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Fremtiden er farverig - ikke sort eller hvid

Set fra denne plads kan man nogle gange får det indtryk, at det handler om sort eller hvis - rød eller blå.
Hvis du ikke er for, så er du imod. Det er enten det ene eller andet, for du kan ikke få begge dele.

Men sådan hænger verden slet ikke sammen. verden er et nuanceret spil af mange farver - mange holdninger og
mange løsninger.

Hvor vil det være befriende, hvis vore politikere i Folketinget, regionsråd og i kommunerne blot en gang i mellem ville
sige, at tingene skal spille sammen - i stedet for at tage indtage synspunkter, som skulle de udkæmpe en skyttegravskrig.
Tag letbane-debatten. Det er ved at udvikle sig til et spørgsmål om letbaner kontra BRT-systemer. Hvorfor ikke sige
både og.

Tag også energidebatten. Det er ved at udvikle sig til, at bare vi får sat strøm til alt, så er alle problemer løst. Øhhhhh.
Måske kommer det til at knibe med batterikapacitet nok, hvis alt skal være el-dreven. Hvorfor ikke udnytte samspillet
mellem de forskellige muligheder for at lagre energi - i batterier,i gas, sprit eller i andre flydende biobrændstoffer
fremstillet ved hjælp af den energi, vi kan få fra solen og vinden.
Tag trængselsdebatten.

Tag debatten om takster i den kollektive trafik.

Tingene hænger sammen og er langt fra et enten eller. Det handler ikke om sort eller hvid - rød eller blå. Du er ikke
imod, hvis du ikke er for. Og man kan godt få både af det ene eller andet, hvis blot vi er åbne for dialog, nysgerrige
og lydhøre for de mange idérige mennesker, der helt af sig selv gerne vil være med til at forme fremtiden på en
måde, så der er plads og energi til os alle - på en bæredygtig måde.
God læselyst med dette nummer af Magasinet Bus.
Jesper Christensen, chefredaktør
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NATUREN ER I LUFTEN

BÆREDYGTIG FRA NATURENS HÅND
Halvering af støj, NOx reduceret med mere
end en tredjedel og PM tæt på nul.
Fås til biometan med op til -95% CO2.
Ingen begrænsninger for kørsel i bycentre eller forstæder.

SMART DESIGN
Patenterede gastanke fuldt integreret i taget giver markedets
laveste højde på 3.210 mm, der er perfekt til enhver rute.
Konstrueret til maksimal stabilitet på vejen.

OPTIMERET TCO
Reducerede brændstofomkostninger takket være
den nye Cursor 9 Natural Power på 360 hk.
Let vedligeholdelse og dokumenteret driftssikkerhed
arvet fra Crossway-serien.

KOMFORT OG INDSTIGNINGSFORHOLD
Let ind- og udstigning for passager i en flydende strøm.
Brugervenlig adgang for bevægelseshæmmede.
Varme og belysning skaber et komfortabelt miljø.

Ring og hør mere: 74 56 13 26

Kollektiv trafik

Lufthavnsbussen har start og stop på Aarhus Rutebilstation, hvor der er plads til to busser på Midttrafiks Rute 912X.

Midttrafik fik opgaven
- både til tiden og den bedste pris

Vanerne stod til at begynde med næsten urokkeligt fast, da en 8. klasse med 24 elever fra en af Aarhus kommunale skoler skulle på studietur til Amsterdam. Forældrene blev opfordret til at hjælpe med
transporten til og fra Billund, og en mor meldte sig som koordinator. Udgangspunktet var vanerne tro
privat transport med nogle af forældrenes personbiler - seks i alt - men hvorfor? Spørgsmålet dukkede ret hurtigt op, da køen af forældre, som kunne og ville stille op til kørsel en mandag morgen
ved 8-tiden og hjem igen fra Billund en torsdag aften ved 19-tiden, var meget kort
Af Jesper Christensen

Hvad gør man så??? Jahhhhh…..

Spørgsmålet blev en sag for klassens forældreråd, som stillede sig selv spørgsmålet: Skal det være forældrenes opgave at stille sig til rådighed med bil og en mand eller kvinde bag rattet?
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Nej, det skal det ikke nødvendigvis. Der må være alternativer.

Det satte gang i et større, men ret enkelt regnestykke, der skulle vise, hvad der var mest hensigtsmæssigt i forhold til
tid, pris og hvad, man kan forvente af elever i en 8. klasse på en byskole i Aarhus.
Alternativerne til kørsel med private biler var:
•
•

Midttrafiks lufthavnsbus mellem Aarhus Rutebilstation og Billund Lufthavn
Hyre en busvognmand til at køre eleverne til og fra Billund

Spørgsmålet om, hvad man kan forvente af elever i en 8. klasse på en byskole i Aarhus blev hurtigt afklaret. Selvfølgelig kan 24 elever rejse med bus til og fra Billund - især, hvis der følger en voksen med. To fra klasserådet var klar til
at tage med mandag morgen og hjælpe eleverne med bagagen i Billund, mens én var klar til at tage med hjem fra
Billund torsdag aften - hvor eleverne nok ville være ret trætte.
De næste spørgsmål var prisen:

24 elever og to voksne med lufthavnsbussen kostede som grupperejse 1.516 kroner hver vej - i alt 3.032 kroner
(24 elever kørte med for 110 kroner pr. elev. De voksne for 196 kroner. Og Midttrafik oplyste, at de ikke stillede krav
om, at der var voksne med).
En busvognmand skulle have mellem 2.500 og 3.000 kroner hver vej - i alt 5.000-6.000 kroner
Ovennævnte skulle så holdes op mod, hvad transport i private biler ville koste.

24 elever til og fra Billund. Det krævede seks biler med plads til 4 passager i hver.

Distance mellem Aarhus og Billund ifølge Google Maps: 2 x 96,7 kilometer om mandagen og 2 x 96,7 kilometer om
torsdagen - i alt 386,8 kilometer pr bil. Med seks biler blev det til samlet 2.320,8 kilometer
Dertil kom så udgifter til brændstof med mere.

Brændstof ved 10 km/l: 2.320,8 kilometer bruger 232 liter - pris pr. liter mindst 8,5 kroner (dieselolie): mindst
1.972,00 kroner

Brændstof ved 15 km/l: 2.320,8 kilometer bruger 154 liter - pris pr. liter mindst 8,5 kroner (dieselolie): mindst
1.309,00 kroner

Andre udgifter til kørsel: Jahh, hvad skal man regne med. Vi kunne jo bruge statens takster inklusiv brændstofforbrug.
2.320,8 kilometer gange med 3,54 kroner: 8215,63

Nogle vil med sikkerhed protestere mod at sætte kilometerbetalingen så højt, når de nu har en bil. Ok, så lad os
sætte den til Statens takster for transport med cykel eller knallert og så lægge brændstofudgiften til bagefter.
2.320,8 kilometer gange med 0,53 kroner: 1.230,024

Dermed bliver udgifterne til transport med private biler mellem 2.539 kroner og 3.202 kroner plus tidsforbruget:
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Tidsforbrug: Seks mænd eller kvinder frem og tilbage mandag skulle bruge halvanden time hver vej plus tidsforbrug
for dem, der skulle hjælpe elverne med bagage. Med to hjælpende forældre i Billund med samme tidsforbrug som
med lufthavnsbussen blev tidsforbruget om mandagen 22-23 timer. Om torsdagen blev tidsforbruget med en halv
times tid i Billund til eventuel flyforsinkelse med mere med samme transporttid som om mandagen til 21 timer. I alt
43-44 timer - altså mere end en normal arbejdsuge.
Det skal så holdes sammen med tidsforbruget for de ledsagende forældre, der vil være det samme for begge busløsninger. Tidsforbruget på udturen være to gange halvanden time i bussen (ud og hjem) plus tiden til at hjælpe eleverne til rette i Billund - pr. ledsagende voksen. Seks timer til bustransport plus sammenlagt fire-fem timer i Billund. I
alt 10-11 timer
Hjemad blev tidsforbruget på halvanden time, da den ledsagende forældre havde været i København med tog og så
blot lagde kursen mod Billund i stedet for mod Aarhus på vejen hjem. Endnu et forhold, der faldt ud til fordel for busløsningen fra Midttrafik.
Hvad skal prisen på timeforbruget så være? Med en årsløn på 300.000 kroner bliver timeprisen på knap 160 kroner.
Mange har en årsløn, der ligger endda noget over 300.000 kroner, så for dem blive timeprisen højere. Men lad os
holde fast i timeprisen på 160 kroner.

Lufthavnsbussen mellem
Aarhus og Billund holder også
ved Banegården.
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Så kommer regnestykkerne til at se sådan ud.

Midttrafiks lufthavnsbus:
• Pris: 3.032 kroner
• Tidsforbrug: 15 - 16 timer
• Samlet pris med en timepris 160 kroner: 5.400 - 5.560 kroner

Transport med hyret bus:
• Pris: 5.000-6.000 kroner
• Tidsforbrug: 15 - 16 timer
• Samlet pris med en timepris 160 kroner: 7.400 - 8.560 kroner

Transport i private biler:
• Pris til brændstof med mere: 2.539-8.215 kroner
• Tidsforbrug: 43-44 timer
• Samlet pris med en timepris 160 kroner: 9.419 - 15.255 kroner
Dermed faldt regnestykke ud til fordel for Midttrafiks lufthavnsbus, som eleverne og de frivillige fra forældrerådet så
tog med udtalt støtte fra andre forældre, som lagde vægt på, at med lufthavnsbussen begyndte studieturen hjemme i
Aarhus og ikke i lufthavnen i Billund. Det var godt, for en samlet afgang fra Aarhus ville være en god start på turen til
Amsterdam.
Mandag morgen sagde en lille gruppe forældre - mest fædre - farvel til deres afkom i 8. klasse fra den aarhusianske
skole. Torsdag aften var en forældregruppen supplere med en gruppe mødre, som tog i mod de hjemvendte elever.
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Uddannelsessøgende kan få gratis morgenkørsel
- hvis…
Vordingborg Kommune vil sammen med trafikselskabet Movia søger tilskud til et projekt, som over
skoleårene 2019/20 og 2020/21 vil tilbyde gratis morgenkørsel til de elever, som har længst transporttid

Projektet vil omfatte elever under 26 år, som er tilmeldt uddannelse i Vordingborg på Uddannelses centeret, Campus,
VUC, TAMU-centeret og Produktionsskolen eller skal bruge toget fra Vordingborg station for at komme til anden uddannelse. Bliver projektet til virkelighed, vil de elever, som har længst transporttid, få gratis morgen befordring.
Administrationen i Vordingborg Kommune har i samarbejde med Movia og Vordingborg Gymnasium udført en foranalyse om elevernes befordring, som viser, at omtrent halvdelen skal bruge over 60 minutter i daglig transporttid,
hvis de bruger kollektiv trafik. Omkring 5 procent af eleverne skal bruge over 3 timer. På den baggrund vil kommunen
i samarbejde med Movia ansøge om 50 procent tilskud hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til et projekt, som over
skoleårene 2019/20 og 2020/21 vil tilbyde gratis morgenkørsel til de elever, som har længst transporttid.
Vordingborg Kommune forventer, at 40-50 elever vil kunne tilbydes kørsel indenfor det foreslåede budget, som vil
koste kommunen 1,2 millioner kroner fordelt over tre budgetår.

Lederne på uddannelsesinstitutionerne har anbefalet projektet. De siger, at rejsetiden til uddannelsesstederne er en
væsentlig faktor i de unges motivation for at gennemføre en uddannelse. Det fremføres, at det er langt mere udfordrende for mange unge i Sydsjælland at tage en ungdomsuddannelse end for unge i Danmarks større byer. De
mener, at en indsats, der kan lette rejsetiden for de fjernest boende, er et skridt i retning af mere lige vilkår.
Projektet gennemføres kun, hvis det opnår støtte, hvilket vil blive afklaret i løbet af sommeren. Efter et gennemført
projekt vil det blive evalueret og fremlagt for politikerne med en indstilling om ophør eller videreførelse.

Fører af varebil kørte ind i bus - og blev livsfarligt kvæstet

Fredag morgen kørte en 34-årig mand fra Hornsyld mellem Horsens og Juelsminde ind i en bus
på Rute 104 med flere skolebørn blandt passagerne. Manden blev sandsynligvis blændet af
solen, da han kom kørende ad Bollervej ved den lille by Sejet syd øst for Horsens på rute 459.
Ulykken skete i forbindelse med, at den 34-årige ville trække ud for at overhale en anden bil
Ved ulykken kørte den 34-årige ind i bussen, der kom i modsat retning, og blev hårdt kvæstet.
Bussens chauffør - en 64-årig kvinde fra byen Flemming, brækkede begge arme ved ulykken.

Der var 18 passagerer med bussen på ulykkestidspunktet - deriblandt flere skolebørn. Seks passagerer blev
kørt på skadestuen og blev behandlet for mindre skrammer og buler.
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Mand holdt i vejen for bussen og skubbede chauffør i brystet
En buschauffør måtte fornylig stå model til en del, da han holdt stille i en buslomme på Glarbjergvej i Randers.

Ifølge chaufførens forklaringer til Østjyllands Politi, havde en bil taget pladsen foran busstoppestedet, så buschaufføren måtte holde bagved for at sætte passagerer af. Da han ikke kunne komme ud igen, dyttede han
efter bilen flere gange uden, at føreren i bilen reagerede. Chaufføren gik derefter ud og tog billeder af bilen, og
da han stod foran den, begyndte føreren af bilen pludselig af køre frem, så chaufføren måtte træde til siden.
Ifølge chaufførens forklaring trådte føreren af bilen derefter ud, skubbede ham i brystet og kørte fra stedet.
Østjyllands Politi har et signalement både fører og bil og undersøger sagen nærmere med henblik på at finde
frem til gerningsmanden.

Gratist truede buskontrollører på livet

Det endte med trusler på livet mod to buskontrollører i Aarhus, da en 18-årig mand tirsdag blev taget
i at køre uden busbillet
Klokken lidt over 8 tirsdag morgen 10. april henvendte to kontrollører sig til den 18-årige i bussen ved Frederiksgade
i Aarhus Midtby. Da han blev konfronteret med sin manglende billet, truede han med at dræbe dem og 'give dem kniven for struben'.
Politiet blev tilkaldt, og den 18-årige blev anholdt og sigtet for truslerne, som han erkendte. Han erkendte også at
have kørt uden billet.

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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Forsøg med Flexbus skal styrke
serviceniveauet i landdistrikterne

Flere bilejere og færre unge i landdistrikterne betyder, at bustrafikken over årene er blevet reduceret, fordi der på nogle afgange var ganske få brugere. Den reducerede busdrift har blandt andet betydet, at kan være vanskeligt at deltage i aktiviteter i de større byer om aftenen og i weekenden, hvis
man er afhængig af kollektiv trafik og bor i mindre byer i landdistrikterne, hvor busdriften er reduceret. Det har fået Randers Kommune og Midttrafik til at gennemføre et forsøg med Flexbus
På to ruter har der siden 1. april kørt en række flexbusture om aftenen og i weekenden i en forsøgsperiode frem til
30. september 2018. Turen køres med mindre busser.
På rute 230 mellem Fårup og Randers er der sat nye flexbusture ind, som supplement til busbetjeningen.

På rute 237 mellem Hadsund og Randers ændres tre busafgange om søndagen til otte flexbusture, og der tilbydes
flexbusture om aftenen mandag - lørdag.

En Flexbus betjener stoppestederne på bussens rute. Turen skal bestilles senest en time i forvejen, og bestillingen
skal ske efter klokken 7.00 og senest klokken 20.00. Prisen er den samme som med bussen. Man kan bruge alle billettyper undtagen rejsekort.
Interesserede kan se mere om Flexbusser i Midttrafiks område her:

Randers Kommune og Midttrafik håber, at kunder i de to områder tager godt imod det fleksible tilbud. Efter sommerferien 2018 evalueres forsøget sammen med borgerne i de to områder, som forsøget dækker.

Resultatet af forsøget skal vise, i hvilket omfang Flexbus kan anvendes mere generelt til at forbedre og øge fleksibiliteten i det kollektive trafiktilbud i kommunens mindre byer og landdistrikter.
De nye køreplaner for de to ruter inklusiv Flexbus kan ses her:
Rute 230:

Rute 237:

DSB skal have nyt bestyrelsesmedlem

Henriette Fenger Ellekrog har meddelt, at hun trækker sig fra DSB’s bestyrelse, fordi hun fra 2.
maj indtræder som medlem af direktionen for Danske Bank A/S, hvilket betyder, at det ikke er
muligt at fortsætte som bestyrelsesmedlem i DSB
Henriette Fenger Ellekrog har været medlem af DSB’s bestyrelse det seneste år. Arbejdet med at finde et nyt
bestyrelsesmedlem går nu i gang.
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Markedets laveste strømforbrug
Eﬀektive Lysdioder
En synsvinkel på hele 130°
LED-skilte med en usædvanlig lang levetid og helt vedligeholdelsesfrie.
Bruger energibesparende super bright lysdioder.
ECO-LED-display systemet udmærker sig ved, som de eneste at kunne styres via
netværk med RJ45 stik, og er dermed fremtidssikret til dri med bus computer.
Automatisk lysstyrke regulering giver perfekt læsbarhed under
alle lysforhold.

Sindballevej 27, Lindved. DK -7100 Vejle - Tlf.: 7585 1777 - www.mekasign.dk
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5C - Nordens travleste buslinje - fyldte 1 år

Linje 5C i Hovedstaden fylder mandag et år. I løbet af det første år har 5C givet passagererne renere miljø, kortere rejsetid og gjort det nemmere at komme ind og ud af bussen. 5C oplevede børnesygdomme ved fødslen, men på 1 års-dagen er busserne på sporet med en service, der mere end
matcher forgængeren 5A
Mandag 23. april var det præcis et år siden, at den Hovedstadens Linje 5A blev erstattet af Linje 5C. På Rådhuspladsen i København klippede borgmestrene Frank Jensen, Thomas Gyldal Petersen og Allan S. Andersen snorene til de
første helt nye busser, som siden har kørt i fast rutefart mellem Herlev Hospital og Københavns Lufthavn via Nørrebro, City og Amager og Kastrup.

Passagerne på Nordens travleste buslinje fik løfter om nemmere rejse, renere miljø og plads til alle. Og i sit første leveår har 5C, trods startvanskeligheder, formået at løfte kvaliteten til et højere niveau end den tidligere 5A til glæde for
linjens knap 20 millioner årlige passagerer.
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En netop gennemført evaluering af linjen viser, at 5C har givet passagererne kortere rejsetid, bedre overholdelse af
køreplanen, og færre busser, der kører i forlængelse af hinanden end 5A. Derudover er det blevet hurtigere at
komme ind og ud af bussen.
Busserne på Linje 5C har også bidraget til et renere miljø på den lange strækning, hvor der nu udledes 72 procent
mindre NOx og 33 procent færre partikler end busserne på Linje 5A gjorde. Og så støjer 5C’s busser også væsentligt
mindre.
5C er tilbage på sporet
Efter en periode med børnesygdomme, kvitterer borgerne for en 5C, som er tilbage på ruten med en samlet tilfredshed på 87 procent med den bus, man sidder i, og på 93 procent med den rejse, man er i gang med.

- Forventningerne til 5C var tårnhøje, og vi havde nogle ærgerlige startvanskeligheder, da 5C åbnede. Men det må
man forvente, når man indfører helt ny teknologi på så travl en buslinje og samtidig beder kunderne om at ændre på
den måde, de bruger bussen på, siger plandirektør i Movia, Per Gellert, og fortsætter:
- Men vi ved også, hvor vigtig 5C er for, at manges hverdag hænger sammen. Derfor er vi glade for, at 5C er tilbage
på sporet, og at kunderne er begyndt at lægge mærke til det.

Fakta om Linje 5C i Hovedstaden:
•

•

•

•

•

Kortere rejsetid. Passagererne bruger 5-7 procent kortere tid
med 5C på deres rejse end med 5A
Bedre overholdelse af køreplanen. For at sikre, at busserne
kommer til tiden, har Movia løbende tilpasset linje 5C’s køreplan.
Siden indførsel af ny køreplan i marts i år er antallet af 5C busser, der kommer til tiden, steget med 5-8 procentpoint i forhold til
linje 5A
Færre busser i rap. Når busserne kører lige i forlængelse af hinanden, kalder man det klumpkørsel. Movia har løbende tilpasset
linje 5C’s køreplan for at undgå, at busserne kører klumpkørsel.
Siden indførsel af den nye køreplan i marts har linje 5C haft et
gennemsnitligt såkaldt ”klumpningsniveau” på 5,6 procent. 5A’s
klumpningsniveau lå på mellem 7,5 - 10 procent i årene 20142016.
På sit første år har busserne på Linje 5C kørt knap 3 millioner kilometer. Det svarer over 70 gange rundt om jorden
Linje 5C, som kører CO2-neutralt på biogas, er den første BRTlignende buslinje i drift i Danmark
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Busoperatør tester nyt og mere miljøvenligt
brændstof i Aalborg’s bybusser

Bybusserne i Aalborg skal køre på brændstof, hvor 30 procent af den traditionelle dieselolie er erstattet med en mindre miljøbelastende type dieselolie, GTL, der er fremstillet af naturgas. GTL er en
form for syntetisk dieselolie med lavere emissioner af partikler og NOx end almindelig dieselolie

GTL betyder Gas to Liquid og er dieselolie produceret ud af naturgas - såkaldt syntetisk diesel. GTL har lavere emissioner af partikler og kvælstofilter (NOx), som er de to mest sundhedsskadelige elementer ved brug af fossil dieselolie som brændstof. Men GTL er så nyt et brændstof, at den endelige dokumentation af miljøgevinsten stadig
mangler.
- Vi er dog sikre på, at der er en tydelig og klar miljøgevinst ved GTL-brændstoffet, siger Michael Stubtoft, der er teknisk chef hos Keolis Danmark.
Han peger på, at producenten angiver op til 33 procent lavere lokale emissioner.
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- Desuden kan GTL bruges i busdriften helt på linje med almindelig diesel. Vi vil i gennemsnit blande 30 procent GTL
i brændstoffet i Aalborg Bybusser fra sommeren 2018, siger Michael Stubtoft.
GTL er stadig et fossilt brændstof, når der fremstilles af naturgas, og dermed en midlertidig løsning. Men Keolis betegner det som et godt alternativ til traditionel diesel og et skridt i den rigtige retning for miljøet hen mod omstilling til
vedvarende energi.
GTL er blot én af flere typer syntetisk diesel, som forventes at spille en betydelig rolle i de kommende årtiers omstilling af transportsektoren til fossilfri brændstoffer.

Ny aftale med Nordjyllands Trafikselskab
Keolis har netop indgået en ny aftale med Nordjyllands Trafikselskab om miljøforbedringer i Aalborg Bybusser i de
kommende to år. Aftalen indeholder to muligheder, som Keolis frit kan vælge mellem: Enten brug af GTL med 30 procent GTL i brændstoffet, eller en forøgelse af andelen af biodiesel (BTL) udover de lovpligtige 7 procent.
Keolis har i første omgang valgt at satse på en afprøvning af GTL-brændstoffet.

- Keolis har ønsket at holde valgmuligheden åben, fordi markedet for de miljøvenlige brændstoftyper som BTL og
GTL er temmelig usikkert, siger tilbudschef hos Keolis Danmark, Thomas Nielsen.

- Vi skal jo være sikre på, at vi kan levere de miljøfordele, vi har aftalt med NT, så Keolis har brug for fleksibilitet i indkøb af alle typer brændstof, siger han.
Det er Keolis’ busanlæg i Aalborg, der skal forberede og stå for driften af forsøget med GTL, som starter i juli i år og
varer i to år.
Nordjyske Jernbaner meldte fornyligt ud, at selskabets vil skifte til GTL-brændstof.

Arriva lancerer digital Enkeltbillet

Den digitale Enkeltbillet er en standardbillet, som kan benyttes på Arriva’s
strækninger i både Arriva’s og DSB’s tog. Til forskel fra Arriva Lokal kan Enkeltbilletten både benyttes i tog og bus.
Enkeltbilletten kan købes på arriva.dk og i Arriva’s app, Arriva Tog, men man skal huske at
opdatere sin app for at finde billetten.
Med lanceringen af Enkeltbillet udgår Arriva Lokal.
Interesserede kan læse mere om billetten her:
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Aftale skal sikre el-busser i stor skala:

Tysk virksomhed skal levere ladestandere
til el-busser i Østdanmark

Trafikselskabet Movia, der står for den kollektive bustransport på Sjælland inklusiv hovedstadsområdet og Lolland-Falster, har valgt tyske Siemens som den leverandør, der fremover skal levere ladestandere til el-busser. Movia peger på, at aftalen med Siemens giver busoperatørerne sikkerhed for,
at infrastrukturen for el-busser er på plads. Dermed gør Movia det mere attraktivt for operatørerne at
byde med el-busser i Movia’s kommende udbud
Aftalen mellem Movia og Siemens, der er indgået efter en udbudsrunde, baner vejen for større udbredelse af el-busser på Sjælland og øerne. Siemens skal i de næste tre år skal stå for etablering af ladestandere og den nødvendige
ladeinfrastruktur. Dermed er en meget vigtig sten ryddet af vejen for el i stor skala i Movia’s mange busser på hele
Sjælland.

Med aftalen har de Sjællandske kommuner og regioner fået bedre mulighed for at vælge el-busser til gavn for miljøet
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og den grønne omstilling, når busdriften udbydes. Aftalen bidrager samtidig til, at det fælles kommunale og regionale
mål om fossilfri busdrift i 2030 kan nås.

Aftalen sikrer også, at Movia kan tilbyde et ensartet ladekoncept og den mest konkurrencedygtige leverandør til etablering af ladestandere til fremtidens el-busser. Movia er blandt de første i Europa til at lave en rammeaftale, som omhandler opstillingen af ladeinfrastruktur i byrummet.
Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har på forhånd tilsluttet sig den nye aftale. Og første buslinje,
der etableres ved hjælp af den nye rammeaftale, forventes at blive linje 18, samt linje 2A, som på baggrund af et nyt
udbud kommer i drift som 18 meter led-el-bus i slutningen af 2019. Movia fremhæver, at Ballerup Kommune og Egedal Kommune også har vist interesse for aftalen.

Movia’s bestyrelsesformand Kirsten Jensen er meget tilfreds med, at Movia har etableret en aftale, der gør det lettere
for kommunerne at nå det fælles klima- og miljømål.

- Movia arbejder for at levere klimavenlig mobilitet til gavn for byer, virksomheder og borgere. Med aftalen med Siemens har vi banet vejen for el-busser på hele Sjælland. Det øger tempoet i den grønne omstilling af busserne, som vi
har arbejdet hårdt for i flere år. Det er virkelig meget glædeligt, siger Kirsten Jensen.
Siemens ser også frem til at hjælpe kommuner og regioner til en smidig og effektiv grøn omstilling.

- Vi leverer en klimavenlig pakkeløsning, der med standardiserede el-ladestandere giver alle aktører sikkerhed for, at
ladeinfrastrukturen er i orden, så el-busserne bliver stabile og konkurrencedygtige i drift, siger Steen Nørby Nielsen,
der er direktør i Siemens Mobility.
Rammeaftalen løber i tre år med mulig forlængelse i fem gange ét år.

Fakta
•

•
•

•
•
•

•

Siemens er blevet tildelt kontrakten efter udbud. Movia modtog tre tilbud med en gennemgående høj kvalitet. Siemens har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud
Siemens står for levering og opsætning af ladestationerne, vedligeholdelse og levering af elektricitet i hele
kontraktperioden. Siemens leverer også al service gennem sin serviceorganisation, som i dag er ansvarlig
for servicen hos blandt andet jernbaneinfrastrukturen hos Banedanmark, lokomotiver for DB Cargo, Storebæltsbroen, bagagehåndteringen i Københavns Lufthavn med flere
Med rammeaftalen opnår Siemens eksklusivitet for etablering og drift af ladestationer i byrummet og leverance af el gennem kontraktperioden til brug for kollektiv rutekørsel foranstaltet af Movia
Rammeaftalens størrelse forventes at udgøre ca. 100 millioner kroner samlet set
Rammeaftalen løber i tre år med mulighed for forlængelse i fem gange et år. De enkelte ”opstillingsaftaler”
der iværksættes i løbet af rammeaftalen løber separat i op til 12 år og følger busoperatørens specifikke
kontrakt
Movia er blandt de første i Europa til at lave en rammeaftale som omhandler opstillingen af infrastruktur i
byrummet
Rammeaftalen anvendes fra Movia’s udbud A17, hvor der stilles krav om nul-emission på linje 2A, linje 18
og linjerne 147, 156 og 157. A17 har driftstart i december 2019
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Mads Friis Jensen, der er CCO i Ser Energy, fortalte på Brintbranchen’s Årsdag, hvordan brint kan bruges som energibærer, fordi det indgår i methanol - træsprit.

Brintbranchen holdt årsmøde i medvind

For et år siden var det København, der dannede rammerne om Brintbranchen’s Årsdag - i år var det
Aalborg - hovedstaden i Nordjylland, hvor der ligger en række virksomheder, som fokuserer på grøn
energiforsyning. Og årsdagen fandt da også sted hos virksomheden Ser Energy, der arbejder med
brint i en anden form end gas under meget højt tryk
Af Jesper Christensen

Ser Energy har siden starten i begyndelsen af 00’erne fokuseret på den brint, som via elektrolyse kan hentes ud af
methanol, som kan opbevares i en almindelig tank uden behov for tryk eller nedkøling. Det giver en række håndteringsmæssige fordele, for flydende brændstof til eksempelvis biler er ret enkelt at håndtere med den forsyningsstruktur, der findes i dag i form af tankvogne og traditionelle tankstationer med benzin og diesel.

Udfordringen set i et bæredygtigt perspektiv er, at metanolen - træspritten - skal være produceret på bæredygtig vis eksempelvis ud fra biogas eller ved at trække CO2 ud af røgen fra skorstenene på kraftværker, der baserer deres elog varmeproduktion på biomasse.
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Er methanolen det, er der tale om grøn brændstof med en række fordele:
•
•
•
•

Brinten fra methanolen kan bruges til el-produktion i en brændselscelle og drive en el-bil
Varmen fra processen med at trække brinten ud af methanolen bruges til opvarmning af bilen
El-biler er støjsvage og udslippet er begrænset til vanddamp
Methanol er en af de måder, man kan lagre overskudsenergi fra vindmøller og solceller på

Selvom indlægget fra Mads Friis Jensen, der er CCO i Ser Energy var det sidste på dagens program, giver det en
god indgang til denne artikels beskrivelse af de muligheder, der tegner sig, når det drejer sig om overgangen fra fossile brændstoffer baseret på olie og kul til bæredygtig baseret på den energi, som solen i rigelige mængder skaber
her og nu - direkte via solceller og inddirekte via vindmøller. For det er solens opvarmning af luften og jordens rotation, der skaber vinden, som får møllerne til at dreje rundt.

Fælles for rækken af indlæg på Brintbranchen’s Årsdag var, at brint er et kerne-begreb, når det gælder bæredygtig
energiforsyning. Brint - hydrogen - vanddanner - har bogstavet H i det periodiske system over verdens grundstoffer.
Brint er en del af vand (H20), men også en del af methan, methanol og den meget lange række af forskellige ganske
attraktive stoffer, der baserer sig på kulbrinteforbindelser - uanset om det kommer fra fossile brændstoffer, der baserer sig på dyr og planter, der levede på joden for millioner af år siden, eller på planter og dyr, der lever i dag.
Brænder man kulbrinterne af, bliver der udledt CO2 og vand H2O plus den energi, som man gerne vil have fat i.

Omvendt kan man ved at tilføre energi fra en vindmølle få processen til at gå den anden vej, når de nødvendige stoffer er til stede under de rigtige forhold. Og så - en, to, tre, vupti - har man lagret energi på en måde, som man kan
håndtere i gasform i eksempelvis de eksisterende gaslagre og i naturgasnettet - og i flydende form i de eksisterende
tankanlæg. Og så kan man faktisk fortsætte, så længe solen skinner og vinde blæser.
OK - en, to, tre, vupti er nok lige hurtigt nok. Det kræver en masse teknisk udvikling og forsøg. Men budskabet fra
Brintbranchen’s Årsdag i Aalborg må være, at det kan lade sig gøre. Det sker allerede i mindre målestok i dag, hvor
man eksempelvis eksperimenterer med at øge produktionen af methan i biogasanlæg ved at tilføre brint til processen. Brinten kan opsamle en stor del af den CO2, der findes i biomassen og som ellers ville slippe ud i atmosfæren
uden at gøre gavn.

Her på Magasinet Bus/transportnyhederne.dk kan vi efter at have overværet Brintbranchen’s Årsdag 2018 i Aalborg og årsdagen sidste år i København - konstatere, at området udvikler sig hurtigere og hurtigere. Især asiatiske bilproducenter har gang i udviklingen af biler, der har brint i lagertanken i stedet for el, benzin, gas eller dieselolie.
Producenter af tunge køretøjer holder øje med brint
Vi kan også konstatere, at selvom eksempelvis lastbilproducenterne ikke fortæller ret meget om deres syn på brint,
hvis de da overhovedet fortæller noget, holder de øje med, hvad der sker på området.

DAF’s chefingeniør, Ron Borsboom, der er med i DAF’s ledelse, siger til transportnyhederne.dk, at DAF bestemt holder øje med udviklingen på brintområdet og blandt andet er godt bekendt med den teknik, som eksempelvis Ser
Energy arbejder med.
Ron Borsboom forklarer, at selvom brintteknologien set ud fra DAF’s synspunkt stadig er på et begynderstadie, vil
brint kunne spille en betydelig rolle for fremtidens transport.

Magasinet Bus 4 - 2018

Miljø

Limfjorden bliver testområde for
Danmarks første førerløse havnebus

Drømmen om en førerløs havnebus mellem Aalborg og Nørresundby er kommet et skridt tættere på
at blive til virkelighed, da Søfartsstyrelsen har godkendt Limfjorden som testområde. Hvis alt går
efter planen, kan det i 2020 blive muligt at komme fra Stigsborg Havnefront til Musikkens Hus på
fem minutter - til bens eller cykel
Det maritime område er midt i en transformationsproces, hvor digitalisering og automatisering spiller en stadig større
rolle. Derfor har en arbejdsgruppe bestående af en række virksomheder og organisationer søsat et projekt om etablering af Danmarks første førerløse havnebus over Limfjorden. Ud over at være førerløs, skal færgen supplere den
offentlige transport.
Med Søfartsstyrelsens officielle godkendelse kan projektet komme videre i fase to: testfasen.

- Det er meget positivt, at Søfartsstyrelsen nu har givet grønt lys til fortsættelsen af projektet, siger borgmester og bestyrelsesformand hos Aalborg Havn A/S, Thomas Kastrup-Larsen (S).
- Ruten mellem Stigsborg Havnefront i Nørresundby og Musikkens Hus i Aalborg er en fysisk sammenkobling af
byen, men også et vigtigt element i den regionale udviklingsstrategi. Vi vil være en Smart City, der ligger i den internationale top inden for nytænkende og bæredygtig byudvikling. Havnebussen er endnu et skridt i den rigtige retning,
siger han videre.

Toårig forsøgsfase
De nordjyske passagerer bliver dog ikke bare kastet ud på vandet uden ledsagere. I den kommende testfase skal
færgen sejle med to besætningsmedlemmer om bord. De skal gennemteste teknologien, så der er garanti for, at passagererne kommer over fjorden uden at få vand i skoene, når færgen i fremtiden skal sejle af sig selv.
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- Der bliver arbejdet målrettet på at kunne sætte forsøgsfærgen med bemanding i fjorden allerede i løbet af sommeren. Og hvis alt går vel, håber vi på at have den førerløse havnebus klar til sin jomfrutur med 12 passagerer allerede i
2020, siger Thomas Kastrup-Larsen.
Limfjorden som maritimt kraftcenter
Udover at bidrage til den offentlige transport ligger der to bevæggrunde bag projektet. Dels handler det om at øge tilgængeligheden til Stigsborg Havnefront, der er Nørresundbys nye bydel.
- Integrationen af boliger, erhverv og grønne områder, der kan bruges fleksibelt, er en frontløber for fremtidens multifunktionelle og bæredygtige byområder, siger Thomas Kastrup-Larsen.
En anden og mindst ligeså vigtig bevæggrund er ønsket om at sætte Aalborg på verdenskortet inden for højteknologisk, maritim udvikling.

- Vi har i Nordjylland et hav af virksomheder, organisationer og forskningscentre, der sidder på en masse viden inden
for det maritime område. Dét skal vi udnytte. Og samtidig vil de selvsamme aktører profitere af et større regionalt
fokus på området. Det giver mulighed for vækst både i den enkelte virksomhed og i branchen generelt, siger Thomas
Kastrup-Larsen.
Visionerne i Aalborg er et stærkt bidrag til VLAK-Regeringens vækststrategi om at gøre Danmark til globalt maritimt
kraftcenter, der går forrest inden for udviklingen af teknologi, materialer, digitalisering, autonomi med mere på området.
Stærkt fundament
Bevidstheden om de uudnyttede maritime ressourcer i Nordjylland er omdrejningspunktet for den ovennævnte arbejdsgruppe, som består af en række virksomheder og organisationer med kompetencer inden for det maritime område - lige fra forskning, projektstyring og mandskab til udvikling af intelligente systemer til autonom færgedrift,
navigation og skibssikkerhed.

Projektet bliver forankret i Center for Logistik og Samarbejde, og derudover omfatter aktørerne blandt andet Den Selvejende Erhvervsdrivende Fond Stigsborg Havnefront, Aalborg Havn, Aalborg Universitet, Wärtsilä/Lyngsoe Marine
Systems, MARCOD, Martec, TUCO Group, Beredskab Nordjylland, Aalborg Kommunes brovagt, advokatfirmaet HjulmandKaptajn, revisionsfirmaet BDO, MYdefence, LB Consult, Tall Ships Aalborg Fonden og Logimatic.
- Det maritime område er meget kompliceret, men med denne sammensætning af virksomheder og organisationer
råder vi over kompetencer i verdensklasse. Så jeg tror virkelig på, at vi kan søsætte Danmarks første havnebus i
Limfjorden i 2020, påpeger Thomas Kastrup-Larsen.

Foreløbig tidsplan
I øjeblikket er det arbejdsgruppens hensigt at stifte en erhvervsdrivende fond. I første omgang søges der regionale
udviklingsmidler til forprojektet i 2018. Derefter skal der skaffes yderligere 20-30 millioner kroner over de resterende
tre år, som projektet er anslået til at vare ifølge den foreløbige tidsplan, der ser således ud:
•
•
•
•

2018:
2019:
2020:
2022:

Forsøg med mindre, bemandet færge
Forsøg med mindre, førerløs færge
Mindre, førerløs færge sættes i drift
Større, førerløs færge sættes i drift
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Volvo tester eldrevne ledbusser i Göteborg

I juni vil to helt el-drevne ledbusser fra Volvo køre ud på Linie 16 i Göteborg. Der er tale om to prototyper, som skal testes på ruten, der har høj frekvens og et stort antal rejsende. Busserne testes i
ElectriCity-samarbejdet, som siden 2015 har kørt med elektriske busse i demo-trafik på Linie 55 i
Göteborg
Med to nye elektriske ledbusser på endnu en meget benyttet bybusrute i Göteborg kan flere rejsende få et elektrisk
alternativ til at køre i egen bil.

Volvo Busser fremhæver, at el-busserne er betydeligt mere støjsvage, end dieselbusser og helt uden udslip der, hvor
de kører. Derudover er de udformet til at give passagerne en smidig og bekvem rejse.
- Det bliver også en vigtigt grundlag for fremtidige beslutninger om at indføre el-busser, siger Lars Holmin (M), der er
formand for trafikselskabet Västtrafik.

De to nye busser, der tages i brug i juni, er som nævnt ovenfor, prototyper på 18,7 meter med plads til op til 135 passagerer - 38 siddende og 97 stående. Busserne har fire dobbeltdøre, store frie gulvarealer og ergonomisk udformede
ledstænger, håndtag og rygstøtter for stående passagerer.
Busserne er også forsynet med gratis wifi, mulighed for opladning af mobiltelefoner og udvidet mulighed for trafikinformation.

For passagerer, der vil med busserne på Linie 16, bliver der opsat nye læskure ved stoppestederne ved Eriksbergstorget og Lindholmen. To stoppesteder - Eriksbergstorget og Sahlgrenska . vil blive udrustet med ladestationer, der
er baseret på det fælles grænsesnit, OppCharge, der betyder, at de kan benyttes af el-busser fra forskellige producenter, blot de lever op til OppCharge-standarden.
Mellem 14. og 21. juni vil de nye elektriske ledbusser køre på ”Volvo Ocean Race-linjen” mellem Nordstan og FriMagasinet Bus 4 - 2018
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hamnen i forbindelse med aktiviterne i forbindelse med kapsejladsen. Fra 25. juni begynder busserne at køre på
Linie 16 mellem Eriksbergstorget og Nordstan om morgenen og om aftenen. Og på strækningen mellem Eriksbergstorget og Sahlgrenska i dagtimerne. Trafikken bliver varetaget af busoperatøren Transdev, som i dag håndterer trafikken på Linje 16.

- Linie 16 er en af de buslinjer, som transporterer flest passagerer i Göteborg, og det giver os mulighed for virkelig at
sætte teknikken på prøve, siger Håkan Agnevall, der er administrerende direktør i Volvo Bussar.
Det gælder blandt andet batterierne, der er dimensionerede til at kunne levere strøm uden at skulle oplades, når der
er mest tryk på. Opladningen af batterierne sker så på tidspunkter med mindre trafik ved en af de ladestationer, der
anlægges ved de ovennævnte stoppesteder eller på busdepotet.
Ledbusprojektet drives af Volvo, Västtrafik, Göteborgs Stad, Göteborg Energi og Transdev. Samarbejdspartnerne
bag ElectriCity er Volvo-koncernen, Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Göteborgs Stad, Chalmers tekniska högskola, Energimyndigheten, Johanneberg Science Park, Lindholmen Science Park, Göteborg Energi, Ericsson, Älvstranden Utveckling, Keolis, Akademiska Hus og Chalmersfastigheter.

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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Miljøprojekt har begrænset NOx-forurening
i Hovedstadsområdet

Som en del af luftpakkeprojektet blev 300 af de ældste busser i hovedstaden i 2015/2016 opgraderet med nye systemer til efterbehandling af motorernes udstødning. Systemerne fjerner over 90 procent af NOx- og partikelforureningen fra busserne, der har kørt over 44 millioner kilometer siden
installationen af luftpakkefiltrene. Beregninger viser, at de systemerne dermed har forhindret omkring 500 ton NOx- i at belaste luften i København og på Frederiksberg

Rensesystemerne er udviklet af den danske greentech-virksomhed Amminex. I løsningen er indbygget sensorer, der
måler hvor meget NOx, motoren producerer, og hvor meget NOx, der kommer ud af udstødningsrøret. Data sendes
kontinuerligt til en server, og derfor er det muligt at sige præcist, hvor meget NOx, løsningen har fjernet fra busserne.
- Movia’s målsætning er at reducere udledningen af NOx fra Movia’s busdrift med 97 procent inden 2030. Det er et
ambitiøst mål. Vi er derfor rigtig glade for at se, at luftpakkeprojektet allerede nu har rundet en vigtig milepæl, siger
Movia’s plandirektør Per Gellert.

- Vi er stolte af, at vores løsning på overbevisende vis har demonstreret, at forureningen fra dieselbusser effektivt kan
fjernes - også i bykørsel. Det gavner både busoperatører og befolkning, siger Lars Tinggaard Johannesen, der er Retrofit Product Line Manager fra Amminex.
Movia gennemførte luftpakke-projektet sammen med Miljøstyrelsen og Københavns og Frederiksberg kommuner og projektet har været en vigtig ny teknologisk landvinding. Rensesystemerne har opgraderet busserne i luftpakkeprojektet til den højeste miljøstandard. I kombination med udviklingen af nye drivmidler og ny teknologi har det medført, at Movia’s klimaaftryk forbedres år for år.

Movia arbejder sammen med kommuner og regioner på Sjælland for at sikre en grønnere kollektiv transport. Målsætningen er, busdriften på Sjælland skal være fossilfri i 2030, mens NOx og partikeludledningen skal reduceres med
henholdsvis 97 og 92 procent.

Tekniske fakta om rensesystemerne
•

•

•
•

Rensesystemet som bruges til at fjerne NOx-forureningen er en såkaldt ASDSteknologi
For at fjerne NOx fra udstødningen skal man tilsætte ammoniak til en katalysator, som får de to gasarter til at reagere og blive til vanddamp og luft
Traditionelt har man brugt en væske (AdBlue) som bærer af ammoniak, men
denne løsning fungerer dårligt, når udstødningen er kold - som den typisk er i
bykørsel
ASDS gemmer store mængder ren, gasformig ammoniak i et specielt salt, som
afgiver gassen ved let opvarmning. Derfor virker løsningen også i kold udstødning forbundet med bykørsel
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BUS
Nye:

April 2018

Nye MB Sprintere - Euro VI

Vi bygger din nye minibus e er dine ønsker og behov. Taxa - Flexkørsel - Sygetransport - VIP
• Mercedes sprinter 314 CDI fra kr. 335.000,3500 kg. M1 Li 5 + G + F

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

• Mercedes sprinter 316 CDI fra kr. 395.000,4050 kg. R3 Li 14 + G + F

• Mercedes sprinter 516 CDI fra kr. 465.000,5000 kg. R3L Li 19 + G + F

De anførte priser er standard opbygning. Bemærk, at der e er de nye regler for kørestole ikke kan komme det samme antal i som hid l.

Nye Isuzu`ere
• NOVO

med op l 29 + F + G

fra kr. 675.000,-

• TURQUOISE med op l 31 + F + G

fra kr. 795.000,-

• VISIGO

fra kr. 1.195.000,-

med op l 39 + F + G

Brugte:

Volvo 8700 S - 2010

Km. ca. 937.698 - Automat gear - 49 pass.
Fartpilot, li , toilet, køkken, borde, fodstø er,
læselamper, lu dyser, armlæn, avisnet

Mercedes Tourismo - 2009
Km. ca. 97863 - Automatgear - 50 pass.
Fartpilot, klimaanlæg, retarder, køkken, toilet,
læselamper, borde, armlæn, fodstø er

Pris: 475.000 Kr.

Kontakt:
Salg: Jylland & Fyn
Leif Brændekilde • Tlf. +45 4035 9308
E mail: lb@busimport.dk
Alle priser er ab plads i danske kr.

•

Pris: 790.000 Kr.

Setra 417 HDH - 2003

Km. ca. 29490 - Automatgear - 55 pass.
Fartpilot, toilet, køkken, køleskab, pølsekoger,
klimaanlæg, læselamper, borde, fodstø er

Pris: 450.000 Kr.

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

Der skal llægges moms

•

Der tages forbehold for mellemsalg & trykfejl

Værksted/Lager
Tlf. +45 7456 1326
E mail: info@busimport.dk
•

Se mere på: www.vbi-group.eu

Miljø

Hurtigladere skal holde Norges største
el-bus-projekt i stødet

Virksomheden ABB skal levere hurtigladere til en elbus-satsning med forskellige elbus-mærker, der
skal bidrage til fossilfri transport i Trondheim i 2019.
Trondheim satser stort på elektrisk transport. Det lokale bystyre har besluttet at
indsætte 35 fuldt elektrisk drevne busser, heraf 25 fra Volvo og 10 fra Heuliez,
der er ejet af Iveco. Busserne skal køre på fire ruter og bliver Norges største elbus-flåde

Begge busmærker vil blive opladet af otte ABB Heavy Vehicle Chargers (HVCs) i
et af verdens første projekter, hvor forskellige busproducenter bruger det samme
ladesystem. Busserne vil blive drevet af Tide Buss i Trondheim på vegne af Trøndelag Landsting.
- Vores samarbejde med ABB gør det muligt for os at levere en løsning af høj
kvalitet og stabilitet, og det gør det muligt for busoperatører fra forskellige selskaber at dele lade-infrastruktur, siger Per Olav Hopsø, der er formand for Landstingets transportudvalg i Trøndelag.

Lidt om ABB:
•

ABB er en teknologisk
førende virksomhed
med hovedsæde i
Schweiz inden for elektrificeringsprodukter, robotter, motorer,
industriel automation og
elnet

- Løsningen giver os ikke kun stordriftsfordele og investeringsafkast, men hjælper os også med at understøtte en
fremtidsorienteret tilgang til at levere førsteklasses moderne offentlig transport i vores region. Med hjælp fra innovative virksomheder som ABB vil offentlig transport i Trondheim snart være fossilfri, siger han videre.

ABB’s HVC 450P ladere, som indsættes, kan oplade el-busserne tilstrækkeligt på tre til seks minutter og yder hver
især 450 kW jævnstrøm. Laderne gør brug af OppCharge-standarden, som benytter en mastemonteret pantograf til
at forbinde laderne med strømskinner på toppen af el-bussen. Laderne vil blive opført ved endestationerne på de fire
busruter, som hver har en længde på mellem 12-15 kilometer. Busserne vil blive opladet ved endestationerne inden
de returnerer til ruten. I september demonstrerede ABB i Storbritannien OppCharge ladeteknologien med en elektrisk
bus fra Volvo, som er identisk med dem, der skal indsættes i Trondheim.
- Dette er et fantastisk eksempel på ABB’s engagement i udviklingen af standardbaseret teknologi, der kan understøtte multi-leverandørprojekter i stor skala, siger Tarak Metha, der er President for ABB’s Electrification Products division.
- Vi er stolte af vores samarbejde med Tide Buss, som skal give Trondheim en stærk eldrevet infrastruktur. Generelt
ser vi en kæmpe efterspørgsel på vores markedsførende ladeløsninger til elektrisk transport, siger Tarak Metha videre.
Laderne, som er en del af ABB’s Ability-portefølje af on-line forbundne løsninger, gør det muligt for busoperatørerne
at overvåge og tilpasse ladestationerne på afstand og proaktivt vedligeholde udstyret for at sikre optimal drift og oppetid. HVC 450P laderne vil blive leveret i februar 2019 og forventes sat i drift i august.
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Nürnberg lagde gader og stræder
til test af nye MAN-bybusser

MAN er i øjeblikket i gang med at præsentere de nyeste versioner af bybusserne MAN Lion’s City,
som ud over et synligt nyt design med moderne tekniske løsninger, også har fået en usynlig, men
mærkbar forbedring i form af en ny dieselmotor - eventuelt med en indbygget hybrid-enhed. Den
usynlige detalje skærer ned på brændstofforbruget, forbedre kørselskomforten og begrænser støjen
fra bussen, når den holder ved et stoppested
Tekst og foto: Jesper Christensen

Præsentationen af de nye bybusser i MAN Lion’s City-serien foregik i Nürnberg, hvor MAN har sin tyske motorfabrik,
der producerer omkring 100.000 forskellige diesel- og gasmotorer årligt.
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Se den. Test den. Mærk den. Kør den

Ny MAN TGE Minibus

Forbrug ved blandet kørsel: 13-14,3 km/l. CO2-udslip 184 -198 g/km.

Har du lyst til en prøvetur?
– ring nu og book på telefon 43 20 77 07
Læs mere om vores nye minibus

MAN TGE Minibus

Materiel

Det var en række tydeligt glade MAN-folk, der fortalte om den nye motorer og nye bybusser. Der er faktisk noget fascinerende over teknisk mindede mennesker, som i den grad udstråler engagement ud i ingeniørkunsten at fremstille, designe, forfine og producere det bedst mulige ud i de givne rammer.

Under bus-dagene i Nürnberg var der naturligvis fokus på den nyudviklede MAN D1556 LOH-motor, der som en ekstra økonomisk og miljømæssig gevinst kan fåes med en nyudviklet hybrid-enhed integreret for enden af motoren der,
hvor den skal koblet til den øvrige drivline. Med hybrid-enheden, der hjælper til ved igangsætning ved stoppesteder,
kan man opnå en brændstofbesparelse på op mod 16 procent. Men mere om den hybride løsning i slutningen af
denne artikel.
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Her og nu skal vi have fokus på det synlige af den nye MAN Lion’s City, som blev præsenteret for inviterede journalister med fokus på busser ved et musikalsk danseshow i en af hallerne på motorfabrikken.
Da musikken var fadet ud og danserne havde forladt hallen, kom der gang i journalisterne, som tog to udgaver af de
nye bybusser i nærmere øjesyn. Det mest iøjefaldende ved præsentationen var den nye front og bagende, hvor linierne var mere markerede. For- og baglygter leverer LED-belysning, hvilket betyder længere levetid og en anelse
mindre energiforbrug samlet set.

Træder man ind i bussen gennem de brede døre - selv den forreste dør er dejlig bred - får man selvfølgelig hjælp af
bussens knælefunktion til det første trin. De brede døre gør det let at komme ind og ud - også med kørestole og barnevogne.

Interiøret præsenterer sig indbydende, og man må som passager kunne føle sig velkommen indenfor uanset, hvilket
humør man er i. MAN leverer gerne de nye bybusser med fabriksmonterede formstøbte sæder, der er enkle og billige
at udskifte, hvis de skulle blive ødelagt eller slidt op.
Og så er de faktisk ganske behagelige at sidde i.
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Der er plads til både store og små, når buschaufføren åbner dørene. Ikke bare ved ind- og udstigning, men også inde i
bussen under kørsel. Ok, når passagertallet er ved at nå over 100 kan det godt være, at nogle vil mene, at deres medpassagerer bør rykke lidt sammen, for der er plads til 140 passagerer i alt i ledbus-versionen af MAN Lion’s City, der bliver produceret på MAN’s busfabrik i Polen.

En anden lille god detalje er, at MAN’s busdesignere har gjort op med runde rør at holde i under
loftet. I de nye bybusser er røret ovalt, hvilket gør
det betydeligt mere behageligt at holde om, når
man tager turen som stående passager.
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Det var meget nemt at finde sig til rette i sædet bag
rattet. Og der er en knag til ens overtøj.

En anden lille god detalje er, at MAN’s busdesignere har gjort op med runde rør at holde i under loftet. I de nye bybusser er røret ovalt, hvilket gør det betydeligt mere behageligt at holde om, når man tager turen som stående passager. Det er en lille detalje, men alligevel.
Et andet fremskridt, hvis man kan tale om det, når man sidder ned, er de store sideruder. De når så langt ned, at
man som passager har et godt udsyn over gader og stræder, hvor bussen kører.

Det første indtryk af MAN Lion’s City er umiddelbart positivt - i den høje ende. Så er det spændende om indtrykket
holder til en tur rundt i Nürnberg.

Det fik vi rig lejlighed til at afprøve dagen efter. MAN’s mandskab havde linet flere Lion’s City-busser op på motorfabrikken i Nürnberg, hvor der årligt produceres omkring 90.000 motorer i mange forskellige størrelser.
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Udsynet er godt hele vejen rundt fra højre sidespejl, over frontspejle, gennem frontruden
og rundt til venstre side. De sidder som de
skal - de spejle

Den første, der stod og lokkede, var også den største - en ledbus med plads til omkring 130 passagerer alt efter indretning. Lågen til førerpladsen var af tysk kvalitet - fremstillet på MAN’s busfabrik i Polen. Førerpladsen er velindrettet
med et instrumentbord, hvor den centrale del følger det justerbare rat. Instrumentbordet er delt i tre dele og giver et
godt overblik over de forskellige funktioner. Der er ikke meget at komme efter, selvom man altid kan finde et eller
andet, man personligt kunne tænke sig anderledes. Men lidt tilvænning kan gøre op med de fleste indvendinger.
En ting, som vi ikke lagde mærke til - det var spejlene. De sidder lige der, hvor de skal - set ud fra vores synspunkt i
sædet bag rattet.
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Fronten på MAN Lion’s City årgang 2018 har fået skærpet linierne og markerer sig i natten med LED-lys.
Og så var det bare at sætte gearvælgeren på “D”, løsne håndbremsen og træde på speederen. Og hvis bussen så
ikke ville fremad, så var det nok lige at træde på bremsepedalen en enkelt gang. Det er noget med sikkerhed at gøre.
Seks er bedre en fire
Den første Lion’s City var udstyret med en 6-trins ZF 6AP 1600 EcoLife-gearkasse med retarder, som passede godt
til motoren på 360 hk med et drejningsmoment på 1.600 Nm og transportopgaven gennem Nürnberg. Ved første stop
bemærkede vi straks, at motoren var udstyret med MAN’s ny elektriske finesse - en indbygget generator/el-motor,
som opsamler energi, når man tager farten af - og bruger den igen, når man skal sætte igang.
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Ud over at gavne brændstoføkonomien, gavner det bestemt også kørekomforten - både for chauffør og passagerer.

Under testturen i ledbussen lykkedes det kun en enkelt gang at komme lidt op på en kantsten - det var først på turen,
hvor vi lige skulle vende os til, at en ledbus er en lang bus med tilhørende “kærre”. Men efter turen op over kantstene
måtte vi konstatere, at den bagerste del følge pænt efter den forreste - også i skarpe sving, hvor pladsen er begrænset. Venderadiussen er 12,5 meter med akselafstand på 5,200 meter plus 4,903 meter.
Vel ankommet tilbage til MAN’s motorfabrik kunne vi sætte kryds ved “bestået med udmærkelse”.

Den anden Lion’s City, vi havde oppe til eksamen, var en to-akslet bus med en 330 hk motor med et drejningsmoment på 1.400 Nm og en fire-trins gearkasse fra Voith. Den to-akslede bus havde en lidt længere akselafstand, end
ledbussens forreste del. Ellers var de meget lig hinanden med hensyn til kørselskomfort hen over gadernes små og
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store ujævnheder. Her gjorde bussernes nye uafhængige affjedring og hydraulisk støddæmpning deres positive indsats for at gøre køreturen så behagelig som muligt.
Der, hvor led-bussen især lagde sig foran den to-akslede, var på gearkassen. Vores holdning her på Magasinet Bus
er, at seks er bedre end fire, når det gælder gearkasser.
MAN’s repræsentanter på køreturen forklarede, at det var et kundevalg - nogle holder mest af ZF-gearkasser, mens
andre foretrækker gearkasser fra Voith.
MAN bekræftede med de nye Lion’s City-busser det hidtidige indtryk af kørekortet. Det er sagt på jysk - i hvert fald
ikke blevet ringere. Vi kan endda gå med til, at det er forbedret.
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MAN Lion’s City 18

Tre-akslet bybus som ledbus - fire aksler i alt
Motor: 9-liters MAN D1556 LOH med MAN EfficientHybrid - knastaksel-starter/generator
Ydelse: 360 hk ved 1.800 omdr./min
Maksimalt drejningsmoment: 1.600 Nm mellem 900 og 1.550 Nm
Gearkasse: 6-trins ZF 6AP 1600 EcoLife med retarder
Affjedring: Uafhængig luftaffjedring på foraksel med to luftbælge.
Luftaffjedret bagaksler med fire bælge
Døre: Forreste: Elektrisk betjent dør, der svinger indad. Efterfølgende døre: Elektrisk betjente døre, der glider til siden
Indgangshøjde: 32,5 cm
Længde/bredde/højde: 18,060/2,550/3,110 meter.
Venderadius (med akselafstand på 5,200 meter + 4,903 meter):
12,5 meter
Tilladt totalvægt: 28,0 tons
Passagerkapacitet: 38 siddende/102 stående
Plads til tre kørestol/barnevogne ud for anden og tredje dør
Informationsskærme
Sikkerhedssystemer:
Brandalarmsystem i motorrummet
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MAN Lion’s City

To-akslet bybus
Motor: 9-liters MAN D1556 LOH med MAN EfficientHybrid - knastaksel-starter/generator
Ydelse: 330 hk ved 1.800 omdr./min
Maksimalt drejningsmoment: 1.400 Nm mellem 900 og 1.600 Nm
Gearkasse: 4-trins Voith D 864.6 Sensotop med retarder
Affjedring: Uafhængig luftaffjedring på foraksel med to luftbælge.
Luftaffjedret bagaksel med fire bælge
Døre: Elektrisk betjente døre, der svinger indad
Indgangshøjde: 32,5 cm
Længde/bredde/højde: 12,185/2,550/3,110 meter.
Venderadius (med akselafstand på 6,005 meter): 10,8 meter
Tilladt totalvægt: 19,5 tons
Passagerkapacitet: 35 siddende/66 stående
Plads til kørestol/barnevogn
Informationsskærme
Sikkerhedssystemer:
Brandalarm
ESP Electronic Stability Program
Dæktryksmåler
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Imponerende, sort og med tydelig Branding - den nye dobbeltdækkerbus vil helt sikkert vække opsigt på landevejen, når
FCK skal til kamp.

Fodboldspillere har fået en bus på et nyt plan

MAN har leveret en ny Neoplan Skyliner-bus til F. C. København. Dermed er det københavnske superligahold kommet på samme hold som klubberne Bayern München, Borussia Dortmund, Paris
Saint-Germain og FC Porto, som også kommer kørende til deres kampe i MAN- og Neoplan-busser
Neoplan Skyliner hører til i den absolutte topklasse og ”State of
Art” indenfor luksuriøse rejsebusser. Og den nye spillerbus, som
fremover skal være FCK-spillernes base, når de rejser landet
rundt til kampe, er blevet indrettet i et samarbejde mellem F.C.
København og mandskabet hos MAN’s ”Bus Modification Center”
i Plauen i Tyskland, hvor man er specialister i at opfylde kundernes ønsker til en individuel indretning.
Repræsentanter fra klubben har løbende været på besøg på fabrikken i Plauen og udtrykt deres ønsker til den helt specielle indretning, som en spillerbus til FCK skal have.

Solo-sæder af høj komfort, sikrer at spillerne kommer udhvilet frem til kamp.
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- Spillerbussen er mere end et transportmiddel for os. Den er på mange måder et centralt punkt omkring vores kampforberedelse, når vi spiller på udebane. Derfor har det været vigtigt for os, at vi med den her bus giver spillerne optimale muligheder for at forberede sig til kampene og have den bedst tænkelige base straks efter kampene, siger
Daniel Rommedahl, der er administrationschef i F.C. København.
- Vi har haft et rigtigt godt samarbejde med MAN om at udvikle den nye spillerbus til et miljø, der giver de rigtige forhold for både forberedelse før kampene og restitution efter kampene. Samtidig er den designet, så den kan fungere
som en arbejdsplads for staben omkring holdet med alle de ting, der skal til for at det fungerer i forhold til teknologi
og indretning, siger han videre.
MAN har udviklet stor ekspertise omkring indretning af spillerbusser
Hos MAN har man også været glade for samarbejdet omkring udviklingen af den nye FCK-bus.

- Vi har haft en rigtig god dialog og et tæt samarbejde med FCK, der ligesom os altid går efter at være de bedste. Vi
har kunnet bruge den store erfaring, vi har fra vores samarbejde med andre store europæiske klubber, og sammen
med FCK kunnet skræddersy den optimale løsning til de behov og ønsker, der var. Det har været en spændende
proces, vi er meget tilfredse med resultatet og ser frem til at se bussen ude i landet, siger Claus Lindholm, der er
Markedskommunikationschef hos MAN i Danmark.
Den nye spillerbus blev taget i brug af Superligaholdet til kampen mod FC Midtjylland i begyndelsen af april.

Ledende medarbejdere samt supportstaben omkring FCK’s Superligahold, omkranset af MAN repræsentanter, tog glade
og stolte imod den spritnye Neoplan spillerbus.
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Både FCK og MAN bruger en løve, som en del af deres branding. FCK-løven ”brøler” på elegant vis på både sæder og
vægge i den nye bus.

Fakta om FCK’s nye MAN Neoplan Skyliner-bus

Type: Tre-akslet MAN Neoplan Skyliner P06
Motor: D2676 LOH, 505 HK, Euro 6C
Gearkasse: 12 trins ZF AS-Tronic
MAN-producerede aksler
Cruisecontrol: MAN Efficient Cruise/Man Efficient Roll
Lane Guard Assistent
Automatisk nødbremsesystem
Attention guard, der advarer chaufføren, hvis han udviser afvisende adfærd - eksempelvis sidder og døser
Lyssensor og regn sensor
Elektronisk styrede støddæmpere
Bi-Xenon, nær- og fjernlys og LED kørelys
Køl i chaufførstol

Bussen er tegnet i samspil mellem FCK og MAN - og indrettet hos MAN’s afdeling for specielle ønsker.
Indretningen opfatter eksempelvis:
Toilet ved trappe 2, der er flyttet halvvejs op på første sal, så der er blevet mere plads. Toilettet har vask, spejl, håndklædeholdere og elektrisk blæser til håndtørring
Køkkenfaciliteter i stue-etagen ved trappe 2. Køkkenfaciliteterne omfatter blandt andet mikrobølgeovn, varmtvandsforsyning, køleskab, lille fryser, kaffemaskine, plads til cateringbokse og affaldsstativer. Køkkenet har et pænt stort
køkkenbord med håndvask, skuffer og skabe.
Hæve/sænkeborde i stueetagen med tilhørende hynder, så spillerne kan få benene op, mens de hviler ud
Store 22-tommer skærme, der kan bruges til forberedelse til kampe - og efterfølgende bearbejdning
Lukket trådløst Atlas 2-net, så spillere, trænere og andre på holdet uforstyrret kan forberede sig under vejs
230 V stik med USB-tilslutning ved hvert dobbeltsæde og ved hvert enkeltsæde på overdækket
Glasvægge med FCK-logo afgrænser de forskellige afsnit i bussen
Magasinet Bus 4 - 2018

Materiel

Stærkt samarbejde sikrer
busmesse de næste fire år

En ny aftale mellem MCH Messecenter Herning og Danske Busvognmænd sikrer busbranchen en
årlig messe frem til 2022. Den næste messe bliver ligesom i 2017 afholdt under transportmessen i
Messecenter Herning i 2019 - og året efter i forbindelse med Danske Busvognmænds årsmøde og
generalforsamling
Siden Busmessen blev afholdt første gang i 2015 har
samarbejdet mellem MCH Messecenter Herning og
Danske Busvognmænd været stærkt. Det har parterne
nu understreget ved at indgå en aftale om afholdelse af
den årlige busmesse frem til 2022.

- MCH og Danske Busvognmænd har gennem de seneste år opbygget en god tradition omkring Busmessen.
Med den nye aftale kommer vi i fællesskab til at styrke
profilen til gavn for udstillere, busvognmænd og andre
besøgende. Jeg ser derfor frem til at fortsætte og styrke
det gode samarbejde med MCH og udstillerne i årene,
der kommer, siger administrerende direktør for Danske
Busvognmænd, Michael Nielsen.
Hos MCH Messecenter Herning sætter man stor pris på
samarbejdet med Danske Busvognmænd og på den
brede opbakning, som gør, at der fortsat kan skabes et
værdifuldt mødested for alle i busbranchen.

- Vi ser frem til, at vi også i de kommende år får mulighed for at samle branchen til en årlig begivenhed i samarbejde med Danske Busvognmænd og de mange
udstillere, som bakker op om messen. Vi bliver generelt
mødt med positive tilkendegivelser om messen, og til
den netop afholdte messe i Billund havde vi det højeste
antal udstillere nogensinde, fortæller projektleder Nikolaj
Jørgensen, MCH.

Administrerende direktør i Dansk Busvognmænd, Michael
Nielsen, projektleder i MCH A/S, Nikolaj Jørgensen, og
landsformand for Danske Busvognmænd, John Bergholdt
har skrevet under på en fireårig aftale for Busmessen.

Fakta
•
•
•

Busmessen arrangeres af MCH Messecenter Herning og Danske Busvognmænd
Seneste messe blev afholdt i Billund ved Hotel LEGOLAND i dagene 16.-17. marts 2018
Messen gennemføres næste gang 21.-23. marts 2019 i MCH Messecenter Herning i forbindelse med Transport 2019
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Havarikommission advarer om
traktorer på vejene

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker råder alle bilister - store som små - til at være ekstra opmærksomme på traktorer og andre landbrugskøretøjer på vejene lige nu, hvor årets forårskørsel er i
gang. Traktorerne kører relativt langsomt, og det betyder, at bagvedkørende skal være ekstra opmærksomme på, at de selv og andre skal sætte farten ned med kort varsel - og det kan skabe farlige situationer, der i sidste ende kan føre til ulykker med døden tilfølge
- Traktorulykker er ofte alvorligere end andre ulykker, fordi traktorer ikke er indrettet kollisionsvenligt. Der er derfor
god grund til at passe på, hvor der er mange flere traktorer på vejene end normalt på grund af forårets gyllekørsel
med mere, advarer Mette Fynbo, der er formand for Havarikommissionen for Vejtrafikulykker.

Andelen af dræbte i traktorulykker er næsten dobbelt så stor i forhold til andelen af dræbte i andre personskadeulykker.
Hvorfor sker traktorulykker
Havarikommissionen har dybdeanalyseret 25 traktorulykker. Nogle sker, fordi traktorførerne ikke orienterer sig godt
nok eller viser for sent af, typisk i forbindelse med venstresving væk fra vejen. I andre tilfælde kommer traktorernes
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lave fart eller deres bredde bag på bilisterne, så de for eksempel påkører traktoren bagfra.
Men bilernes fart spiller også en stor
rolle: Næsten halvdelen af de undersøgte ulykker kunne være undgået, hvis
bilisterne havde overholdt hastighedsgrænsen eller havde kørt efter forholdene.
Traktorførere og modparter bidrog til
ulykkerne i lige stort omfang.

- Traktorførerne og bilisterne har et fælles ansvar i trafikken, og at kende hinanden er vejen frem. Derfor er vi også med
til at sætte fokus på det her, siger Martin
Merrild, der er formand i Landbrug & Fødevarer.

Antal traktorulykker med personskade

Ulykker med personskade, hvor en traktor eller et motorredskab er involveret, i perioden 2008-2017 pr. politikreds:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nordjylland: 85
Østjylland: 43
Midt- og Vestjylland: 110
Sydøstjylland: 29
Syd- og Sønderjylland: 89
Fyn: 39
Sydsjælland og Lolland-Falster: 36
Midt- og Vestsjælland: 16
Nordsjælland: 13
Københavns Vestegn: 4
København: 24
Bornholm: 5
I alt: 493

(Kilde: Vejdirektoratet’s ulykkesstatistik. Tal for 2017 er foreløbige)
Gode råd til bilister:
• Overhold fartgrænsen.
• Vær opmærksom på langsomtkørende traktorer (orange trekant betyder langsomtkørende køretøj)
• Vær opmærksom på venstresvingende traktorer på landevejene
• Vær opmærksom på landbrugskøretøjer, der skal ud fra ejendom, mark eller sidevej

Gode råd til traktorførere:
• Tænd det gule rotorblink, når du kører på offentlig vej
• Aktiver blinklyset 100 meter før venstresving på landevej, så bilisterne i god tid kan se, hvad du vil
• Orienter dig bagud lige inden venstresving, så du kan nå at stoppe, hvis biler eller motorcykler er ved at overhale

Bus spærrede vejen

Fredag 6. april om morgenen forsøgte en chauffør i en turistbus med FlixBus’ navn på siderne,
at vende på Maribo Landevej ved Rødby. Ifølge Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi var
chaufføren kørt forkert
Under vendemanøvren endte bussen med baghjulene ude i rabatten, så den kom til at sidde fast - og dermed
spærre vejen i begge retninger. Bussen blev efter en times tid trukket fri.
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Sveriges regering vil skærpe bestilleransvaret

Ulovlige transporter, usund konkurrence og virksomheder, der dumper arbejdsvilkårene. Derfor vil
den svenske regering skærpe reglerne for virksomheders og myndigheders ansvar for at sikre sig,
at de transporter, som de bestiller, også er lovlige

- Med er skærpet bestilleransvar sender vi et tydeligt signal om, at det ikke skal kunne lønne sig at benytte sig af virksomheder, der ikke følger reglerne, siger den svenske infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).
Det skærpede bestilleransvar skal bidrage til at holde “ordning och reda” på de svenske veje og på den måde skabe
basis for sund konkurrence og gode arbejdsvilkår i vognmandserhvervet.
Forslaget fra den svenske regering omfatter alle, som erhvervsmæssigt bestiller transport af varer eller personer
uanset, hvor i aftalekæden man befinder sig.

Det betyder, at godsejere, speditører og vognmandvirksomheder, om hyrer underentreprenører til at udføre godstransport også omfattes. Også erhvervsmæssige bestillere, som eksempelvis myndigheder, der bestiller persontransport - både bus og taxi - vil også blive pålagt ansvar for at sikre sig, at transporterne sker på lovlig vis.
Hvis man undlader at sikre sig, at forholdene er lovlige, kan man blive idømt bødestraf eller fængselsstraf på op til ét
år.
Privatpersoner, der eksempelvis bestiller en taxi, vil ikke blive omfattet af kravet om at sikre sig, at transporten sker
på lovlig vis.
Den svenske regering ønsker, at reglerne træder i kraft 1. juli i år.

Mangler du et nummer af Magasinet Bus?

Du kan hente tidligere numre af Magasinet Bus her:
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Minister vil have hjælp til
at forbedre arbejdsmiljøregler

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) opfordrer alle til at komme med forslag til bedre arbejdsmiljøregler. Hans udgangspunkt er, at komplekse og uklare arbejdsmiljøregler ikke må spænde
ben for arbejdsmiljøindsatsen. Troels Lund Poulsen vil derfor forbedre reglerne, og opfordrer alle
borgere, virksomheder og organisationer til at hjælpe og komme med forslag
- De danske arbejdsmiljøregler udgør rygraden af et sundt arbejdsliv. Men vi må også se i øjnene, at der er borgere
og virksomheder, som oplever, at nogle af reglerne kan være meget komplekse, uklare eller ligefrem unødvendige.
Derfor igangsætter regeringen nu et arbejde med at forbedre arbejdsmiljøreglerne. Vores udgangspunkt er klart:
Reglerne skal være til at forstå og give mening, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen og fortsætter:

- Jeg har derfor en opfordring til danskerne: Hjælp os til bedre arbejdsmiljøregler. Frem til 1. juni vil det via Beskæftigelsesministeriets hjemmeside være muligt for alle at komme med forslag til, hvordan reglerne kan forbedres.

VLAK-Regeringen har nedsat et ekspertudvalg, som gentænker hele arbejdsmiljøindsatsen, og som også ser på muligheder for regelforenklinger.
- Men vi har også brug for input fra borgere, virksomheder og organisationer, så vi får spottet de regler, der ikke fungerer godt nok, siger ministeren.

Flere undersøgelser peger på, at arbejdsmiljøreglernes kompleksitet udgør en udfordring for virksomhederne. En undersøgelse fra Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur viser eksempelvis, at omkring hver femte danske virksomhed
mener, at kompleks lovgivning gør det vanskeligt at behandle arbejdsmiljøet.

Bedre og enklere regler er også et fokuspunkt internt i Beskæftigelsesministeriet. Arbejdstilsynet har for eksempel sat
et arbejde i gang med at rydde op i de interne instrukser og procedurer, som gælder for Arbejdstilsynets medarbejdere. Målet er, at knap hver tredje interne instruks skal skæres væk, så de tilsynsførende kan bruge kræfterne bedst
muligt på at fremme et godt arbejdsmiljø på virksomhederne.
Interesserede kan læse mere på denne side, hvor der også er mulighed for at komme med forslag - klik her:

Forslag til bedre arbejdsmiljøregler kan meldes ind på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside frem til 1. juni i år. klik her:
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For syriske Mohamed M al Adami er jobbet som buschauffør et drømmejob.

Syriske Mohamed er blevet
superchauffør på rekordtid

Efter fem år i Danmark har Mohamed M al Adami fået opfyldt sit store ønske om at blive buschauffør. Historien om Mohamed M al Adami er også et eksempel på busbranchens kapacitet til at give
flygtninge og indvandrere fodfæste på det danske arbejdsmarked
Af Mikael Hansen, journalist for Magasinet Bus

Mohamed M al Adami er en glad mand. Det er lykkedes for at ham at få sit ønskejob som buschauffør. Jobbet har
han hos Arriva i Ringsted, som fortrinsvis kører regionale ruter og skolekørsel på Midtsjælland.
Driftsleder Normann Hansen hos Arriva i Ringsted er også glad, for han har fået en positiv, serviceminded og ambitiøs buschauffør, som uden videre er gledet ind i det faglige og kollegiale samarbejde på anlægget.
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Dirftschefen Helmer Jensen fortryder ikke at Arriva’s driftsafdelinger i Ringsted og Nykøbing Falster har engageret
sig i Integrations Grund Uddannelsen (IGU) i samarbejde med fagskolen UCPlus.

- I udgangspunktet har Arriva mulighed for at give nye buschauffører en oplæring for en meget begrænset økonomisk
udgift gennem IGU. I de to tilfælde i Ringsted og Nykøbing er det gået over al forventning, og de nye chauffører med
henholdsvis syrisk og somalisk baggrund er gledet ind i hverdagen meget hurtigt og nemt. siger Helmer Jensen og
konkluderer:
- Det er succeshistorier både for dem selv og for Arriva.

Drømmejobbet
For 37-årige Mohamed M al Adami har det længe været et ønskejob at blive buschauffør. Kun få buschauffører har
haft chaufførjobbet som deres drømmejob siden ungdommen, så Mohamed M al Adamis drøm kræver en forklaring.
Mohamed har været i Danmark i fem år. Forud ligger ni års ophold i Grækenland, efter at han flygtede fra Syrien. I
Syrien og Grækenland arbejdede han som lastbilchauffør - han var trucker, ungkarl og en fri fugl.
Men en arbejdsskade tvang ham til at tænke i andre baner.

- Jeg fik en skade på min ene fod under arbejdet med at læsse lastbilen. Jeg kan ikke længere klare den fysiske belastning, som er en del af lastbilchaufførens job. Så fik jeg den idé at jeg gerne ville være buschauffør, siger Mohamed M al Adami.

Han taler dansk med accent, men han taler et godt og umiddelbart forståeligt dansk, og det er tydeligt, at han forstår
alt, hvad der siges - også nuancerne.

- Da jeg valgte at tage til Danmark, var mit vigtigste mål at lære sproget hurtigt. Man kan ikke klare sig uden at kunne
tale med folk, så jeg omgås danskere og taler dansk hver dag for hele tiden at blive bedre til dansk, forklarer han.
Og det ser ud til at være nemt for Mohamed M al Adami at kommunikere med både kunder, kolleger og naboer. Han
er meget smilende, opmærksom og hurtigt opfattende.
- Mohamed M al Adami er meget hurtigt faldet til her på anlægget, forklarer Normann Hansen og forsætter:

- Han er et meget positivt indslag i vores hverdag, for han er meget serviceminded og han sætter en ære i at køre
bussen så godt som muligt. Vi måler hele tiden chaufførernes kørestil i forhold til energiforbrug og hændelser, og her
scorer Mohamed meget flot hver eneste uge.

Normann er imponeret over Mohamed M al Adamis sprogfærdigheder. Ud over dansk taler han også arabisk, tyrkisk,
græsk og engelsk.
IGU var den gode vej til buschaufførjobbet
Mohamed M al Adami fortryder ikke, at han valgte IGU som vejen til jobbet som buschauffør.

- Det var den helt rigtige vej for mig med en kombination af sprogundervisning og kurset om buskørekortet, siger han.
Mohamed M al Adami bestod den ellers frygtede teoriprøve i første forsøg. Til den praktiske prøve skulle der to forsøg til, inden det lykkedes at stikke det eftertragtede buskørekort i lommen.
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Fra venstre driftschef Helmer Jensen, buschauffør Mohamed M al Adami og driftsleder Normann Hansen, Arriva Ringsted.
For lidt over 10 måneder siden skulle han for første gang ud på ruten alene med passagerer.

- Jeg var meget nervøs, da jeg skulle ud at køre den første tur med passagerer. Jeg troede, at alle kiggede på, om
jeg nu gjorde det hele rigtigt, fortæller Mohamed M al Adami og fortsætter:
- Men det gik hurtigt over. Nu kender jeg bussen og de forskellige ruter, og jeg har også lært mange passagerer at
kende. Det er tit de samme hver dag, og vi hilser på hinanden og snakker lidt. Det er noget af det positive ved at
være buschauffør.

Hjælpsomhed
Mohamed M al Adami kan bekræfte alle de bedste rygter om den danske mentalitet: Åbenhed, hjælpsomhed og uformel stemning.
- Jeg har fået rigtig meget hjælp fra kolleger og min leder til mange ting, som jeg ikke vidste noget om. Sådan var det
også i den café i Sorø, hvor jeg tidligere arbejdere som frivillig. Kollegerne dér var altid hjælpsomme, fortæller han.
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- Jeg har hjulpet Mohamed M al Adami med nogle af de ting, som de fleste danske tager som en selvfølge. For eksempel ferie, feriefridage, ATP og hvad der ellers står på en lønseddel, siger Normann Hansen.

Busbranchens evner til integration
Helmer Jensen fortæller, at det kun er inden for de seneste år, at Arriva’s busanlæg uden for de store byer har fået
mange nationaliteter i chaufførkorpset. Det er indtil videre forløbet problemfrit. Åbenheden over for flygtninge og indvandrere er et vigtigt princip i Arriva personalepolitik, og der er også et træk af nødvendighed i princippet.
- Vi kan jo se, at der om kort tid kan komme til at mangle chauffører, og så må vi være åbne og kreative i rekrutteringen, siger han.
Normann Hansen forklarer, at der i dag er 10 nationaliteter på busanlægget i Ringsted.

- Det er en dansk arbejdsplads, og vi kræver at alle kan tale og læse det danske sprog. Men udover det, synes jeg,
det handler om at være i stand til at behandle folk en lille smule forskelligt - sådan at de føler sig behandlet ens, siger
Normann Hansen og uddyber:
- Der er forskel på danske og mange udenlandske chauffører i deres holdning og forventninger til ledelsen. Mange
udenlandske chauffører forventer at få præcis besked om, hvad de skal gøre - hverken mere eller mindre, hvorimod
danske chauffører typisk ønsker mere medindflydelse og dialog.
Helmer Jensen supplerer:

- Vi har nok den fordel, at 3F-overenskomsten danner en meget ensartet ramme om løn- og arbejdsvilkår. Der er ikke
basis for særbehandling og det tror jeg, hjælper til at få tingene til at glide.
Valget
Nu er Mohamed M al Adami - den frie fugl - faldet lidt til ro i det midtsjællandske. Han er oven i købet blevet gift for to
år siden.
- Da jeg var i Grækenland, blev det tydeligt for at mig at jeg måtte vælge. Hvis jeg skulle have en fremtid i Vesteuropa, måtte jeg rejse videre til et andet land. Hvis jeg ville tilbage til Syrien, ville det være godt nok at blive i Grækenland og se tiden an. Jeg endte altså i Sorø og Ringsted, siger Mohamed M al Adami.

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!
Magasinet Bus 4 - 2018

Trafikforhold

Holstebromotorvejen indvies 29. september

Om godt et halvt år når Danmarks længste igangværende motorvejsbyggeri til vejs ende. Derfor er
der sat en dato for indvielsen. Den finder sted lørdag 29. september, hvor det sidste stykke af Holstebromotorvejen vil blive indviet og taget i brug

Åbningen af sidste stykke af Holstebromotorvejen, de cirka 15 kilometer fra Tvis til Holstebro N, vil betyde, at samtlige 39 kilometer af Danmarks længste igangværende motorvejsbyggeri er færdigt.
Når åbningsarrangementet er slut, og der er ryddet op, åbner selve vejen hurtigst muligt derefter. Forventeligt i de
sene aftentimer eller morgenen efter.

Første spadestik til Holstebromotorvejen blev taget en martsdag i 2015 med lunere forårsvejr end i år. Siden har entreprenører, projektledere, landmålere, biologer og andre faggrupper i, og uden for, Vejdirektoratet, arbejdet på at
holde tidsplanen.
I maj 2017 åbnede de første 10 kilometer vest om Herning, Messemotorvejen, hvorfra der er adgang til det nye regionshospital i Gødstrup.

Fakta om Holstebromotorvejen:
•

•

•

•

Holstebromotorvejen bliver 39 kilometer lang. Linjeføringen går fra Holstebro N (rute 11) til Sinding nordvest for Herning og videre frem til Snejbjerg, hvor motorvejen kobles sammen med den eksisterende motortrafikvej (rute 15) syd om Herning
Ved Gødstrup er der forbindelse til det nye regionshospital. Projektet indeholder også en forlængelse af
Nordre Ringvej nordvest for Holstebro. Vejen forlænges til Vilhelmsborgvej
På stækningen er der otte tilslutningsanlæg, landskabsbroer over de store åer, en faunabro, faunapassager og et større antal broer, der fører kommuneveje og jernbanen over eller under motorvejen
Det samlede anlægsbudget for motorvejen er 3,855 milliarder kroner
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I november 2017 åbnede der yderligere 14 kilometer mellem Sinding og Tvis - det stykke af Holstebromotorvejen,
hvor trafikbelastningen er størst. Nu mangler kun det sidste stykke fra Tvis til Holstebro N.

- Entreprenørerne har brug for hele tiden frem til 29. september for at blive helt færdige mellem Tvis og Holstebro. Vi
afleverer vejen til tiden og inden for budgettet, og det er der god grund til at glæde sig over. Det har været et stort og
tidskrævende projekt, hvor vi har trukket på mange gode kræfter hos entreprenørerne og i Vejdirektoratet. Jeg vil
gerne takke alle dem og desuden kvittere for et godt samarbejde undervejs med både Herning og Holstebro Kommune, siger anlægs- og driftsdirektør Michael Kirkfeldt fra Vejdirektoratet.
Traditionen tro står Vejdirektoratet for det officielle arrangement med ministertale og snoreklip, når åbningen af Holstebromotorvejen skal markeres lørdag 29. september.

Den mere festlige del af åbningsarrangementet samme dag står Holstebro Kommune for under temaet Vejfest i Vest.

Transportminister tænder info-lysene igen

Ole Birk Olesen (LA), der er VLAK-Regeringen transportminister, oplyser, at info-tavlerne på Motorring 3 i Hovedstadsområdet, bliver tændt igen. Vejdirektoratet har peget på, at der er forhold, som
taler for, at tavlerne skal fortsætte med at informere trafikanter på vejen
Ole Birk Olsen skriver til forligskredsen bag “Aftale om en grøn transportpolitik” følgende:

Som bekendt blev vi i den grønne forligskreds på møde den 30. marts 2017 enige om at slukke de ikke-prioriterede
ITS-systemer og tavler. Vi aftalte endvidere, at såfremt der ikke var fundet midler til en opretholdelse af systemerne
ved udgangen af 2017, skulle de ikke-prioriterede systemer og tavler nedtages.

I overensstemmelse hermed er Vejdirektoratet i færd med at nedtage ITS-systemerne. På Motorring 3 (M3) har Vejdirektoratet imidlertid gjort opmærksom på et særligt forhold, som taler for ikke at nedtage ITS-systemet, men i stedet
at opretholde systemet de kommende år.
I forbindelse med letbaneprojektet i Ring 3 vil der således skulle ske en række omlægninger af trafikken, idet både
ledningsarbejder og etablering af den nye letbane vil ske helt eller delvist i det eksisterende køreareal i Ring 3. Omlægningerne vil betyde en reduktion af den eksisterende kapacitet.

Trafikmodelberegninger for anlæg af letbane i Ring 3 indikerer, at 5.000- 10.000 biler pr. døgn på Ring 3 mellem Glostrup og Gladsaxe vil finde en anden rute i anlægsperioden. En del af trafikken forventer Vejdirektoratet flytter til M3.
Dette vil, sammen med den generelt øgede trafikvækst, udfordre trafikafviklingen, da kapaciteten i forvejen er fuldt
udnyttet i myldretiderne. Det eksisterende trafikledelsessystem på M3 vil kunne hjælpe til at få mere trafik igennem i
anlægsperioden. Systemet vil især være gavnligt i de situationer, hvor der stadig er ledig kapacitet på M3, idet hastighedsharmoniseringssystemet med de variable tavler vil sikre en mere glidende trafikafvikling på M3.
Vejdirektoratet har, som et resultat af et gunstigt udbud af vejdriften i perioden 2018-2021, fundet de nødvendige
midler til at opretholde ITS-systemerne på M3 frem til 2021. Systemerne forventes at blive genindsat i funktion inden
sommerferien. I tillæg hertil, og i overensstemmelse med Vejdirektoratet’s fremtidige prioriterede ITS-portefølje, der
blev sendt til jer den 27. januar 2017, har Vejdirektoratet også prioriteret en fortsættelse af kørsel i nødspor på Hillerødmotorvejen, hvortil projektbevillingen udløb i 2017.
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Midttrafik inviterer til samarbejde
om arbejdsvilkår for flexchauffører

Midttrafik skærper kravene til løn- og arbejdsvilkår for chauffører i flextrafikken og opretter et samarbejdsforum med arbejdsmarkedets parter.
Af Mikael Hansen, journalist for Magasinet Bus

Midttrafiks nye bestyrelse godkendte på sit
møde i marts en skærpelse af kravene til lønog arbejdsvilkår i Flextrafik. Kravene indarbejdes i kommende udbudsbetingelser og skal
sikre lige og fair konkurrence i udbud af flexkørsel. Midttrafik har valgt, at formuleringen i
den nye taxilov skal gælde generelt for alle bydere. Samtidig vil Midttrafik indbyde arbejdsmarkedets parter til et samarbejde om løn- og
arbejdsvilkår for flexchauffører i et formaliseret
samarbejdsforum.

Taxiloven overenskomstbestemmelse
Den nye taxilov blev som bekendt vedtaget i
Folketinget af et bredt flertal. Ét emne var der
dog til det sidste stor uenighed om. Det var formuleringen af den såkaldte overenskomstparagraf. Sent i forløbet lykkedes det at skabe
enighed om en ny formulering, som ser sådan
ud:

”Indehaveren af en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport skal følge de bestemmelser, der sikrer de ansatte løn, herunder særlige
ydelser, samt arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der
Direktør i Midttrafik, Jens Erik Sørensen. (Foto: Jesper Christensen)
gælder for arbejde af samme art i henhold til
en kollektiv overenskomst indgået af de inden
for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele
det danske område”.
Den tilsvarende paragraf i den gamle taxilov havde denne formulering:

”Paragraf 5, stk. 5. Indehaveren af en tilladelse skal følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører,
der findes i de pågældende kollektive overenskomster”.

I adskillige år har der været uenighed om fortolkningen af denne paragraf. Den såkaldte NORTRA-sag handlede om
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dette. For hvad er en kollektive overenskomst? En nordjyske vognmandsforening (NORTRA) indgik for omkring 10 år
siden en lokal overenskomst med sine chauffører med provisionsløn som grundlag. Trafikstyrelsen underkendte
denne overenskomst. Dette førte til et langvarigt retsforløb, som endte med, at højesteret i februar 2015 gav NORTRA-vognmændene medhold. En vigtig pointe i Højesterets dom var en kritik af lovgrundlaget.
Taxilovens paragraf 5 var ikke præcis nok til den form for regulering, som et politisk flertal ønskede. Det var ikke kun
taxilovens overenskomstparagraf, der blev underkendt af Højesteret. Også de tilsvarende paragraffer i busloven og
godskørselsloven blev i praksis sat ud af kraft.

Siden er det ikke lykkedes at skabe et politisk flertal for en ny fælles formulering - før vedtagelsen af taxiloven. Her er
der ydermere en politisk/juridisk finte: Taxiloven er fuldt og helt Folketingets sag, mens Busloven og Godskørselsloven derimod er underlagt EU-lovgivning.
Overenskomstparagraffen i taxiloven er med andre ord alene styret af et politisk flertal i Folketinget - de tilsvarende
paragraffer i busloven og Godkørselsloven skal også godkendes af EU-Kommissionen.
- Vi har gjort vilkårene ens for alle bydere ved at bruge den nye og mere vidtgående formulering af overenskomstparagraffen, uanset hvilket tilladelsesform, byderne har. Det er en skærpelse af kravene, som er koordineret med Sydtrafik og FynBus. Midttrafik udbyder Flextrafik sammen med disse to trafikselskaber, og vi er enige om den nye
formulering, siger direktør i Midttrafik, Jens Erik Sørensen, til Magasinet Bus.
Ingen pisk, men masser af gulerødder
Betegnelsen samarbejdsforum er et meget bevidst valg. Midttrafiks bestyrelse ønsker ikke at deltage i den type kontroludvalg, som blandt andet fagforbundet 3F og arbejdsgiverforeningen ATAX tidligere har foreslået oprettet.

Midttrafik har dermed valgt de bløde metoder for at medvirke til at skabe ordnede forhold for flexchauffører. De ordnede forhold forventes at fremkomme frivilligt. Midttrafiks administration formulerer det sådan i dagsordenen til bestyrelsen:
”Det er administrationens forventning, at ovenstående skærper leverandørernes motivation til at sikre løn- og arbejdsvilkår for chaufførerne, samt kan imødekomme efterspørgslen på et samarbejde med arbejdsmarkedets parter.”
- Midttrafiks nye og afgåede bestyrelser har hele tiden været enige om, at Midttrafik ikke skulle oprette et egentligt
kontrolorgan, men at kontrollen hører hjemme hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, siger Jens Erik Sørensen og
fortsætter:

- Men bestyrelsen ønsker ordnede forhold for flexchauffører. Derfor har vi lagt op til at oprette et samarbejdsforum
med arbejdsmarkedets parter, så vi har et sted at drøfte de sager, der måtte komme.

Jen Erik Sørensen fortæller også, at Midttrafik vil bruge den indberetningsform vedrørende eventuelle brud på overenskomstreglerne, som trafikselskabet Movia har udviklet. Det vil medføre, at kun dokumenterede sager bliver taget
under behandling i trafikselskabet og i det kommende samarbejdsforum.
Evaluering er vigtig
Jens Erik Sørensen lægger vægt på, at det nye regelsæt følges og evalueres.

- Vi vil følge, om de nye regler påvirker tilbudspriserne, og om vi kan se et fald eller en stigning i antallet af sager og
karakteren af sager. Det bliver spændende at følge, siger han.
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Skat efter gennemgang af Uber-chauffører:

1.192 ud af 1.195 Uber-chauffører
har fået ændret deres skat

Skat har gennemgået 1.195 Uber-chaufførers skattebetaling og fundet usædvanlig mange fejl. Det
fører til opkrævninger af skat og moms for 11,3 millioner kroner. - Det er helt usædvanligt, at vi finder
fejl i over 99 procent af de sager, som vi gennemgår. Og det er selvfølgelig ikke i orden, for alle skal
betale skat af deres indtægter, siger Søren Buus, der er underdirektør i Skat

Søren Buus’ udtalelse kommer efter, at Skat har gennemgået de oplysninger, som de i efteråret 2016 modtog fra de
hollandske myndigheder om 1.799 Uber-chauffører i Danmark. I alt er 1.195 Uber-chaufførers indberetninger blevet
kontrolleret og 1.192 af chaufførernes moms- og skattemæssige forhold er efterfølgende blevet ændret. Det betyder,
at de pågældende Uber-chauffører i gennemsnit skal betale 9.423 kroner ekstra i skat - I alt bliver det til 11,3 millioner kroner.
- Det er helt usædvanligt, at vi finder fejl i over 99 procent af de sager, som vi gennemgår. Og det er selvfølgelig ikke
i orden, for alle skal betale skat af deres indtægter. Samtidig giver det unfair konkurrence. Nu sender vi opkrævninger
ud til de chauffører, så de får betalt den skat, de skal. Derudover har vi anmodet de hollandske skattemyndigheder
om oplysninger for 2016 og 2017, så vi kan kontrollere, om chaufførerne har indberettet de rigtige oplysninger i
begge år, siger Søren Buus.
Han opfordrer på samme tid alle personer, der ved, at de har haft en indkomst som Uber-chauffører i 2017, til at selvangive det, inden det er for sent.
Chauffører modtog sociale ydelser
Indtægtsoplysningerne på 1.799 aktive Uber-chauffører, som var bosiddende i Danmark, som Skat fik fra de hollandske skattemyndigheder, dækker perioden oktober 2014, hvor Uber blev aktiv i Danmark, til udgangen af 2015. Foruden den manglende skattebetaling viser Skat’s undersøgelse, at tre ud af fire af de 1.799 chauffører modtog sociale
ydelser i samme år, hvor de havde en indkomst som Uber-chauffører.
- Skat har nu sendt disse sager til de relevante myndigheder, der skal undersøge, om chaufførerne har modtaget sociale ydelser, som de ikke var berettiget til, siger Søren Buus.
Ud af de 1.799 personer, der har været tilmeldt som Uber-chauffør, blev ca. 550 personer frasorteret - blandt andet
fordi de havde selvangivet deres indtægt. Andre blev frasorteret, fordi deres indtægt som Uber-chauffører var så beskeden, at der ikke var nogen fortjeneste at opkræve skat af.
Derudover har Skat sendt 154 sager til en særlig enhed i Skat, som skal vurdere, om personerne skal modtage en
bøde oveni beskatningen, fordi de har handlet groft uagtsomt.

Skat’s analyse af de afsluttede Uber-sager viser desuden, at chaufførerne primært består af unge mænd. Omkring
tre ud af fire Uber-chauffører er mænd under 40 år.
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Debat om Uber-chaufførers manglede skat:

Uber-eksemplet viser behovet for øget
gennemsigtighed og skattekontrol

I denne uge kom det frem, at blot tre ud af næsten 1.200 Uber-chauffører, som er blevet kontrolleret,
har haft styr på og indberettet korrekt til Skat. Resultatet er efterreguleringer i Skat’s favør på over
11 millioner kroner - eller knap 10.000 kroner i skattebetaling pr. chauffør.
I den forbindelse skriver Charlotte Jepsen, der er administrerende direktør hos FSR - danske revisorer, følgende:

Det er positivt og opløftende, at myndighederne har kontrolleret de manglende indberetninger, og at chaufførerne
kommer til at betale skat som alle andre. Det er imidlertid bekymrende, at kun en promilledel af chaufførerne har haft
styr på indberetningen af deres indtægter. Det vidner om vigtigheden af en effektiv skattekontrol som redskab til at
sikre fair konkurrence. For hvordan skal lovlydige chauffører kunne konkurrere med chauffører, som ikke betaler skat
af det de tjener?
Det vidner også om vigtigheden af en effektiv kontrol som redskab til at sikre, at alle betaler skat af det de tjener. For
hvad var der sket, hvis skattemyndighederne ikke havde fået oplysninger fra de hollandske myndigheder? Så var
pengene aldrig kommet i kassen. Resultatet viser, at det nuværende kontrolniveau, hvor der kan gå år, uden at virksomheder eller skatteborgere ser skyggen af en kontrolmedarbejder, ikke er tilstrækkeligt.
Det er ærgerligt, at Uber-chaufførerne har haft så dårligt styr på deres indberetninger til Skat. For det lægger gift
for udbredelsen af digitale tjenester og online-platforme som GoMore, AirBnb og Hilfr, som tusindvis af danskere gør
brug af. Derfor er det positivt, at Skatteministeren har bedt Skattelovrådet om at se nærmere på freelancere, der ligger i grænselandet mellem personlige skattebetalere, hvor tredjeparter som banker, forsikringsselskaber og arbejdsgivere indberetter alle tal, og erhvervsdrivende, som selv indberetter skat og moms.

Skatteministeren har i en kommentar til Uber-chaufførernes manglende indberetninger sagt, at digitale tjenester er
velkomne i Danmark, men at der skal betales skat af det, der tjenes. Det kan ingen være uenige i, og herfra skal lyde
en opfordring til at investere i systemer, så Skat bliver i stand til at modtage oplysningerne elektronisk, så det er
nemt at indberette for udbydere og brugere af digitale tjenester - og til at sikre, at revisor kan gennemføre en bedre
revision. En sådan løsning vil være en god investering for Skat og skabe grundlag for en effektiv og digital skattekontrol, som kan være med til at sikre tilliden til skattevæsenet.
På den svenske side af sundet har den svenske skattemyndighed, Skatteverket, gennemført en undersøgelse blandt
5.400 virksomheder, der siger, at cirka 20 procent oplever konkurrence i deres branchen på grund af skattesnyd og
sort løn. Hertil siger 80 procent af virksomhederne, at de mener, at Skatteverket bør gøre mere for at komme dette til
livs.

Sammenholdt med, at Skat’s egne tal viser, at op imod 10 procent af virksomhederne snyder bevidst i moms og skat,
bør der fortsat tænkes nyt i indberetningerne og kontroltilgangen.

Det er derfor, vi opfordrer til, at ministeren gør mere brug af fordele til virksomheder, der efterlever reglerne og bruger
en godkendt revisor, og fokuserer kontrollen mod snyderne. Det er tankegangen bag eksempelvis moms- og skattetMagasinet Bus 4 - 2018
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jekket. Revisorerne kan og bør også spille en vigtig rolle, som offentlighedens tillidsrepræsentant på de digitale tjenester og løsninger, så det tænkes ind i den samlede tilgang fra Skatteministeren og Skattelovrådet.
For netop tilliden til skattevæsenet er så afgørende, for at alle betaler den skat de skal. Og selvom der fra politisk
side er investeret milliarder i at genoprette tilliden til skattevæsenet, så er der stadig et stykke vej.

Højesteret skal se på Uber-domme

Procesbevillingsnævnet har torsdag 12. april givet fire Uber-chauffører tilladelse til få deres sager
om ulovlig persontransport via Uber’s app prøvet ved Højesteret. Øste Landsret fandt de fire Uberchauffører skyldige i at have udført ulovlig persontransport og idømte dem 16. januar i år bøder på
henholdsvis 486.500 kroner, 110.000 kroner, 60.000 kroner og 40.000 kroner
Procesbevillingsnævnet skriver følgende:

De fire tiltalte blev i marts 2017 sigtet for overtrædelse af taxikørselslovens § 16, stk. 1, nr. 1, jf. § 1, stk. 1, bekendtgørelse om særlige krav til taxier mv. § 18, stk. 1, jf. § 1, og færdselslovens § 117 d, stk. 2, jf. § 56, stk. 1, 1. pkt. ved
løbende i 2015 fortrinsvis i Storkøbenhavn at have udført taxikørsel i strid med de nævnte bestemmelser.
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Af anklageskrifterne fremgik, at de fire tiltalte havde kørt henholdsvis 5428, 1282, 609 og 399 ture, og at de for kørslerne af Uber på en bankkonto havde fået indbetalt henholdsvis 497.735 kr., 112.659 kr., 60.081 kr. og 40.078 kr.
Byretten fandt de tiltalte skyldige i overensstemmelse med tiltalerne og idømte de tiltalte bøder på henholdsvis
486.500 kr., 110.000 kr., 60.000 kr. og 40.000 kr.

Byretten fandt indledningsvist i alle sagerne, at anklageskrifterne opfyldte kravene i retsplejelovens § 834, stk. 2, nr.
4, at forholdene måtte anses som én fortsat forbrydelse, hvorefter ingen dele af tiltalerne var forældet, og at de tiltaltes anmodning om afskæring af bevisførelse af nogle oplysninger fra SKAT, som SKAT havde modtaget af de hollandske skattemyndigheder, ikke kunne tages til følge.
Byretten fandt det i alle sagerne endvidere bevist ved vidnernes forklaringer, de dokumenterede oplysninger fra
SKAT og de i sagerne i øvrigt foreliggende oplysninger, at de fire tiltalte var skyldige i overensstemmelse med tiltalerne.

Ved strafudmålingen lagde byretten vægt på, at de tiltalte var fundet skyldige i at have kørt taxikørsel i strid med de
godkendelseskrav, der gælder for fører og køretøj, og på antallet af kørsler til samtidig pådømmelse. Byretten tog
ved bødefastsættelsen i overensstemmelse med principperne i straffelovens § 51 udgangspunkt i de indvundne fortjenester og afrundede beløbene nedad. Byretten fandt endvidere ikke grundlag for strafbortfald eller formildelse efter
straffelovens §§ 82-83.
Det bemærkes, at byretten ved bødefastsættelsen for den tiltalte, der blev idømt en bøde på 486.500 kr., fratrak en
allerede idømt bøde på 3.500 kr. vedrørende en tidligere Uber-kørsel.
Landsretten stadfæstede byrettens domme

Landsretten tiltrådte af de af byretten anførte grunde, at anklageskrifterne opfyldte kravene i retsplejelovens § 834,
stk. 2, nr. 4, således at de tiltalte kunne tilrettelægge deres forsvar. Landsretten tiltrådte endvidere, at forholdene
måtte anses som én fortsat forbrydelse, og at det på baggrund af de af byretten anførte omstændigheder var bevist,
at mindst én af kørslerne havde fundet sted mindre end to år før de tiltalte blev sigtet, hvorfor der ikke var indtrådt
forældelse for nogen dele af tiltalerne, jf. herved straffelovens § 93, stk. 1, nr. 1. Landsretten tiltrådte endelig, at oplysningerne fra SKAT kunne indgå som bevis i sagerne, idet der af de hollandske skattemyndigheder var meddelt et
udtrykkeligt samtykke uden forbehold af nogen art, hvorefter betingelserne i direktiv 2011/16/EU art. 16, stk. 2, og
persondatalovens § 8, stk. 2, nr. 3, var opfyldt.
Landsretten fandt herefter af de af byretten anførte grunde og med bemærkning om, at de tiltalte heller ikke for
landsretten havde ønsket at afgive forklaringer, skyldige efter anklageskrifterne.

Ved strafudmålingen fandt landsretten, at straffene af de af byretten anførte grunde ved et så betydeligt antal overtrædelser skulle fastsættes med udgangspunkt i det i forbindelse med kørslerne af Uber udbetalte beløb. Landsretten
fandt herefter straffene passende.
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Flextur i Frederikssund bliver dyrere

Stigende udgifter til Flexture i Frederikssund Kommune får priserne ti lat stige. Fra 1. juni bliver
Flextur i Frederikssund 12 kroner dyrere på de første kilometer
I øjeblikket koster en rejse med Flextur i Frederikssund Kommune 24 kroner for de første 10 km. Med prisstigningen kommer de første 10 kilometer til at koste 36 kroner.

Baggrunden for prisstigningen er, at Frederikssund Kommune har konstateret, at udgifterne til ordningen er steget langt mere end forventet - og mere end der er budgetteret med.
Derfor besluttede Teknisk Udvalg i Frederikssund på et møde 4. april at hæve taksten fra kommunetakst til
grundtakst. Dermed tilslutter Frederikssund Kommune sig en række andre nordsjællandske kommuner, som er
skiftet fra kommunetakst til grundtakst.
Prisen for kørsel udover de første 10 km er fortsat 6 kroner pr. kilometer.

Taxi-chauffør blev overfaldet med jernrør

En 47-årig taxi-chauffør anmeldte natten til torsdag 5. april, at han var blevet overfaldet
og slået med et jernrør af to personer
Taxichaufføren havde kørt en mand til Pindstrup på Djursland. Da de kom frem, forklarede passageren, at han ikke havde penge med, men at han lige ville hente dem inde i sin lejlighed. Manden kom
dog aldrig tilbage, og derfor gik taxi-chaufføren op til lejligheden. Her blev han mødt af en anden
mand, der var aggressiv og råbte, at chaufføren skulle skride.

Herefter tog manden et jernrør eller lignende og slog taxi-chaufføren flere gange. Han valgte derfor at
løbe ud til sin bil. Manden, der havde været passager i taxien, kom efterfølgende ud fra lejligheden og
truede ifølge taxichaufføren med en pistol eller noget, der lignede. Begge gerningsmænd forlod efterfølgende stedet, mens politiet blev tilkaldt.
Østjyllands Politi har en formodning om, hvem gerningsmændene er, og efterforsker nu sagen nærmere.
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Kreds- og sektorbestyrelser hos
busvognmændene har fået nye ansigter

I år bød to ud af tre kredse under Danske Busvognmænd på nyvalg til flere medlemmer
Efter valgene ser kreds- og sektorbestyrelser ud som nedenfor:
Kreds 1's bestyrelse
Lars Brøchner, Brøchners Biler (formand)
• Niels Erik Poulsen, Mønsted Biler
• Poul Svendsen, Sydthy Rute- & Turistfart
• Sargon Stenbakken, Solsidens Turistfart
• Ove Jensen, Stoltzes Rute & Turistbusser
• Ole Jepsen, Engesvang Turistfart

Handicapsektoren
• Allan Mørup, Mørups Turistfart
• Poul Svendsen, Sydthy Rute- & Turistfart
• Jimmy Hansen, De Blå Busser
• Anders Larsen, Vester Skerninge Bilerne (nyvalgt)
• Peter Nygaard, Nygaards Turist & Minibusser
• Mogens Pedersen, Egons

Kreds 3’s bestyrelse
• Carsten Rasmussen, Vedde Turistfart (formand)
• Steffen Harbirk, Harbirks Bustrafik
• Peter Nygaard, Nygaards Turist & Minibusser
• Niels Gregers Boers, DitoBUs
• Flemming Madsen, Nordsjællands Turistfart
• John Jalkiewicz, Johns Turist- og Minibus

Rutesektoren
• Per Nielsen, De Grønne Busser
• Henning Jensen, A/S Jens Jensen
• Tim Valbøll, Umove
• Steen Rügge, TideBus
• Peter Lanng Nielsen, Keolis
• Søren Englund, Anchersen (nyvalgt)

Kreds 2’s bestyrelse
• Peter Papuga, Papuga Bus (formand)
• Allan Jensen, Egeskov Turistfart
• Benny Petersen, Vejle Turisttrafik
• Kurt Jensen, Haarby Turist
• Lars Schmidt, Alssund Busser
• Chris Lykke Christensen, CLC-Turist Odense (nyvalgt)

Turistsektoren
• Jørn Pedersen, Jørns Busrejser
• Lars Brøchner, Brøchners Biler
• Peter Papuga, Papuga Bus
• Jakob Hjerrild, Hjallese Minibus Odense (nyvalgt)
• Lars Larsen, Københavns BustrafikPoul Anchersen,
Anchersen (nyvalgt)
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Odense Letbane går rettens
vej i ekspropriationssager

§§§

Odense Letbane går til domstolene i den første af en række sager om ekspropriation, hvor letbanens ledelse er uenig i Taksationskommissionens afgørelser. Taksationskommissionen er som ankeinstans kommet frem til betydeligt højere erstatninger i en række sager end
Ekspropriationskommissionen, som i første instans afgjorde erstatningerne i forbindelse med ekspropriation i forbindelse med anlæggelsen af letbanen i Odense
Siden efteråret 2015 har Ekspropriationskommissionen
afgjort 385 sager, hvoraf de 150 har drejet sig om hel
eller delvise ekspropriationer i forbindelse med anlægget af Odense Letbane. Ekspropriationerne har
været nødvendige for at erhverve det nødvendige
areal til letbanen. De øvrige ekspropriationer har
drejet som for eksempel om regulering af adgangsforhold og opsætning af bærekabler til letbanens kørestrøm. Alle ekspropriationer er sket
med hjemmel i anlægsloven om Odense Letbane, som Folketinget har vedtaget.

Langt de fleste sager er blevet endeligt afgjort af
Ekspropriationskommissionen - enten ved forlig
eller kendelse. Men i alt 36 sager er blevet anket
til den højere ankeinstans Taksationskommissionen. Det er sket enten på foranledning af grundejeren eller Odense Letbane. Indtil videre har
Taksationskommissionen behandlet 26 sager. Er en af
partnerne uenige i Taksationskommissionens afgørelse er
næste mulighed at få prøvet erstatningen hos domstolene.
Odense Letbane har på baggrund af de hidtidige afgørelser fra
Taksationskommissionen valgt at gå rettens vej i en række af sagerne.

§

§
§

- Vi har stor forståelse for, hvis nogle af de berørte parter bliver frustrerede over, at vi
nu går rettens vej. Selvom vi alene går til domstolene i sager vedrørende erhvervsejendomme,
og altså ikke vedrørende almindelige husejere, så er det selvfølgelig en alvorlig sag, og der kan være
meget på spil for den erhvervsvirksomhed, som bliver involveret. De pågældende kan blive stillet i en vanskelig situation, hvis det ender med, at retten afgør, at de skal af med penge, som de i en tidligere instans er blevet tildelt, siger administrerende direktør Mogens Hagelskær, Odense Letbane P/S, og fortsætter:

- Det ændrer dog ikke ved, at vi forvalter skatteborgerpenge, og vores bestyrelse forventer derfor, at vi retsligt efterprøver, om der er blevet tildelt for mange penge i erstatning ved Taksationskommissionen. I de sager, som vi overvejer at gå rettens vej i, er der tale om, at Taksationskommissionen samlet set har øget erstatningerne med et større
millionbeløb sammenlignet med Ekspropriationskommissionen. En så stor uenighed hos de to kommissioner, kan vi
ikke tillade os at se igennem fingrene med. Det må prøves ved retten. Ligeledes vurderer vores juridiske rådgivere,
Magasinet Bus 4 - 2018

Letbaner

at begge kommissioner i nogle af sagerne har tildelt for høj erstatning.

Der vil i de kommende retssager være to forskellige årsager til, at Odense Letbane vælger at gå rettens vej. Den ene
årsag drejer sig om det, som hedder "fradrag for fordele". Her er der tale om, at en grundejer, som har fået eksproprieret en mindre del af sin grund, kan forvente en værdistigning på resten af grunden, fordi ejendomsværdierne vil
stige på grund af nærheden til letbanen. Her mener Odense Letbane samt letbanens juridiske rådgivere, at både
Ekspropriationen og Taksationskommissionen i en række sager har trukket for lidt fra i erstatningerne i forhold til den
kommende værdiforøgelse af ejendommen.
Den anden årsag er forskellige tolkninger hos de to kommissioner vedrørende erhvervslejemål, da der er nemlig stor
forskel i Ekspropriationskommissionens og Taksationskommissionens fortolkning af ekspropriationslovgivningen og
erhvervslejeloven. De forskellige vurderinger mellem de to kommissioner, ønsker Odense Letbane ligeledes prøvet
ved domstolene.

Odense Letbane vil selvfølgelig pådrage sig procesomkostninger ved at føre sagerne til domstolen. Sagsomkostningerne vil blive vejet op imod, hvor stort et beløb tvisten drejer sig om i hver enkelt sag. Ligeledes bliver sagens generelle juridiske stilling samt sandsynligheden for, at der skabes præcedens afvejet, i hver enkelt sag.
Odense Letbane P/S ønsker ikke at kommentere enkeltsager, mens domstolen arbejder.
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Letbane-tælling:

Passagertallet er hævet med 40 procent

Midttrafik og Aarhus Letbane talte i sidste uge passagerer i letbanetogene på den strækning, der er i
gang og har kørt siden 21. december sidste år. Tællingen viser, at letbanetogene har 40 procent
flere passagerer, end bybusrute 1A, der tidligere betjente strækningen
Passagertællingen, der blev gennemført af Midttrafik og Aarhus Letbane onsdag 11. april, viser, at Letbanen på nuværende tidspunkt har cirka 2.500 flere kunder om dagen end bybuslinje 1A havde på strækningen mellem Aarhus H
og Universitetshospitalet. Ifølge tællingen har Letbanen cirka 8.400 kunder på en hverdag.
En foreløbig vurdering fra Midttrafik er, at det er lykkedes at få kunderne til at skifte over til Letbanen.

- Det er endnu for tidligt at vurdere, om Letbanen kan leve op til de passagerprognoser, der er lavet for den samlede
letbanestrækning fra Odder til Grenaa. Men det glæder mig, at vi oplever en kundefremgang på omkring 40 procent i
forhold til 1A på den korte strækning, som Letbanen kører i dag, siger Ole Sørensen, Gruppeleder for Planlægning
og rådgivning hos Midttrafik.

Passagertællingen viser også, at flest kunder stiger på Letbanen ved Aarhus H, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital. Men også de andre letbanestop på strækningen bliver flittigt benyttet. Her ligger stoppestedet
Stockholmsgade, der ligger midt mellem Ringgaden og Ringvejen i Aarhus N lavest med cirka 350 daglige påstigere.
Letbanen kører med flest kunder i tidsrummet 7.00 – 8.00 og 15.00 – 16.00.
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Letbanen i Aarhus kører mod anden etape

En mulig udbygning af Letbanen i Aarhus rykker nærmere. Næste etape kan byde på tre nye strækninger med letbanetog til Brabrand, Aarhus Ø og Hinnerup. Et flertal i Folketinget besluttede sidste
år at afsætte 40 millioner kroner til at undersøge de nye strækninger. Sagen er behandlet i Favrskov
Byråd, og i april vil Aarhus Byråd efter planen behandle indstillinger fra Teknik og Miljø i Aarhus
Kommune, så projektafklaring og miljøundersøgelser kan gå i gang
Den kommende projektafklaring og VVM-undersøgelse af Letbanens etape 2 skal blandt andet svare på følgende
spørgsmål: Hvilken vej skal Letbanen køre til Brabrand? Hvordan skal banen føres igennem det nye Lisbjerg? Og
hvor skal letbanetogene standse på Aarhus Ø?

Først og fremmest skal de tre projekter undersøges nærmere med hensyn til teknik, økonomi og indpasning i omgivelserne. Og der skal gennemføres en såkaldt VVM-undersøgelse. Det står for Vurdering af Virkninger på Miljøet og
er et lovkrav forud for større anlægsprojekter, som kan påvirke miljøet væsentligt. Politikerne i Aarhus byråd skal forud for undersøgelsen - afgrænse fokus, herunder hvilke mulige linjeføringer der skal undersøges. Derefter skal undersøgelserne sendes i udbud.

Letbanen i Aarhus kan blive udvidet, så stoppet på Banegården bliver suppleret med et stop ved hovedindgangen. Planerne har udløst en række forslag fra borgere, som har mange idéer til, hvordan man får plads til flere letbanedestinationer i en by med voksende trafik.
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Sådan kan en ny letbanestation ved motorvej E45 ved Aarhus N komme til at se ud.

Letbanens etape 2 foreslås delt i tre projekter:

Lisbjergskolen-Hinnerup
Undersøgelserne af strækningen gennemføres i et samarbejde mellem Aarhus Kommune og Favrskov Kommune.
Blandt andet skal to mulige linjeføringer gennem Hinnerup undersøges, ligesom det skal afklares, hvordan Letbanen
bedst passes ind i byudviklingen i Lisbjerg nord for Aarhus.
Nørreport-Aarhus Ø
I 2017 besluttede Aarhus Byråd at fremrykke etableringen af letbanespor til Aarhus Ø. Udviklingen på Aarhus Ø går
hurtigt, og det er vigtigt, at den kollektive trafik kommer på plads. Samtidig er området forberedt for Letbanen og
både projektafklaring, miljøundersøgelser og det efterfølgende anlægsarbejde forventes at kunne gennemføres forholdsvis hurtigt med start på anlæg i 2020.
Aarhus H-Brabrand
Strækningen til Brabrand er den mest omfattende del af etape 2. Det skyldes især, at der er tale om en bynær linje,
som flere steder skal passere gennem smalle veje med en del trafik og med værdifulde bygninger og miljøer samt
betydelige investeringer i eksisterede anlæg - herunder ledninger under asfalten.

I Teknik og Miljøs indstilling foreslås det at undersøge et hovedforslag til linjeføringen og en række alternative linjeføringer på delstrækninger i midtbyen samt i Bispehaven og i Brabrand. En del af undersøgelsen skal også gå på en ny
Brabrand Station.
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Busser i BRT-systemer bliver undersøgt som alternativ

Aarhus Byråd har besluttet at undersøge fordele og ulemper ved anvendelse af højklassede busbaserede systemer med særlig infrastruktur (BRT-løsninger) som alternativ eller indledende skridt til Letbanen.
BRT står for Bus Rapid Transit og er (eventuelt særligt lange) busser, der kører i deres eget spor uden brug af
skinner. Fordelen ved BRT er, at systemet er billigere at anlægge, men til gengæld har det heller ikke kapacitet
til lige så mange rejsende som en letbane. Det er vigtigt for BRT-systemet, at busserne kører i deres eget spor i princippet som Letbanen og prioriteres gennem kryds.
BRT er ifølge indstillingen ikke relevant at undersøge for strækningen til Aarhus Ø, da forholdene på Kystvejen
ikke levner plads til busserne.

Letbanen i Aarhus kørte alle afgange til tiden

Mandag 9. april satte Aarhus Letbane en ny rekord for stabil drift og rettidighed: Samtlige af dagens
208 afgange kørte til tiden. Siden åbningen kort før jul sidste år og frem til april i år er 98,7 procent
af alle letbanens afgange blevet gennemført - og 99,3 procent af afgangene er kørt til tiden
- Det er glædeligt og et udtryk for, at vi i Aarhus har bygget et velfungerende og driftssikkert letbanesystem. Aarhus Letbane er den første af sin slags i Danmark, og at
vi godt 100 dage efter åbningen kan køre med 100 procent rettidighed er på alle måder et overbevisende resultat, siger Aarhus Letbane’s direktør, Michael Borre.
Luger ud i børnesygdomme
Også letbanens operatør, Keolis, der beskæftiger letbaneførerne og personalet i letbanens kontrolcenter, glæder sig over at ramme et perfekt driftsdøgn med 208 ud
af 208 mulige gennemførte afgange.

- Driften har faktisk været ganske stabil fra dag ét, men
det er naturligvis en tilfredsstillelse at eksekvere 100
procent perfekt på døgnets samtlige 208 afgange. Det er
også et udtryk for, at vi hele tiden luger ud i de børnesygdomme, der altid vil være i et nyt system, og at vi er
lykkedes med uddannelsen af vores nye medarbejdere,
siger Thomas Friis Brændstrup, der er direktør for Keolis
Aarhus Letbane.
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Broselskab har lagt rekordregnskab på bordet

Vejtrafikken på Storebælt satte ny årsrekord i 2017 med 12,8 millioner køretøjer. Det gav en trafikstigning på 3 procent, som bidrager til, at Sund & Bælt kom ud af året med et positivt resultat på den
primære drift på 2.224 millioner kroner, hvilket er en forbedring på 225 millioner kroner sammenlignet med 2016
Den samlede vejtrafik på Storebæltsforbindelsen gav Sund & Bælt en indtægt på 3.164 millioner kroner i 2017. Personbiltrafikken voksede med 2,8 procent, mens lastbiltrafikken steg med 4,8 procent. I gennemsnit passerede godt
35.000 køretøjer broen hvert døgn.

- Trafikvæksten i 2017 er fortsat højt, selvom en våd sommer har påvirket danskernes lyst til at holde ferie herhjemme. Det fortsat lave renteniveau har samtidig bidraget til, at vi kan præsentere et solidt årsresultat, som både
gør os i stand til at betale udbytte til staten på godt 1,4 milliarder kroner og afdrage 1,0 milliarder kroner på gælden i
A/S Storebælt. Det er meget tilfredsstillende, siger Sund & Bælts administrerende direktør Mikkel Hemmingsen.

Koncernens renteomkostninger var 63 millioner kroner lavere end i 2016, hvilket primært skyldes lavere renteniveau
og lavere gæld. Resultatet før dagsværdiregulering og skat, men inklusiv andel fra Øresundsbro Konsortiet, blev i perioden et overskud på 2.111 millioner kroner, hvilket er 313 millioner kroner bedre end i 2016.
Værdireguleringer inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet påvirker resultatet positivt med 1.176 millioner kroner mod
en udgift på 617 millioner kroner i 2016. Koncernens resultat efter skat blev et overskud på 2.629 millioner kroner.
- Vi afslutter nu det første hele år med vores nye forretningsstrategi, hvor der er igangsat en digital transformation af
vores virksomhed for at opnå en mere effektiv drift. Det er en langsigtet plan, men vi kan allerede nu se de første resultater af arbejdet, og dermed også grundlaget for de kommende besparelser på drift og vedligehold. Interessant er
det også, at både danske og internationale samarbejdspartnere viser stor interesse for vores digitale strategi og ønsker at være del af en bredere videndeling, siger Mikkel Hemmingsen.
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For A/S Storebælt betyder årets resultat, at selskabet afdrager 1,0 milliarder kroner på den rentebærende nettogæld,
som ved udgangen af 2017 var på 20,3 milliarder kroner. Tilbagebetalingstiden er forlænget med fire år i forhold til
2016 og udgør nu 34 år. Det skyldes prisnedsættelsen på Storebælt fra 1. januar 2018 og medfinansiering af udvidelsen af den fynske motorvej. Gælden ventes at være betalt i 2032.
Sund & Bælt Holding A/S forventer at kunne udlodde et ekstraordinært udbytte til staten på 1,452 milliarder kroner på
baggrund af udbytteudlodning fra A/S Storebælt. Udbytte består af 1,2 milliarder kroner til Infrastrukturfonden og 252
millioner kroner til finansiering af udvidelsen af den fynske motorvej Efter denne udlodning vil Sund & Bælt samlet
have udloddet 5,652 milliarder kroner til staten.
- De lavere priser for at passere Storebælt betyder, at det nu koster fra omkring 31 kroner efter skat for en pendler at
komme over Storebælt. Vi har en forventning om, at det vil betyde en stigning i antallet af danskere, som vælger at
pendle over broen mellem arbejde og bolig i det kommende år, vurderer Mikkel Hemmingsen.

Prognoserne for dansk økonomi peger i retning af en svag stigning i væksten og en moderat stigning i inflationen.
Denne udvikling påvirker koncernens forventninger til trafik og omsætning positivt i 2018. Omvendt vil konsekvensen
af Folketingets beslutning om at sænke prisen på Storebæltsbroen over en årrække med 25 procent medføre en reduktion af omsætningen på ca. 400 millioner kroner i 2018. Resultatet før finansielle værdireguleringer og skat vurderes for 2018 at blive et overskud på niveauet 1.650 - 1.800 millioner kroner.

Forligskreds bakker stadig fuldt
op om Femern Bælt-projektet

Den forsinkelse på tre-fire måneder i den tyske myndighedsgodkendelse af Femern Bælt-forbindelsen, som transportministeriet i delstaten Schleswig-Holstein offentliggjorde før påske, påvirker ikke den videre proces for projektet, der kan køre videre uden ændringer. Det står klart efter
et møde, der fandt sted i forligskredsen bag projektet onsdag efter påske. Forligskredsen består
af regeringspartierne Venstre, Liberal Alliance og Konservative sammen med partierne Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale og SF
Mødet, hvor forligskredsen gav sin fulde opbakning til Femern Bælt-forbindelsen, blev holdt i lyset af, at Transportministeriet i Schleswig-Holstein 22. marts tilkendegav, at den tyske myndighedsgodkendelse først forventes
at blive givet i slutningen af 2018, hvilket er en forsinkelse på tre-fire måneder.

Bernd Buchholz, der er transportminister i Schleswig-Holstein, har tilkendegivet, at forsinkelsen skyldes behov
for mere tid til at sikre, at myndighedsgodkendelsen kan holde mod eventuelle klager ved Forbundsforvaltningsdomstolen.

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) siger, at på baggrund af de klare tilkendegivelser fra
Slesvig-Holstens transportminister, Bernd Buchholz, om, at der ikke er flere udfordringer i sigte, har en enig forligskreds i dag besluttet, at processen kører videre som aftalt på et møde 2. marts i år.
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Flydende forbindelse øgede sin markedsandel

Scandlines Helsingør-Helsingborg skabte i første kvartal i år fornyet fremgang i antallet af overførte
personbiler, hvilket samtidig betød, at overfarten øgede sin markedsandel af personbilstrafikken på
Øresund. Udvidelsen af færgen Hamlets sejlplan fra 1. december sidste år medførte større kapacitet, som allerede i 1. kvartal var tæt på at blive fuldt udnyttet af kunderne
Scandlines Helsingør-Helsingborg overførte 239.000 personbiler i første kvartal 2018 mod 235.000 i første kvartal
sidste år, hvilket svarer til en stigning på knap 2 procent.

Antallet af overførte lastbiler steg i 1. kvartal med knap 4 procent til 111.000 mod 107.000 i den tilsvarende periode
sidste år. Den tilsvarende godsmængde voksede fra 1.265.000 ton i første kvartal sidste år til 1.311.000 ton i år.

Bustrafikken på ruten udgjorde 2.500 overførte enheder i 1. kvartal i år mod 2.700 i samme kvartal sidste år - en tilbagegang på 200 - eller 7,4 procent.

Det samlede antal passagerer steg til knap 1,29 millioner i 1. kvartal 2018 mod 1,28 millioner i samme kvartal sidste
år.

Antallet af afgange udgjorde 11.900, hvilket var på næsten samme niveau, som i første kvartal 2017. Præcisionen
var fortsat høj, og kapacitetsudnyttelsen på bildækket var næsten på niveau med første kvartal sidste år, selvom den
samlede kapacitet var forøget med 3 procent efter udvidelsen af Hamlets sejlplan.
Anvendelsen af AutoBizz Smart steg med godt 5 procent i forhold til samme periode sidste år.

- Vores mange initiativer for at kombinere punktlighed med gode serviceoplevelser på Helsingør-Helsingborg er blevet godt modtaget af vores kunder. Den øgede opmærksomhed har i årets første kvartal medvirket til, at vi for første
gang i længere tid har fremgang i antallet af personbiler på overfarten. Og der er ikke blot tale om vækst i antal overførte personbiler – fremgangen dækker også over, at Scandlines Helsingør-Helsingborg i kvartalet vinder markedsandele på personbilstrafikken over Øresund, hvilket er meget tilfredsstillende, siger Johan Röstin, der er
administrerende direktør i HH Ferries AB - og tidligere administrerende direktør i CMP - Copenhagen Malmö Port.

HH Ferries Group har søsat flere initiativer for at styrke og forbedre tilbuddet til sine kundegrupper på Scandlines
Helsingør-Helsingborg. Udover at øge kapaciteten på ruten har en fortsat udbredelse af AutoBizz Smart-løsningen
medvirket til at styrke opfattelsen af overfarten som en flydende bro mellem de to nordiske lande. Senest er et nyt og
ambitiøst spise- og mødested - LAT56° Bistrobar - på færgen Hamlet blevet lanceret med succes.
- Vi har ramt helt rigtigt med LAT56° Bistrobar på Hamlet. Restauranten med Øresunds bedste udsigt er blevet
meget fint modtaget af mange privatkunder - både danske og svenske. Restauranten skaber nyt liv og tiltrækker nye
og flere kunder. Det bekræfter os i, at vi på mange måder kan være en integreret del af regionens liv, både når det
gælder sikker trafikforbindelse, og når familie og venner vil have gode oplevelser med hinanden, siger Johan Röstin.
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Færgerederi fremlægger rekordregnskab

Rederiet Færgen, som forbinder en række danske øer med omverdenen, kom ud af 2017 med sit
bedste resultat nogensinde. Rederiets trafiktal viste solid vækst, omsætningen blev på 1,1 milliard
kroner og overskuddet blev på 124 millioner, hvilket var rekord for rederiet, som med udgangen af
august i år overlader færgebetjeningen af Bornholm til Molslinjen
Omsætning på 1,1 milliarder kroner ligger 4,3 procent
over resultatet for 2016. Blandt de primære årsager til de
flotte regnskabstal er en fortsat stærkt stigende interesse
for de danske øers turismeprodukt, og at markedsføringen af den nye prissætning til øerne har givet pote. Således har opgørelsen af årets trafiktal vist, at der for fjerde
år i træk er vækst i færgetrafikken til samtlige øer, som
Færgen sejler til. Der er tale om henholdsvis Bornholm,
Samsø, Fanø, Als, Fyn Langeland og Lolland. På ruterne
Ystad-Rønne, Kalundborg-Samsø og Esbjerg-Fanø er
der endda tale om trafikrekorder.

Om Færgen

Færgen er Danmarks største ø-rederi og sejler til
henholdsvis Bornholm, Samsø, Fanø, Als, Fyn, Langeland og Lolland via i alt syv forskellige ruter. Færgen står desuden bag bookingportalen Dansk
Ø-ferie, der samler alle de bedste oplevelser på de
danske øer ét sted og gør det muligt at booke både
transport, ophold og oplevelser hjemmefra. Det sker
blandt andet via såkaldte ø-hop, hvor ophold på flere
øer kan kombineres og finde sted under én og
samme rejse.

Det er samtidig lykkes Færgen at sikre vækst på alle
kundesegmenter i rederiet, da både antallet af overførte
passagerer, personbiler, lastbiler og busser er steget. For branchens primære trafikparameter i form af antallet af personbiler er der tale om en stigning på 6,3 procent siden 2016. Ligeledes er antallet af overførte passagerer i vækst
med 4,3 procent, mens antallet af overførte lastbiler og busser er steget med henholdsvis 0,7 procent og 5,2 procent
sammenlignet med året forinden.
- Det gør mig meget fortrøstningsfuld i forhold til fremtiden, at der er vækst i trafikken til alle de øer, som Færgen sejler til. Det bekræfter mig i, at rederiet har ganske mange ben at stå på og dermed et meget solidt fundament. Derfor
er jeg ikke i tvivl om, at Færgen også fremover vil være en god og konkurrencedygtig forretning - også uden besejlingen af Bornholm, siger John Steen-Mikkelsen, der er administrerende direktør i Færgen.
At kunderne ikke kun er glade for de danske øer, men også selve færgeoplevelsen bliver understreget af Færgens
kundetilfredshedsundersøgelser, som ligeledes viser det bedste resultat nogensinde. I 2017 svarede 17.919 passagerer på spørgsmål om en lang række forhold forbundet med rejsen, og den samlede vurdering endte på 4,27 af 5
mulige point.
Ligeledes modtog Færgen i oktober 2017 prisen som Danmarks bedste passagerrederi i forbindelse med Danish
Travel Awards. Her er tale om en branchepris, hvor afgørelsen stammer fra passagerernes egne vurderinger.

Færgen overdrager 1. september 2018 besejlingen af Bornholm til Bornholmslinjen som følge af et offentligt udbud.
Det har betydet, at Færgen må sige farvel til et større antal medarbejdere på Bornholm, ligesom rederiet står foran
en flytning af rederiets hovedkvarter fra Rønne på Bornholm til Svendborg på Sydfyn.
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