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Støjen fra luftmodstanden
var størst VDL’s turistbusser har fået
Mandag 27. august 2018 - nummer 7/8 - 6. årgang

Læs mere side 50

ny og moderne drivline

Læs mere side 42

Politikere vil hæve bødestraffen
for defekte bremser Kantstenen:
Læs mere side 56

Kollektiv transport har plads
til flere trængselsramte

Personlig service
i mellemtiden

Læs mere side 14

Læs mere side 4

Komforten får et løft med ny teknik Elektrisk drivline er på vej fra Voith
Læs mere side 27

Læs mere side 22

Mercedes-Benz har øget spændingen med en elektrisk udgave

af sin Citaro-bybus - Citaro 1507
Læs mere side 32

Fremtiden har brug for flere spor

Knap er sommerferien slut, før debatten om en fast forbindelse mellem Jylland og Sjælland blusser op. Både for og i
mod - og om den skal have plads til både biler og tog - eller blot biler. Og fra det sydjyske og fynske lyder budskabet,
at man vil kæmpe mod en fast forbindelse mellem Jylland og Sjælland.
Og så er det, debatten og måske broen er ved at køre i grøften eller af sporet, inden der er kommet fakta på bordet.
Her på Magasinet Bus ankommer der dagligt nyheder om stort og småt - mange af nyhederne handler om tekniske
landvindinger og om udviklingen set lidt længere ud, end næste valg til Folketinget.

Lad os tage det sidste ført - udviklingen peger på basis af blandt andet tekniske landvindinger på, at flere og flere af
os vil bo i de større byer - og at vi vil få flere og flere små biler at transportere os i. Det vil betyde, at det vil blive sværere og sværere for dem, der blot bor et lille stykke uden for bycentrene at komme ind i byerne i deres egne biler fordi gader og stræder allerede vil være fyldt op af byboernes biler.
Hvis den kollektive transport så skal afhjælpe det problem, kræver det, at busserne får deres egne spor - eller at der
kommer andre transportformer på banen - eksempelvis letbanetog. Det skal politikerne så tage stilling til. Vil de eksempelvis tage konsekvensen og anlægge busbaner hele vejen langs alle indfaldsvejene i deres byer? Det vil i hvert
fald koste ganske mange penge og kræver, at beboerne langs vejene vil lægge nogle af deres forhaver til.
På landsplan er problemstillingen det samme. Er der overhovedet plads til, at vi transporterer os fra den ene større
by til den anden individuelt i små biler?

Hvis vi her i Danmark skal have en fast forbindelse mellem Jylland og Sjælland må en bro med plads til både biler og
tog være løsningen. Togene på banen kan tage sig af dem af os, der eksempelvis bor i Aarhus eller Aalborg og skal
til København. Fjernbusserne kan så bane vejen for dem, der bor i byer uden direkte togforbindelse, mens andre
uden busforbindelser kan tage deres biler. Det er effektiv pladsfordeling - også motorvejen over Fyn og i det østjyske
syd for Aarhus. For helt ærligt. Hvilken interesse har befolkningen i Horsens, Vejle og Fredericia - og på Fyn i trafik,
der som eneste mål har at komme videre og væk fra områderne.
Der er store gevinster i effektiv infrastruktur - både miljømæssigt og tidsmæssigt. Her i Kongeriget er vi så stinkende
rige, at vi kan satse på flere spor i fællesskab og ikke bekrige hinanden.
Og så bør vi set fra denne plads lægge tankerne om skattelettelser på hylden. Vi har rigeligt at “ødsle” med - lad os
ødsle lidt på infrastruktur, der kan binde landet sammen til gavn for fællesskabet.
Jesper Christensen, chefredaktør
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Magasinet Bus udsendes frit til alle med interesse i området for passagertransport - med fokus på transport med bus, minibus og taxi. Magasinet Bus ser også på andre områder for passagertransport, der berører transport med bus, minibus og
taxi - eksempelvis tog og færger. Magasinet Bus udkom første gang i efteråret 2012.
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Kollektiv transport har plads
til flere trængselsramte

Hvorfor bruger nogle borgere den kollektive transport meget? Og hvorfor vælger nogle den aktivt
fra? Det er hovedspørgsmål i en antropologisk analyse, som Movia har offentliggjort. Analysen viser,
at svaret ikke er simpelt. Men den kollektive transport kan ifølge analysen blive mere attraktiv for
mange flere - uden at det nødvendigvis kræver et øget serviceniveau
Baggrunden for analysen er blandt andet, at samfundsøkonomien hvert år går glip af 20 milliarder kroner, fordi mennesker - store som små - holder i kø på vej til arbejde og skole på arbejde på grund af, at trængslen på vejene stiger.

I den sammenhæng peger Movia på, at trængslen kan mindskes ved at udnytte kapaciteten i de transportmidler, der i
dag kører på vejene. Tre biler med plads til hver fem personer optager samme plads på vejene, som en bus med
plads til 87 passagerer. Det vil sige, at en sådan bus kan transportere det samme som 17 personbiler. Der er derfor
med Movia’s ord “god logik i, at flere transporterer sig sammen - for så bliver der plads til mere transport, der understøtter vækst og udvikling”.
Men til trods for, at man kan spare tid, penge, bidrage til et bedre klimaaftryk, eller øge egen sundhed, oplever den
kollektive transport nogle gange at blive valgt fra. Indtil nu har der ikke været en omfattende og systematisk kortlægning af borgernes transportvaner og de bagvedliggende årsager til valg af transportform.
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Med analysen ”Derfor vælger jeg den kollektive transport”, som Movia har gennemført i samarbejde med Alexandra
Instituttet, kommer der ny viden frem om, hvad der påvirker og former borgernes vaner og værdier, når det gælder
transport. Det er et helt nødvendigt supplement til den betydelige mængde af data og viden, som Movia har om passagerernes adfærd og rejsemønstre.

- At øge andelen af mennesker, der transporterer sig sammen, er afgørende for, at vi kan sikre en høj produktivitet i
vores samfund. Her spiller den kollektive transport en central rolle. I Movia er vi derfor optaget af, hvad der skal til, for
at bryde borgernes transportvaner og tilvælge den kollektive transport der, hvor det objektivt er en fordel for dem,
siger Camilla Struckmann, der er kommunikationsdirektør i Movia.
- Med analysen har vi fået en unik indsigt i, hvad der driver borgernes valg og vaner. Der peges på mange områder,
hvor vi i den kollektive transport kan sætte ind, så vi kan være mere for flere uden nødvendigvis at sætte flere busser
og tog ind, siger hun videre.

Udvalgte resultater fra analysen:
•

•

•

•

•

Alle er udstyret med et indre mentalt kort, som er unikt og spiller en afgørende rolle for, hvordan vi vælger
at transportere os fra A til B og hvordan passagerer håndterer uforudsete hændelser i den kollektive transport
Passagerne oplever skift mellem bus, tog og metro som utrygge fordi det opleves som et kontroltab – en
såkaldt ”black box”, hvor det er uklart hvordan man bedst håndterer situationen
At nå hurtigst frem er ikke altid det mest afgørende – men i stedet, at passagererne kan regne med at være
fremme på det forventede tidspunkt. Når vi kommer for sent, rører det ved vores selvopfattelse
Kollektiv transport opfattes af mange som en velfærdsydelse og samfundsgode, der sikrer, at der er en livline, så alle kan komme omkring i vores samfund. Når busruter nedlægges føler borgerne sig glemt
Økonomi handler også om den oplevede værdi og ikke kun om kroner og øre. Det er den samlede værdioplevelse der tæller, og om borgerne synes, at det alt i alt er pengene værd

Analysens hovedkonklusioner kan læses i en kortere form i udgaven "Hvorfor transporterer vi os, som vi
gør?" som kan hentes her:

Fakta om analysen:
•

•
•

•
•

I alt er der gennemført 64 interview i perioden fra 15. november til 20. december sidste
år fordelt på både hyppige brugere, lejlighedsvise brugere og ikke-brugere af bus og
lokaltog
Interviewpersonerne varierer i forhold til alder, bopæl, nuværende transportvalg og køn
15 af informanterne har bopæl i København, 17 i forstæderne, 15 i en stationsby og 17
i landkommuner
43 af informanterne har deltaget i en fokusgruppe, 11 har deltaget i interview, og der er
blevet gennemført 10 såkaldte go-along, hvor intervieweren følger passageren på
deres tur i den kollektive transport
Analysen er udført af Alexandra Instituttet for Movia
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Busrejsende i Assens har fået nye busser

Da skolebørnene startede i Assens Kommune kunne de sammen med alle andre buspassagerer
træde ind i fabriksnye busser, som busselskaber Bergholdt A/S har sat ind på lokalruterne, som selskabet i forbindelse med et udbud har overtaget fra Tide Bus. Med de nye busser løfter Bergholdt
A/S sammen med FynBus komfortniveauer for passagerne
Bergholdt.dk A/S vandt tidligere i år den lokale buskørsel i Assens Kommune ved at give det bedste bud på kørslen
over de næste år. En del af buddet var 22 helt nye busser til ruterne, der primært kører til og fra skolerne i kommunen - men som kan benyttes af alle borgere.

Flere og blødere sæder
De nye busser er af mærket MAN Lions Intercity og har plads til 54 siddende og 26 stående passagerer. Sammenlignet med de tidligere busser betyder det, at langt flere kan få en siddeplads - også på de afgange, hvor der er mange
med bussen. Passagererne kan desuden glæde sig over, at de nye busser har bedre sæder, stik til opladning af telefoner eller tablets og lav indstigningshøjde, så det er let at træde ind og ud af bussen - også for gangbesværede.
Mindre støj og lavere udslip
De nye busser er mere miljøvenlige end de busser, de afløser, da nye busser skal leve op til den seneste Euro 6norm som fastlægger et meget lavt udslip af partikler og kvælstofoxider (NOx).
Busserne har også et lavere brændstofforbrug og er også på det punkt bedre for miljø og klima.
Derudover er støjniveauet i de nye busser på et lavere niveau, hvilket øger komforten hos passagerne og skaber
færre støjgener for beboerne langs ruterne.

Alle busser er forsynet med check-ind og check-ud-punkter til rejsekort, og de sender via GPS deres position til Rejseplanen og FynBus, så man for eksempel kan følge med i bussens position via Rejseplanens app.

Fjernbus på ruten mellem København og Berlin kørte galt

En tysk registreret bus, der kørte for FlixBus på ruten mellem København og Berlin, forulykkede
fredag 17. august på motorvej A19 i nærheden af Linstow nordvest for byen Müritz. Bussen
kørte af endnu ukendte årsager af vejen og væltede om på siden
Politiet i delstaten Mecklenburg-Vorpommern oplyste kort efter, at ulykken skete omkring klokken 6.30, da bussen var på vej i sydlig retning mod Berlin. Seks passagerer meldtes svært kvæstede, mens ti meldtes lettere
kvæstet, mens andre 30 passagerer var kommet ud af ud af bussen. Der var på ulykkesdagen først på formiddagen usikkerhed om, hvor mange passagerer der var blevet alvorligt kvæstet.

Ifølge welt.de var bussen kørt fra København torsdag aften klokken 23.40. Der var ifølge politiet ikke andre biler
involveret i ulykken.
FlixBus oplyste til dr.dk, at der i alt var 63 passagerer og to chauffører med bussen, der kørte på FlixBus’ rute
mellem Stockholm og Berlin via København.
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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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Københavns nye havnebusser er elektriske

Om halvandet år vil de omkring 425.000 passagerer, som årligt benytter de sejlende busser, der
krydser og sejler i Københavns Havn, kunne nyde turene i nye el-drevne udgaver, der nærmest er
helt udslipsfri, hvor de sejler - og er betydeligt mere støjsvage. Det er resultatet af et netop afgjort
udbud om driften af havnebusser i Københavns Havn. Fra januar 2020 kommer der fem nye havnebusser, der alle sejler på el
Med de nye miljøvenlige havnebusser, som sejler CO2-neutralt og ikke udleder NOx og partikler fra motorerne, vil
det samlede udslip fra alle busserne i den kollektive transport i Københavns Kommune falde med 2,5 procent for
CO2, 10 procent for NOx og 66 procent for partikler.

- Københavnerne skal kunne trække vejret frit. Derfor er ren luft en mærkesag for mig. De nye eldrevne havnebusser
er afgørende for vores mål om at reducere luftforureningen i København. Jeg glæder mig til, at vi i 2020 kan søsætte
de fem nye grønne havnebusser, siger overborgmester Frank Jensen (S), der sammen med den øvrige Borgerrepræsentation i København i budget 2018 besluttede, at alle havnebusser fra 2020 skal have en markant grønnere
miljøprofil.
Movia har udført udbuddet af havnebusserne for Københavns Kommune, som operatøren Arriva har vundet. Danmarks største trafikselskab er tilfredse med det mere miljøvenlige resultat.

- Movia har sammen med kommuner og regioner et mål om fossilfri busdrift i 2030. Københavns Kommune er en af
de kommuner, der går forrest i den store omstilling, som Movia er i gang med. Derfor er vi meget glade for, at vi sammen med Københavns Kommune får taget et vigtigt skridt mod klimavenlig havnebusdrift i Københavns Havn, siger
Movia’s administrerende direktør, Dorthe Nøhr Pedersen.

Den nye havnebus. (Foto: Arriva/Damen shipyards).
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De nye havnebusser har alle plads til 80 passagerer, hvor der i dag er plads til mellem 60 og 80 passagerer. Alle de
nye havnebusser får store vinduespartier, som skaber lys og luft og dermed en mere behagelig rejseoplevelse. Og
endelig bliver der plads til otte cykler og fire barnevogne eller kørestole.

Ud over nye både, kommer havnebusserne til at sejle hvert 30. minut både sommer og vinter. Og ved forestillinger på
Operaens Store Scene efter klokken 19.00 vil havnebussen sejle i pendulfart mellem Nyhavn og Operaen, så længe
der er operagæster ved stoppestedet.

Fakta om havnebusserne
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Arriva har vundet udbuddet af drift af havnebusserne. Kontrakten med
Arriva løber i 10 år fra 2020 med mulighed for forlængelse i to år
Havnebusserne 991 og 992 sejler fra Refshaleøen over Nordre Toldbod - Holmen Nord - Operaen - Nyhavn - Knippelsbro - Det Kongelige
Bibliotek - Bryggebroen og ender ved Teglholmen i Sydhavnen
Havnebusserne er 100 procent eldrevne, og lader fuldt op med el om
natten, og supplerer i løbet af dagen op med el ved endestationerne i
Teglholmen og Refshaleøen
De nye havnebusser bliver 23,3 meter lange, 5,6 meter brede og 4,4
meter høje (over
), og vil have en servicehastighed på 8 knob (ca. 14 km/timen)
På baggrund af en beslutning i Borgerrepræsentationen den 18. maj
2017, er det muligt for Arriva at sætte reklamer på alle de nye eldrevne havnebusser for i videst muligt omfang at reklamefinansiere
driften
Havnebusserne transporterer årligt 425.000 årlige passagerer og sejler 15.000 sejlplanstimer om året. Havnebusserne får fra januar 2020
fire driftsbåde og en reservebåd
Bådene varmes op med HVO, som er en biodiesel, der er 80 - 90 procent bedre for klimaet end almindelig diesel. De nuværende havnebusser har siden 1. januar 2018 sejlet på HVO for at sikre renere luft
og mindre CO2-udledning
Movia modtager støtte fra EU’s ELENA facilitet (under Horizon 2020
programmet) til at forberede omstilling af busser og havnebusser til eldrift
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Projektmedarbejder Ulla Werenberg Andersen, Tide Bus Danmark A/S og Key Account Manager, Bus & Coach Dan
Schroeder, Scania Danmark A/S.

Buspassagerer på Langeland får nye busser

Tide Bus Danmark A/S, der er en af Danmarks store busoperatører, sætter snart tre nye Scania Citywide Suburban LE busser i drift på Langeland. Der er gjort lidt ekstra ud af de tre nye busser, der
eksempelvis har to sæder med integreret barnestole i stoleryggen og elektrisk betjent handicaprampe ved midterdøren samt el-skydedøre ved både fordøren og midterdøren
- Busserne skal køre på Langeland, og det kan blive en tur på helt op til en time. Derfor er det vigtigt, at vi gør turen
så behagelig som muligt, både for passagererne og chaufførerne, siger Ulla Werenberg Andersen, der er projektmedarbejder hos Tide Bus Danmark A/S.

For de mindste passagerer leverer busserne også ekstra sikkerhed. Undersøgelser viser, at bagvendte barnestole er
det sikreste for børn op til 15 kg. Derfor har busserne to Sit-Safe barnestole integrerede i stoleryggen på to sæder.
Samtidig giver det mulighed for sikker og god kontakt til barnet på turen.
For alle passagerer gælder det blandt andet, at de kan nyde godt af aircondition. Dette giver et bedre arbejdsklima
for chaufføren og komfort for passagererne. Derudover er der dobbelte infotainmentskærme, der sørger for information og underholdning.
Trafikselskabet FynBus stillede krav om handicapvenlige busser, så de tre busser er leveret med elektrisk handicaprampe ved midterdøren samt el-skydedøre ved både fordøren og midterdøren.
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Busserne to Sit-Safe barnestole integrerede i stoleryggen på to sæder.

Trafikselskabet FynBus stillede
krav om handicapvenlige busser, så de tre busser er leveret
med elektrisk handicaprampe
ved midterdøren.

Mangler du et nummer af Magasinet Bus?

Du kan hente tidligere numre af Magasinet Bus her:
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På grund af de lange distancer er der som en ekstra hjælp til chaufførerne lavet en separat boks i busserne til opbevaring af blandt andet olie og sprinklervæske, så de altid har det lige ved hånden.

Busserne, hvis dieselmotorer lever op til den seneste Euro-norm, kan køre på det bæredygtige brændstof, HVO, der i
modsætning til traditionel fossil diesel, er produceret 100 procent fossilfrit ud fra affaldsprodukter.

Fakta om Scania Citywide Suburban LE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Længde: 13 meter
Døre 1-2-0
Motor: 280 kg Euro 6 dieselmotor
gearkasse: ZF Ecolife 6 trins gearkasse
43+3 siddepladser/45 ståpladser
Gitterkonstruktion opbygget i rustfrit stål
separate startbatterier
infotainmentudstyr
Videoovervågning med integration til FynBus IT system
220V strømomformer med udtag ved hver dobbeltstol

Busserne er solgt med service og reparationsaftaler, som Scania i Odense står for.

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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Fjernbusserne transporterede
færre passagerer i 2017

I 2017 steg lidt færre passagerer på en fjernbus end året før. Det oplyser Trafikstyrelsen. Fjernbusmarkedet har i flere år oplevet vækst i antal passagerer, men i 2017 faldt antallet til 1,48 millioner
mod 1,54 millioner i 2016. Selv om lidt færre rejste med fjernbus i 2017 i forhold til 2016, er fjernbusser fortsat en populær rejseform
Der er flest passagerer på ruterne
mellem København og en række af
de større jyske byer som for eksempel Aarhus, Aalborg, Esbjerg,
Holstebro og Viborg.
Udviklingen i antallet af fjernbuspassagerer fra 2006-2017 (Kilde og
grafik: Trafikstyrelsen)

Om fjernbusser i Danmark
•
•

•

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkender fjernbuskørsel i Danmark
For at opnå en godkendelse kræver det, at den pågældende busrute enten strækker sig over mere end to
trafikselskabers områder, over mere end området for trafikselskabet på Sjælland og øerne eller over mere
end Bornholms Regionskommunes område
Fjernbuskørslen supplerer den øvrige kollektive persontransport i Danmark
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Et smil - så er der basis for en god service. Keolis’ buschauffør er kommet på denne side som et eksempel på, at service
ikke er ukendt blandt chauffører i landets busser. Så hvorfor ikke køre videre og løfte serviceniveauet op på nye niveauer.

Personlig service i mellemtiden

Den selvkørende fremtid venter os - lige om lidt - eller også varer det alligevel et stykke tid, før den
kommer. Perspektiverne er forjættende og omvæltende - for trafiksikkerheden, for transportøkonomien og for effektiviteten i transportsystemet - tror vi nok. Bustrafikken har helt særlige udfordringer,
for hvad skal der blive af kollektiv bustrafik, turistkørsel og specialkørsel i den selvkørende fremtid?
Af Mikael Hansen

Et vigtigt spørgsmål er, hvad bussektoren skal foretage sig i mellemtiden. Hvad skal vi satse på? Mellemtiden er vel
at mærke den tid, vi lever i lige nu - påpeget helt præcist af forfatteren Svend Aage Madsen i sin roman ”Tugt og
utugt i mellemtiden”.
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Mange buschauffører har onde drømme ved udsigten til, at chaufførjobbet forsvinder i fremtiden. Andre mere koldsindige typer vil gerne se noget mere konkret omkring det selvkørende, før de tror det.
Lad os vende tingene på hovedet og se på chaufførens faktiske rolle. Det er mange år siden, at en buschauffør hovedsageligt var ”ratholder”. Chaufføren er også billetsælger og kontrollør - disse roller er nu også på vej ud takt med
en stigende digitalisering.

Chaufføren er først om fremmest en vigtig serviceperson - tydeligst i turistbussen og specialkørslen, men også meget
vigtig i kollektiv trafik. Buschaufføren er busbranchens frontpersonale - dem med direkte kundekontakt. Det er helt
bogstaveligt talt buschaufføren, som inviterer passageren indenfor i bussen.
Den personlige service er et vigtigt kendetegn ved alle typer bustrafik - elsket af mange, men måske blot taget til efterretning af de fleste. Den personlige service i bussen tages af mange måske som et nødvendigt gode eller onde og karakteren er da også meget forskellig.

Ét af forslagene til brug af selvkørende køretøjer har været til Flextrafik i de tyndt befolkede områder. Begrundelsen
er sådan set god nok: Ved at spare de dyre lønomkostninger til kørsel med få passagerer kan serviceniveauet fastholdes - måske endda forbedres. Alligevel er der noget ved forslaget, der skurrer fælt i ørerne, for Flextrafik kører
netop med de passagerer, som har allermest brug for personlig service - en hjælpende hånd i hjemmet, ved kantstenen eller i bussen. Hvordan skal disse opgaver kunne klares i et selvkørende køretøj? Hvis løsningen er at sende en
anden type serviceperson med ud til passageren, går hele idéen op i hat og briller. Så kunne man lige så godt sende
en almindelig vogn og bruge den dyre selvkørende bil et andet sted.
Eksemplet peger på nogle af mellemtidens uudnyttede muligheder i busbranchen. Hvad nu, hvis personlig service
ikke bare ses som et nødvendigt onde eller gode, men som en enestående mulighed for at gøre buskørsel til en
endnu vigtigere del af samfundslivet og mobiliteten. Hvad nu, hvis busbranchen satsede på en systematisk serviceudvikling og serviceuddannelse, som kunne løfte standarden til et nyt niveau, så det gav genlyd blandt passagererne og i de politiske liv?
Dette mål vil kunne nås på mange måder. Her skal blot antydes én mulig vej:
•

•

•

•

”Busbranchens serviceakademi” kunne blive et kraftcenter for udvikling af nye uddannelses- og træningsmetoder, som bruger det bedste fra busbranchens hverdag og fra eksisterende transport- og serviceuddannelser. Og
så er der vel brug for en effektiv og visionær udviklingsafdeling - man tør knap kalde det for en forskningsafdeling - men ambitionsniveauet bør være lige præcist så højt - fagligt og pædagogisk
Den vigtigste pointe er og bliver, at det lærte skal kunne omsættes til bedre service med det samme. Det skal
være attraktivt selv for kursustrætte buschauffører
Forslaget skal ikke forstås som en kritik af det nuværende serviceniveau, men alene som en mulig satsning på
én af busbranchen stærkeste sider - i mellemtiden
En satsning på personlig service i busbranchen skal drives af en dyb overbevisning om, at der altid vil være
brug for service i persontransporten - brug for en positiv menneskelig kontakt og generøsitet i, også i den selvkørende fremtid
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Volvo skal levere fire el-busser til svensk by

Uddevalla, der ligger nord for Göteborg på vejen mod Norge, får suppleret sine Volvo Hybrid-busser
med fire hel-elektriske Volvo 7900 Electric. Volvo Bussar skal levere de fire busser til Bivab og Uddevalla Omnibus. Uddevalla fik i 2014 de første Volvo-hybridbusser
De fire nye el-busser, der skal sættes i drift på den cirka otte kilometer lange Linje 5 i sommeren 2019, bliver leveret
som den kørende del af en komplet løsning, hvor Volvo Busser står for al vedligehold af både busser og batterier for
en fast månedlig betaling.
I dagligdagen tager Bröderna Brandt Lastvagnar i Uddevalla sig af vedligeholdelsen af de fire el-busser, der har en
batterikapacitet på 200 kWh.

For at holde busserne i stødet, bliver de ladt op via CCS-kabel i depotet. Derudover har bliver det udrustet med pantografer i taget, så de i fremtiden også kan få batterierne ladt hurtigt op langs ruten.

Når det gælder grænsefladen ud mod passagerne vil busserne blive monteret med USB-udtag til opladning af mobiltelefoner med mere.
Volvo Bussar peger på, at el-busserne bruger omkring 80 procent mindre energi, end tilsvarende dieselbusser.
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Oslo skal have 17 svenske el-busser

Volvo Bussar har fået en ordre på 17 elektrisk busser fra Norgesbuss i Oslo. De nye busser er alle
af modellen Volvo 7900 Electric. Dermed har fire byer i Norge købt elektriske busser hos den svenske busproducent. Udover Oslo står Trondheim, Drammen og Lillehammer på nuværende tidspunkt
på listen.

De 17 elektrisk elbusser fra Volvo skal sættes ind på ruter i Romerike-området lige nord for Oslo. De er solgt som en
del af en komplet nøglefærdig løsning, hvor Volvo Bussar tager hånd om al vedligeholdelse af både busser og batterier mod en fast månedlig betaling.
De første busser skal leveres i løbet af første kvartal næste år. Samlet set skal alle busser sættes i drift i løbet af
sommeren 2019.

De første busser skal forberedes til ITxPT (Information Technology for Public Transport), som er den nye standard for
IT-systemer til ombordudrustning i busser og backoffice-systemer.
- Vi er vældig glade for, at Norgesbuss har valgt os som partner i dette spændende projekt, siger Svenn-Åge Lökken,
der er salgschef hos Volvo Bussar i Norge.
- Vi har tilegnet os betydelig kompetence inden for elektromobilitet, som vi tager med os ind i samarbejdet med Norgesbuss. Vi forventer at få synergieffekter mellem de forskellige projekter, som vi allerede har startet i Trondheim,
Drammen og Lillehammer, siger han videre.
Hos Norgesbuss påpeger Henning Berthelsen, der er teknisk direktør for Norgesbuss AS, at selskabet er forberedt
på et grønt skift inden for den kollektive transport.
- Vi er glade for at kunne være med i udviklingen mod nul-udslip fra busser, siger han og forklarer, at Volvo Busser
blev valgt som leverandør, fordi teknologien er velafprøvet, og at Volvo Bussar er indstillet på at videreudvikle og
finde nye løsninger, som vil gøre busserne endnu mere miljøvenlige, siger han og fortsætter:

- Vi ser frem til, at busleverancen vil være en meget positiv oplevelse for både chauffører og passagerer foruden at
give en betydelig mindskning af udslippet lokalt.
Busserne til Oslo får en batterikapacitet på 200 kWh. De vil blive ladet via kabel på depoterne.
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Trafikselskab tilslutter sig europæiske
målsætninger for grøn busdrift
Movia - trafikselskabet på Sjælland inklusiv Hovedstaden - har sammen med søsterorganisationer i
det europæiske netværk European Metropolitan Transport Authorities (EMTA) underskrevet en fælles hensigtserklæring om at støtte udviklingen af nye teknologier, som fremmer nulemission i busdriften. Blandt EMTA’s medlemmer tæller udover Movia organisationer som SL (Stockholms
Lokaltrafik), VBB (Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg) og TfL (Transport for London)

Movia har underskrevet hensigtserklæringen gennem European Metropolitan Transport Authorities (EMTA), som er et
netværk for organisationer, der er ansvarlige for offentlig transport i vigtige europæiske byer. Movia tilslutter sig dermed en stor europæiske klub af trafikselskaber, som arbejder for at fremme grøn, offentlig transport.
- Movia er sammen med kommuner og regioner i gang med en kæmpestor omstilling af bustrafikken. Vi oplever stor
interesse for Movia's grønne busudbud fra operatørmarkedet, og det er meget tilfredsstillende, siger Movia's administrerende direktør Dorthe Nøhr Pedersen.
Hun peger på, at et vigtigt element i at kunne løfte den store opgave er Movia's samarbejde med søsterselskaber i
andre europæiske storbyområder.

- Den fælles interesse blandt de europæiske storbyer om grøn transport og den faglige sparring på tværs af byerne
er vigtig for at komme godt videre. Der har været rigtig stor international interesse om Movia's første el-busudbud i
Roskilde Kommune. Vi deler gerne af vores erfaringer, ligesom det er godt at have adgang til viden fra kolleger i
andre lande, siger hun videre.

Ladestationer til elbusser
Sammen med kommuner og regioner på Sjælland har Movia en målsætning om fossilfri busdrift i 2030. Nogle kommuner og regioner ønsker ud over fossilfrihed, at der også arbejdes for nulemission i busdriften og dermed, at der
stilles mere vidtgående krav til niveauet for udledning af sundhedsskadelige stoffer og støj fra deres busdrift.

På det punkt har Movia taget de første skridt for at fremme nulemission i busdriften. I april indgik Movia en rammeaftale med Siemens, som baner vejen for større udbredelse af elbusser på Sjælland. Rammeaftalen sikrer, at hvis busoperatørerne tilbyder drift med elbusser, som i løbet af dagen har behov for at blive opladt i byrummet, så sørger
Movia for, at de nødvendige ladestationer bliver etableret. Dermed sikres det, at busserne kan få tilført den mængde
el, som er nødvendig for at gennemføre transportarbejdet. Movia er blandt de første i Europa til at lave en rammeaftale, som omhandler opstillingen af ladeinfrastruktur i byrummet.

Sammen med kommuner sætter Movia elbusser i drift
Som den første kommune i Danmark har Roskilde valgt at lade alle interne kommunale buslinjer betjene 100 procent
af el-busser. I Roskilde by indsætter kommunen fra april 2019 i samarbejde med Movia el-busser på alle ni kommunale buslinjer, som kommunen har fuld beslutningsret over.
Movia har netop gennemført et udbud for Københavns Kommune om fem nye havnebusser, som skal sejle på el fra
januar 2020. Desuden gennemfører Movia i øjeblikket udbud af busdrift i henholdsvis Københavns og Frederiksberg
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Kommuner (linje 2A og 18) og Ballerup og Egedal Kommuner (linje 147, 156 og 157) med krav om nul-emissionsbusser.
Movia modtager støtte fra EU’s ELENA facilitet (under Horizon 2020 programmet) til at forberede omstilling af busser
og havnebusser til el drift.
Interesserede kan læse den ovennævnte hensigtserklæring her:

Tre brint-projekter får støtte

Verdens første brint-rustvogn, to tankstationer til brintbiler og 25 nye brintkøretøjer kan snart blive en
realitet i Danmark. Det er indholdet i de tre projekter, der har fået tildelt i alt 10 millioner kroner i
støtte. Pengene skal støtte udbredelsen af brintbiler og andre brændselscellekøretøjer i Danmark
- Støttemidlerne går både til indkøb af flere brintkøretøjer og til mulighederne for at få tanket bilerne op. Det er en
håndsrækning til det enkelte projekt, men bidrager også generelt til omstilling mod en grønnere transport i fremtiden,
siger Kasper Rosenstand, der er afdelingsleder i Vejdirektoratet.

Puljen, pengene kommer fra, er afsat af et politisk flertal bestående af VLAK-Regeringen, Socialdemokratiet og Radikale. Det er en betingelse for at få tilskud, at man selv kan finansiere mindst 50 procent af projektomkostningerne.
Det er både private virksomheder og offentlige organisationer, der har fået tildelt støtte fra puljen.

- De to nye tankstationer for brintbiler, som placeres i Herning og Sønderborg, skal gøre det nemmere for de brintbusser og -brintbiler, der allerede kører på vejene, at blive tanket op flere steder rundt i landet. Det er endnu et skridt
på vej mod en velfungerende infrastruktur for miljørigtige biler, påpeger Kasper Rosenstand.
- Udover infrastruktur er der også tildelt støtte til indkøb af brintdrevne taxier, kommunale tjenestekøretøjer samt en
bedemandsforretning, som vil ombygge et brintkøretøj til en brint-rustvogn. Det viser tydeligt, at der er plads til og
stor interesse for at bruge endnu flere brintkøretøjer indenfor forskellige brancher herhjemme, siger han videre.
Støttemidlerne tildeles til:
•
•
•

Herning Kommune til indkøb af fem brintkøretøjer
Bedre Begravelse ApS til ombygning af en rustvogn til en brint-rustvogn
Everfuel Denmark A/S, datterselskab af Nel Hydrogen A/S, til etablering af to brintfyldestationer i henholdsvis
Herning og Sønderborg samt indkøb af 19 brintkøretøjer

Tilskuddet til projekterne kommer fra ”Puljen til fremme af brændselscellekøretøjer”.
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Oslo får led-busser fra kinesisk producent

Den kinesiske producent af elektriske køretøjer, BYD, skal levere i alt 42 elektriske ledbusser til busoperatøren Nobina, der vil sætte busserne ind på ruter i den norske hovedstad. Den samlede ordre
er BYD’s hidtil største på elektriske ledbusser i Europa

BYD har siden december 2017 haft to elektriske ledbusser kørende i Oslo, so den kinesiske busproducent vil komme
op på at have i alt 44 elektriske ledbusser kørende i Oslo, når den nye samlede ordre er leveret i andet kvartal næste
år.

De elektriske busser vil fortrinsvis blive sat i drift i det østlige Oslo, hvor de vil erstatte en eksisterende flåde af dieselbusser.

BYD skal levere 8,7-meter elbusser til Sicilien

De 8,7 meter lange elektriske BYD-busser - 13 i alt - der skal køre i Messina på Sicilien, bliver
leveret med to døre og har plads til 53 passagerer

Ordren på de 13 midibusser, der skal leveres af to omgange i løbet af efteråret, følger efter en lignende ordre til
BTD på 13 elektriske midibusser til Torino i Norditalien.
Investeringen i de elektriske midibusser fra BYD sker med støtte fra et støtte-program, som fokuserer på bæredygtig og teknologisk opgradering af den offentlige transport i 14 italienske byer.
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Berlin får flere el-busser

Den polske busproducent, Solaris, som sammen med hollandske VDL, i øjeblikket er de største på
markedet for hel-elektrisk busser, skal i løbet af næste år levere 15 elektriske 12-meter Solaris Urbino 12 til den kollektive transport i Berlin

Busserne, som er de samme som den udgave, der vandt Bus of the Year 2017, er bestilt af BVG - Berliner Verkehrsbetriebe.

Busserne vil blive leveret med aksler med integrerede motorer, der får deres energi fra batterier med en samlet kapacitet på 240 kW.
Busserne vil blandt andet have aircondition og 10 dobbelte USB-opladningmuligheder.
De vil blive leveret i en udgave, der har plads til 65 passagerer, hvoraf 28 kan sidde
ned. Otte sæder vil være i lavgulvsdelen for at gøre det lettere for mennesker med
begrænset mobilitet at komme
til at sidde ned.
Solaris oplyser, at der aktuelt
kører 27 elektriske Solarisbusser i de tyske byer
Braunschweig, Hannover,
Hamburg, Frankfurt og Dresden.

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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En Solaris-bus lægger karrosseri til Voith’s test af en komplet elektrisk drivline, der skal bidrage til øget effektivitet med
elektriske busser.

Elektrisk drivline er på vej fra Voith

Den tyske industrikoncern, der på transportområdet er kendt for sine automatiske gearkasser, kompressorer og retardere i forbindelse med diesel- og gasmotorer, arbejder koncentreret på at udvikle
en samlet elektrisk drivline, der vil kunne matche de eksisterende løsninger og mere til, når det
handler om effektivitet og ydekraft i spidsbelastningssituationer - ikke blot i et øjeblik, men i op til 30
sekunder
Af Jesper Christensen

VoithTurbo’s afdeling, der arbejder med mobilitet, havde midt i august inviteret Magasinet Bus på besøg i hovedsædet i Heidenheim i Sydtyskland sammen med en journalist fra et svensk blad, der også har fokus på persontransport.
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Under besøget forklarede Voith Turbo om udviklingen af fremtidens elektriske drivline fra Voith.
Udviklingen baserer sig på de erfaringer med blandt andet hybride løsninger, som Voith har høstet gennem de seneste ti år. I 2009/2010 var Voith med i et projekt med et parallel-hybridsystem, hvor der var koblet en el-motor ind mellem en dieselmotor og den øvrige drivline. Det projekt viste en brændstofbesparelse på omkring 10 procent. I 2012
var Voith på vejen med et serielt hybridsystem - Voith ElvoDrive - hvor dieselmotoren var koblet på en generator, som
producerede el ved hjælp af enten dieselmotoren eller ved at opsamle energi under opbremsning og kørsel ned ad
bakke. Elektriciteten blev så brugt i el-motoren til at drive bussen frem. Denne løsning viste en brændstofbesparelse
på omkring 25 procent i forhold til en konventionel dieselbus.
Udviklingen inden for elektriske løsninger til blandt andet busser har de seneste år taget fart. Busproducenter som
hollandske VDL, polske Solaris og svenske Volvo Bussar er kørt ud til busoperatørerne med hel-elektriske busser en vej, som man hos Voith også tror på er retningen mod en fremtid, hvor energien bliver produceret mere og mere
bæredygtigt af solen, vinden og vandet.

Voith har dermed sat et mål om at være leverandør af komponenter til konventionelle drivliner og komplette elektriske
drivliner i 2025. Voith vil være bedst i klassen og agere fleksibelt over for markedernes efterspørgsel - eksempelvis
når det gælder batteriteknologi. Voith vil tilbyde komplette elektriske drivliner - ikke blot komponenter - og så skal
koncernens verdens-omspændende servicenetværk være med til at give kunderne succes med deres investeringer i
løsninger fra Voith.
En samlet pakke er vigtig
Den elektriske drivline er en samlet pakke, hvor Voith leverer en samlet styring af alle komponenter - dog ikke batterierne. Dem vil Voith lade operatørerne tage beslutning om. Når den beslutning ligger, vil Voith stå klar med kabler og
koblinger, så det på det område blot er tale om plugg and play. Dermed vil Voith forebygge situationer, hvor en el-bus
bliver dømt ude alene på grund af den batteriløsning, som busproducent har valgt at tilbyde.

En elmotor med en drejningsmoment på 2.250 Nm fra
starten fylder ikke meget.
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Hos Voith forklarer man, at ingeniører og designere under udviklingen arbejder med
lithium/jern/fosfat-batterier, der i dag kan levere
den bedste driftssikkerhed set over batteriernes
levetid.

Batterierne skal først og fremmest levere energi
til bussens el-motor på 260 kW output, der har
et drejningsmoment på 2.250 Nm lige fra første
omdrejning. Motoren, der er koblet direkte på
drivakslen og ikke kræver yderligere transmission, er så kraftfuld, at den også passer til hårdt
belastede ledbusser. Voith fremhæver den elektrisk motor og drivlines lave behov for vedligehold - der er eksempelvis ingen olie i motor og
ingen gearkasse. Derudover peger Voith på motorens lave egenvægt og et meget lavt støjniveau - ikke mindst på grund af den komplette
vandkøling, der også muliggør genbrug af overskudsvarme.

Alexander Denk, der er ingeniør i Voith Turbo’s udviklingsafdeling
forklarede, at fokus for arbejdet med den elektriske drivline er effektivitet og samspil af alle dele, så busproducenten får en samlet driv- Under kørsel opsamler den elektriske drivlinie
på linie med andre elektriske drivliner - helelekline, der ligger i front på ydeevne og kapacitet.
triske og hybride drivliner - energi under opbremsning og kørsel ned ad bakke.

Testbussen kan aktuelt køre mere end rigeligt mellem hver opladning og kan dermed dækker behovet i en bus på en
almindelige bybusrute. Voith forventer, at rækkevidden vil blive øget i de kommende år i takt med udvikling af batterierne.
Viste moment og styrke til spidsbelastning på mange sekunder
Som en del af programmet under besøget var også en testtur i en el-bus, som Voith har købt hos Solaris i Polen.
Bussen lægger karrosseri til test af den elektriske drivline, som Voith har under udvikling, og som ventes klar til, at
busproducenter kan montere dem i deres busser om nogle år.

Testbussen var fyldt op med kabler, følere og instrumenter, så ingeniører og teknikere kunne teste og justere de forskellige dele af den elektriske drivline, så de spiller sammen i velafstemt harmoni. For Voith slår på, at effektiviteten i
en elektrisk drivline - lige som i en drivline med en forbrændingsmotor - afhænger af samspillet mellem de enkelte
dele og hvordan man styre det, så man udnytter effekten bedst muligt i alle situationer.

Voith fremhæver blandt andet, at hvis en el-bus skal kunne matche en dieseldrevet bus, når det handler om trækkraft, er det vigtigt, at batterier og el-motor kan klare en spidsbelastning på mere end et par sekunder - og så stadig
have energi til at køre videre i flere timer. Derfor kan Voith’s elektriske drivline klare en spidsbelastning i op mod 30
sekunder. Det er reelt ganske lang tid. Kører en bus eksempelvis 60 km/t, vil den i løbet af 30 sekunder tilbagelægger en halv kilometer.
Ud over at præsentere en villig drivline, hvor det kraftige drejningsmoment var tydeligt, fik bussen også lov til at vise,
at den er i stand til at klare en spidsbelastning på mere en et par sekunder, da det gik op ad en af de stejle veje i Heidenheim.
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Testkørslen slog endnu en gang fast, at elektriske busser er betydeligt mere komfortable at køre med - på grund af
den gearfri drivline, det lave støjniveau og el-motorens høje drejningsmoment, der er til rådighed med det samme og som ved hjælp af det samlede styresystem bliver doseret, så det udnyttes bedst af hensyn til at beskytte drivlinen
og i forhold til fremdriften. Et fuldt drejningsmoment på 2.250 Nm til rådighed, når man skal sætte i gang, kan faktisk
flå dækkene i stykker eller vride drivlinen fra hinanden.

Voith fremhæver at grundlaget for elektriske busser er til stede og vil blive styrket i takt med, at byernes befolkningstal vil stige, hvilket vil øget efterspørgslen efter nul-emmissions kollektiv transport - både hvad røg og støj angår.
Når eksempelvis Volvo Busser skal holde energiforbruget i en el-bus op mod energiforbruget i en dieselbus, lyder
det, at en el-bus bruger 80 procent mindre energi, end en dieselbus, så der er noget at hente på energiforbruget.
Hvis der er tale om el-fra sol-, vind- eller vandkraft, er CO2-udslippet ganske lavt. Er der tale om el fra kul-, olie- eller
gasfyrede kraftværker, der både producere el og fjernvarme, er CO2-udledningen stadig på et attraktivt lavt niveau.
Og er der tale om kraftværker, der kun producere el, er der også en CO2-gevinst - alene fordi en el-motor udnytter
den tilførte energi betragteligt bedre end en dieselmotor.
Disse forhold kunne Voith’s folk bekræfte.

I 2030 forventer Voith, at el-busser vil have indtage en førerposition på busområdet.

Besøgende på IAA i Hannover og Innotrans i Berlin i september vil få mulighed for at se nærmere på Voith’s elektriske
drivline i Solaris-bussen. På IAA vil der være mulighed for at få en prøvetur i Voith’s el-bus. Men man skal registrere sig
på Voith’s stand i hal 17.
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Voith Electrical Drive Train Technology:
Layout and Specification
Master battery management (BMS)

Charging plug & charging
control unit (CCU)

Auxiliary inverters (EACU)
Drive inverter (DIS) & control (ICU)
Cooling system for drive system
Brake resistor
High voltage distribution

Specification:
• Application in:
• 19t low-floor solo bus (Max. grad. >20%)
• 29t low-floor artic bus (Max. grad. ~15%)
• High efficiency
Drive management system
(DMU)

IPSM motor

Permanent Magnet Motor

• Electric motor power 160/260 kW (cont./peak)
• Liquid cooled system
• Energy Management by 4.0 Features
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Voith Electrical Drive System modular system
Main components

Liquid cooled IPSM motor
•

High efficiency at low speed

Drive Inverter System (DIS)
• Liquid cooled

•

high power density

•

IP6K9K

•

Robust and reliable design

•

Modular

•

No gearbox necessary

•

Variable switching frequency

•

Reduced installation space and weight

•

Optimized control algorithm for IPSM
motors

•

Integrated Brake Chopper

•

Integrated Safety Controller

due to advanced design
•
•
•

Power 260 kW (max)
Torque 2.250 Nm (max)
Max. speed 5.400 rpm

Drive Management Unit (DMU)

Plug & Play Roof-Ra

•

Integrated Advanced Energy

•

Management

•

fitted to the custom

complete System Diagnosis with

•

Fully-cabled syste

only one interface

•

Tested at Voith

Integrated Safety Controller

•

easy access to Co

•
•
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Voith Turbo tester den kommende automatgearkasses finesser i to bybusser fra Iveco.

Komforten får et løft med ny teknik

Den tyske industrikoncern, Voith, som blandt andet producerer automatgearkasser til bybusser - har
udviklet en række finesser, der kan hæve komfortniveauet for passagerer og chauffører. Den næste
generation af automat-gearkasser fra Voith Turbo, som afdelingen for mobilitetsløsninger hedder, er
blevet optimeret og har fået et større moment ved lave omdrejninger, hvilket lægger en dæmper på
motorstøjen og letter igangsætning. Derudover har næste generation fået et anden overgear, så den
kan matche konkurrenterne på markedet for intercitybusser
Voith Turbo havde inviteret Magasinet Bus på fabriksbesøg for at vise, hvad man aktuelt arbejdede med at overføre
til virkelighedens verden - både den igangværende produktion af transmissioner og det, der er på vej inden for de
kommende år, når det gælder automatgearkasser.
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Vi har i artiklen - Automatgearkasse har fået flere finesser til øget effektivitet - set på den aktuelle model - Diwa 6. I
denne artikel ser vi på den kommende automatgearkasse - Diwa NXT.
Første og andet gear er stadig hydrauliske. De næste tre mekaniske gear skifter automatisk. Sådan er det jo i en automatgearkasse. Dertil kommer et nyt andet overgear, der begrænser motoromdrejningerne og øger hastigheden, så
den nye gearkasse fra Voith, der ventes at gå i produktion i begyndelsen af 2021, kan matche konkurrenterne inden
for automatiske gearkasser - eksempelvis til busser.
En testkørsel gav et godt indtryk
Inden testkørslen rundt i byen Heidenheim, hvor Voith-koncernen blev grundlagt i 1867, fremhævede Voith’s folk
blandt andet, at den kommende Diwa NXT er blevet endnu effektiv og dermed brændstofbesparende med et større
tryk, så chaufføren ikke behøver at træde så hårdt på speederen, når han eller hun skal sætte igang. Det giver blødere igangsætning, mere komfortabel kørsel og mindre brændstofforbrug.

Derefter blev dørene åbnet til testbussen - en af to Iveco Crossway-busser, som Voith havde investeret i forbindelse
med udviklingen af den nye gearkasse. Chaufføren lukkede dørene, satte i gang og kørte ud på Heidenheim’s gader.
Køreturen blev på omkring 20 minutter, og chaufføren viste transmissionens fortræffeligheder. Let igangsætning, lavt
støjniveau og passende høj hastighed ved lavere omdrejninger i øverste gear uden på vejen, hvor tilladte hastighed
var oppe på 80 km/t.
Og så nåede bussen tilbage til sit udgangspunkt.

Testturen viste blandt
andet, at Voith er på vej
med en automatgearkasse, hvor et andet overgear kan tage kampen om
kunderne op med konkurrenterne.
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Resultatet må være, som Voith’s folk lagde op til: Lavere støjniveau, fordi gearkassen er blevet endnu bedre til at udnytte motorernes effekt ved lave omdrejninger. Det øger også kørselskomforten for både chauffører og passagerer og dæmper støjgenerne for dem, der bor og opholder sig ved gader og stræder. I den anden ende, når motoren er
kommet op i omdrejninger og det går derudad, hjælper den nye andet overgear også på effektiviteten med lavere
brændstofforbrug og lavere motoromdrejninger ved høje hastigheder. Med det sidste vil Voith’s næste generation af
automatiske gearkasser kunne matche konkurrenterne på området. Med de nye tiltag vil der kunne opnås en to-cifret
procentvis besparelse på brændstof i forhold til i dag
Den næste generation af Diwa-gearkasser fra Voith-koncernen, der har eksisteret i 151 år, åbner også for et mindre
hybrid-system. Den milde hybridløsning har en elmotor/generator i forenden af gearkassen. Som generator opsamler enheden, der ikke optager megen plads, energi under opbremsning og når bussen eksempelvis motorbremser
ned af bakke. Energien bliver lagret i batterier, så den kan bruges af bussens elektriske system - eller føres tilbage til
enheden, når den skal bruges som elmotor og hjælpe bussen i gang ved stoppesteder. Denne funktion blev dog ikke
præsenteret i testbussen, hvor udviklere og teknikere aktuelt havde fokus på andre funktioner i den nye gearkasse.
Men konceptet er godt nok og eksempelvis kendt fra MAN’s nye busmotorer, som vi her på Magasinet Bus havde lejlighed til at køre i ved et arrangement i Nürnberg i foråret.

Diwa NXT fra Voith ventes på markedet
i 2021.

Diwa NXT CRU er forsynet med en generator/el-motor, der henholdsvis kan
opsamle energi ved opbremsning og
kørsel ned ad bakke - og give dieseleller gasmotoren et ekstra stød
fremad, når den skal sætte igang. Det
øger energieffektiviteten og mindsker
støjbelastningen.
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Automatgearkasse har fået
flere finesser til øget effektivitet

Den nuværende automatiske gearkasse fra Voith Turbo - Diwa 6 - som har været på markedet de
seneste fire-fem år, er stadig i fokus og er blevet mere effektiv, når det gælder brændstoføkonomi og
komfort for både passagerer og chauffører - nu kan den eksempelvis fås med stop/start-funktion i
kombination med busmotorer fra Cummins

Voith Turbo har samlet de nye finesser i en Diwa Efficiency Package, der indeholder en funktion - SensoTop, der styrer gearskiftet i forhold til vejens hældning. Ved at ændre tidspunktet for gearskiftet i forhold til den ønskede acceleration, antal passagerer i bussen og vejens stigning eller fald, kan brændstofforbruget sænkes. SensoTop har vist sig
effektiv både i byer uden bakker - eksempelvis Berlin og München, hvor systemet har givet brændstofbesparelser på
to procent, og i byer med mange bakker - eksempelvis i italienske Brescia med en besparelse på syv procent og i
Zürich med en besparelse på fem procent. I byer med færre bakker - eksempelvis Würzburg, Dresden og Heidenheim har funktionen betyder besparelser på henholdsvis tre, seks og fire procent. SensoTop bidrager også til øget
komfort og trafiksikkerhed, da giver en blødere igangsætning og forebygger ryk, når gearkassen skifter gear op ad
stejle bakker.
Der ud over indeholder pakken en Smart Service med og SmartMaintenance. SmartAssist kan hjælpe chaufføren til
at køre mere effektivt i forhold til at begrænse brændstofforbruget mest muligt, da servicen indsamler data om kørslen.
SmartMaintenance indsamler data om bussens tilstand, kan man øge oppetiden, da man kan følge med i, hvornår
det er tid til service - og måske behov for at udskifte en slid-del i gearkassen, inden den går itu, fordi systemet kan
fortælle, at netop den del står til udskiftning inden længe.
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Der til kommer en Smart Service, hvor Voith står klar med eksempelvis reservedele, ombytningstransmissioner, uddannelse og træning, service og reparation, teknisk support med mere.

For det fjerde er der en stop/start-funktion, som kan skære betydeligt ned på brændstofforbruget. baggrunden er
blandt andet, at bybusser kører i tomgang i op til 40 procent af den tid, de bruger motoren. Derfor kan en stop/startfunktion give besparelser på brændstofforbruget på 10-12 procent. Voith har udviklet stop/start-funktionen i samarbejde med Cummins og den britiske busproducent Alexander Dennis. Der kører i dag langt over 1.000 busser med
stop/start på de engelske veje og gader med passagerer, der står af og på i stilhed.
Dermed kan Voith henvise til et gennemtestet system, som den tyske koncern nu markedsfører på andre markeder
og i busser, der er bliver leveret med Cummins-dieselmotorer og Voith’s automatiske Diwa 6-gearkasse.

DIWA Automatic Transmission
with Stop-Start Technology:
The Ideal Urban Bus Transmission
The evolution of efficiency in urban traffic
• Depending on the duty cycle, city buses spend
up to 40% of their operating time in idle mode
• A reduction of 10 to 12% in fuel consumption can
be achieved, depending on application
• No negative influence regarding startup readiness
in urban city applications
• DIWA.6 Stop-Start technology enables stop times
of up to 180 seconds

Benefits of the DIWA.6 Stop-Start technology

Reduction of fuel
consumption by 10
to 12%

More comfort for
passengers, drivers
and pedestrians

Stop times of up to
180 seconds

Up to a third less engine
operating time

Magasinet Bus 7/8 - 2018

Materiel

Præsentationen af Mercedes Benz eCitaro 10. juli i Mainz. Her er det Gustav Tuschen, Head of Product Engineering
Daimler Buses, der fortæller om nyskabelsen.

Mercedes-Benz har øget spændingen
med en elektrisk udgave
af sin Citaro-bybus - Citaro 1507

Det buldrede, bragede og glimtende blåligt lys, og høj musik fyldte hele salen. Ind på scenen kom
en mand, som stillede sig mellem to store elektroder, og i takt til musikken begyndte lynene at
springe imellem ham og elektroderne.
Tekst og foto: Rolf Brems

Jeg smilte inde i mig selv, da jeg ikke kunne ikke lade være med at tænke på Frankenstein - og hvordan han kom til
verden.

Jeg er til verdenspremiere hos Daimler i Mainz for at se deres nye 100 procent batteridrevne bus - eCitaro (e for el)
og tænkte, om det nu var et forfejlet misfoster, som var skabt, før teknologien egentlig var på plads? Citaro er i forvejen et kendt navn indenfor busser i Tyskland med efterhånden mere end 50.000 leverede enheder, heraf også enheder på brint, gas og hybrid.
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Martin Daum, bestyrelsesmedlem i Daimler AG, der er ansvarlig for Daimler Trucks & Buses var klar i spyttet.

- Vi stiller ikke længere et spørgsmålstegn ved elektrisk mobilitet for lastbiler og busser - vi placerer snarere et utvetydigt udråbstegn! Med vores verdenspremiere af eCitaro i dag er vi ved at forme fremtiden for det offentlige transportnetværk - og det har stor betydning for vores kunder, for samfundet og naturligvis nok for os på Daimler Trucks &
Buses. Derfor arbejder vi konsekvent på elektrificering af vores køretøjer - og det har vi gjort i mange år nu, sagde
Martin Daum og fortsatte:
- Sammen med vores kunder har vi opbygget værdifuld ekspertise og er gået fremad skridt for skridt. Men en ting har
altid været klart for os - seriøsitet kommer før fart. Vi ønsker elbiler, der fungerer pålideligt under alle forhold - for eksempel i enhver udendørs temperatur, i enhver trafikmængde og på en hvilken som helst topografi. Pålidelighed er
især vigtigt for bybusser og offentlige transportnet, fordi her handler det om at transportere mennesker - sikkert og
punktligt.
Det var store ord, for i princippet kender ingen vel dagen i busbranchen, før den første batteridrevne eCitaro-busser
er kørt ud af garagen - og har kørt en hel dag - endsige flere år. For de kører ikke endnu, men i Hamburg og Berlin
har man i alt bestilt 35 enheder.

Till Oberwörder, leder af Daimler Buses og bestyrelsesformand for EvoBus GmbH sagde, at den nye eCitaro er kickoff for et innovationsinitiativ til elektrificering af det offentlige transportnetværk.
- Hermed tilbyder vi vores kunder mere end blot et batterikoncept, snarere et komplet eMobility-system. Vi viser allerede vores kunder i dag, hvad vi har planlagt for fremtiden, nemlig at vi fortsætter med at forbedre rækkevidden til

Indretningen er måske
ikke speciel spændende,
men funktionel. Læg
mærke til det lave gulv i
næste hele bussens
længde.
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eCitaro og hvilke veje vi teknologisk vil tage for at opnå dette. Vi tager dette usædvanlige skridt, fordi vi ønsker at
sikre planlægning af sikkerhed til kommunerne på et tidligt tidspunkt. For os er det afgørende, at de ved, at de kan
lave langsigtede planer med os for at skifte til elektromobilitet, sagde han.

Så i fremtiden skal eCitaro sælges som en komplet pakkeløsning, med reparation og vedligeholdelse, ladestationer
og dertil indrettede faciliteter.
Men man er også lidt på ukendt grund, og derfor indgik begrebet ”worst case scenerio” også i præsentationen,
måske lidt som en udløber af en anden sag i Tyskland om ”forkert opgivne emmisionstal”.

Ulrich Bastert, Head of Marketing, sagde blandt andet, at driftsregnskabstal for elektriske drevne bybusser ofte er
vanskelige at sammenligne, da referenceværdierne mangler, og tallene er ofte beregnet under ideelle forhold. Ting er
forskellige med eCitaro.
- For at opnå pålidelige data, foretrækker Mercedes-Benz altid et worst case scenerio og det er de tal som vi lægger
frem i dag. eCitaro skal med et komplet batterimodul kunne opnå et driftsområde på omkring 150 kilometer under forhold, hvor der enten kræves køling eller varme i passagerafdelingen. Med andre ord er det allerede muligt at betjene
nogle undernetværk inden for den daglige arbejdsbyrde af en bybus. Uden mulighed for opladning dækker eCitaro
allerede omkring en tredjedel af alle transportoperatørernes krav. Under ideelle forhold kører eCitaro selv omkring
250 kilometer uden opladning, sagde han.

Her under sæderne ved baghjulene sidder motorerne der driver hele bussen..!
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BUS
Ny:

August 2018

Ny MB Sprinter 316 - Euro VI

3500 kg. R2L 8 + F

kr. 450.000,-

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:

Setra S 417 GT-HD - 2012

Km. ca. 403.837- Automatgear - 57 pass.
Fartpilot, retarder, klima, toilet, køkken, ha ehylde, fodstø er, li

Volvo B7R - 2009

Km. ca. 579.912 - Automatgear - 45 pass.
Fartpilot, retarder, klimaanlæg, armlæn, ha ehylde, li , fartskriver

Pris: 1.250.000 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: 305.000 Kr.

Setra S 517 HD - 2014

Km. ca. 803.705 - Automatgear - 53 pass.
Fartpilot, klima, køleskab, Bagagerum, borde,
armlæn, fodstø e, magasinnet, li , fartskriver

Pris: 1.400.000 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
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Førerpladsen med et overskueligt instrumentpanel.

Teknologien med batteridrevne køretøjer vinder frem. Allerede nu har en del bilmærker taget det til sig, men for store
køretøjer kæmper man stadig med kapaciteten og rækkevidden.
Og derfor kan man vel konstaterer, at Daimler med eCitaroen kun lige har nået det punkt, hvor den kan benyttes
kommercielt.

En ting der undrede mig var, at Daimler allerede nu annoncerede en implementering af tørstofbatterier i 2020 - en
type, der yder ca. 50 procent mere, men egner sig bedst til langtids opladning. Med et års leveringstid på en eCitaro
falder incitamentet måske for at bestille nu. Det skal siges at batterierne i generation to er kompatible i de nuværende
moduler.
eCitaroen fås i første omgang kun som en 12 meter bus, men en ledbus med større batterikapacitet er under udvikling, hvilket vil øge rækkevidden.
Teknologien i batterierne er kendt
Busserne har Lithium-ion batterier, der leveres som standard fra 6 til 10 moduler, som hver leverer ca. 25 kWh. Ud
over to batterimoduler på køretøjets tag, indeholder standardudstyret fire moduler bag i bussen. Afhængigt af kundens krav kan der monteres yderligere 2 til 4 batterimoduler på eCitaroens tag.
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Med de maksimale 10 batterimoduler vejer eCitaro i
standardspecifikation ca. 13,44 ton. Sammenholdt med
en bruttovægt på 19,5 tons svarer det til en nyttelast på
godt seks tons, eller omkring 88 passagerer - helt som
man kan forvente af en bybus.

Ladestikkene til busserne er lavet ud fra nye europæiske
standardnormer, således at man undgår, at hver busfabrikant i fremtiden laver sit eget system.

Når man i første omgang satser på bybusser, hænger
det sammen den begrænsede radius, samt muligheder
ved endestationerne at få strøm på batterierne. Mercedes-Benz’ eCitaro er med de nuværende batterier beregnet til at kunne køre 150 km med klimaanlæg sat til,
med en beregnet stopkørsel for hver 400 meter. Udfordringen for eldrevne busser i forhold til en forbrændings- USB stik til alle siddende passagerer.
motor er forbruget til opvarmning. I sidstnævnte motor

Fronten er ren Citaro.
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Et batteri, et lille stykke højteknologi, her beskrevet som et modul, men der kræves 15 stk. af disse for et ”modul”, som
der så max er 10 stykker af.

får man jo næsten varmen forærende, men ved batteridrift, som ikke afgiver meget varme, skal man bruge energi på
varme og klimaanlæg.

Ved en udetemperatur på minus 10 grader Celsius fordobles en bybus’ energiforbrug i forhold til rejser, hvor der ikke
er behov for opvarmning, hvilket reducerer kapaciteten med ca.50 procent. Dog har Daimler med en ny teknologi formået at sænke energibehovet for klimastyring med 40 procent i forhold til en dieselbus.
En kalkulation, man måske heller ikke i konventionelle dieselbusser har taget højde for, er det forventede tab af kabineluft ved åbning af døre. Her skulle kapaciteten i eCitaroen være stor nok til at regenerere temperaturen i kabinen,
hvad enten modellen har to eller tre døre.
Skal bussen operere i ekstremt kolde områder, eller ønsker man bare at forlænge rækkevidden, kan bussen leveres
med oliefyr, som man kender det fra dieseldrevne busser.
Udskiftningen af luften i passagerafdelingen styres af antallet af passagerer - eller rettere af vægten på akslerne,
som måles med sensorer. Opvarmningen af eCitaro sker med varmepumper, hvor der er et separat system for passagerer og chauffør.
Bussens trækkraft består af to elmotorer på i alt 250 kW, som trækker på hver sit bag, så der er ingen gennemgående trækaksel.
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Nu fik vi ikke lejlighed til en prøvetur, men kørsel med elmotorer som drivkraft kan godt give nogle udfordringer ved
acceleration, hvor hjulspin kan få bussen til at skride ud. Kræfterne tæmmes ved antispin og antiblokerings system
Ved aktivering af bremsen, transformerer køretøjet kinetisk energi til elektricitet. Her virker de to elektriske motorer
ved drivhjulene, som generatorer under opbremsning.

El-drift er noget andet en dieseldrift
Som operatør skal man være klar over, at en elbus, som kører på 600 V - til sammenligning er Aarhus letbane på
750 V - kræver nogle forholdsregler ved garage og værkstedsfaciliteter. Ved opbevaring af batterier uden for bussen
skal de sikres, enten i et godkendt rum eller i en speciel opbevaringsboks.
Mekanikerne skal gennemgå kurser i den nye teknologi, og busserne kræver en del specialværktøj.

Men også garageanlægget skal indrettes til batteridrevne busser. Der er krav til loftsindretningen, så løsthængende
materialer ikke kan komme i berøring med batterier på busserne.
Alt efter, hvor mange busser et anlæg skal huse, er der visse krav til strømforsyningen til ladeanlæggene. Det betyder, at der højst sandsynligt skal indlægges nye kabler, der kan trække nogle flere ampere, end hvad man måske
kun har brugt til belysning. Det betyder måske også flere strømtavler for at opdele enhederne i strømgrupper, måske
med en spændingsalarm ved udfald på opladning.

Ved større anlæg er en plan B vel også nødvendig, hvis bystrømmen går ned. Her tænkes på en dieseldrevet nødstrømsgenerator, som man har på hospitaler og lufthavne. Det vil ikke se kønt ud i nyhederne, at busdriften er indstillet på grund af strømsvigt.

Mercedes-Benz’ eCitaro kan klimareguleres i garageanlægget under opladning, så den fra starten i vognløbet har
den ønskede temperatur. De elektriske busser kan udstyres med to former for opladning udover plug-in kablet. En
pantograf, som vi kender det fra el-tog, hvor den henter strøm ned fra køreledningen, vil, når bussen holder et defineret sted, automatisk hæve sig op til opladning. En senere version vil kunne fås med ladeskinner på taget, således at
den stationære ladecentral vil sænke en slags pantograf ned.

Et specialværktøj til at løfte
batteriet ud med, samt et
plug-in stik.
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Hvor stærkt udviklingen vil gå med batterier og genopladning er svært at sige, men skal man ud over bybus-kørsel
kræves der med den nuværende kapacitet, placering af ladestationer på kommunale arealer. Derfor skal kommunen
med indførsel af el-busteknologi, være parate til at investerer midler og arealer til faste anlæg.
Operatøren skal tænke strategisk på en ny måde
Operatøren skal også med batteribusser til at tænke på en anden og mere strategisk måde. Alt efter batterikapaciteten skal busserne køre på nogle definerede vognløb. For eksempel hvis en bus med den lille batterikapacitet på
seks moduler kan kører dagens vognløb, kan man spare 1 ton vægt i forhold til den med 10.

Og er vognløbet af en sådan beskaffenhed, at en bus ikke kan køre dagens program, skal der være mulighed for at
oplade bussen i løbet af dagen. Det vil måske kræve, at der på en rute som kan dækkes af fem konventionelle dieselbusser, nu skal køre seks elbusser for at der på skift hele tiden er en bus under opladning.
Det er en fordyrende faktor, som borgerne eller skatteyderne i den sidste ende kommer til at betale deres del af - for
offentlig transport får en del af driften betalt af det offentlige.
For operatøren er der endvidere en ny faktor, som skal indgå i planlægningen af batteribusser. På nuværende stadie
vil det være nødvendigt at indregne en slags køre/hviletid for bussen også.
Problemet for operatøren kan munde ud i, at flexibiliteten sættes under pres. Ved nedbrud ude på ruten kan en bus
ikke bare erstattes af en anden, som måske er på vej i garagen, hvis batterierne er ved at være flade.

En sidste - og måske mere ukendt faktor for en batteribus er - at den for at blive rentabel skal bevæge sig med en
given hastighed i forhold til dens eget forbrug. En batteribus bruger en del energi på at holde teknik, lys og bremsesystemer i gang, og som før nævnt på at holde en behagelig temperatur i passagerafdelingen. Ved ”tomgangskørsel”
vil forbruget bliver for stort i forhold til det antal kørte meter. Derfor er det vigtig, at kommunen er en medspiller, når
man snakker fremkommelighed. Busbaner og lyskryds med præferencer for (el)busser er et must, hvis man skal
have den fulde effekt.

Indretningen er kendt
Mercedes-Benz’ eCitaro er indrettet som en anden moderne bybus med en let og ubesværet adgang, også for handikappede og kørestolsbrugere. Den er selvfølgelig udstyret med hæve/sænke funktion.
Der er lavgulv i det meste af bussens længde. Kun lige til den sidste række er der et trin op. Det skyldes som før
nævnt ,at der ingen trækaksel går på tværs.
Der er en god ståhøjde i hele bussens længde, og for hvert sæde er der en USB port.
Chaufførens arbejdsplads ligner til forveksling typerne fra andre Mercedes busser, hvilket giver en
vis form for tryghed for chaufføren efter devisen:
”Det kan godt være at drivkraften er batteri, men
det hele ligner det man kender, gearvælger og

Ladeporten.
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knapper inklusiv”. Instrumenter og knapper virker funktionelle og overskuelige, ligesom rattet har funktionsknapper.
Mercedes-Benz tilbyder at levere den nye eCitaro som den første bybus udstyret med sideguard og brake assist,
som kan advare chaufføren om trafikanter i blinde vinkler og aktivere bremsen ved fare for påkørsel.

Fremtiden
Der er ingen tvivl om, at batteribussen er kommet for at blive. Allerede nu lever mere end halvdelen af klodens befolkning i storbyer, et tal der bare stiger år efter år. Derfor er det også vigtigt, at man kan løse transportproblemerne
på en emissionsfri måde. En sidegevinst er også en støjsvag kørsel.

Økonomien i batteribusser kender vi som sagt ikke endnu, men vi kender til problematikken - også herhjemme - med
skinnebårne former for transport, der er for dyr i anlæggelse og ikke særlig flexibel.

Kan man få batteridrevne busser, der kan klare et gennemsnitlig dagligt ruteforløb?
Ja, det mener Daimler, at man kan med næste generation af batterier. Her vil kapaciteten være så stor, at 70 procent
af rutenettet i de europæiske byer vil kunne dækkes af batteridrevne busser.
Og de mener det alvorligt, der bliver foreløbig investeret 200 millioner euro i batteriteknologien indtil 2020.

Vil politikerne i byerne hejse det grønne flag, så har man indenfor få år mulighed for at tilbyde borgerne i mange storbyer en let og ren - men ikke i første omgang - billig transportløsning.
Daimler ville ikke opgive en pris, men sagde at eCitaro kom til at koste 2-2,5 gange mere end en brændstofdrevet
bus.

Ladeport, dejlig nemt for chaufføren når det er fyraften, at sætte stikket i.
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VDL’s turistbusser har fået
ny og moderne drivline

VDL er Made in EU. VDL
har fabrikker i Holland og
Belgien.

En ny dieselmotor fra DAF, ny gearkasse fra ZF og en ny bagaksel fører VDL’s turistbusser ind i
øget lønsomhed. For indretning og kvalitet er på et højt niveau i de nyeste Futura-modeller, der blev
sat i produktion i den første uge af juni
Tekst og foto: Jesper Christensen

Den hollandske producent af busser, VDL Bus & Coach, har fornyet drivlinen i sine Futura-turistbusser som hidtil er
bygget i omkring 3.500 eksemplarer. Den hidtidige 13-liters motor fra DAF er blevet suppleret af DAF’s nyeste 11-liters motorer, der yder et tilsvarende drejningsmoment, men er lettere. Den hidtidige AS-Tronic gearkasse fra ZF er
erstattet af den nye Traxon-gearkasse, der bygger på erfaringerne med AS-Tronic, men som er mere effektiv med
hurtigere gearskift. Og så er der kommet nye bagaksler på busserne. Det betyder et samlet vægttab på omkring 100
kg, hvilket gavner brændstoføkonomien. Derudover er drivlinen også forsynet med en manøvrefunktion, der letter
chaufføren, når han eksempelvis skal bakke med lav hastighed - eller er endt i en kø med langsomt kørende trafik og
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Indtrykket af VDL’s Futura turistbusser er positivt. Der er en god fornemmelse af kvalitet i designet. Både udvendigt…

mange top og igangsætninger. Her sørger elektronikken i motorens styresystem for, at kørslen kan ske med tilpas
lave motoromdrejninger og tilpas højt drejningsmoment. Og så er det helt slut med at få en VDL Futura med manuel
gearkasse. Fremtiden er automatiseret med ZF’s 12 trins Traxon-gearkasse eller helt automatisk med ZF’s seks trins
Ecolife-gearkasse. I modsætning til for år tilbage i dag kan automatiske gearkasser matche automatiserede gearkasser, når det gælder brændstoføkonomien i køretøjet.
Derudover er der blevet møbleret om i motorrummet, hvor eksempelvis køleren er flyttet ud i venstre side. Målet har
været at sænke støjniveauet yderligere og gøre det lettere at servicere og vedligeholde bussen. Med hensyn til støjen er det tydeligvis lykkedes, hvilket man tydeligt han “høre” - både, når man går ned langs siden af bussen, og når
man sidder på de bagerste sæderækker under kørslen. VDL peger på, at støjniveauet er sænket med 6dB. 3 dB svarer til en halvering af støjen. Med hensyn til lavere omkostninger til service og reparationer forventer VDL en besparelse på seks procent. Besparelsen tager udgangspunkt i øgede serviceintervaller på op 100.000 kilometer og op til
200.000 kilometer mellem hvert olieskift.
På brændstofsiden bør man ifølge VDL kunne spare op til 3 procent. Og yderligere 2,5 procent ved at benytte systemet Predictive Powertrain Control, som er en udvidet form for cruisecontrol, der via GPS og elektroniske kortdata registrerer, om der kommer en bakke - enten op eller ned - og på forhånd vælger den mest brændstoføkonomiske
måde at klare stigningen eller faldet på med hensyn til gearvalg og motoromdrejninger. Systemer som VDL’s PredicMagasinet Bus 7/8 - 2018

Busrejser

…og indvendigt.

tive Powertrain Control har været på markedet i flere år under forskellige navne. Grundlæggende fungerer de på
samme måde. Det med, at bussen tilpasser sig forholdene, så skal det lige nævnes, at VDL’s Futura-busser sænker
luftpuderne i affjedringen, når hastigheden kommer over 80 km/t. Det bidrager også til mindre brændstofforbrug.

Lettere motorer med samme moment
Den nye VDL-drivline i Futura-busserne er sat sammen af de nyeste 11-liters Euro 6-dieselmotorer fra DAF. Som
standard bliver en Futura-bus leveret med en 11-liters DAF MX-11 motor på 370 hk og et maksimalt drejningsmoment på 1.900 Nm. Denne motor har i forhold til den tidligere 11-liters motor et drejningsmoment, der er øget 300
Nm. Dermed de kan erstatte de hidtidige, men tungere 13-liters motorer med hensyn til drejningsmomentet, der er afgørende for, hvordan et køretøj trækker op ad bakkerne. VDL benytter stadig DAF’s 13-liters motor som standard i
dobbeltdækkerudgaven af Futura-serien. Denne motor er på 530 hk med et maksimalt drejningsmoment på 2.600
Nm. Dobbeltdækkeren kan også leveres med en MX-11 motor på 450 hk i kombination med ZF’s Ecolife-gearkasse.
Denne kombination passer med VDL’s ord til linietrafik og intensiv trafik med mange stop og start.
Der er som standard tale om en drivline, der er blevet skruet ned, når det gælder omdrejningstal i forhold til hastigheden. Det har kunnet lade sig gøre, fordi DAF har fået endnu mere ud af sine nye motorer ved lave hastigheder. Det
viser sig eksempelvis ved, at det maksimale drejningsmoment på 2.100 Nm allerede er til rådighed mellem 900 og
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Der er møbleret om i motorrummet i bagenden, hvor køleren er flyttet ud i venstre side.

1.100 omdrejninger pr. minut i med en MX-11 motor på 410 hk. MX-11 motoren leveres også i en udgave på 450 hk,
hvor drejningsmomentet er oppe på 2.300 Nm.

Bremseeffekten er øget
I forbindelse med præsentationen af den nye drivline pegede VDL’s folk også på, at decelerationen - bremseeffekten
af motorens bremsende effekt suppleret med yderligere systemer som decideret motorbremsesystem og retarder - er
øget i forhold til den hidtidige drivline. I den nye drivline er samspillet mellem DAF-motorernes motorbremser og ZF’s
retarder - Intarder - blive optimeret - ved 80 km/t er den eksempelvis forbedret med cirka 30 procent. Den øgede
bremsende effekt betyder eksempelvis mere komfortabel kørsel.
Fremtidens turbusser vil øge energieffektiviteten
Under præsentationen, der fandt sted i Maastricht-området i det sydøstlige og mere kuperede Holland, pegede direktøren for VDL’s busdivision Henk Coppens også på VDL’s fokus på bæredygtige løsninger. Her og nu kan man opnå
en 80-procent CO2-reduktion ved at erstatte fossil dieselolie med HVO-brændstof.
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Adgangen til bagagerummets bagerste del kan ske vide
denne dør og et par trin...
…eller gennem denne luge.
Men han kunne også
pirre de fremmødte journalisters nysgerrighed ved at
snakke løst om muligheden for hybride drivliner til turistbusser. Hybride drivliner vil betyde øget energieffektivitet og
dermed mindre CO2-udslip. Effekten af hybride løsninger afhænger i vid udstrækning af kørselsmønsteret. Effekten
er størst i bakkede områder og hvor, der er mange stop og start.
Hvornår vil VDL så vise den første hybride Futura-bus?

- Vent og se, var svaret fra en smilende Henk Coppens.

Hybridbus, der kombinerer en forbrændingsmotor med en el-motor kan give komforten et elektrisk stød, så den kommer op på et højere niveau, da el-motoren vil kunne hjælpe til en blødere igangsætning.
Og alternative drivliner er på vej set i lyset af, at flere store byer fra 2025 som udgangspunkt vil forbyde kørsel med
dieselmotorer.
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Der er adgang til det øvrige lastrum fra begge sider.

Bagtrappen til første sal er i højresiden til venstre ved bagdøren.
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VDL Futura dobbeltdækker har plads til en kørestol
eller barnevogn lige inden for den bagerste dør til
højre.

Fortrappen er også placeret i højreside lige ved fordøren.
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Hollandske VDL viste i juni nye drivliner til sine turistbusser. Det var en positiv oplevelse at mærke, hvordan udviklere og
ingeniører hele tiden forfiner og optimerer noget, der tidligere blev betegnet som det ypperste.

Støjen fra luftmodstanden var størst

Den hollandske bus-producent, VDL, havde i begyndelsen af juli inviteret på test af den nye drivline
- motor, gearkasse og bagaksel - i sine turistbusser. Testen, der foregik i det mest bakkede område i
Holland, var relativ kort, men gav trods alt et indtryk af, at Futura-busserne kan holde, hvad VDL’s
folk lover. Hvis chaufføren vil, kan han både levere en mere behagelig transport for passagerne og
en mere behagelig brændstoføkonomi for busvognmanden
Tekst og foto: Jesper Christensen

VDL havde stillet i alt seks busser til rådighed for de inviterede journalister fra en række europæiske lande. Det gav
mulighed for at prøve at sidde bag rattet og dosere trykket på speederen til forhåbentlig behagelig fornøjelse for passagererne - og omvendt som passager opleve, hvordan speedertrykket påvirker komforten.
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Testen gav selvfølgelig også et indtryk af den nye drivline med tilbehør som VDL’s Predictive Powertrain Control, retarderfunktioner og hillhold.
Pladsen bag rattet blev i første omgang overladt til en tysk og en italiensk journalist. Dermed fik vi her på Magasinet
Bus mulighed for at tage plads forskellige steder i bussen, mens vi kørte ud af Maastricht og ud på et stykke motorvej. Det kunne have været mere behageligt. Men det var ikke bussens skyld. Den gjorde villigt, hvad de forskellige
folk bag rattet bad den om - accelerer, brems, drej til højre, sving til venstre. Det kunne gøres mere behageligt for
passagerne. Men bussen demonterede, at den både kan accelerere hurtigt, bremse effektivt og lystre rattet.

Sæderne i Futura-busserne er præget af kvalitet med et indbydende farvevalg i testbusserne. De er behagelige at
sidde i. Så kan man altid diskutere benpladsen, det nødvendige af fodhvilere og udformningen af det lille klapbord
med kopholderen på sæderyggen foran. Og det gjorde vi så, mens bussen kørte derudad, og støjniveauet fra motoren lå betydeligt under støjniveauet fra vore stemmer.

Den sidste testtur blev delt med en tysk journalist, som under de to andre ture havde målt støjniveauet og kunnet
konstatere, at det lå på et tilfredsstillende niveau. Det var på grund af vindstøjen højest ved førerpladsen og lidt faldende ned gennem bussen. Selv på pladserne over motorrummet var motorstøjen dæmpet, så man som nævnt ubesværet kunne føre en aftale.
Overskuelig førerplads med begrænset plads
Bussen skulle også have fornøjelse af at komme under foden af Magasinet Bus’ udsendte. Og det er så meget lettere af være nummer tre, end nummer et. For så han man haft muligheden for at lægge mærke til det, de andre
kunne have gjort bedre. Og det gjorde vi så et forsøg på.

Chaufførens arbejdsplads med betjeningsknapperne til høje og venstre. Rattet kan justeres i
hældning og højde. Det er enkelt og ligetil at finde sig til rette i førersædet. Der er dog plads til lidt
forbedringer hist og her. Håndbremsehåndtaget er placeret nede mellem førersædet og venstre
side. Og her er der ikke specielt meget plads. Den trange plads gør det også lidt besværligt at
finde håndtagene på venstre side af førersædet, når man skal indstille det. Men man sidder rigtigt godt i sædet, hvor der er et godt udsyn hele vejen rundt - også til spejlene.
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Støjniveauet i bussen er ganske lavt. Det er let at føre en samtale med de nærmeste omkring én. Det bliver helt af sig
selv naturligt at tale dæmpet. Og man kan uden større skrupler føre en mere privat samtale. For akustikforholdene er så
gode, at risikoen for, at passagerne på de næste rækker uforvarende kommer til at høre, hvad man taler om, er meget
lav.

For det første kan det lade sig gøre at accelerere i et jævnt og for passagerne behageligt tempo. Den nye drivline er
garanti for den sag. Den spiller sammen på bedste vis, når man som chauffør har fornemmelse for den slags. Man
har også et ganske glimrende overblik over den øvrige trafik, så man har mulighed for at forudse, hvad vil ske omkring én. Skifter lyssignalet 100 meter længere fremme snart til grønt? Standser bilisten ved hajtænderne? Og er der
en i venstre spor, så man skal holde igen med overhalingen?
Som i andre nye busser får man god hjælp til kørslen ad motorveje og landeveje af de forskellige elektroniske chaufførstøttefunktioner. Laneguard, der får sædet til at vibrere i højre side, hvis man kommer ud over kantstriberne.
Dæmper hastigheden, hvis man kommer for tæt på en forankørende - og bremser ned, hvis der er ved at opstå en
farlig situation.
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Bussens Predictive Powertrain Control er en god hjælp, når det gælder brændstoføkonomisk kørsel. Med det system, skal man nok kunne spare de op mod 2,5 procent, som VDL stiller i udsigt. Predictive Powertrain Control er
også en hjælp, når det gælder behagelig kørsel, for som chauffør bliver man hjulpet over bakketoppen og ned ad
igen på en umærkelig måde - glidende og komfortabelt.

Gør man sig blot en smule umage og er forudseende, når man skal dreje væk fra motorvejen, vil der ikke være
mange passagerer, som bemærker, at motorvejen er blevet skiftet ud med en landevej, om at man måske er på vej
ind i en by.

Måske er der nogle blandt læserne, der mener, at ovennævnte er lidt for meget. Men det kan også lade sig gøre i det
virkelige liv. For nyligt rejser vi en morgen med Kombardo Expressen fra Aarhus til København. Chaufføren fra Herning Turist kørte yderst behageligt, så det var først, da trafikken var ved at sande til på Folehaven i Valby, vi bemærkede, at det ikke længere gik helt så let. Men da var vi komet ret tæt på holdepladserne langs kantstenen på
Ingerslevsgade tæt på Københavns Hovedbanegård.

Hver bus har sit design. Og det skal man lige
vænne sig til. Det første to sekunders indtryk af
VDL Futura var, at spejlene kunne være placeret mere ideelt, så man ikke skulle hæve blikket
så meget. Men efter to minutters kørsel, var det
ikke nødvendigt.
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Politiet kontrollerede busser ved festival

TungvognsCenter Øst (TCØ), der hører under Midt- og Vestsjællands Politi, gennemførte under
Roskilde Festival en kontrol busser og lastbiler, der kørte til eller fra Roskilde Festival. Under kontrollen havde politiet særligt fokus på busser - i særdeleshed shuttle-busserne - ud fra et færdselssikkerhedsmæssigt aspekt over for øvrige trafikanter og festivalgæsternes sikkerhed

Politiet havde taget et bremserullefelt med til kontrollen, der blev foretaget på Darupvej i Roskilde. Her blev 15 busser og tre lastbiler kontrolleret, og politiet optog rapport i forbindelse med kontrollen af ni af køretøjerne, hvilket
betød, at fire chauffører og ni arbejdsgivere blev sigtet for overtrædelser.
I bremserullefeltet blev 10 busser og 1 lastbil kontrolleret med det resultat, at en bus fik fjernet nummerpladerne,
mens fire busser og en lastbil havde så alvorlige fejl, at de vil blive indkaldt til syn.
Sigtelserne mod førerne og arbejdsgiverne omfatter overtrædelse af følgende love og regler:
• Lov og bekendtgørelse om buskørsel (tilladelsesgrundlag ikke i orden)
• Godkendelse og syn af køretøj (ikke fremstillet køretøj (shuttlebus) til periodisk syn)
Fejl og mangler ved køretøj (shuttlebusser) - herunder:
• utilgængelige nødudgange
• ikke tilstrækkelige nødudgange til passagerantal
• beskadigede dæk (fare for dækeksplosion)
• fejl ved ildslukkere
•
•
•
•
•
•
•

Ikke anvendt takograf (fartskriver) korrekt (optegnelser om køre- og hviletid forvansket)
Kørekort udløbet eller ikke erhvervet – herunder:
Kørekort til bus udløbet for mere end 1 år siden
Erhvervskørekort til bus udløbet for mere end 1 år siden
Ikke erhvervet kørekort til stort påhængskøretøj (kategori B/E)
Ikke erhvervet chaufføruddannelsesbevis
Mange forhold om manglede dokumentation på uddannelse (shuttlebus)

Festen blev afbrudt for en række busser

To dage i forbindelse med Smukfest i Skanderborg kontrollerede politifolk fra Tungvogncenter Syd
en række busser, der var sat ind for at køre gæster til og fra musikfestivalen. Den første dag blev 18
busser kontrolleret, hvoraf politiet fandt fejl på 11 - blandt andet nedslidte dæk og dårligt fungerende
bremser. Dagen efter sendte politiet fem ud af fem kontrollerede busser til syn

Den første dags 11 fejlbehæftede busser blev sendt en tur i synshallen. Det betød busmangel ved Smukfest onsdag,
så et par tusinde gæster blev forsinkede.

En af busoperatørerne - PP Busser fra Aarhus - udtalte, at selskabet havde gjort alt, hvad de kunne for at busserne
var i forsvarlig stand og lovlige at køre med. Maja Petersen, der er økonomiansvarlig hos PP Busser sagde ifølge Ritzau, at det var forholdene med skidt og støv på vejene ved Smukfest, der fik busserne til at dumpe.
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- Vi har faktisk haft en kasseret bus til bremsetest, hvor den er blevet godkendt, sagde Maja Petersen.

Hun pegede også på, at alle busserne, som selskabet har sat ind, er blevet godkendt ved det årlige syn.

Den næste dag var politifolk fra Tungvogncenter Syd endnu en gang på pladsen ved Smukfest i Skanderborg for at
tjekke shuttle-busserne.

Her blev fem ud af fem kontrollerede busser torsdag formiddag sendt en tur i synshallen. En af busserne fik afmonteret nummerpladerne, da den også dumpede ved kontrollen onsdag.
De mange fejlbehæftede busser fik formanden for 3F’s Transportgruppe, Jan Villadsen, til at sige, at der må være
noget galt hos synshallerne, når politiet kan finde fejl på så mange kontrollerede busser.

Hos brancheorganisationen Danske Busvognmænd pegede direktør Michael Nielsen på, at han langt fra var tilfreds
med, at politiet kunne finde så mange busser med fejl.
- Som brancheforening har vi gjort rigtig meget det seneste år for at sikre, at vores medlemmer forstår, at de har et
ansvar i forhold til, at busserne skal være i orden og ikke kun, når de skal i kontrol, men i det hele taget, sagde Michel Nielsen til TV 2.

Tidligere på sommeren kunne politiet i Nordjylland konstatere, at der ikke var noget at komme efter i forhold til de
busser, som Jørns Busrejser i Brønderslev havde sat ind for at køre unge fodboldspillere med mere under fodboldstævnet Dana Cup i Hjørring.

Forud for årets Dana Cup havde Jørns Busrejser sat ekstra fokus på bussernes stand for at undgå at komme i en situation, hvor politiet sendte busserne til syn i stedet for ud at køre med fodboldspillere.
Sidste år afdækkede en politikontrol en række fejl og mangler ved de busser, som det nu konkursramte selskab,
Hjørring Citybus, havde sat ind.

Ny busvognmand hjalp
Smukfests gæster frem til festen
Under musikfestivalen i Skanderborg kontrollerede
politiet en række shuttle-busser og fandt mange fejl.
Så mange, at Smukfest fik hjælp af busselskabet
Herning Turist, da den oprindelige leverandør ikke
kunne udføre opgaven

Herning Turist stillede under festivalens sidste dage 20 busser med tilhørende chauffører til rådighed, så shuttle-trafikken
uden problemer kunne køre festivalgæsterne til og fra musikken under bøgetræerne ved søen ved Skanderborg.
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Politikere vil hæve bødestraffen
for defekte bremser

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) og transportordførerne for regeringspartierne og Dansk Folkeparti vil hæve bødeniveauet for busser, lastbiler og påhængskøretøjer med
defekte bremser og andre sikkerhedskritiske fejl på eksempelvis hjulophæng og styretøj

Baggrunden er, at Færdselsstyrelsens løbende kontroller og politiets kontrol på busser ved Dana Cup sidste sommer
og senest ved Smukfest i Skanderborg i år har afdækket defekte bremser og andre sikkerhedskritiske fejl.

VLAK-Regeringen lægger med opbakning fra Dansk Folkeparti op til at hæve bødetaksterne. Og for at sikre et ensartet niveau for tunge køretøjer bliver bødestraffen for lastbiler og påhængskøretøjer også hævet.

- Sikkerheden skal være i orden. Og når det viser sig, at så mange busser kører rundt med alvorlige fejl på bremser,
hjulophæng og styretøj, så fortæller det mig, at bøderne ikke er høje nok. Jeg håber derfor, at vi med en hævet bødestørrelse kan sikre, at dét vi så på Smukfest i år ikke gentager sig, siger Ole Birk Olesen, der også har bedt Færdselsstyrelsen om at se nærmere på den konkrete kontrol ved Smukfest, og om der eventuelt er behov for at øge
kontrollen med synshallerne.
I dag pålægges der som udgangspunkt bøde for mangler, herunder defekte bremser, i størrelsesordenen af 1.0001.500 kroner til føreren og på 1.000 til 3.000 kroner til vognmanden.

Bødestørrelsen foreslås hævet til et niveau i omegnen af 5.000 kroner til føreren og 10.000 kroner til ejeren. Samtidig
vil bøden ved gentagne overtrædelser være forhøjet. De nye regler kræver en ændring af færdselsloven, som forventes at træde i kraft 1. juli 2019. Partierne vil fortsat holde øje med området og se, om der fremover er brug for yderligere tiltag.

Busvognmændenes landsformand:

Chauffører kan ikke mærke skævbremsning

VLAK-Regeringen og Dansk Folkeparti har meldt ud, at defekte bremser skal føre til bøder i omegnen af 10.000 kroner. Landsformand i Danske Busvognmænd, John Bergholdt, mener, at højere
bøder i sig selv kan få chauffører til at mærke skævbremsning og kalder på fornuft og proportioner i
bødestørrelserne

- Sikkerheden skal være i orden. Og når det viser sig, at så mange busser kører rundt med alvorlige fejl på bremser,
hjulophæng og styretøj, så fortæller det mig, at bøderne ikke er høje nok.” Det var meldingen fra transportminister
Ole Birk Olesen (LA) ugen efter en række kontroller ved Smukfest i Skanderborg afdækkede mange fejl ved shuttlebusserne, der korte festivalgæsterne til og fra festen.

VLAK-Regeringen og DF har efterfølgende foreslået et forhøjet bødeniveau for busser og andre store køretøjer med
defekte bremser og andre sikkerhedskritiske fejl på eksempelvis hjulophæng og styretøj.
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John Bergholdt, der er landsformand i Danske Busvognmænd, er ærgerlig over de utilfredsstillende kontroller ved
Smukfest og finder det vigtigt, at branchen i fællesskab med myndigheder, producenter og synshaller fortsætter arbejdet med at finde en løsning på de problemer med skævbremsning, man finder på nogle busser.

Men han kalder også på fornuft og proportioner i lovgivningen, da udfordringerne er mere komplicerede, end det ofte
fremstilles i medierne.
- Jeg ser gerne en klarere melding fra politikerne om, hvilke forseelser, der skal udløse bøder. Naturligvis skal det
sanktioneres, når vognmænd og chauffører bruger busser, der er til fare for færdselssikkerheden. Men jeg kan ikke
se, hvordan forhøjede bødestraffe skulle gøre det nemmere for chaufføren at mærke skævbremsning, siger John
Bergholdt.

Skævbremsning er den hyppigst fremkomne bremsefejl ved politiets vejsidekontroller og betyder, at bussen ikke
bremser fuldstændig symmetrisk på hjulene. I Danmark og resten af EU tolereres en skævbremseprocent på 30 procent hjulene imellem.

- Om en bus skævbremser 27 procent eller 32 procent er altså ikke til at se på værkstedet eller til at mærke for selv
erfarne chauffører. Det virker derfor ude af proportion, at en overskridelse af skævbremsningsgrænsen på for eksempel 2 procent skal udløse en bøde på 10.000 kroner til vognmanden og 5.000 kroner til chaufføren, påpeger John
Bergholdt og tilføjer:
- En chauffør, der ikke har mulighed for at detektere - og dermed reagere på problemet - bør holdes helt uden for et
sådant forslag. Det er også klart, at en vognmand naturligvis ikke er interesseret i at have en bus på vejene med
bremser, der ikke virker optimalt, så jeg synes virkelig, vi skal passe på med ikke at reducere denne her problemstilling til en debat om bødestørrelser.
John Bergholdt ser hellere, at branchen i fællesskab med Færdselsstyrelsen, politiet og synshallerne finder ud af,
hvorfor så mange busser, der har været til det lovpligtige syn, dumper politiets kontroller.

- Vi har eksempler på, at busser, der lige har været på politiets bremseprøvestand, får et helt andet resultat, når de
kører direkte til test i en synshal. Vi har også helt konkrete eksempler på, at busser kører godkendte fra synshallen
den ene dag, for så få dage senere at blive stoppet af politiet og sendt til omsyn. Det er jo ikke på nogen måde holdbart, at en vognmand og en chauffør i en sådan situation modtager en bøde på 10.000 kroner og 5.000 kroner, når
de netop har haft bussen gennem en myndighedsgodkendt synshal, siger John Bergholdt og fortsætter:

- Hvis man vælger at indføre sådanne bødestørrelser ved vejsidekontroller, så skal politiet være skråsikre i deres målemetoder, og vognmanden bør endvidere have mulighed for at få efterprøvet vejsidetesten hos en uafhængig synshal. Målingerne skal være til at stole på, og lige nu må vi bare konstatere, at der er uklarheder.
John Bergholdt er positiv over, at transportministerens i sin udmelding også peger på et øget behov for kontrol af
synshallerne.

- Det er naturligvis i alles interesse at sikre en fortsat god og sikker service til de mange tusinde passagerer, der hver
dag transporteres rundt med bus i Danmark, siger formanden for Danske Busvognmænd.
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Busvognmand havde fokus sikkerhed
inden stort fodboldstævne

For Jørns Busrejser i Brønderslev - og for andre busvognmænd - står sikkerhed højt på prioriteringslisten. I forbindelse med planlægningen af kørsel for Dana Cup inviterede Jørns Busrejser pressen,
samarbejdspartnere og kommunen til en kvalitets- og bremsekontrol af de busser, der skulle køre
Dana Cup 2018. Baggrunden var blandt andet, at politiet sidste år, hvor det var et andet og nu konkursramt busselskab, der kørte med fodboldspillerne, kunne konstatere mange fejl og mangler på
busserne
Ved kontrollen viste Jørns Busrejser de fremmødte, hvordan den normale vedligeholdelse af virksomhedens busser
og chaufførens daglige tjek af bussen foregår.
- Efter sidste års kontroller ved Dana Cup har branchen arbejdet hårdt for at højne standarden og dermed sikre, at
der ikke rejses tvivl om sikkerheden, når store arrangementer som Dana Cup afholdes, sagde Michael Nielsen, der
er administrerende direktør i Danske Busvognmænd.

Han var selv til stede under arrangementet hos Jørns Busrejser, der i år for første gang stod for kørslen med de
mange børn, som deltager i Dana Cup. For at sikre den bedste service har Jørn Pedersen i samarbejde med Danske
Busvognmænd etableret et sikkerhedsprogram.
- Ved arrangementet fik vi lejlighed til at fortælle om vores egen indsats for at løfte standarden i branchen - særligt
med henblik på vores vejledning om egenkontrol af bremser, sagde Michael Nielsen om arrangementet, hvor blandt
andet TV2 Nord, Hjørring Avis, Nordjyske, folketingsmedlem Rasmus Prehn (S), kommunen og Dana Cup deltog.
Også Dana Cups direktør Jette Andersen var positiv efter arrangementet.

- Jeg føler mig ganske fortrøstningsfuld, efter at jeg har oplevet prøverne på bremseevne, og efter at jeg har haft en
god snak med Jørn Pedersen. Der er ikke tvivl om, at der i år benyttes stabile køretøjer, der vil være under konstant
tilsyn i den uge, vi benytter dem på Dana Cup. Jeg ser frem til en Dana Cup, hvor vi kommer til at opleve et gnidningsfrit transportforløb. I år kan vi også vente besøg af færdselspolitiet, og de skal være velkomne. Der er i hvert
fald gjort, hvad der er menneskeligt muligt for, at busDanske Busvognmænd stiller for eksempel følgende til
sikkerheden er i top, sagde
rådighed for medlemmerne:
Jette Andersen.
Alle busser til Dana Cup
tjekkes
Jørns Busrejser har i egen
virksomhed 20 køretøjer,
der indgår i dækningen af
Dana Cup, hvor 20.000
unge fodboldsspillere ugen
igennem skal transporteres
frem og tilbage fra banerne.

•
•
•
•
•
•
•

vejledningen ”Hænger du i bremsen”
vejledningen ”Nødudgange i bussen”
vejledningen ”Viden om børn i bussen”
tjeklister for sikkerhedsudstyr i busserne
aftale om gratis bremsetjek med Applus
kampagne om højresvingsulykker
medlemsmøder om bremsevirkning, skikontroller, nødudgange med mere
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Under eventet bliver samtlige busser fra Jørns Busrejser testet på virksomhedens egen bremseprøvestand for at
sikre, at de overholder de lovmæssige krav. Danske Busvognmænd har igangsat forskellige initiativer, som sikrer, at
medlemmerne til enhver tid er klædt på i forhold til de tekniske og sikkerhedsmæssige forhold ved deres busser.

Politiet tjekkede busserne

På baggrund af sidste års dårlige erfaringer med de busser, der skulle transportere foldboldspillere under Dana Cup i Hjørring, stillede politiet op for at
tjekke, om billedet havde ændret sig
Det havde det. De 30 busser, som politiet havde på prøvestanden, fik alle grønt lys til at
køre videre, da der ikke var en eneste bremsefejl.

- Det er vi godt tilfredse med, siger politiassistent Lars Eriksen fra politiet Tungvognscenter
Nord til Nordjyske.dk
De fejl, som politiet fandt, hørte til i småtingsafdelingen - blandt andet havde to brandslukkere overskredet udløbsdato.

Brug af håndholdte enheder under kørsel
skal koste et klip i kørekortet

VLAK-Regeringen vil have ændret Færdselslovens paragraffer om brug af mobiltelefoner under kørsel til også at omfatte andre mobile enheder - eksempelvis tablet’s som iPad - hvis man holder dem
i hånden, mens man betjener dem. Umiddelbart vil det også betyde, at fastmonterede walkie-talkier
med mikrofon med ledning også vil være omfattet af forbuddet mod at bruge håndholdte mobile enheder under kørsel. Brugen af håndholdte kommunikationsenheder under kørsel vil kunne udløse et
klip i kørekortet
Kort og godt vil VLAK-Regeringen have ændret Færdselslovens paragraf om håndholdte mobiltelefoner til:
»Håndholdt teleudstyr og andre håndholdte kommunikationsapparater«.

Som nævnt vil ændringen vil det også betyde, at fastmonterede walkie-talkier med mikrofon med ledning også vil
være omfattet af forbuddet mod at bruge håndholdte mobile enheder under kørsel.
Ud over at udløse en bødestraf vil det også kunne udløse et klip i kørekortet, hvis man bliver taget i at bryde reglerne.
Interesserede kan se forslaget med VLAK-Regeringens bemærkninger her:
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Kontrol af udenlandske busser gav pote

26. juni foretog politiets tungvognssektion sammen med Skat og Arbejdstilsynet på opfordring fra
Danske Busvognmænd en række kontroller af i alt 22 udenlandske busser i København. Ifølge de
foreløbige tilbagemeldingerne betragter Danske Busvognmænd kontrollen som en succes
Politiet, Skat og Arbejdstilsynet kunne ved kontrollen af de 22 udenlandske turistbusser konstatere, at kun få af
chaufførerne var tilmeldt det lovpligtige register for udenlandske tjenesteydere (RUT). Skat er nu også gået i gang
med at kontrollere momsregistrering og -afregning for de udenlandske bussers kørsel i Danmark.

- Selvom udenlandske busser i princippet kan opholde sig op mod tre måneder ad gangen på dansk jord efter den
lempelige fortolkning, som de danske myndigheder bruger, så har vi en begrundet mistanke om, at mange udenlandske busvognmænd undlader at betale moms af kørslen i Danmark. Det er ikke alene ulovligt, men også stærkt konkurrenceforvridende, siger administrerende direktør i Danske Busvognmænd Michael Nielsen.
Han oplyser videre, at de fleste af de udenlandske busser, der blev kontrolleret, kørte for et udenlandsk rejsebureau.
Udover momsbetalingen skal en udenlandsk busvognmænd, der udstationerer en buschauffør i Danmark, også anmelde den udenlandske chaufførs ophold i landet til Arbejdstilsynet via RUT systemet. Denne overtrædelse alene
kan straffes med bøde på op til 10.000 kroner.

Michael Nielsen sig i øvrigt over, at de udenlandske busser tilsyneladende forsvandt fra København i løbet af den eftermiddag, hvor kontrollerne blev gennemført.
- De var simpelthen forsvundet fra de steder i København, hvor de normalt opholder sig, siger Michael Nielsen og
fortsætter:

- Jeg skal ikke kunne sige, om der var tale om et organiseret advarselssystem om kontrollen blandt de udenlandske
chauffører, men det var i hvert fald bemærkelsesværdigt og tyder vel på at de har noget at skjule.

Fagforening knap to millioner
i april og maj

Chauffører har fået millioner
i arbejdsskadeerstatning

Samlet har Chaufførernes Fagforening i år (fire
måneder) fået i alt 2.235.831,51 kroner hjem i
faglige sager.

Samlet har Chaufførernes Fagforening i år (fire
måneder) fået i alt 2.820.344 kroner hjem i arbejdsskadesager.

I april og maj fik Chaufførernes Fagforening i
København i alt 1.958.914,81 kroner hjem til
sine medlemmer i faglige sager

I april og maj har Chaufførernes Fagforening i
København skaffet i alt 2.435.081 kroner hjem
til sine medlemmer i sager om arbejdsskader
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En udenlandsk bus i København for et par år siden. Antallet af udenlandske busser på gader og stræder i Hovedstaden
er stigende.

Antallet af udenlandske busser vokser

Danske Busvognmænd undersøger igen i år, hvor mange udenlandske busser, der kører rundt i København i højsæsonen. De registrerede tal fra marts til juni viser en stigning i forhold til sidste år.
Tallene bekymrer Danske Busvognmænd

Sidste år kunne Danske Busvognmænd konstatere, at over 300 udenlandske busser kørte systematisk cabotage i
hovedstaden. Det drejer sig om blandt andet om krydstogtturister, som skal på sightseeing i København. På grund af
lave lønomkostninger i syd- og østeuropæiske lande leder det til social dumping og tabt omsætning og penge for
danske vognmænd og chauffører.
Danske Busvognmænd betegner udviklingen for nedslående. Fra marts til og med maj i år er der registreret flere
udenlandske busser i 2018 end i 2017.

- De udenlandske vognmænd kan ifølge EU-lovgivningen og den meget lidt restriktive danske fortolkning af denne,
frit køre cabotagekørsel i København i op mod tre måneder ad gangen. Det udnytter de til fulde ved at underbyde
danske vognmænd. I en lang række tilfælde organiseres kørslen med udenlandske busser endda af danske rejsebureauer, siger Michael Nielsen, der er administrerende direktør i Danske Busvognmænd.
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Udviklingen ærgrer Michael Nielsen, men
han er dog ikke er overrasket over stigningen.

Han påpeger, at der blev registreret flere
udenlandske busser i sommeren 2017, end
man kunne finde registreret hos vognmændene i København og omegn.

Undlader at betale moms
- Det er et kæmpe problem for branchen, og
vi har allerede nu set det sprede sig til andre
danske byer. Vi har haft adskillige møder
med myndigheder samt politikere og arbejder
i øjeblikket intensivt på at få ændret reglerne
i EU-regi, siger Michael Nielsen og fortsætter:
- I mellemtiden bør vi indføre nogle mere restriktive fortolkninger af reglerne i Danmark.
Det kan for eksempel ske ved brug af udstationeringsdirektivet, der kan benyttes til at
sikre, at de udenlandske vognmænd overholder danske løn- og arbejdsvilkår - hvis ellers
myndighederne er villige til det..

Direktøren for Danske Busvognmænd tilføjer,
at selvom de udenlandske busvognmænd
efter gældende dansk fortolkning af cabotagereglerne kan opholde sig lovligt i Køben- Det er et kæmpe problem for branchen, og vi har allerede nu set det
havn i op til tre måneder, så har foreningen
sprede sig til andre danske byer, siger administrerende direktør i Danen stærk mistanke om, at de udenlandske
ske Busvognmænd, Michael Nielsen.
vognmænd undlader at betale den lovpligtige
moms og anmelde den udenlandske chaufførs ophold i landet til Arbejdstilsynet. De overtrædelser alene kan straffes med bøde på op til 10.000 kroner. Danske
Busvognmænd glæder sig derfor over, at både Skat og Arbejdstilsynet var med, da politiet afholdt tungvognskontrol
af primært de udenlandske busser i København 26. juni.
- Jeg vil på det kraftigste opfordre vognmænd og chauffører til fortsat at sende billeder ind af udenlandske busser i
København, men også fra andre danske byer. Det er vigtigt, at vi får slået fast over for politikerne, at der ikke er tale
om et forbigående problem, men at vi risikerer en spredning af social dumpning og medfølgende unfair konkurrence,
hvis de ikke snart reagerer kraftigt. Det kan være med yderligere kontroller, en håndhævelse af udstationeringsreglerne samt en skarpere fortolkning af cabotagereglerne, indtil nye mindre konkurrenceforvridende EU-regler på området forhåbentligt snart er tilgængelige, siger Michael Nielsen.
Danske Busvognmænd har frem til juni modtaget over 600 registreringer af udenlandske busser. Årets første udenlandske busser, som kører systematisk cabotage, blev observeret i marts. Der er hovedsageligt tale om estiske, polske og litauiske busser. Danske Busvognmænd vil fremlægge de endelige tal senere på året, når undersøgelsen er
afsluttet.
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Busvognmænd har budt velkommen til
de første associerede medlemmer

I april lancerede organisationen Danske Busvognmænd muligheden for at blive associeret medlem af foreningen. En række virksomheder, der i forvejen samarbejder med busvognmændene,
har valgt at benytte sig af denne mulighed
Det associerede medlemskab er for virksomheder og organisationer, der har en interesse i eller leverer information, services eller udstyr til branchen for persontransport. Det associerede medlemskab åbner en række muligheder for at være en del af netværket og profilere ydelser samt at blive informeret om og deltage aktivt i det
daglige og strategiske arbejde, foreningen udfører.
De første associerede medlemmer er:
•
•
•
•
•
•
•
•

Energiselskabet OK
VDL Bus & Coach
Jyske Bank
Energiselskabet YX Danmark
HH Ferries Helsingør ApS
Energiselskabet Circle K
VBI Group ApS
Dekra AMU Center Sydjylland A/S

Taxichauffør løb efter piger, der ville løbe fra regningen

Østjyllands Politi oplyser, at et par betjente, der natten til onsdag var på patrulje ved Banegårdspladsen i Aarhus, ved 2.20-tiden blev opmærksom på, at en taxi-chauffør havde brug for hjælp
Han løb efter en pige, som betjentene hjalp ham med at indhente og tilbageholde ved Rosenkrantzgade ikke
langt fra Banegårdspladsen. Chaufføren forklarede, at han havde kørt tre unge piger fra Københavns Hovedbanegård til banegården i Aarhus, og at de havde aftalt en fast pris, som pigerne forsøgte at løbe fra.

Den 15-årige pige, som det lykkedes at tilbageholde, erkendte, at hun og hendes veninder havde forsøgt at løbe
fra regningen. Patruljen tog kontakt til den 15-åriges mor, der overførte beløbet til hendes konto, så hun kunne
betale taxichaufføren, hvad hun skyldte.
Den 15-årige pige derudover sigtet for bedrageri, ligesom de sociale myndigheder blev underrettet. Politiet har
en formodning om, hvem de to andre piger var.
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Dommen over Uber-chauffører
falder på den sidste dag i august

Fredag 31. august vil Højesteret efter planen afsige dom sagen om fire Uber-chauffører, der tidligere
er blevet dømt skyldige i ulovlig taxikørsel ved både byret og landsret. Afhængig af, hvad Højesteret
finder frem til, vil yderligere 1.500 sigtede Uber-chauffører enten blive retsforfulgt eller slippe for straf
16. januar i år idømte Østre Landsret fire tidligere Uberchauffører bøder på tilsammen knap 700.000 kroner for
ulovlig taxi-kørsel og overtrædelse af taxilovgivningen.
Landsretten fulgte med sin dom Københavns Byret. Efterfølgende søgte Uber-chaufførernes forsvarer at få de
fire domme indbragt for Højesteret, hvilket lykkedes.
Elisabeth Boserup, der er senioranklager ved Københavns Politi oplyser til Fagbladet 3F, at sagerne mod
omkring1.500 sigtede chauffører ligger og venter på,
hvad Højesteret kommer frem til.

- Der er ikke grund til, at vi gør noget, før Højesteret har
fældet dom. Hvis Højesteret skulle træffe den afgørelse,
at der ikke er foregået noget strafbart i de fire sager, så
har de 1.500 andre chauffører heller ikke begået noget
strafbart. Så falder alle sagerne, siger hun til Fagbladet
3F og fortsætter:

- Men hvis Højesteret følger by- og landsretsdommene, er vi klar til at køre løs med de 1.500 sigtelser.

Inden prøvesagerne kom i Højesteret, er op imod 200 sager mod Uber-chauffører for ulovlig taxikørsel blevet afsluttet.
- En del af sagerne er blevet afgjort i retten, mens andre sager er afgjort med bøder uden at have været i retten,
siger Elisabeth Boserup.

Sagerne mod Uber-chaufførerne baserer sig i vid udstrækning på oplysninger, som Skat i Danmark har fået fra de
hollandske myndigheder om danske Uber-chaufførers kørsel i 2015. Uber har europæisk hovedsæde i netop Holland.

Skat har også spurgt de hollandske myndigheder om lister over danske Uber-chaufførers aktiviteter i 2016 og frem til
foråret 2017, hvor Uber indstillede sine aktiviteter i Danmark. Hvis de hollandske myndigheder kan levere oversigter
fra 2016 og 2017 kan det betyde, at endnu flere tidligere Uber-chauffører blive sigtet for blandt andet ulovlig taxi-kørsel.
Men det afhænger af, hvad Højesteret kommer frem til fredag 31. august.
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Pirattaxi-kørere endte i fængsel

Tre mænd på henholdvis 17, 20 og 22 år blev sidst i juni ved Retten i Aarhus idømt fængsel for
flere pirattaxi-røverier og tyverier i Aarhus’ natteliv, der sidste år gik ud over flere unge mennesker
Den 22-årige mand fik seks måneders fængsel for sin andel i flere af pirattaxi-turene, der endte med, at ”kunderne” fik stjålet deres dankort. Den 20-årige fik 10 måneders fængsel, mens den 17-årige, der er somalisk
statsborger, blev idømt syv måneders fængsel og fik en betinget udvisning.

De tre unge mænd var tiltalt for i alt 68 forhold, men retten frifandt dem for flere forhold, som den ikke fandt, der
var nok bevis for at dømme dem for.

- Ud fra de forhold de blev dømt for, er dommen tilfredsstillende. Men jeg vil nu nærlæse rettens begrundelse og
se på, om jeg eventuelt vil indstille den til at blive anket, siger anklager Tanja Fogt.

Amerikansk taxi-tjeneste vinder appel-sag i London

Da Transport for London, som står for den kollektive transport i den britiske hovedstad - inklusiv taxilicenser - afviste at give den amerikanske og app-baserede kørselstjeneste, Uber, licens i en femårig periode gik myndigheden for langt. Det har en dommer ved retten i Westminster afgjort
Retten har åbnet for, at Uber får licens i en periode på 15 måneder. Begrundelsen er, at Uber har ændret på sin service, så den er i overensstemmelse med britiske regler.
Baggrunden for, at Transport for London afviste at give Uber licens for en fem-årig periode var blandt andet, at Uber
ikke i tilstrækkeligt omfang kontrollerede chaufførernes baggrund og anmeldelser af alvorlige lovbrud.

Taxi-tjeneste kommer tilbage til Finland
Et flertal i det finske parlament har liberaliseret lovgivningen på persontransportområdet. Det åbner for, at den amerikanske kørselstjeneste, Uber, kan
vende tilbage til Finland

Med de nye regler har Finland blandt andet fjernet det hidtidige loft over, hvor mange taxilicenser, der kan udstedes om året. Det har betydet, at chauffører, der har opnået fuld licens
under den nye regulering, vil kunne benytte Uber's app til at tjene penge på persontransport.
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Taxi-vognmænd fra mindre bysamfund
kører med på landsplan

25 jyske taxivognmænd med tilsammen 60 taxier har meldt sig ind i Danmarks største taxiselskab,
Dantaxi 4x48. Dermed får taxidriften hjælp til at fortsætte i flere mindre bysamfund, da stordriftsfordelene i Dantaxi 4x48 kan være med til at redde landtaxien, der i de senere år har haft svære kår

De 25 jyske taxivognmænd med de omtalte 60 taxier vil binde store dele af Jylland sammen i et fælles taxi-kørselsområde, og taxivognmændene i by og på land kan samarbejde om at udnytte den fælles kapacitet.

Dantaxi 4x48 udfører allerede taxikørsel i de fleste større byer, men kan med de 25 nye vognmænd for alvor køre ud
i landdistrikterne.
- Vi er glade for at byde de mange nye vognmænd velkommen i Dantaxi 4x48. Vi har hele tiden sagt, at vi tror på en
fremtid for både by- og landtaxien, siger direktør i Dantaxi 4x48 Carsten Aastrup, der udtrykker sin tilfredshed med
den indgåede aftale.
- Aftalen vil styrke landtaxivognmanden, der nu kan høste de samme stordriftsfordele som tidligere har været forbeholdt vognmænd i byerne. Vi har vist, at vi som det største kørselskontor i Danmark er gode til at holde omkostningerne nede, og det kommer alle vognmænd og ikke mindst kunderne til gode. Det er en god nyhed, at aftalen nu
sikrer taxidrift i mange mindre byer og landsbysamfund, siger han videre.

Nye taxiselskaber/vognmænd der har
indgået aftale med Dantaxi 4x48:
Ejstrupholm Taxi
Frydensbjergs Taxi
Grenå (tre vognmænd)
Harboøre Taxa
Hornslet Taxa
Jans Taxa, Hornslet
Kolind Taxi
Kresser's Taxi, Nimtofte
Lemvig Taxi
Mondberg Taxi
Nørager Turist
Ringkøbing Taxi
Rosenholm Taxi
Syddjurs Taxa
Thorsager Taxi, Rønde
Tommy Taxa, Aulum
Videbæk Taxi
Kalø Taxi
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Et oversigtskort over hvor de nye vognmænd i
Dantaxi 4x48 geografisk hører hjemme. I Jylland udbyder Dantaxi 4x48 allerede taxikørsel i
Aarhus, Aalborg, Aabenraa, Billund, Favrskov,
Hjørring, Nykøbing Mors, Odder, Silkeborg,
Skagen, Skanderborg, Skive, Sønderborg, Thisted, og Viborg.

Om Dantaxi 4x48:
•
•
•
•

Dantaxi 4×48 er et danskregistreret vognmandsejet taxiselskab
Selskabet er det største taxiselskab i Danmark
I alt råder selskabet over 1.600 taxier og udfører taxikørsel i det meste af Danmark
Dantaxi 4x48 står bag den landsdækkende taxa-app MOOVE
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Planen for en ny letbanestation
i Rødovre er på plads

Kommunalbestyrelsen i Rødovre Kommune vil både give mulighed for boliger og større erhvervsenheder tæt på den nye letbanestation ’Rødovre Nord’, der skal bygges på Slotsherrensvej i Islev
Den nye station, Rødovre Nord, skal bygges på adressen Slotsherrensvej 400, som i dag ligger øde hen. Ud over at
anlægge en ny station og en stationsplads, har politikerne i kommunen besluttet, at det skal være muligt at opføre
nye boliger og kontorbygninger samt et i forvejen planlagt lagerhotel tæt på det nye knudepunkt.

Fakta:
•

•

•

•
•
•

Kommunalbestyrelsen i Rødovre Kommune har godkendt forslag til lokalplan for det område, hvor letbanestationen kommer til at ligge
Lokalplanforslaget giver mulighed for, at der både kan etableres boliger og større erhvervsenheder ved stationen
Det fremgår blandt andet af forslaget, at ny bebyggelse i området skal tage hensyn til det omkringliggende
villaområde og stationspladsen
Stationspladsen bliver placeret i krydset mellem Slotsherrensvej og Nordre Ringvej, der en del af Ring 3.
Hvis man ikke er klar over, hvor Slotsherrensvej 400 er, så kan man se det her:
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- Området, hvor stationen kommer til at ligge, ser mildest talt ikke kønt ud i dag. Så det er fantastisk, at vi får omdannet området, og at vi i stedet får et nyt og attraktivt knudepunkt, hvor man kan hoppe på letbanen, siger formanden
for teknik- og miljøudvalget i Rødovre kommune, Jan Kongebro (S).

Han har store forventninger til den kommende letbane, som kommer til at køre mellem Lyngby og Ishøj, og hvor man
blandt andet kan køre direkte til kunstmuseet Arken, DTU og hospitalerne i Glostrup og Herlev.
- Letbanen kommer til at give et stort løft til hele Islev, og vi har bevidst koordineret kommunens egne udviklingsplaner i området efter den kommende station. Derfor kommer letbanestationen til at spille rigtigt godt sammen med den
forskønnelse, som er i fuld gang på Islevbrovej, siger Jan Kongebro.

Ny hjemmeside giver indblik i
godkendelsen af danske letbaner

Nye letbaner skal sikkerhedsgodkendes, før de må tages i brug. Det kan de hos den første danske
letbane i aarhus nikke genkendende til. Og det må også stå på agendaen hos letbanefolkene i
Odense og i kommunerne langs Ring 3 i København. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har nu lanceret hjemmesiden Letbanekrav.dk, som giver en introduktion til den proces, som en ny letbane skal
igennem, for at den kan godkendes
Anlæg af en ny letbane er en teknisk og
konstruktionsmæssig omfattende opgave.
Den tilhørende godkendelse er ligeledes en
omfattende proces. Alle letbanens dele skal
godkendes, lige fra strøm og skinner, køretøj og trafikregler, til den uddannelse, som
letbanens personale skal have. Godkendelserne skal tilsammen sikre, at letbanen er
en sikker transportform for både passagerer, personale og andre trafikanter.
Letbanekrav.dk giver et indblik i godkendelsesprocessen og forsøger at besvare de
spørgsmål, som Trafik- Bygge og Boligstyrelsen oftest modtager om godkendelse af
letbaner. Blandt andet beskriver og illustrerer Letbanekrav.dk, hvad styrelsen skal
godkende og hvad de forskellige godkendelser kræver. Den beskriver også, hvordan godkendelsesprocessen forløber,
styrelsens servicemål samt hvilke aktører,
der er involveret i processen.
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Borgerne bestemmer navnene
på letbanetogene i Odense

Odenseanerne får både det første og det sidste ord, når byens i alt 16 letbanetog skal have et navn.
Navngivningen foregår over tre runder, hvor den første allerede er begyndt. Til efteråret bliver de endelige navne afgjort ved en afstemning
Først skal der findes et godt tema, som sætter retningen. Så skal der en masse navneforslag på bordet inden for det
overordnede tema. Og til sidst skal borgerne i Odense stemme om forslagene.
Sådan kommer det i grove træk til at foregå, når de 16 letbanetog i Odense skal have hvert sit navn.

- Odense Letbane er borgernes egen letbane. Derfor skal de kommende kunder i Odense være med til at bestemme
navnene. Jeg håber, at vi får en masse kreative input - og at så mange som muligt vil være med til at afgøre det hele
til sidst, når vi når frem til den endelige afstemning om de 16 tognavne, siger Odense’s borgmester Peter Rahbæk
Juel (S)
Ud over at være borgmester i Odense er han også formand for den dommerkomite, der i første omgang skal vælge
et overordnet navnetema blandt de forslag, som odenseanerne kommer med. I anden omgang skal dommerkomiteen samle op på og sortere i de mange konkrete navneforslag, som forhåbentlig kommer inden for temaet.

- Til sidst er det dog helt op til byens borgere at afgøre det. De 16 navneforslag, der får flest stemmer i afstemningen,
er dem, som letbanetogene får, siger Peter Rahbæk Juel fast.
Navngivningsprocessen er sat i gang. I første omgang gælder det, om at finde det overordnede tema. Alle kan frem
til søndag 2. september gå ind på hjemmesiden mit-letbanetog.dk og foreslå et tema for de 16 navne.

- Vi er i dommerkomiteen meget åbne for bredt formulerede og kreative forslag, og vi vil gerne have, at man tænker
ud af boksen. Et godt tema er noget, der passer til Odense og giver byen værdi. Temaet må meget gerne pege
fremad, ligesom letbanen gør. Og så skal temaet kunne give anledning til mange forskellige navneforslag, så alle
togsæt kan få sit eget navn, siger Peter Rahbæk Juel.
Når deadline er nået, og temaforslagene er kommet ind, vil dommerkomiteen vælge det bedste. Der er en flot præmie til vinderforslaget - i form af et gavekort til én af byens nye restauranter.

Derefter begynder anden fase af navngivningen. Her skal de kommende brugere af letbanen komme med konkrete
navneforslag inden for det tema, som er bestemt. Det foregår også på mit-letbanetog.dk - og også i anden runde vil
der være mulighed for at vinde en madoplevelse i byen, hvis man deltager i processen. Denne gang i Storms Pakhus.

Dommerne afgør, hvilke forslag der er inden for temaet, og udvælger en liste, som bliver sat til folkeafstemning i
tredje og sidste fase. Her er der store oplevelser i ODEON på højkant, hvis man deltager i afstemningen, som vil foregå på mit-letbanetog.dk og Facebook.
Forventningen er, at resultatet af afstemningen kan blive talt op og offentliggjort i slutningen af oktober. De endelige
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navne vil komme til at figurere i de 16 letbanetog i Odense, hvor de også vil blive ledsaget af en passende illustration.

- På den måde får hvert togsæt sit eget lille særpræg, bestemt af brugerne i Odense. Vi bygger letbanen til kunderne
og til byen Odense. Derfor glæder det mig, at dommerkomiteen selv har bestemt, at der skal være så vidtstrakt brugerinvolvering i navngivningsprocessen, som der nu bliver, siger Mogens Hagelskær, der er administrerende direktør
for Odense Letbane P/S.
Dommerkomiteen, som skal stå for sorteringen mellem de tre faser, består af:
•
•
•
•
•

Peter Rahbæk Juel (formand), borgmester i Odense
Jane Jegind, by- og kulturrådmand i Odense
Anker Boye, tidligere borgmester i Odense
Gitte Andersen, arkitekt og bestyrelsesmedlem i Odense Letbane P/S
Daniel Gjøde, kreativt hoved og partner i Stupid Studio

Letbanen kører mellem Odder og Aarhus
Trafikstyrelsen brugte en uge til at behandle og godkende den endelige ansøgning. Fredag 24. august fil Aarhus Letbane grønt lys til at køre til Odder - og til Lisbjergskolen længere ude af sporet,
end Aarhus Universitetshospital i Skejby

Fredag 21. sendte Aarhus Letbane den sidste ansøgning om at få tilladelse til at køre på letbanetrækningen mellem
Odder og Aarhus H - og mellem Skejby Sygehus og Lisbjerg. Fredagen efter kunne Trafikstyrelsen oplyse, at ansøgningen var blevet behandlet færdig og godkendt.
Det betød, at Aarhus Letbane kunne begynde at køre på strækningen mellem Odder og Aarhus H og mellem Skejby
Sygehus og Lisbjerg. Og det gjorde letbanetogene så dagen efter.
Strækningen mellem Grenå og Aarhus venter
endnu på den endelige godkendelse.

Strækningen mod Odder skulle efter de første planer for indvielsen af letbanen i Aarhus-området
have været åbnet for et år siden, men da den inderste strækning mellem Aarhus H og Skejby Sygehus blev forsinket, blev strækningen mellem
Odder og Aarhus H også udsat - det samme gjaldt
strækningen til Grenå.
Kort før jul begyndte Aarhus Letbane at køre på
den nyanlagte indre strækning. Siden årsskiftet
har Aarhus Letbanen med en ny direktør i førerkabinen arbejdet på at få gjort arbejdet med de øvrige strækninger færdigt, så de kunne blive
godkendt.
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Kommune og erhvervsliv tilbyder staten
600 millioner kroner til ny Limfjordsforbindelse

Aalborg Kommune har sammen med Dansk Industri i Aalborg, Erhverv Norddanmark og LO Aalborg
dannet en alliance, der tilbyder staten 600 millioner kroner som tilskud til en ny trafikforbindelse over
Limfjorden. Behovet er ifølge alliancen så presserende, at der må tages ekstraordinære midler i
brug. Baggrunden er blandt andet tiltagende trafik og en omkring 50 år gammel Limfjordstunnel fra
sidst i 1960’erne, der giver sig og dermed har en begrænset holdbarhed

Ønsket om en ny fjordforbindelse har været på dagsordenen i Nordjylland gennem de seneste mange år. Ifølge aftalens parter er behovet nu så presserende, at den manglende infrastruktur er en decideret barriere for borgere og virksomhedernes vækst i regionen.
- Vi har i årevis forsøgt at gøre opmærksom på den problematiske trafikudvikling i og omkring vores by. Vi ved, at vi
bliver fravalgt af både investorer, turister og andre på grund af den sårbarhed og flaskehals, som de nuværende
fjordkrydsninger udgør, siger Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) og fortsætter:

- Vi har linjeføring og planlov på plads og er begyndt at ekspropriere, men trods både Vejdirektoratets og Folketingets
godkendelse har vi fortsat ikke tilsagn om finansiering. Derfor håber vi, at vi kan skubbe på ved at foreslå en egenbetaling på ikke mindre end 600 millioner kroner.
Det trecifrede millionbeløb fremkommer ved, Aalborg Kommune afsætter 30 millioner kroner om året af provenuet fra
den såkaldte erhvervsdækningsafgift, som landets kommuner har lov til at opkræve. Der er i dag 39 kommuner, der
opkræver den tilladte erhvervsdækningsafgift, der må være på op til ti promille. I Aalborg Kommune har erhvervsdækningsafgiften de seneste år ligget på ca. fem promille, og med den nye alliance forventer Aalborg Kommune at
bibeholde erhvervsdækningsafgiften på 2018-niveau svarende til 5,35 promille. Herved har Aalborg Kommune reserveret en finansiering på 30 millioner kroner årligt i 20 år.

Aftale skal også bidrage til lavere ledighed
Udover et økonomisk bidrag til en tredie Limfjordsforbindelse beskriver aftaledokumentet også fælles målsætninger
om bedre rammevilkår for erhvervslivet, bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft samt nedbringelse af ledigheden.
Erhvervslivet vil gennem en række redskaber bidrage til at nedbringe ledigheden, og Aalborg Kommune forventer
herigennem at spare en del af den årlige udgift på 30 millioner kroner. Generelt er der ifølge formand for Dansk Industri i Aalborg, Peter Rindebæk fundet en god balance mellem indtægter og udgifter til stor fælles gavn.
- Hos DI Aalborg er det højt prioriteret at få en tredie Limfjordsforbindelse. Det er ganske enkelt nødvendigt, hvis vi
fortsat skal skabe vækst i Nordjylland. Derfor har vi tiltrådt denne alliance med Aalborg Kommune, LO Aalborg med
flere. Punkterne i aftalen er indbyrdes afhængige, idet en forbedret infrastruktur automatisk vil medføre nye investeringer og vækst blandt regionens virksomheder, forklarer han.
I Aalborg Byråd er det 28 ud af 31 medlemmer, der foreløbig har tilsluttet sig aftalen, som bliver en del af efterårets
budgetforlig for 2019. Mads Duedahl, der er politisk leder for Venstre og rådmand, er glad for den brede tilslutning både i byråd og blandt byens toneangivende organisationer.
- Tredie Limfjordsforbindelse er et statsligt infrastrukturprojekt, men vi har i Aalborg indset, at vi er nødt til at gå et
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skridt videre for at fremskynde processen og herved fjerne byens og regionens største barriere for vækst. Derfor er
det særdeles glædeligt, at både erhvervsliv, faglige organisationer og kommune kan stå skulder ved skulder i bestræbelserne på at realisere projektet, siger han og fortsætter:
- Der er da heller ingen tvivl om, at projektet vil løfte både Aalborg og Nordjylland ind i fremtiden. En tredie Limfjordsforbindelse er ikke bare en investering i infrastruktur. Det er en investering i vækst og udvikling, så vi får råd til fremtidens velfærd.

Formand for den erhvervspolitiske organisation Erhverv Norddanmark, Steen Royberg, fremfører, at det efter årtiers
snak nu handler om at få en tredie Limfjordsforbindelse på Finansloven, så man kan komme i gang med det konkrete
anlægsarbejde.

- I den sammenhæng er det glædeligt, at transportminister Ole Birk Olesen (LA) tidligere på året understregede, at
han er 'fuldstændig enig i, at der er kapacitetsproblemer omkring Limfjordstunnelen og kapacitetsproblemerne i tunnelen løses kun for alvor, når vi får realiseret en tredje Limfjordsforbindelse.' Vi skal heller ikke glemme, at ministeren
sagde, at en sådan forbindelse 'er blandt de vigtige og samfundsøkonomisk fornuftige projekter, vi skal finde finansiering til efter 2020' - og at 'beslutningerne om hvilke infrastrukturprojekter, der skal igangsættes, kan træffes før 2020’.
Med Aalborg Alliancen har vi taget et meget væsentligt initiativ, som man efter min bedste overbevisning ikke kan
sidde overhørig på Christiansborg, siger Steen Royberg.
Argumenter for en 3. Limfjordsforbindelse:
3. Limfjordsforbindelse via Limfjordsøen Egholm koster 6,2 milliarder kroner at bygge og har en af de højeste tilbagebetalingsrater blandt danske infrastrukturprojekter
Limfjorden krydses i dag af ca. 120.000 biler i døgnet, der ofte holder i kø. Beregninger viser, at en tredie Limfjordsforbindelse kan spare 1,7 millioner rejsetimer årligt
En ny Limfjordsforbindelse via Egholm medfører en stor reduktion i CO2- og NOX-udledning. Det skyldes blandt
andet, at mange af de ca. 120.000 trafikanter, der krydser Limfjorden, får kortere rejsestrækning. Personbilerne vil
samlet tilbagelægge ca. 7 millioner færre kilometer
Trafikafviklingen over Limfjorden ved Aalborg er meget sårbar med kun to vejforbindelser, der har nået kapacitetsgrænsen. Hver morgen og eftermiddag/aften kommer der et stort pres på de to forbindelser. Når der opstår blot det
mindste trafikproblem i og omkring Limfjordstunnelen, får det ofte store konsekvenser for trafikken i hele Aalborg
Den konkrete udmøntning af aftalen vil finde sted i løbet af efteråret 2018.

Aftalepartnerne er:
•

•
•
•

Aalborg Kommune (Socialdemokratiet (17/31), Venstre (8/31), Dansk Folkeparti (2/31) og Det Radikale Venstre
(1/31))
Dansk Industri Aalborg
Erhverv Norddanmark
LO Aalborg

Interesserede kan se aftalen på transportnyhederne.dk - klik her:
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VLAK-Regeringen vil undersøge mulighederne
for en fast kattegatforbindelse

Som et led i VLAK-Regeringens finanslovsudspil vil der blive afsat 60 millioner kroner til en forundersøgelse af en brugerfinansieret fast forbindelse over Kattegat. Når resultatet af den igangværende
screening af en ren vejforbindelse og en kombineret vej- og baneforbindelse foreligger, vil man fra
regeringens side tage endelig stilling til, om forundersøgelsen skal sættes i gang, og hvilken løsning
man ønsker. Men regeringen foreslår at sikre midlerne til forundersøgelsen, der vil kunne sættes i
gang i begyndelsen af 2019, hvis screeningen af de foreløbige beregninger viser, at projektet er realistisk
En foreløbig beregning tyder på, at en ren vejforbindelse vil kunne finansieres af brugerne alene og dermed ikke belaste statskassen og ikke fjerne råderum fra andre vejprojekter.

- Potentialet ved en fast Kattegatforbindelse er enormt, og hvis beregningerne bekræfter, at det kan realiseres ved
brugerbetaling, er det oplagt at gå videre med en egentlig forundersøgelse hurtigst muligt. Derfor er jeg glad for, at vi

Dansk Erhverv om Kattegatforbindelse:

Godt med endnu en undersøgelse
- men byg nu noget

Det er fint at VLAK-regeringen vil undersøge en Kattegatbro igen, lyder meldingen fra Dansk Erhverv. Erhvervsorganisationen benytter så lejligheden til at minde VLAK-Regeringen om, projekterne står i kø, mens trafikken sander mere og mere til
- Svaret fra de seneste regeringer på krav om ny infrastruktur har overvejende været nye undersøgelser og en
henvisning til EU's anlægsloft som forklaring på, at der ikke bliver bygget mere. Det kan danskerne så høre på,
mens de sidder i kø på stadig mere tilstoppede veje, siger Jesper Højte Stenbæk, fagchef for transport i Dansk
Erhverv, i en kommentar til, at VLAK-Regeringens transportminister har meldt ud, at der vil være afsat 60 millioner kroner til en forundersøgelse af en fast forbindelse mellem Jylland og Sjælland.
- Erhvervslivet efterlyser en finansieret plan for, hvad vi skal bygge hvornår. Rigtig mange trafikprojekter ligger
klar og undersøgt, men mange af analyserne er efterhånden så gamle, at de ikke svarer til nutidens behov. Nu
vil vi gerne se handling og ikke blot nye analyser, siger Jesper Højte Stenbæk.

Dansk Erhverv henviser til få udvidelser af motorvejene, som efter Dansk Erhvervs opfattelse ikke matcher den
stigende trafikmængde.
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Faste forbindelser

vil afsætte penge til en forundersøgelse allerede fra 2019, hvis screeningen altså viser, at det giver mening at arbejde videre med projektet, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) og fortsætter:

- En forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat vil ikke spænde ben for, at vi fra og med 2021 kan sætte
gang i og udvide andre motorvejsprojekter over hele landet for at komme den trængsel til livs, som allerede i dag er
for stor.

Hvis screeningen giver anledning til at sætte forundersøgelsen i gang, vil den blandt andet indeholde en opdateret
trafikal analyse, samfundsøkonomiske og miljømæssige analyser og undersøgelser af forskellige tekniske løsninger
for den faste forbindelse (broløsninger og tunnel) samt forskellige linjeføringer.
Ud fra erfaringsmæssige skøn forventes en forundersøgelse at tage to-tre år, hvorefter der vil kunne sættes gang i
en VVM-undersøgelse, som danner det endelige beslutningsgrundlag for en anlægslov.

Om en fast Kattegatforbindelse
•

•
•
•

En beregning af en fast Kattegatforbindelse med opdaterede trafiktal fra Landstrafikmodellen, som blev sat
i gang i 2016, viste på linje med tidligere beregninger, at en kombineret vej- og jernbaneforbindelse ikke vil
kunne finansieres alene af brugerne
I lyset af denne beregning blev der efter transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesens ønske
lavet en yderligere beregning, der umiddelbart viste, at en ren vejforbindelse vil kunne finansieres ved brugerbetaling og være tilbagebetalt af trafikanterne på 32 år - uden statsstøtte
På den baggrund har ministeren sat gang i en nærmere beregning (en såkaldt screening) af henholdsvis
en ren vejforbindelse og en kombineret vej- og baneforbindelse. Det vil give et sammenligneligt beslutningsgrundlag for en eventuel forundersøgelse af en fast Kattegatforbindelse
Når resultaterne af screeningen foreligger tages endelig stilling til gennemførelsen af forundersøgelsen,
som med de afsatte midler i finanslovsforslaget vil kunne sættes i gang i 2019

Socialdemokraternes transportordfører:

Lad beregninger afgøre kombibro

Socialdemokratiet ønsker en fast forbindelse over Kattegat, og det behøver ikke at være en
kombineret bil- og togbro, hvis økonomien ikke kan bære banedelen. Socialdemokraternes
transportordfører Rasmus Prehn peger på, at det rigtige er en kombineret vej- og jernbaneforbindelse. - Men vi er meget tilfredse med, at det bliver undersøgt nu. Der skal være tungtvejende grunde for at lave en Kattegatforbindelse uden en jernbane, men jeg vil ikke udelukke
noget på forhånd, erklærer Rasmus Prehn

Interesserede kan læse mere på transportnyhederne.dk om et samråd om Kattegatforbindelsen, der fandt sted
torsdag 23. august - klik her:
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Volvo kører busser
Til fods i transportpolitikken
frem i tiden
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