder, siger han videre.
Sikkerhedsstandarderne omfatter blandt andet en række sikkerhedstjekkene, der ikke blot er for et syns skyld. De bliver gennemført i samarbejde med udenforstående organisationer, der til dagligt arbejder med at sikkerhedskontrollere biler. I Danmark samarbejder FlixBus Safety Team eksempelvis med synsvirksomheden Applus om uanmeldte
sikkerhedstjek at de busser, som private busoperatører betjener FlixBus’ ruter med. Målet er at holde sikkerheden på
det krævede niveau.
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Busserne bliver gennemgået og tjekket for blandt andet lygtefejl, frontruder og spejle, førstehjælpsudstyr, brandslukkere, nødhammere, og korrekt afmærkede nødudgange.
FlixBus Safety Team og de uafhængige sikkerhedsinspektører samler informationerne fra hver inspektion via en app,
der sporer og overvåger informationerne for at sikre, at alle sikkerhedsrelevante forhold kommer med.
FlixBus oplyser, at FlixBus Safety Team dagligt foretager internt afgangstjek i København og efter behov i Aarhus.
Eksternt afgangstjek gennemføres kvartalsvis i Odense af Applus i Odense, hvor FlixBus’ OPS Manager er med.
Afgangstjekkene gennemføres i Tyskland, Italien, Frankrig, Danmark, Sverige, Ungarn, Rumænien, Polen, Tjekkiet,
Kroatien, Holland - og USA. Rusland og Portugal kommer med i løbet af den kommende sommer.
FlixBus oplyser, at der gennemføres 500 tjek om måneden i Tyskland og totalt set omkring 1.300 i de øvrige lande.
Følger busser og køre- og hviletider
Reglerne for, hvor længe chauffører må køre og skal holde hvil er reguleret ved lov. Reglerne skal sikre, at chauffører
er udhvilede og kan koncentrere sig om at køre sikkert i trafikken. FlixBus kan løbende via GPS-udstyr og onlinekommunikation følge hver enkelt bus og chaufførernes køre- og hviletider. Data fra busser og chauffører bliver fulgt
at FlixBus Safety Team - og hvis en chauffør ikke lever op til standarderne, kan FlixBus gribe ind.
Koncept med to chauffører
I forbindelse med natbus-kørsel har FlixBus udviklet et koncept i Europa med to chauffører, der deles om at køre for
at hjælpe hinanden og sikre, at passagerne kommer godt frem til deres stoppested. FlixBus fremhæver også, at selskabet i lighed med lufthavne har en døgnbemandet trafikkontrol, som følger busserne via GPS med mulighed for at
kommunikere direkte med chaufførerne, hvis det bliver nødvendigt i tilfælde af vejr- og vejforhold, trafikmeldinger og
andre forhold, der kan påvirke transporten. I busserne har FlixBus’ chauffører en knap på deres mobile enhed, hvor
de med et enkelt tryk direkte kan kalde enten trafikkontrollen eller alarmcentralen hos FlixBus.
Et andet - eller måske tredie sikkerhedsaspekt hos FlixBus er bussernes indbyggede sikkerhedssystemer, der kan
hjælpe, støtte, advarer og endda gribe ind i risikable situationer. Det gælder sikkerhedssystemer som Electronic Stability Control, Lane Departure Warning Systems, Adaptive Cruise Control, Drowsiness Detection Systems og Advanced Emergency Braking Systems og Active Break Assistants.
Den internationale vejtransportorganisation, IRU, peger på, at bustransport i dag er den mest sikre form for vejtransport. Men busproducenter og andre teknologi-virksomheder arbejder løbende på at udvikle busserne, så de år efter
år bliver endnu mere sikre.
- Industrien stræber konstant efter at øge den allerede imponerende sikkerhed gennem målrettet og løbende chaufførtræning og forbedret køretøjsteknologi, siger Matthias Maedge, der er General Delegate i IRU’s permanente delegation i EU.
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Vejdirektoratet har kortlagt
cyklisters adfærd i lyskryds
En ny undersøgelse af cyklisters adfærd i lyskryds viser, at 1.649 ud af 28.579 observerede cyklister
overtrådte udvalgte dele af færdselsloven. Det svarer til, at hver tyvende cyklist bryder Færdselsloven
Baggrunden for undersøgelsen var blandt andet, at cyklister ofte bliver skudt i skoene, at de viser manglende hensyn
og er til fare for sig selv og andre. Undersøgelsen af cyklisters adfærd i kryds med lyssignal fra Vejdirektoratet viser,
at det faktisk ikke står helt så slemt til.
Ifølge afdelingsleder i Vejdirektoratet Marianne Foldberg Steffensen er undersøgelsen et vigtigt bidrag til arbejdet
med at skabe større trafiksikkerhed.
- Resultaterne viser os, at det ikke bare handler om, at cyklisterne skal blive bedre til at overholde færdselsreglerne.
Det er derimod afgørende, hvordan vi indretter lyskryds, og om vi anlægger cykelstier eller ej, siger hun.
Andelen af overtrædelser falder med byens størrelse. I små signalregulerede kryds er andel af overtrædelser størst.
Det tyder på, at jo mere uoverskueligt et kryds er, desto større tendens er der til, at cyklisterne overholder færdselsloven.
Flest svinger til højre for rødt uden gene for andre
De 1.649 overtrædelser fordeler sig på ni udvalgte adfærdstyper, hvoraf den hyppigste er højresving for rødt uden
gene for andre trafikanter.
Observationerne er foretaget i lyskryds i København, Aarhus, Aalborg, Roskilde, Næstved, Randers, Herning og
Vejle.
Læs mere om undersøgelsen i ”Cyklisters adfærd i signalregulerede kryds, 2019” her:
eller i en kort opsummering med grafik, som kan findes her:
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Cyklisters adfærd i
signalregulerede kryds
Vejdirektoratet har valgt at undersøge, hvordan cyklister opfører sig
i signalregulerede kryds. Cyklisternes adfærd er vurderet i forhold til
overtrædelse af udvalgte dele af færdselsloven.
Knap 5 % overtræder færdselsloven
Ud af 28.579 observerede cyklister begik 4,9 % af cyklisterne (1.404
cyklister) en eller ﬂere af de udvalgte overtrædelser af færdselsloven.
1.649 overtrædelser blev registreret.

Flest svinger til højre for rødt uden gene for andre traﬁkanter
Overtrædelserne fordeler sig således på 9 udvalgte adfærdstyper:

1. Højresving for rødt UDEN gene
for andre traﬁkanter

34,5 %

2. Cykling på fortovet

16,9 %

3. Cykling i fodgængerfelt til venstre

12,4 %

4. Håndholdt mobil mens der cykles

8,4 %

5. Lige over for rødt/frem for rødt lys

8,1 %

6. Cykling imod færdselsretningen

7,9 %

7. Cykling lige over i fodgængerfelt

6,3 %

8. Højresving for rødt MED gene

2,8 %

for andre traﬁkanter

9. Lille venstresving

2,7 %
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Ansatte hos bus- og togoperatør
skal være spritfrie
Hos Keolis, der driver en række busruter rundt i landet og kører letbanetogene i Aarhus, skal buschauffører og letbaneførere blæse i et alkometer på anlægget, når deres vagt begynder
- Bus- og letbanekørsel og indtagelse af alkohol er to helt uforenelige størrelser. Det er der heldigvis total enighed om
mellem de ansatte i Keolis og ledelsen, siger Kasper V. K. Carstensen, HR- og kommunikationschef i Keolis Danmark.
Keolis’ politik er, at spiritus i blodet er ensbetydende med bortvisning fra arbejdspladsen med det samme. Ingen buschauffør eller letbanefører kan være i tvivl om dette.
Keolis’ arbejdspladser er i dag alkoholfrie, og det princip håndhæves helt konsekvent på alle Keolis’ bus- og letbaneanlæg.
- Keolis har valgt at tage teknikken til hjælp for at håndhæve det princip og det helt konsekvent, siger Kasper V. K.
Carstensen og fortsætter:
- Chaufføren skal obligatorisk blæse i et alkometer på anlægget, når vagten starter. Der må ikke være det mindste
udsving. Promillen skal være 0,0. Vi har valgt at installere alkometeret på anlæggene for at håndhæve nultolerancepolitikken.
Keolis har valgt den metode, da selskabet mener, at den er bedst og mest hensigtsmæssig.
- Vi ønsker ikke at involvere passagerer eller andre personer i vores håndhævelse af alkohol-politikken. Det kan nemt
blive tilfældet, hvis alkometeret for eksempel er installeret i busserne eller i letbanetogene. Derudover, så kan vi hurtigt finde en ny måler frem, hvis vi er i tvivl omkring målingen, eller hvis en chauffør eller fører påstår, at måleren ikke
virker, siger Kasper V. K. Carstensen.
Afslutningsvis siger Peter Lanng Nielsen, der er administrerende direktør i Keolis, at det vigtigste for Keolis er sikkerheden.
- Det vil blandt andet sige, at når der kommer en Keolis-bus eller letbanetog, så kan passagererne være sikre på, at
chaufføren er helt uden alkohol i blodet.
Nultolerance-politikken gælder også for Keolis’ administrative medarbejdere og ledelsen.
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Politiet tjekkede busser
- og sendte halvdelen på værksted
Tirsdag morgen 28. maj indledte politifolk fra Tungvogncenter Nord en målrettet kontrol af busser
ved busterminalen i Aalborg. Ifølge nordjyske.dk var 15 ud af 31 kontrollerede busser blevet sendt
på værksted ved middagstid
Tungvogncenter Nord gennemførte kontrollen i samarbejde med Færdselsstyrelsen. Der var både regionalbusser og
bybusser mellem dem, der skulle en tur på værksted og gennem syn, inden de måtte komme ud at køre igen.
Peter Lindholdt, der er politiassistent ved Tungvognscenter Nord, siger ifølge nordjyske.dk, at det er lige så skidt,
som det plejer at være.
- Det er samme dårlige vedligeholdelse, som vi plejer at se, bare med nogle andre typer fejl, siger han.
De kontrollerede busser, der både kører i Aalborg by og opland, ejes af forskellige private vognmænd.
Ifølge nordjyske.dk har politiet denne gang konstateret færre fejl ved bremserne end ved tidligere kontroller. Der er
dog fundet fejl ved ABS-systemer på nogle busser, mens enkelte andre har bremset skævt. Denne gang er det fejl
med nødudgange, miljømærker og skærme i forruden, der har diskvalificeret busserne.

Ejerne af de busser, der havde fejl, kan se frem ti at modtage et bødeforlæg fra politiet.
Hos Nordjyllands Trafikselskab, der står for den kollektive trafik med tog og busser i Region Nordjylland, satte kontrollen gang i et større arbejde med at informere passagerne om de forsinkelser, der opstod som følge af kontrollen og mangel på busser.
Til nordjyske.dk peger presseansvarlig hos Nordjyllands Trafikselskab, Mette Henriksen, at Tungvognskontrollen jo
skal udføre sit arbejde, og at NT først kan informere om forsinkelser, når en bus rent faktisk holder stille i længere tid.
- Vi er selvfølgelig interesserede i, at det materiel, vi har ude at rulle på vejene, er sikkert og forsvarligt. Så det tager
vi en snak med vognmændene om efterfølgende, når vi har et overblik over, hvad busserne er sendt til syn på, siger
Mette Henriksen til nordjyske.dk.
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Interesserede kan se videoen ved at klikke på billedet ovenfor.

Flextur imponerer Ældre Sagens
amerikanske pendant
I oktober sidste år var den amerikanske pendant til Ældre Sagen, AARP - American Association of
Retired Persons - på besøg hos trafikselskabet Movia for blandt andet at interviewe direktør Dorthe
Nøhr Pedersen i hendes egenskab af formand for FlexDanmark til en dokumentar om flextrafik.
Den amerikanske organisation interviewede også brugere af Flex handicapbefordring og den åbne
Flextur
AARP besøgte Danmark for at filme brugere af handicapbefordring samt den åbne Flextur. AARP besøgte også
Movia, hvor de interviewede nøglemedarbejdere og blandt andet fik vist kontrolpanelet med live-overvågning af Flextrafik-kørslerne. Det kom der tre dokumentarvideoer ud af.
Hos AARP, der er en amerikansk non-governmental organization (NGO), er man meget imponeret over den danske
flextrafik-model, der med flextur sikrer kollektiv mobilitet til alle og som samtidig, via koordinering af kørslerne, holder
udgifterne nede for kommuner og regioner. De kalder det mobilitet til borgere med begrænsede muligheder, der gør,
at ældre kan komme ud af deres hjem, være aktive, sociale og undgå den ensomhed, som de måske ellers ville blive
ramt af.
AARP er USAs største nonprofit organisation, som er dedikeret til at give mennesker over 50 mulighed for at vælge,
hvordan de ønsker at leve, når de bliver ældre. Den amerikanske NGO's interesse for Flextrafik stammer fra et møde
mellem AARP og den danske ambassade i Washington. Organisationen er landsdækkende og har knap 38 millioner
medlemmer.
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Magasinet Bus har fået sin egen web-side
Vi har gennem et stykke tid arbejdet på at gøre det enklere at hente det nyeste nummer af
Magasinet Bus. Det har resulteret i en ny web-side, hvor man også kan hente tidligere numre
helt til bage fra starten for over syv år siden
Du finder den nye side her:

Flydende forbindelser

Færgerederi klager over tysk
myndighedsgodkendelse af Femern-tunnelen
Rederiet Scandlines, der forbinder Danmark og Tyskland med færger mellem Rødby og Puttgarten
samt Gedser og Rostock, har indleveret en klage til den tyske forbundsforvaltningsdomstol i Leipzig
vedrørende den tyske myndighedsgodkendelse af byggeriet af den faste forbindelse over Femern
Bælt. Scanlines fremfører, at der er en række mangler i det grundlæggende materiale - og at flere af
disse mangler har direkte negativ indvirkning på Scandlines’ færgedrift og forretning
Den tyske godkendelsesproces har været i gang siden 2014, og ansøgningsmaterialet er blevet revideret flere
gange.
- Vi har brugt den seneste tid på grundigt at læse den godkendelse igennem, som de tyske myndigheder udstedte
31. januar 2019, og er nået frem til, at dette retslige skridt er uundgåeligt. Scandlines sejler videre, også efter at en
tunnel måtte åbne. Vi har i over 55 år tilbudt vores kunder produkter af høj kvalitet, og det vil vi fortsat gøre, siger administrerende direktør i Scandlines, Søren Poulsgaard Jensen.
Scandlines fremfører, at mens Femern A/S ikke tager højde for, at Scandlines vil fortsætte med at sejle mellem
Rødby og Puttgarten, når den faste forbindelse åbner, kommer en analyse bestilt af de tyske godkendelsesmyndigheder til en anden konklusion - at Scandlines vil fastholde 40 procent af de samlede fragtenheder på Femern Bælt plus et betydeligt antal passagerer.
Forudsætningen for, at det vil ske, er, at der vil være fair og afbalanceret planlægning af tunnelen, hvor der også
tages hensyn til, hvad Scandlines betegner som rederiets legitime interesser.
- Den aktuelle godkendelse omhandler et prestigeprojekt, der på intet tidspunkt har kunnet dokumentere et trafikalt
behov. Der er således alene tale om en politisk hensigtserklæring i en traktat, der på ingen måde retfærdiggør de betydelige negative påvirkninger af miljø, berørte personer og virksomheder i regionen under byggefasen, siger Heiko
Kähler, der er direktør for Scandlines Deutschland GmbH.
Ifølge Scandlines opfattelse er der - selvom disse udfordringer kan løses - ikke taget tilstrækkeligt hensyn til dem i
den foreliggende godkendelse. Scandlines peger på, at der fortsat ingen planer er om at sikre ordentlige adgangsveje til havnen i Puttgarden, så tilkørslen til færgen ikke nedgraderes i forhold til adgangen til tunnelen.
Scandlines peger også på, at godkendelsen ikke dokumenterer, hvordan der garanteres tilstrækkelig sikkerhed til
havs i byggefasen på et af de travleste stræder i verden.
Efter Scandlines’ opfattelse bør sikker og gnidningsfri skibstrafik dokumenteres allerede i godkendelsen. Den eksisterende risikoanalyse opfylder ifølge Scandlines ikke disse krav. Man har i stedet forsøgt at udskyde mange af de
spørgsmål, der vedrører den nødvendige risikominimering, til selve byggefasen.
- Vi har i årevis konstruktivt gjort opmærksom på vores mange betænkeligheder, siger Søren Poulsgaard Jensen og
fortsætter:
- Men der er stort set ikke taget højde for nogen af dem i den foreliggende godkendelse. Af den grund og for at beskytte vores medarbejdere og deres job føler vi os forpligtet til fortsat at repræsentere vores interesser i den nu uundgåelige proces ved forbundsforvaltningsdomstolen.
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Konklusion i rapport:

Færgerederi vil fastholde en del
af trafikken over Femern Bælt
En rapport, som de tyske myndigheder har bestilt i forbindelse med deres godkendelse af byggeriet
af en fast tunnel-forbindelse mellem Danmark og Tyskland, konkluderer, at færgerederiet Scandlines
kan fastholde en del af trafikken mellem Rødby og Puttgarden i en situation med en fast forbindelse
under Femern Bælt
I forbindelse med den tyske godkendelsesproces for den faste forbindelse under Femern Bælt bad den tyske godkendelsesmyndighed konsulentvirksomheden PwC om at udarbejde en analyse af forretningsgrundlaget for rederiet
Scandlines efter åbningen af en Femern-tunnel.
Scandlines fremhæver, at PwC i rapporten vurderer, at Scandlines i 2030 vil transportere 40 procent af de samlede
fragtenheder og 30 procent af alle personbiler, der ønsker at krydse Femern Bælt. Hvad angår personbiler, er det primært grænsehandelstrafikken, som Scandlines vil fastholde. Rapporten konkluderer ligeledes, at Scandlines har en
stærk tilpasningsevne i konkurrence med en tunnel, og at Scandlines ved nedskalering af driften kan spare omkostninger og dermed fortsat være rentabel.
Analysen understøtter dermed Scandlines’ hensigt om at sejle videre på Rødby-Puttgarden.
- Vi er glade for, at de tyske godkendelsesmyndigheder ikke blot tager de dansk bestilte rapporter for gode varer,
men derimod har valgt at få udarbejdet en uvildig rapport. Vi har nu i ti år gjort opmærksom på, at vi sejler videre og
forventer at få en ganske fornuftig forretning ud af at fokusere på det prisfølsomme fragtsegment samt på grænsehandel. Rapporten bekræfter os kun i denne overbevisning, siger Scandlines’ administrerende direktør Søren Poulsgaard Jensen.
- Forhåbentlig betyder den uvildige rapport, at man fra danske side i højere grad anerkender, at vi sejler videre, og at
det for at sikre fair konkurrencevilkår blandt andet er vigtigt at vores kunder får en ordentlig vejadgang til havnen i
Puttgarden, siger han videre.
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Sådan skal Povl Anker se ud, når den udvendige bemaling er ændret næste år. Farverne er som de originale farver fra
færgens levering i 1978.

Færge skal have sine gamle farver tilbage
Bornholmslinjen har taget fat på en indvendig renovering af bornholmerfærgen »Povl Anker«, som
næste år skal males i de farver, som færgen havde tilbage i 1978, da den blev leveret fra Aalborg
Værft 17. december 1078
- Povl Anker har fortjent en særlig plads i de bornholmske hjerter, og derfor går vi også i gang med renoveringen med
stor respekt for færgens oprindelige udseende, siger Molslinjens administrerende direktør, Carsten Jensen.
Færger har et hårdt liv, hvor der slides kraftigt på gulve og møbler ombord. Derfor vil der i første omgang blive fokuseret på hvileområderne og de andre områder, hvor passagererne opholder sig. Disse områder vil blive renoveret og
moderniseret med et klart blik på historien.
Mest markant bliver forandringen, når malerne næste år tager fat på den udvendige renovering. Her bliver Povl Anker
ført tilbage til de farver, den blev leveret med i 1978.
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- Vi har lige fra begyndelsen haft lyst til at male Povl Anker i de oprindelige farver. Povl Anker er et flot skib, som vi
glæder os rigtigt meget til at se i nye klæder næste år, siger Carsten Jensen.
Povl Anker fungerer i dag som reservefærge for hurtigfærgerne på ruten mellem Rønne og Ystad, ligesom den i højsæsonen skal sejle passagerer til Bornholm på ruten mellem Sassnitz og Rønne.

Aalborg Værft, der blev grundlagt i 1912 af brødrene Immanuel Stuhr og Peter Philip Stuhr under navnet Stuhrs Maskin- og Skibsbyggeri, lukkede i 1988.

Molslinjens nye færge satte rekord
Fredag 10. maj om formiddagen sejlede Molslinjens nye hurtigfærge Express 4 fra Aarhus med
399 biler ombord. Dermed satte færgen ny rekord for antal overførte biler på en enkelt afgang
mellem Aarhus og Odden
Den hidtidige rekorden for flest biler på en enkelt afgang mellem Aarhus og Odden lå tilbage i maj 2015, hvor
vogndækket på Express 2 blev fyldt med 363 biler.
- Vi havde optimistisk sat næsen op efter 400 biler, så vi var blot en enkelt bil fra målet, lyder det fra kommerciel
direktør for Molslinjen, Jesper Skovgaard.
Passagererne til rekordafgangen var bedt om at møde tidligt op, så den omhyggeligt planlagte lasteprocess
kunne gennemføres.
- Vi gør ikke det her for at presse flere biler ind til hverdag - men ved at planlægge og sætte denne rekord, tvinger vi os selv til at forfine vores lasteprocess, så den også bliver knivskarp til hverdag, siger Jesper Skovgaard.

Om Molslinjen:
•

•
•

•
•

Molslinjen er Danmarks største indenrigs færgeselskab med en flåde på 15 skibe,
der betjener i alt ni ruter - Alslinjen, Bornholmslinjen, Fanølinjen, Langelandslinjen,
Molslinjen og Samsølinjen
Færgerne fragter mod otte millioner passager årligt
Ruterne Aarhus - Odden, Ebeltoft - Odden og Rønne - Ystad betjenes af nogle af
verdens største katamaran-færger, hvilket gør Molslinjen til et af verdens største
hurtigfærge-rederier
I samarbejde med Herning Turist driver Molslinjen busruten Kombardo Expressen.
Den kører direkte til København fra Aarhus, Aalborg og Rønne
Molslinjen beskæftiger i dag over 1.000 medarbejdere
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