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Forbundet til fremtiden - helst en bæredygtig
I tredie uge af september var der tre transportbegivenheder inden for en radius af 500 kilometer, der er værd
at have fokus på. ITS verdenskongressen i København, Innotrans-messen i Berlin og IAA Nutzfahrzeuge i
Hannover.
Alle tre steder blev der slået på tromme for det seneste og nyeste her og nu - og på det, der venter i den
nærmeste fremtid og den, der ligger lidt længere væk end dagen i morgen eller næste år.
Med ITS - intelligente transportsystemer, det nyeste inden for persontransport med fokus på tog og det nyeste inden for persontransport med bus bragte de tre begivenheder uafhængigt af hinanden et fælles budskab om, at vi er forbundet til fremtidens samfund med øget mobilitet og bæredygtig transport - hvis blot vi
vil.
Mulighederne er der i hvert fald.
Set fra denne plads er der dog en række stoppesteder, vi må have set på.
Et er vanen og den nærmest fanatiske tro på, at privatbilen er vejen mod større frihed og mobilitet. Flere biler
på vejene på samme tidspunkt vil uværgeligt kollidere - om ikke med hinanden - så med andre ønsker om
bedre miljø i byerne med plads til leg og omgang med andre mennesker - eller med naturoplevelser ude i naturen væk fra asfaltjunglerne.
Et andet er den efterhånden langtrukne sendrægtighed med hensyn til at skifte energibærere fra diesel og
benzin til biogas, sprit og brint. Var der en og anden, der spurgte: Hvad med arbejdspladserne på autoværkstederne? Ok, hvis en mekaniker ikke vil omskoles fra diesel og benzin til gas, sprit eller brint. Ja, så må han
indse, at han må finde noget andet at rode med. Men der vil være brug for mandskab på autoværkstederne i
fremtiden. Der er også et andet aspekt i et skifte fra dieselolie og benzin. Den decentrale energiforsyning,
som fremtiden vil byde på, vil skabe lokale arbejdspladser.
En tredje hurdle er et nærmest fanatisk mantra om, at skatten skal sættes ned. Helt ærligt. Her i Kongeriget
Danmark er vi efterhånden så velbeslåede, at vi uden at mærke det godt kan klare os med lidt mindre, uden
at vi overhovedet vil kunne mærke det privat. Det kunne endda være, at vi kunne mærke det positivt i form af
øget mobilitet skabt på basis af velfungerende samkørsel med andre i personbiler, taxier, minibusser, bybusser, rutebusser, fjernbusser, regionaltog og fjerntog - måske endda langt ud over vildsvinehegnet ved landegrænsen.

Jesper Christensen, chefredaktør på Magasinet Bus og transportnyhederne.dk
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VI HOLDER AF VORES PASSAGERER

FLERE PASSAGERER, STØRRE INDTJENING
Klassens bedste passagerkapacitet.
Enestående TCO med eksklusiv HI-SCR teknologi,
der nedbringer brændstofomkostninger og emissioner.

ENESTÅENDE MANØVREEGENSKABER
Klassens bedste vendediameter (23,8 m).
Tredje aksel med integreret elektrohydraulisk
styresystem gør den let at manøvrere.

STÆRK OG DRIFTSSIKKER
Robust og driftssikker konstruktion.
Optimeret vægt og længde giver maksimale præstationer.

TILGÆNGELIGHED FOR ALLE
Let adgang, ind og ud for et smidigt flow af passagerer.
Brugervenlig adgang for bevægelseshæmmede.

Ring og hør mere: 74 56 13 26
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Telekørslen på Fyn er kørt ind i Rejseplanen
I de fleste fynske kommuner har man i de seneste år kunnet benytte telekørsel der, hvor rutebusserne ikke kører. Nu er den fynske telekørsel kørt ind i Rejseplanen, så man kan få ét samlet rejseforslag med bus, tog og telekørsel, når man søger sin rejse. Dermed behøver man ikke længere
skal ind på FynBus’ hjemmeside for at finde køreplanerne for telekørslen
Når telekørslen kører med Rejseplanen, kan rejseforslag på Fyn nu indeholde både tog, bus og telekørsel. Og telekørslen bliver planlagt, så det
passer til busserne og togenes afgange og ankomster.
- I Rejseplanen søger du bare på din rejse fra A til
B, og så får du forslag til, hvordan du kan komme
frem. Det er rigtig godt for mobiliteten i samfundet,
at det nu bliver lettere for kunderne at se flere af de
transportmuligheder, der faktisk er på hylderne. Nu
kan kunderne nemt se telekørslen, og dermed se,
at FynBus også kører dér, hvor busserne ikke
kører, siger Carsten Hyldborg, der er direktør i FynBus.
Rejseplanen undersøger, om der er mulighed for
bus hele vejen, om man kan køre med telekørsel
hen til en bus, eller om man kan køre med telekørsel hele vejen.

Fakta om telekørsel:
•
•
•

•

•
•
•
•

Telekørsel er samkørsel, og der kan derfor køres omveje for at samle flere kunder op
Når kunden kører med telekørsel til/fra bus eller tog
sker det kun til særligt udvalgte, større stoppesteder
Andre trafikselskaber har også lagt bestillingskørsel i
Rejseplanen i år - for eksempel Nordjyllands Trafikselskab, Sydtrafik og Movia
Trafikselskabernes bestillingskørsel har forskellige
navne, regler og takster, men har fået et fælles symbol i Rejseplanen
Der har de sidste par år været bestilt ca. 550 ture
med telekørsel pr. dag
Indtil nu har der i alt været 99 bestillinger af telekørsel
via Rejseplanen
Telekørsel bestilles normalt via FynBus’ hjemmeside,
app eller telefon
Telekørsel set i Rejseplanen skal bestilles via Rejseplanen

Hvis man skal skifte mellem for eksempel bus og
telekørsel, så holder FynBus øje med rejsen - og
hvis bussen eller toget bliver forsinket, sørger FynBus’ trafikstyring for, at bilen venter ved stoppestedet eller stationen - og kunden kan få sms’er med de præcise afhentningstidspunkter.

Følgende Telekørselsordninger
er kørt ind i Rejseplanen:
•
•
•
•
•
•
•

Assens Kommune: Teletaxi
Faaborg-Midtfyn Kommune: Teletaxi
Kerteminde Kommune: Teletaxi
Middelfart Kommune: Teletaxi og Telecity
Nordfyn Kommune: Teletaxi
Nyborg Kommune: Teletaxi
Svendborg Kommune: Teletaxi

Fakta om
Rejseplanen:
•
•
•
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Rejseplanen er en af Danmarks mest
brugte hjemmesider og app’er
Rejseplanen ejes af de danske trafikselskaber, herunder FynBus
Med tiden skal der lægges endnu
flere transportmuligheder i Rejseplanen - både offentlige og private

Kollektiv trafik
- Vi lægger vægt på, at kunden oplever det som en sikker rejse, hvor man når sine forbindelser. Derfor holder vi hele
tiden øje med alle ture med telekørsel, og er løbende i kontakt med chaufførerne, siger Carsten Hyldborg og fortsætter:
- Vi har nu taget de første skridt, og lagt en stor del af telekørslen i Rejseplanen. Men vi arbejder videre på det. Indtil
videre kan man for eksempel betale med dankort, når man bestiller via Rejseplanen. Men sidst på året regner vi med
at have teknikken klar til, at man også kan bruge sit pendlerkort til betaling.
FynBus har haft et fælles koncept for telekørsel med kommunerne siden 2013. Kommunerne kan vælge at tilbyde telekørsel på tider og steder, hvor der ikke er nok passagerer til at indsætte en fast busrute. Telekørsel er bestillingskørsel, der typisk tilbydes på tider og steder, hvor bussen ikke kører. Da telekørsel er bestillingskørsel i mindre biler
koster den - i modsætning til en bus i fast rute - kun kommunen penge, når den bliver bestilt. Prisen for kunden svarer til prisen for buskørsel.
FynBus vil løbende evaluere og udvikle forsøget med telekørsel i Rejseplanen.

Kollektiv trafik er i fokus i Korsør
Kollektiv Trafik Konferencen finder igen i år sted på Comwell Korsør,
hvor fokus vil være på fremtidsperspektiverne for den kollektive trafik i
Danmark
På programmet er emner som:
•
•
•

Rejseplanens ideer om udvikling af rejseplanen i lyset af Quartz rapporten
Hvordan udvikler vi den kollektive trafik
Hvad kan kommuner gøre for bymiljø og mobilitet

Kollektiv Trafik Konferencen 2018, der finder sted 8. og 9. oktober, arrangeres i
fællesskab af Transportøkonomisk Forening (TØF) og Kollektiv Trafik Forum (KTF).
Interesserede kan se det aktuelle program her:
Interesserede kan tilmelde sig her:
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900 fynske buschauffører
skal være demensvenlige
FynBus vil være en del bevægelsen frem mod et demensvenligt Odense. Derfor skal et storstilet
samarbejde mellem FynBus, Odense Kommune og Alzheimerforeningen gøre 900 fynske buschauffører til Demensvenner. Formålet er at øge trygheden for borgere med demens i Odense
Når man har demens, kan helt almindelige hverdagsting, som at finde rundt, købe ind og transportere sig i byen,
være forbundet med stor usikkerhed. Det kan i værste fald betyde, at mennesker med demens bliver hjemme - med
ensomhed og isolation til følge.
Men sådan skal behøver det ikke at være. FynBus vil række 900 par hjælpende buschaufførhænder ud. Trafikselskabet p Fyn har indgået et samarbejde med Alzheimerforeningen og Odense Kommune om at gøre chaufførerne til Demensvenner. Det betyder, at de bliver klædt på med viden om demens, så de er i stand til at hjælpe, hvis de støder
på en person med demens.
- Vores chauffører møder mange forskellige kunder hver dag. Også kunder, som ikke ved, hvor de skal af, eller som
har svært ved at orientere sig. I en sådan situation kan man godt blive usikker på, hvordan man bedst hjælper. Ved at
klæde vores chauffører på med viden om demens kan vi sikre, at også de kunder får en god og tryg oplevelse i bussen, siger Carsten Hyldborg, der er direktør i FynBus.
Og det kommer til at gøre en stor forskel for mennesker med demens og deres pårørende, lyder det fra direktør i
Alzheimerforeningen, Nis Peter Nissen.
- Når man har en demenssygdom, er det vigtigt, at man fortsat kan leve et aktivt liv og besøge familie og venner.
Derfor er det fantastisk, at vi sammen med FynBus og Odense Kommune skal klæde deres chauffører på som Demensvenner. Det får stor betydning for dem, som er ramt af en demenssygdom og deres pårørende, at de møder
personer, som har forståelse for sygdommen, når de benytter sig af offentlig transport på Fyn, siger han.
En del af et demensvenligt Odense
Samarbejdet med FynBus er en del en større indsats i Odense Kommune, som skal gøre byen demensvenlig.
Ældre- og handicaprådmand, Søren Windell (K), er stærkt tilfreds med det nye samarbejde:
- Odense skal være en demensvenlig by, hvor mennesker med demens kan fortsætte med at være en del af byens
liv. Det kræver noget af os som kommune, det kræver noget af familie og pårørende, og så kræver det noget af
byens erhvervsliv. Derfor er jeg så glad for, at FynBus har valgt at blive Demensvenner, så transporten rundt i byen
kan blive endnu mere tryg for vores borgere. Det er noget, der har stor betydning, og jeg håber, at endnu flere firmaer vil følge FynBus’ gode eksempel, siger han.
I øjeblikket er der omtrent 4.400 Demensvenner i Odense Kommune - alt fra helt almindelige borgere til medarbejdere på biblioteker, skoler, apoteker, butikker, foreninger og nu også chaufførerne hos FynBus.
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Arriva vil selv uddanne sine chauffører - i Sverige
Der er efterspørgsel efter buschauffører. Det er situationen i mange lande. I Sverige har det fået
busoperatøren Arriva, der er en del af DB-koncernen, til at selv at uddanne buschauffører for at
få hænder nok til at køre busserne. Arriva’s nye uddannelse vil give chaufførerne buskørekort og
kvalifikationsbevis
Arriva satser på at kunne tiltrække motiverede og ansvarsfulde mennesker for at kunne dække behovet for
chauffører.
I Sverige har arbejdsformidlingen ifølge Arriva svært ved at klare opgaven med at uddanne det antal chauffører,
som busoperatørerne har brug for. Det er baggrunden for Arriva’s initiativ.
Ansøgerne til den nye chaufføruddannelse hos Arriva i Sverige skal til at begynde med gennem en test, som
skal afklare, om vedkommende kan gennemføre uddannelsen. I løbet af uddannelsen skal ansøgerne så bestå
en køreprøve og bestå en prøve til kvalifikationsbeviset som buschauffør, hvilket stiller krav til svensk sprogforståelse.
Arriva peger på, at uddannelsen blandt andet har fokus på service, sikkerhed og miljø.
Arriva regner med, at omkring 80 personer årligt gennemfører den nye uddannelse, der varer mellem 8 og 12
uger.

Aalborg Kommune sætter penge af til +busser
I den kommende fire-års-periode forventer Aalborg Kommune at investere 510 millioner kroner i
den vedtagne +Bus-løsning, som blev løsningen, da Regeringen afviste at støtte en letbane i
Aalborg
Kommunens andel af projektet udgør 245 millioner kroner, og anlægget af +Bus-løsningen indgår i budgetterne
for årene 2019-2022.
Der er tale om en investering på 510 millioner kroner, hvoraf Aalborg Kommunes andel udgør 245 millioner kroner. Kommunen har sparet næsten hele beløbet op i en særlig kassebeholdning til formålet.
Derudover vil Aalborg Kommune afsætte 1 million kroner til at undersøge de trafikale, tekniske og økonomiske
forudsætninger for etablering af en +Bus-forbindelse - +BUS 2 - mellem Svenstrup syd for Aalborg og Limfjorden
og Bouet nord for Limfjorden.
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Nye togvogne kan komme på skinnerne i 2022
DSB har offentliggjort udbudsmaterialet til indkøb af nye togvogne. Dermed har DSB taget
endnu et skridt mod en afgørelse om, hvem der skal producere de nye togvogne, der efter planen skal være klar til at køre på skinnerne i 2022
Vinderen af udbuddet kan se frem til at skulle producere 40-56 vogne til en samlet pris på 1,2 milliarder kroner. I
udbudskontrakten fremgår det også, at DSB selv skal stå for vedligehold af de nye vogne
- Det er endnu et væsentligt skridt i fornyelsen af DSB’s togflåde. Med udbuddet føjer vi togvogne til rækken af
initiativer til gavn for vores kunder, siger Flemming Jensen, der er administrerende direktør i DSB.
- Det er vores forventning, at vi i slutningen af 2019 kan skrive kontrakt med vinderen af udbuddet med henblik
på at få vognene leveret i løbet af 2022. Men er det muligt at få vognene tidligere, vil vi naturligvis arbejde for
det, siger han videre.

Flexture i Helsingør
Kommune bliver dyrere
Fra mandag 1. oktober stiger prisen for tage en flextur i Helsingør Kommune. Baggrunden for prisstigningen er en beslutning fra juli, hvor byrådet i Helsingør Kommune i
forbindelse med den generel sparerunde vedtog at hæve
prisen på en flextur
Fra mandag 1. oktober er prisen 36 kroner for de første 10 km mod
hidtil 24 kroner. Prisen for ekstra km efter de første 10 km er fortsat 6
kroner pr. km. Takstændringen skal både begrænse udgifterne nu og
på lang sigt.
Flextur er et supplement til den almindelige kollektive trafik.
Interesserede kan læse mere om Flextur her:
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Svensk busselskab skifter farver
Swebus mandag 27. august en del af den tyske mobilitetskoncern, FlixBus, der blandt andet står for
et net af fjernbusser i Danmark - og det meste af Europa
Det betyder, at alle Swebus-rejser er blevet tilgængelige via FlixBus’ bookningsplatforme. I løbet af efteråret bliver
Swebus’ virksomhed gradvist flyttet over i FlixBus samtidigt med, at de operationelle opgaver med at køre busserne
overgår til andre svenske busoperatører. I den forbindelse vil busserne løbende skifte farve til FlixBus grønne og
orange farver.
FlixBus oplyser, at selskabet i øjeblikket forhandler med flere velrenommerede busvognmænd rundt om i Sverige.
Fra mandag overtager eksempelvis Axelssons Turisttrafik al trafik mellem Stockholm og Västerås.
FlixBus har som må at udvide det eksisterende Swebus-netværk med 25 procent.
FlixBus’ grundlæggende idé er, at samarbejde med lokale busvognmænd om tilbyde kunderne et stort og sammenhængende net af fjernbusser, der kan transporterer dem fra by til by - hvadenten det er i hjemlandet eller til udlandet.
FlixBus’ netværk dækker 28 lande i Europa med 1.700 rejsemål. Siden starten i 2013 har over 100 millioner passagerer kørt med en FlixBus. I øjeblikket samarbejder FlixBus med omkring 300 busvognmænd i hele Europa - en del
er mindre familieejede virksomheder. Ifølge FlixBus har samarbejdet været med ti at skabe omkring 7.000 chaufførarbejdspladser i Europa.
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En kommunikationsenhed i bussen sender via en central server et signal med bussens position i realtid til det lyskryds,
bussen nærmer sig. Når bussen så kører i busbanen hen til krydset, er der grønt lys.

Busserne får grønt lys hos svensk trafikselskab
Når en af busserne, der kører for Östgötatrafiken i Östergötaland, nærmer sig et lysreguleret kryds,
sender en kommunikationsenhed i bussen et signal til en modtager i lyskrydsets styreenhed, som så
sørger for, at der er grønt lys for bussen. Det øger fremkommeligheden for bussen, hvilket igen kan
bidrage til kortere rejsetid, som igen er et argument for at rejse kollektivt sammen med andre frem
for alene i sin private bil
Östgötatrafiken arbejder løbende på at forbedre fremkommeligheden for bustrafikken i regionen. Senest har Östgötatrafiken besluttet at investere i et kommunikations- og styresystem - Hogia Traffic Light Prioritet - der søger for grønt
lys til busserne i busbanerne.
I en ny undersøgelse opgiver 13 procent af deltagerne, at kortere rejsetid er den primære grund til, at de bruger kollektiv transport. Med forbedret fremkommelighed kan man forkorte rejsetiden og dermed skabe en mere attraktiv kollektiv transport.
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- Man skal arbejde med både infrastrukturspørgsmål som busbaner, og med tekniske løsninger som trafiklysprioriteringer, siger Albert Gunnarsson, der er systemintegrator hos Östgötatrafiken.
- Trafiklysprioritering er en opsætning, der regulerer prioriteringen i trafikken. Og for at kunne opstille reguleringen, så
må vi forstå, hvad de enkelte tiltag giver af effekt, siger han videre.
Östgötatrafiken benytter Hogia’s nye it-tjeneste, Traffic Light Priority, der fungerer i realtid, og som muliggør distribution af positionsdata til trafiklys - og styring af de pågældende trafiklys. Når en bus passerer et bestemt punkt - et triggerpunkt - sender tjenesten et signal til lyskrydsets styresystem om at bussen skal have førsteprioritet. Når bussen
så kommer til krydset, er der grønt lys.
- Ved at korte tiden i krydsene kan vi både spare tid og tage hensyn til miljøet. Gør vi det rigtigt, så har trafiklysprioritering potentiale til at give ekstra fremkommelighed, hvilket bidrager til, at rejsende med bus kommer hurtigere frem
end dem, der rejser i personbil, siger Albert Gunnarsson.

Busser i Midtjylland skal have USB-stik til opladning
Trafikselskabernes kunder er storforbrugere af mobile services, når de kører med bus eller tog. Det
er baggrunden for, at Midttrafik’s bestyrelse har sagt ja til et pilotforsøg, der skal sikre strøm til kundernes telefoner og tablets, når de rejser med busserne i regionen
På trafikselskabernes app’er kan kunderne købe
billetter hvor som helst og når som helst. Og på en
anden app - eksempelvis Midttrafik live - kan kunderne se, hvor bussen er lige nu. Trafikselskabernes mobile tjenester er populære og bruges flittigt,
men der skal strøm til. En død mobiltelefon kan
betyde en kontrolafgift eller en mistet bus.
Derfor starter Midttrafik et pilotforsøg med USBstik i en række busser, hvor kunderne kan oplade
telefoner og tablets, mens de kører bus. Pilotforsøget skal blandt andet afdække kundernes
behov, løsningens holdbarhed og hærværksrisikoen.
I første omgang bliver der mulighed for opladning i
udvalgte regionalruter og bybusser i Aarhus. Pilotforsøget sættes i løbet af efteråret.

I Danmark er USB-stik i busserne endnu ikke særlig udbredt, men flere og flere europæiske busselskaber tilbyder, at kunderne kan oplade undervejs
på rejsen. Og busproducenterne er klar til at levere deres busser med USB-stik direkte fra fabrikkerne.
Magasinet Bus 9 - 2018

Kollektiv trafik

Aalborg har valgt BRT-samarbejdspartner
Ingeniør- og rådgiviningsvirksomheden Cowi har fået opgaven med at bistå Aalborg Kommune i projekteringen af Aalborgs nye BRT-forbindelse, som med højt prioriterede busser i egne baner forventes at åbne i 2023
BRT (Bus Rapid Transit) er en højklasset busforbindelse, der vil køre gennem Aalborg fra Væddeløbsbanen i Vest til
Nyt Aalborg Universitetshospital i Øst. Der er tale om et stort anlægsprojekt, der forventes at give mobiliteten i byen
et væsentligt løft og skabe sammenhæng mellem byudvikling og kollektiv transport.
- Vi er stolte over at være blevet udvalgt til arbejdet med den første rigtige BRT-forbindelse i Danmark og være med
til at løse de trafikale udfordringer i Aalborg med et grønt og effektivt alternativ til biltrafikken samt give et løft til byen.
Vi trækker på solide erfaringer fra letbaneprojekterne i for eksempel Aarhus og Odense. BRT kræver mange af de
samme kompetencer og løsninger som en letbane, siger Peter Hostrup Rasmussen, der er Cowi’s direktør for jernbaner, metro, veje og lufthavne.
Ressourceudbuddet blev afsluttet i august. Det betyder, at Aalborg Kommune her i september kan byde
velkommen til syv nye medarbejdere fra Cowi. Det
glæder Helle Bøhl-Møller, Projektchef for BRT sekretariatet i Aalborg Kommune:

Fakta om Aalborgs kommende
BRT-forbindelse
•
•

- Vi glæder os meget til samarbejdet med Cowi. De
seneste måneder har vi brugt på at skabe fundamentet for projektets gennemførelse, herunder er ansættelsen af de rigtige mennesker jo fuldstændig
afgørende for projektets succes. Jeg er så tilfreds
med, at vi allerede nu har det rigtige hold, så vi kan
påbegynde projekteringen og kigge frem mod det
første spadestik til foråret 2019, siger hun.

•
•
•
•
•

BRT får 22 stationer fra Væddeløbsbanen i vest til
Nyt Aalborg Universitetshospital i øst
BRT har sin egen kørebane og har altid prioritet i
vejkryds, så hele ruten tager kun ca. 32 minutter at
køre
BRT busserne har plads til 150-200 personer
Der er ca. 7,5 minutter mellem busserne
BRT busserne er op til 25 meter lange
BRT bussen er en miljøvenlig transportform
BRT forbindelsen forventes at åbne i 2023
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Projekteringen af den 12 km lange BRT strækning vil foregå over en to-årig periode, hvor de første opgaver bliver
projektering af stationsforpladsen ved Haraldslund, Skydebanevej og Bertil Ohlins Vej, som skal anlægges fra foråret
2019.
Til oktober sættes udbuddet af anlægsarbejdet i gang. Udbuddet handler i første omgang om at finde entreprenører,
der prækvalificerer sig til at byde på de 13 anlægspakker og 6 stationsforpladser, som sendes i udbud fra slutningen
af året.

Rejseplanen dækker til kanten
i Sønderborg Kommune
Sydtrafik har i samarbejde med Sønderborg Kommune lanceret Plustur, som er et kørselstilbud, der
forbinder landområder med den kollektive trafik, og derved styrker mobiliteten i de områder, som
ikke er dækket af almindelig bus- og togtrafik. Konceptet i en lidt anden form er kendt fra Nordjylland, og senest er FynBus og Movia på Sjælland begyndt at tilbyde noget tilsvarende
Sydtrafik har gjort det lettere at bevæge sig rundt i Sønderborg Kommune. Med Plustur bringes man fra sin adresse
til nærmeste busforbindelse eller omvendt. Plustur er en ny variant af den mere kendte flextur. Hvis man for eksempel skal til spejder, fodbold, banko eller på indkøb, og der ikke kører en bus hele vejen, så kan man benytte Plustur.
- Vi er rigtig glade for, at vi sammen med Sønderborg Kommune nu har fået lanceret et produkt til den kollektive trafik, som kan hjælpe med at sikre, at borgerne kan komme fra adresse til adresse, selv om de bor uden for de
gængse byområder. Vi håber, at vi inden for det kommende år kan udbrede Plustur til alle vores kommuner, siger
Lars Berg, der er direktør i Sydtrafik.
Med Plustur kan man benytte den kollektive trafik, også selvom man bor et sted, hvor der ikke altid kører busser. Plustur bestilles via Rejseplanen.dk som en del af en almindelig rejse, og er designet til at forbinde borgerne med den
nærmeste kollektive trafik
Man bliver tilbudt Plustur til sin rejse i Sønderborg Kommune, hvis det fremgår i søgeresultatet i rejseplanen. Herefter
foretager man en online bestilling af rejsen, hvor man også samtidig betaler for Plustur-delen Man kan betale med
kreditkort eller rejsekort. Den eneste betingelse for at kunne bruge rejsekortet er, at man har en tank-op-aftale tilknyttet kortet eller, at der er penge på kortet til at dække prisen for plusturen.
- Formålet med Plustur er at løfte mobiliteten i Sønderborg
Kommune ved at tilbyde borgerne en prisvenlig og integreret
trafikløsning, der nemt og bekvemt søges frem i Rejseplanen,
som en del af en almindelig rejse. Borgere i yderområderne af
Sønderborg Kommune bliver dermed koblet til en busforbindelse gennem en fleksibel kørselsordning, som effektivt balancerer mobilitet og økonomi, siger Michael Aagaard, der er
afdelingschef for Flextrafik i Sydtrafik.

Fakta:
•
•

Interesserede kan læse mere her:
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Plustur er flextrafik, der er koblet til almindelig kollektiv trafik
Man skal Plustur bestille senest to timer
før turen, og kørslen forgår i de biler, der
indgår i Sydtrafik’s øvrige Flextrafik
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Transportministeren fremlægger udspil
til bedre vilkår for passagerer
og private løsninger i den kollektive trafik
VLAK-Regeringens transportminister Ole Birk Olesen (LA) vil sikre flere fjernbusafgange, samle Rejseplanen og Rejsekortet i en digital mobilitetstjeneste, og så skal private og deleøkonomiske transporttilbud have adgang til data og videresalg af billetter, så passagererne får flere valgmuligheder
Ovenstående forslag er nogle af de initiativer, som Ole Birk Olesen præsenterer i et nyt udspil torsdag.
Fjernbusser
Fjernbusserne bidrager som private transporttilbud til øget mobilitet og valg-frihed hos brugerne. I dag er der krav til,
at en fjernbusrute skal krydse to trafikselskabsgrænser eller Storebælt, og det er ikke et krav, der kommer passagererne til gode. Med det udspil, som transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen i dag offentliggør, vil han
derfor sænke og ensrette afstandskravene til minimum 75 kilometer for fjernbuskørsel i Danmark. Det vil sikre flere
fjernbusruter- og afgange og dermed betydeligt flere fjernbusrejsende. Ensretningen af afstandskravene vil med
andre ord betyde en markant styrkelse af den samlede mobilitet, da mange, som ellers ikke ville have rejst, vil benytte sig af fjernbussen - især i yderområderne, hvor den kollektive transport i dag ikke dækker i særlig høj grad. Baseret på fjernbuspassagerfordelingen i dag forventes de nye rejsende i høj grad at være studerende og pensionister.
- Fjernbussen er en billig transportform, som skal fremmes til gavn for alle borgere, uanset om de bor i et yderområde eller i København. De nuværende afstandskrav favoriserer kørsel til og fra København. Med nye, sænkede afstandskrav kan der etableres flere rejser og rejser over kortere afstande. Forslaget vil dermed betyde, at flere
passagerer kan tage fjernbussen – også i yderområderne, siger Ole Birk Olesen.
Rejseplanen og rejsekortet
Digitaliseringen på transportområdet har muliggjort digitale mobilitetstjenester, der gør det nemmere at tilgå den samlede rejse. Rejsen vil kunne planlægges, bookes og betales i én samlet app. Teknologien er klar, men tilbuddene til
de rejsende er fortsat begrænsede.
- Jeg tror og håber, at vi i de kommende år vil se flere kreative og brugervenlige løsninger på transport- og rejseområdet, også private, som vi kender det fra for eksempel parkerings-app’er. Det forudsætter, at den offentlige transportsektor arbejder videre med deling af transportdata, som Rejseplanen allerede gør i et vist omfang, siger Ole Birk
Olesen.
Med det nye udspil bliver de offentlige transporttilbud derfor pålagt at dele transportdata med det private erhvervsliv.
Samtidig skal private aktører kunne videresælge billetter til den offentlige trafik. Dette muliggør nye markeder i at
opstå på mobilitetsområdet.
Rejseplanen og Rejsekort skal samarbejde mere aktivt med det private erhverv, der i et større omfang skal kobles på
Rejseplanen på tværs af landet. Og så skal funktionerne i de to produkter samles i én mobilitetstjeneste under ét selskab med én fælles bestyrelse, der vil fremtidssikre og styrke Rejseplanens og Rejsekortets tilbud til de rejsende.
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- Der er forhold i sektoren, der vanskeliggør fremvæksten af nye, private forretningsmodeller og indsnævrer brugernes valgfrihed. Det er både de rejsende og samfundet til last. Derfor skal vi have fjernet de begrænsninger. Data og
billetter fra den offentlige transport skal gøres tilgængelig i langt højere grad, så markedet kan skabe vækst og innovation på mobilitetsområdet, siger ministeren.
Buspassagerrettigheder
Buspassagerrettighederne skal styrkes. Det skal sikres, at de offentlige trafikselskaber giver de samme grundlæggende passagerrettigheder, så de er nemme at forstå og anvende på tværs af landet. De private fjernbusoperatører
skal ikke pålægges samme krav som de offentlige, men der etableres en mærkningsordning for de fjernbusser, der
yder samme passagerrettigheder, som de offentlige trafikselskaber.
Udspillets initiativer fremsættes i et lovforslag senere i år.
VALK-Regeringens udspil til bedre vilkår for passagerer og private løsninger i den kollektive trafik kan hentes her:

Brotrafikken steg i første halvår
I forbindelse med fremlæggelsen af halvårsrapporten har Sund & Bælt-koncernen, der ejer A/S Storebælt, A/S Øresund, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S og BroBizz
A/S og den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet, der står for driften af Øresundsbron, fremlagt
en statistik over trafikken over broerne
Statistikken viser, at trafikken over både
Storebæltsbroen og Øresundsbron er steget i årets første halvår sammenlignet med
samme periode sidste år.
I ovenstående tabel, der viser gennemsnitstrafikken pr. døgn, kan man se, at den
mindste grupper - busserne - tegner sig for
den største stigning. Det gælder begge
broer.
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Busvognmænd om udspil om kollektiv trafik:

Fjernbusudspil er balanceret og følger
opfordring fra Danske Busvognmænd
Transportministeren har præsenteret et nyt udspil på området for kollektiv transport med en god balance. Det er vurderingen fra Danske Busvognmænd, som allerede i forbindelse med EU-Kommissionens transportinitiativ har slået på tromme for en rutelængde på mindst 75 km som nederste
grænse for fjernbusruter. Derfor er Danske Busvognmænd ganske tilfredse med udspillet vedrørende fjernbusser
Transportminister Ole Birk Olsen (LA) har
i udspillet "Nemmere kollektiv trafik" lagt
op til, at kvaliteterne ved fjernbustrafikken skal komme flere dele af landet til
gode. Konkret foreslås, at fjernbustrafik
fremadrettet kan udføres på ture over 75
km, hvor det i dag kræver, at man krydser flere regionsgrænser for at drive trafikken.
God balance
Danske Busvognmænd er glade for udspillet, der rammer en god balance i forhold til den øvrige kollektive trafik.
- De nuværende regler for fjernbustrafikken blev lagt fast for over 10 år siden, og
siden er der sket meget med både fjernbustrafikken og med den måde, vi transporterer os på. Derfor er vi glade for en
revision, og transportministerens udspil
ser godt ud, siger Michael Nielsen, der er
direktør i brancheforeningen Danske
Busvognmænd, der repræsenterer den danske busbranche.
- Vi mener, at forslaget med 75 km giver god mulighed for, at flere områder og flere passagerer i Danmark får glæde
af fjernbustrafikkens fordele og ikke mindst udkantsområder, der kan forbindes tættere og mere direkte med de
større byer. Samtidig sikrer forslaget efter vores opfattelse også en god balance i forhold til den øvrige, lokale og regionale, kollektive trafik, siger Michael Nielsen.
Fjernbusser er en del af den kollektive trafik
- Forslaget stiller også - med rette - store krav til, at fjernbuoperatørerne sikrer en pålidelig betjening med mindst en
dobbelttur fem af ugens dage. Det er i tråd med det ansvar, busbranchen ønsker at påtage sig for at blive en integreMagasinet Bus 9 - 2018
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ret del af det kollektive trafiknet, og vi arbejder også med dette på andre punkter som for eksempel mulighed for at
give de samme rabatter til studerende, pensionister og børn, som de får hos DSB og trafikselskaberne, visning af
fjernbusrejserne på Rejseplanen.dk og adgang til stoppesteder og terminaler, siger Michael Nielsen.
Transportministeriets forslag om fjernbusser - kort:
•
•
•

Afstandskravene ensrettes og sænkes til ét landsdækkende afstandskrav på minimum 75 kilometer mellem
fjernbuspassagerens på- og afstigning
Betjeningskravet øges fra én afgang fire dage ugentligt til mindst en dobbelttur fem gange ugentligt
Tilsynsgrundlaget og sanktionssystemet over for branchen skærpes med det formål at undgå snyd i branchen

Interesserede kan læse udspillet “Nemmere kollektive trafik” - her:
Interesserede kan læse mere om Danske Busvognmænds indspark til EU-kommisionens transportinitiativ og forslaget om en minimumslængde på 75 km her:

Demente kan trygt tage med Midttrafiks busser
Med en Bistå-nål på jakken kan demente signalere behov for ekstra hjælp hos chauffører og
kontrollører i Midttrafiks busser. Det er resultatet af en forsøgsordning, der baserer sig på et
samarbejde mellem Midttrafik, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune og DemensHjørnet.
Midttrafiks bestyrelse har givet grønt lys for, at demenssamarbejdet bliver permanent
Siden december sidste år har demente med tilknytning til DemensHjørnet i Aarhus haft mulighed for at hente en
Bistå-nål til jakken, som de kan have på, når de rejser med bussen. Nålen er et signal til chauffører og kontrollører om, at de måske står overfor en kunde, der har brug for ekstra hjælp.
43 demente er i dag tilmeldt sig ordningen, som gør det mere trygt at være dement i Aarhus bybusser. Borgere
med demens kan have svært ved at huske, hvor de har lagt buskortet, mens andre ikke forbinder billetkontrol
med fremvisning af buskort. Midttrafik har derfor oplevet, at en dement borger har fået flere kontrolafgifter,
selvom den demente har et gyldigt pendlerkort.
Med Bistå-nålen vil både chauffører og kontrollører have mulighed for at hjælpe den demente. Det giver tryghed
ikke bare hos den demente, men også hos pårørende til den demente. Og det er netop sidstnævnte gruppe, der
i forbindelse med et fokusgruppeinterview, understregede, at trygheden ved en mærkningsordning kan være afgørende for, om en dement fortsat kan og vil bruge bussen.
Et kommende samarbejde mellem DemensHjørnet og Midttrafiks chaufføruddannelse Fly High skal udvide
chaufførernes kendskab til demenssygdommen og gøre dem endnu bedre til at identificere og vejlede demente
kunder i busserne.
Midttrafiks bestyrelse besluttede på sit møde 18. september, at ordningen med Bistå-nålen og demenssamarbejdet skal fortsætte som en varig ordning.
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Trafikselskab har planer om førerløse
BRT-forbindelser til erhvervsområde
Movia, der står for den kollektive transport i Hovedstaden og på Sjælland, vil sammen med Ballerup
Kommune undersøge muligheden for at indsætte førerløse busser i et BRT-system fra Malmparken
Station til erhvervsområdet Lautrupgård i Ballerup Kommune
Tanken er, at de førerløse busser skal køre i deres egen vejbane og dermed blive det første førerløse BRT-buskoncept i Danmark. Formålet er at reducere trængsel, og gøre det lettere at komme til og fra arbejdspladserne i området.
Movia peger på, at komforten i BRT-busserne vil nærme sig komforten i letbaner.
Erhvervsområdet Lautrupgård i Ballerup er ligesom mange andre steder i hovedstadsområdet udfordret af stigende
trængsel. Det giver lange rejsetider, når folk skal til og fra arbejde. Dansk Industri har opgjort, at der årligt går 20 milliarder kroner til spilde i køerne.
Hver dag skal 20.000 borgere til og fra arbejde og studier i Lautrupgård-området. Og da Malmparken station ligger
over 600 meter derfra, er mange afhængige af at tage bussen det sidste stykke af vejen.
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Nu har Movia søgt penge af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens pulje til investering i kollektiv bustrafik til at undersøge, om den kollektive transport til Lautrupgård-området kan styrkes ved at indsætte førerløse busser i deres egen
vejbane. Der er tale om et BRT-koncept, som står for Bus Rapid Transit, og vil - i fald projektet senere realiseres være det første forsøg med et førerløst BRT-buskoncept i Danmark og også et af de første forsøg i Europa.
- Som en af landets betydelige erhvervskommuner har Ballerup Kommune stor opmærksomhed på fremkommelighed for alle trafikanter. Dagligt pendler 35.000 borgere til arbejde i Ballerup. Ballerup Kommune er i tæt dialog med
virksomhederne om deres behov og udfordringer. Igennem en årrække har virksomheder og kommune samarbejdet
om mobilitet, med henblik på. at udnytte kapaciteten optimalt. I Ballerup Kommune ser vi frem til at involvere virksomhederne i Lautrupgård-området i arbejde med at kvalificere dette nye tiltag, siger Carsten Riis, der er direktør for
By, Erhverv og Miljø i Ballerup Kommune.
- I Movia er vi optaget af at løse borgernes og virksomhedernes mobilitetsbehov. Trængsel i de store by- og erhvervsområder, som for eksempel Lautrupgård-området, er en stigende udfordring. Derfor vil vi gerne undersøge, hvordan
førerløse BRT busser kan få borgerne endnu hurtigere frem til deres arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner,
siger Movia’s Plandirektør Per Gellert.
Forventningen er, at et førerløst BRT-buskoncept kan give et betragteligt kvalitetsløft for de 3.500 daglige borgere,
der dagligt bruger stoppestederne i Lautrupgård.
Det bliver nemmere at komme frem, når bussen kan køre i sin helt egen bane, og stoppestederne bygges om til stationslignende forhold med brede perroner, gode venteforhold og et højt niveau af trafikinformation.
Førerløse busser er oplagte at teste på BRT-strækninger, da bussen kører adskilt fra den øvrige trafik, og dermed
møder færre trafikale forstyrrelser. Strækningen fra Malmparken St. til Lautrupgård er derudover veloplagt, da den er
forholdsvist kort - cirka to kilometer - med kun ét vanskeligt kryds.

Fakta - førerløse busser og BRT
•

•

•

•

Movia har søgt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om én million kroner til en forundersøgelse. Undersøgelsen skal klarlægge om førerløse busser som kører i egen bane kan være med til at sikre bedre kollektiv
transport til de mange virksomheder og uddannelsesinstitutioner i Lautrupgård. Undersøgelsen forventes at
starte op i 2019
Førerløse busser er nemmere at implementere når de kører i egen bane, end når de kører i blandet trafik.
Det skyldes, at det at bussen kører i sin egen bare gør det enklere og mere sikkert at implementere førerløs teknologi. Lautrupgård vil derfor med fordel kunne fungere som et attraktivt forsøgsmiljø for førerløs
busdrift
BRT-konceptet er nyt i Danmark. Københavns Kommune og Movia etablerede den første BRT-lignende
strækning i Danmark i 2014. De separate busbaner ligger på strækningen mellem Nørreport St. og Ryparken St. Her kører busserne ca. 2,5 km. helt adskilt fra den øvrige trafik. Samtidig er stoppestederne bygget
om til stationslignende karakter med brede perroner, gode venteforhold og et højt niveau af trafikinformation
Movia åbnede sammen med Region Hovedstaden, Region Sjælland og Metroselskabet Danmarks første
førerløse bus i rute 28. maj 2018. Bussen kørte 65 dage på Sjællands Universitetshospital, Køge, hvor den
har bragt 6.500 patienter og pårørende mellem ambulatorierne i vandrehallen. Det var den første i en
række af tre forsøg, som skal samle erfaringer om, hvordan førerløs teknologi giver mere mobilitet til borgerne. Næste forsøg forventes at gå i gang i starten af 2019 på Slagelse Sygehus
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Nordjysk projektleder fik pris på verdenskongres
På Verdenskongressen for intelligente transportsystemer i København i sidste uge blev en af initiativtagerne, projektleder Svend Tøfting fra Region Nordjylland, hædret med en pris for sit mangeårige
arbejde med øget mobilitet og nye transportteknologier på både regionalt, nationalt og internationalt
plan
Svend Tøfting, som til dagligt er projektleder i Region Nordjylland, modtog en specialpris for sit arbejde, som siden 2001
har været med til at skabe øget opmærksomhed omkring
mobilitet og nye transportteknologier både i Nordjylland, resten af Danmark og i hele verden.
Svend Tøfting er mangeårig formand for interesseorganisationen ITS Danmark og har siddet i bestyrelsen for den europæiske organisation ERTICO, som arrangerer ITS
Verdenskongressen hvert tredje år. Ud over at trække Verdenskongressen til København i år har Svend Tøfting tidligere medvirket til at få kongressen til Aalborg i 2007, ligesom
han generelt har sat Danmark på verdenskortet inden for udvikling af de såkaldte intelligente transportsystemer, som
dækker over teknologier og services, der eksempelvis kan
sikre en mere effektiv trafikafvikling og øget trafiksikkerhed.

Jacob Bangsgaard, direktør for ERTICO; Svend Tøfting, projektleder i Region Nordjylland; Steffen Rasmussen, direktør for ITS Verdenskongressen; Frank
Jensen, overborgmester i Københavns Kommune.

- Jeg er meget stolt over anerkendelsen, og ikke mindst er jeg glad for, at jeg gennem årene hos både Region Nordjylland og Nordjyllands Amt har haft mulighed for at udvikle intelligente transportsystemer på globalt plan med et solidt regionalt afsæt. Vi har i Nordjylland arbejdet så målrettet med mobilitetsområdet, at resten af landet nu kommer
på besøg for at blive inspireret. Det viser lidt om, at vi er på rette vej, siger Svend Tøfting.
Nordjylland med forrest i feltet inden for ITS
Region Nordjylland har gennem mange år arbejdet målrettet med udvikling og anvendelse af ITS for at forbedre den
nordjyske mobilitet og trafiksikkerhed. Det har skabt resultater - blandt andet på grund af gode samarbejdsrelationer.
- Vi har gennem alle årene haft visionære regionale politikere, som har ønsket at sætte dagsorden og holde Nordjylland forrest i feltet på ITS-området. Og så har vi haft Svend Tøfting, som med sin faglige indsigt samt sit store netværk har været dygtig til at styre vores mange initiativer sikkert i mål, siger Henning Christensen, regional
udviklingsdirektør i Region Nordjylland.
Et af de nyeste nordjyske initiativer er app’en MinRejseplan, som er udviklet i samarbejde med Nordjyllands Trafikselskab, og som blev lanceret i foråret. App’en giver brugeren et nemt overblik over og mulighed for betaling af en
rejse fra A til B, hvor der undervejs både kan anvendes kollektiv trafik og delebiler med videre.
MinRejseplan, som er den første app af sin slags i Danmark, blev præsenteret på Verdenskongressen i København i
kategorien ’Mobility as a service’, hvor der var fokus på nye løsninger, som gør det muligt at blive transporteret på en
mere miljøvenlig måde ved at anvende transportmidler der er tilpasset den enkelte rejse.
App’en blev i forbindelse med kongressen tilbudt til alle delegerede, som dermed fik et hurtigt overblik over og nem
adgang til transportmuligheder i København under deres besøg - en verdenspremiere som blev godt modtaget.
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Danmarkspremiere
Isuzu NovoCi琀 LiFe

Lille manøvredyg琀g bus med lavt brændsto昀orbrug
8 meters lavgulvsbus - Iveco NEF 4 motor - Allison Automatgear
60 Passager - 21 sidepladser / 39 ståpladser

KOM TIL ÅBENT HUS
med gode 琀lbud & lidt godt 琀l ganen

Hvor:
Karlslunde
9. Okt. - kl. 15-19
Motorgangen 13 - 2690 Karlslunde

Chris琀ansfeld
12. Okt. - kl. 15-19
Kongensgade 38 - 6070 Chris琀ansfeld
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Isuzu

Turqouise - Novo Lux - Ci琀Port m昀.

Mercedes Benz

Den nye model - ”Limousinekørsel”

VW
Caddy

VBI Group

Tlf. 74 56 13 26

Miljø

Hollandske VDL, der de seneste år harleveret el-busser til operatører i en række europæiske lande, skal levere el-busser ti Arriva i København.
(Foto: Jesper Christensen)

El-busser kører ind i Hovedstaden
- i slutningen af næste år
Fra december 2019 vil busserne på linje 2A og en ny linje 18 køre på el. Det er resultatet af et
udbud, som Movia netop har gennemført for Københavns og Frederiksberg Kommuner. Movia peger
på, at el-busser støjer væsentligt mindre end dieseldrevne busser, og at der ikke er lokal udledning
af eksempelvis CO2, NOx og partikler, når de kører i gaderne
Samlet vil 41 el-busser på den nye linje
2A og en ny linje 18 forbinde Tingbjerg
med Refshaleøen og Emdrup Torv med
Lergravsparken Station.
I København er overborgmester Frank
Jensen (S) glad for de nye el-buslinier,
der er i tråd med kommunens beslutning
om at udskifte alle byens busser med elbusser senest i 2030. Står det til overborgmesteren, skal udskiftningen ske
allerede i 2025.

Fakta - miljøegenskaber ved el-busteknologi:
•

•
•

El-busser er tre-fire gange mere energieffektive end almindelige busser. En ny dieselbus anvender tre-fire gange mere
energi til fremdrift end en el-bus
El-busser støjer væsentligt mindre end dieselbusser - især når
de sætter i gang
El-busserne kører 100 procent på elektricitet. Når udetemperaturen kommer under fem grader, anvender busserne syntetisk
biodiesel (HVO) til opvarmning af bussen. Det skyldes, at opvarmning af en el-bus, når udetemperaturen kommer under
fem grader, kræver rigtig meget el og dermed lægger beslag på
en stor del af batterikapaciteten

- I København arbejder vi benhårdt på at
få udskiftet alle de nuværende busser
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med grønne alternativer hurtigst muligt - så københavnerne kan trække vejret dybt og frit uden at skulle bekymre sig
om helbredet, siger Københavns overborgmester Frank Jensen (S).
- På Frederiksberg glæder vi os over, at samarbejdet med Københavns Kommune og Movia har resulteret i, at der nu
kommer til at køre elbusser på to buslinjer. Udover en CO2-reduktionen på 20 procent i busdriften på Frederiksberg
kan vi alle se frem til en betydelig støjreduktion i byrummet, siger Frederiksbergs borgmester Jørgen Glenthøj (K).
Movia er sammen med kommuner og regioner i gang med en stor omstilling af busdriften til grønne drivmidler. Her er
el-busser en interessant teknologi - også for operatørerne.
- Med udbuddet har Movia nu kontrakter med tre forskellige operatører om drift af elbusser, og vi er meget glade for,
at flere busoperatører er kommet med på den grønne klimadagsorden. Skiftet fra diesel til el er en stor omstilling for
den enkelte operatør, og her yder branchen en stor indsats i disse år. At få den nye teknologi til at blive til god, sikker
service er en meget stor opgave for operatørerne og deres medarbejdere, siger Movia’s administrerende direktør
Dorthe Nøhr Pedersen.
Udbuddet af linie 2A blev vundet af Arriva, mens linie 18 blev vundet af Anchersen. El-busserne, der skal køre på
linie 2A, vil blive ladt op gennem ladeinfrastruktur i byrummet, mens el-busserne på linie 18 lades vi blive ladt op i garageanlægget.

Fakta om de to linier i Hovedstaden:
•
•
•

•

•

Linie 2A omlægges på Amager og linie 18 bliver en ny linje, som etableres i sommeren 2019,
når Metrocityringen åbner
Der har de seneste to år kørt to el-busser blandt almindelige busser på linje 3A for at teste elbusteknologien. De to nye buslinjer bliver de første ”rene” el-buslinjer i hovedstaden
Omlægningen af de to buslinjer fra diesel til el betyder, at busserne i den kollektive transport i
København udleder 18,8 procent mindre CO2 og 10,4 procent mindre NOx. Tilsvarende udleder busserne i den kollektive trafik i Frederiksberg Kommune 22,9 procent mindre CO2 og 22
procent mindre NOx. Reduktionen i udledningen er set i forhold til Movia’s miljøregnskab for
2017
Københavns Kommune besluttede med Budget 17, at alle byens busser fremover skal udbydes
som elbusser eller busser med tilsvarende miljø- og støjegenskaber. Kommunen har samtidig
et mål om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. Med de to nye buslinjer vil 15
procent af busdriften i Københavns Kommune være omlagt til elbusser i slutningen af 2019
Frederiksberg Kommune har et mål om, at være CO2-neutrale i 2035 og fossilfri i 2050. Ydermere har Frederiksberg Kommune besluttet, at fremtidige udbud af busdrift skal være med krav
om emissionsfri drift

•

Movia modtager støtte fra EU’s ELENA facilitet under Horizon 2020 programmet til at forberede
omstilling af busser og havnebusser til eldrift

•

Sammen med kommuner og regioner på hele Sjælland har Movia en målsætning om fossilfri
busdrift i 2030. I 2030 skal bustrafikkens udledning af NOx og partikler desuden være reduceret
med henholdsvis 97 procent og 92 procent i forhold til 2008-niveau
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Det er ledbusser fra hollandske VDL, som Arriva vil indsætte på Linje 2A i Hovedstande fra december 2019.
(Foto: Jesper Christensen)

Operatør efter udbud med el-busser:

- Vi en stærk ambition om at gå forrest
i den grønne omstilling
Arriva vandt en stor del af Movia’s udbud A17 og skal køre en række buslinjer i København, Ballerup
og Egedal. Arriva vinder blandt andet buslinje 2A, hvor busserne erstattes med elbusser. Her indsætter Arriva fra december næste år 21 nye 18 meter lange el-busser, som skal leveres af hollandske VDL
De 21 el-busser erstatter alle de nuværende dieselbusser, så alle busser på linje 2A fra december næste år vil køre
på el. Arriva peger på, at el-busser er mellem tre og fire gange mere energieffektive end almindelige dieselbusser. En
ny dieselbus anvender tre-fire gange mere energi til fremdrift end en el-bus.
Derudover er el-busserne betydeligt mere støjsvage og udleder hverken CO2, NOx eller partikler der, hvor de kører.
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- I Arriva har vi en stærk ambition om at gå forrest i den grønne omstilling og være med til at bidrage positivt til fremtidens kollektive trafik. At vi i fremtiden skal køre buslinje 2A på el kommer til at bidrage markant til både Arriva’s og
Københavns vision om et bedre miljø uden støj og forurening. Så vi er rigtig glade og stolte over at være med til
denne udvikling, og vi glæder os til fortsat at byde passagererne velkommen i bus 2A, siger Jens Boe Jacobsen, der
er Business Development Direktør i Arriva.
Udsigten til de CO2-neutrale elbusser vækker glæde hos København Kommunes overborgmester og Frederiksbergs
borgmester. Omlægningen fra diesel til el på buslinje 2A harmonerer med København Kommunens beslutning om at
udskifte alle byens busser med elbusser senest i 2030.
- I København arbejder vi benhårdt på at få udskiftet alle de nuværende busser med grønne alternativer hurtigst muligt – så københavnerne kan trække vejret dybt og frit uden at skulle bekymre sig om helbredet,” siger Københavns
overborgmester Frank Jensen (S).
- På Frederiksberg glæder vi os over, at samarbejdet med Københavns Kommune og Movia har resulteret i, at der nu
kommer til at køre elbusser på to buslinjer [2A og 18]. Udover en CO2 reduktionen på 20 pct. i busdriften på Frederiksberg kan vi alle se frem til en betydelig støjreduktion i byrummet, siger borgmester Jørgen Glenthøj (K).
Københavnerne og borgerne på Frederiksberg kan med el-busserne på Linje 2A se frem til renere luft og mindre støj
i byens gader.

Storskalaproduktion af brinttankstationer
er sat i gang i Danmark
Den norsk baserede virksomhed, Nel ASA, har officielt åbnet sin nye fabrik i Herning, hvor der produceres brinttankstationer. Det højteknologiske storskala produktionsanlæg har en årlig kapacitet på
300 brinttankstationer af typen Nel H2Station
- Åbningen af vores nye H2Station-fabrik i Herning markerer starten på en ny fase i hele branchen. Med åbningen af dette storskala produktionsanlæg understøttes
udrulningen af brintinfrastruktur til 100 procent nul-emission transport på det globale marked. Ydermere er dette
et nødvendigt skridt for at optimere vores produktion af
H2Station og dermed etablere stordriftsfordele, siger
Jon André Løkke, der er administrerende direktør for
Nel.
Fabrikken producerer den mest kompakte H2Station på det globale marked med en kapacitet på op til 300 H2-stationer pr. år. Serieproduktionen er designet efter LEAN-princippet og sætter nye standarder for produktion af tankningsudstyr til det voksende brintmarked. På fabrikken fremstilles H2Station med både CE- og UL-certificering på samme
produktionslinje, hvilket resulterer i en fortsat høj sikkerhed i produktet, samt en øget omkostningseffektivitet i produktionen.
- Med åbningen af denne fabrik vil vores kunder og partnere opleve, at Nel kan supportere den voksende efterspørgsel af H2Station-løsninger, samt forblive en pålidelig og attraktiv partner fremadrettet, siger siger Jon André Løkke.
Magasinet Bus 9 - 2018

Miljø

EU-Parlamentets miljøudvalg vil skubbe
flere elbiler ud på vejene i 2030
Fire ud af ti biler skal være elektriske i 2030, bilproducenterne skal skære 45 procent af deres producerede bilers CO2-udslip, og bilerne skal testet for CO2-udslip. Det er budskabet fra EU-Parlamentets miljøudvalg, som mandag har vedtaget en rapport om CO2-udslip fra biler
Med vedtagelsen af rapporten foreslår EU-Parlamentets miljøudvalg at sætte skrappere krav for producenternes nye
bilers samlede CO2-udslip i 2030 på en 45 procents reduktion frem for de 30 procent, som EU-Kommissionen har foreslået. Der til kommer et umiddelbart krav om en 20 procents reduktion i 2025. Den foreslåede lovgivning vil stille tilsvarede krav til varebiler.
De bilproducenter, der ikke lever op til målene, skal ifølge miljøudvalget bidrage til EU’s budget, hvor pengene vil
blive brugt til at efteruddanne bilindustriarbejdere, der vil blive påvirket af ændringerne i produktionen.
Den vedtagne rapport fra EU-Parlamentets miljøudvalg indeholder også forslag om, at bilproducenterne skal sikre, at
0-udslip og lav-udslip køretøjer (ZLEV-køretøjer, der udleder mindre end 50 g CO2/km) har en markedsandel på 40
procent af de solgte nye biler og varebiler i 2030 og 20 procent i 2050.
Udvalget foreslår også, at bilernes CO2-udslip skal testet under virkelige forhold i stil med den nyligt introducerede
NOx-kontrol. Testen skal være indført i 2023.

Miljøudvalgets vedtagne rapport skal til afstemning i EU-Parlamentet under parlamentets samling 1. 4. oktober i
Strassbourg.
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Danmark underskriver erklæring
om at styrke grøn transport
VLAK-Regeringen har tilsluttet sig en international erklæring, der skal styrke udviklingen inden for
grøn transport og samtidig sætte skub i udbredelsen af køretøjer, der ikke belaster miljøet med CO2,
hvor de opererer
CO2-udledningen fra transportsektoren er - ikke blot i Danmark - men også på verdensplan en af de største udfordringer i forhold til klimaforandringerne. Ifølge tal fra OECD ventes udledningerne fra transport frem mod 2050 at
stige med op mod 60 procent på verdensplan. En udvikling, der ikke ser ud til at vende uden politiske tiltag.
Derfor har Danmark sammen en række lande tirsdag tilsluttet sig en erklæring, der skal styrke det politiske fokus på
CO2-reduktionen inden for transport. Blandet andet vil landene accelerere omstillingen til grøn transport, arbejde for
at få grønnere offentlig transport, udbygge med en intelligent infrastruktur, fremme en bæredygtig, cirkulær økonomi
og øge luftkvaliteten i byerne.
- Med Birmingham-erklæringen får vi sendt endnu et vigtigt signal til bilindustrien om, at tiden for benzin- og dieselbiler for alvor er ved at rinde ud. Vi har allerede sammen med andre lande markeret os skarpt i EU for et ambitiøst reduktionsmål for nye biler i 2030 på mindst 40 procent. Og inden længe kommer regeringen med vores klimaudspil,
hvor omstillingen til grøn transport vil være i fokus, siger energi- forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).
Erklæringen blev underskrevet i den engelske by Birmingham. De øvrige medunderskrivere er Storbritannien, Frankrig, Indonesien, Italien, Portugal, Australien, Barbados, Holland, Hviderusland og De Forenede Arabiske Emirater.

Mangler du et nummer af Magasinet Bus?

Du kan hente tidligere numre af Magasinet Bus her:
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Hollandsk busproducent kører ud
med elektriske laventre-busser
VDL, som i december næste år har el-busser i drift i Danmark, introducerer nu elektriske laventrebusser på 12 og 12,9 meter med en rækkevidde på mellem 100 og 200 km. De elektriske laventrebusser fra VDL hedder Citea SLE Electric og bliver leveret med den nyeste generation af
batteripakker
VDL betegner udvidelsen af det elektriske Citea-program med en laventre-bus for et naturligt skridt mod en mere bæredygtig kollektiv transport. VDL fremhæver, at de to nye Citea laventre-busser ligesom dieseludgaverne er ideelle for
by-kørsel og lokal-kørsel, og at de fås med flere forskellige dør-løsninger og fleksible indretningsmuligheder. Begge
Citea SLE Electric-versioner supplerer VDL’s mindre Citea LLE-99 Electric, der i dag er indsat på regionale ruter i
Holland og Luxembourg.
Citea SLE Electric bliver som standard leveret med en batteripakke på 216 kWh, men kan som en mulighed leveres
med en batteripakke på 288 kWh. Batteripakkerne vil give VDL Citea SLE Electric en rækkevidde mellem to opladninger på 100 og 200 kilometer uden behov for supplerende opladning ind i mellem.
Begge busser - 12,0 meter og 12,9 meter - bliver som standard leveret med en CCS-plug, Som tilvalg kan busserne
leveres med en tagmonteret pantograf med en kapacitet på op til 450 kW.
Ifølge VDL åbner den nye generation af batterier VDL Citea SLE Electric en operationsrækkevidde på op til 500 kilometer dagligt, hvilket betyder, at VDL’s elektriske busser giver operatørerne en større grad af fleksibilitet og flere muligheder for at opnå det bedste match i forhold til kundernes krav og deres operationelle muligheder.
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DSB reducerer ultrafine partikler med 80 procent
Løbende tiltag for at begrænse partikeludledningen fra DSB’s aldrende ME-lokomotiver har haft en
markant effekt. DSB indarbejder nu et nyt tiltag, som sammen med de tidligere tiltag skal nedbringe
mængden af ultrafine partikler med 80 procent. Det Økologiske Råd hilser tiltaget velkommen
Gennem de seneste fem år har DSB indarbejdet og afprøvet en række tiltag for at nedbringe mængden af ultrafine
partikler i togene. Det seneste tiltag er udskiftning af brændstofdyser og cylinderenheder på foreløbig ét ME-lokomotiv. Ombygningen af lokomotiverne er en velafprøvet løsning. DSB forventer at have ombygget seks lokomotiver ved
udgangen af 2018 og alle 33 ME-lokomotiver ved udgangen af 2019.
- Det er rigtig godt, at DSB har gennemført alle disse tiltag, der nedbringer forureningen, siger Kåre Press-Kristensen
fra Det Økologiske Råd. Han understreger, at det er vigtigt at fortsætte med flere og forskellige metoder til at nedbringe forureningen yderligere.
DSB’s miljøchef Jesper Mølgård forklarer, at sammenlignet med situationen for fem år siden har DSB’s løbende tiltag
medført en reduktion af forekomsten af ultrafine partikler i DSB’s Dobbeltdækker-vogne med 80 procent.
- Det seneste tiltag med udskiftning af brændstofdyser og cylinderenheder på ME-lokomotiverne medfører en mere
effektiv forbrænding i motoren. Vi udleder markant mindre sort røg og lugt af diesel, vi opnår en mindre reduktion af
energiforbruget og en markant reduktion i forbruget af smøreolie, siger Jesper Mølgård.
Oversigt på løbende tiltag på DSB's ME-lokomotiver:
•
•
•
•
•

DSB har løbende reduceret forekomsten af ultrafine partikler
I 2013 målte Teknologisk Institut en koncentration af ultrafine partikler i DSB’s Dobbeltdækker-vogne på
370.000 ultrafine partikler inden for en kubikcentimeter
Samtidig testede DSB et nyt filter i indsugningen til klimaanlæggene i dobbeltdækkervognene. Det nedbragte
antallet af ultrafine partikler til 220.000. Filterne blev monteret i 2014
I efteråret 2013 installerede DSB emissionskit, der rensede udstødningsgasserne. Alle DSB’s 33 ME-lokomotiver har emissionskittet implementeret. Det nedbragte antallet af ultrafine partikler til 160.000
Med udskiftningen af brændstofdyserne og cylinderenhederne reduceres partikelantallet til 70.000

Tallene er gennemsnitstal for målinger på strækningen fra Østerport til Nykøbing F, hvor et ME-lokomotiv trækker
vognene, og røgfanen lægger sig ned over vognene. Når lokomotivet skubber vognene, er partikelantallet markant
mindre.
Fra 2021 begynder DSB at modtage de nye, mere miljøvenlige ellokomotiver, der erstatter de aldrene ME-lokomotiver.
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Tysk-bygget el-tog kører
på skinner uden luftledninger
Trafikselskabet Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG) og Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser (EVB) i Bremervörde satte søndag de første to elektriske tog uden luftledninger i drift. Togene får deres energi fra brint under tryk, som via brændselsceller skaber energi til
togenes el-motorer
Leverandøren at togene er den franske Alstom-koncern, der har skabt en elektrisk udgave af sit Lint-tog, der blandt
andet er kendt i Nordjylland, hvor de som dieseltog dagligt kører i den regionale togtrafik fra Skørping i Himmerland
via Aalborg til Hjørring, Frederikshavn og Skagen - og mellem Hjørring og Hirtshals.
Den elektriske udgave, iLint, hvor brint under tryk er energibæreren, er hidtil leveret køreklare i to eksemplarer. Togene er bygget på Alstom's fabrik i Salzgitter, som skal bygge yderligere 14, der skal på skinnerne i Niedersachsen i
løbet af de kommende år frem til slutningen af 2021.
Magasinet Bus 9 - 2018

Miljø
De elektriske iLint-tog har et system, hvor brint og ilt reagerer i en brændselscelle og skaber elektricitet, som driver
togenes el-motorer. Tilbage bliver så vand, der må siges at meget lidt miljøbelastende med hensyn til udslip af belastende stoffer som eksempelvis CO2, NOx og partikler, som vil være udslippet fra et dieseldrevet tog.
Det store miljøspørgsmål med togene er så, hvordan brinten i tryktankene er produceret. I Tyskland kommer brint fra
naturgas og er dermed ikke specielt bæredygtigt i den store sammenhæng. Men brint kan også produceret med
strøm - elektrolyse - og med bæredygtig strøm bliver brintproduktionen løftet med op på et bæredygtigt niveau, og så
ser miljø-regnskabet betydeligt bedre ud. I dag er der elektrolyseanlæg til brintproduktion i eksempelvis Sverige, og
teknikken gennemgår en accellererende udvikling. Både med hensyn til brint under tryk og med brint "lagret" i methanol (træsprit) eller myresyre.
Det næste spørgsmål er så, hvordan det økonomiske regnskab ser ud. Systemer til brintproduktion via elektrolyse er
i dag under udvikling, så prisen på brint produceret på denne måde er stadig høj - men den er faldende.
På det økonomiske felt er systemet med tryktanke til brinten og brændselscellesystemet til el-produktionen også i
den dyre ende sammenlignet med traditionelle energisystemer med en dieseltank og en forbrændingsmotor. Men i
takt med, at systemerne bliver udviklet og produktionen af systemernes enkeltdele bliver større, vil prisen fortsætte
nedad.
I Niedersachsen handler projektet også om, at industriudvikling og om udskiftning af omkring 120 dieseltog, der et
efter et kører mod deres sidste remiseophold i løbet af de kommende 30 år.
Projektet med iLint-togene med brint som energibærer til el-motorerne har fået støtte fra den tyske forbundsregering
via et nationalt innovationsprogram for brint og brændselscelleteknologi.
Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe ElbeWeser transporterer
årligt omkring 2 millioner
passagerer i sine tog, og
omkring 4 millioner passagerer i sine busser.

(Foto: René Frampe)
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Indtryk fra en messe:

Busserne er blevet forbundet
- nu skal de være bæredygtige
Torsdag 27. september lukkede den store internationale messe for erhvervskøretøjer - IAA i Hannover - sine døre for sidste gang i denne omgang. I en god uge kunne transportinteresserede se en
del af det nyeste materiel til persontransport. I denne artikel bringer vi et indtryk af, hvad der var et
af de store temaer på årets IAA
Af Jesper Christensen
Et af de store temaer på IAA-messen - måske det største - var bæredygtig transport. For to år siden var det store
pang-ord - forbindelser. Men det er ved at være dagligdag med trådløst forbundne busser inklusiv passagerer, der er
i trådløs forbindelse med eksempelvis trafikselskabet.
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De forskellige producenter af busser, der havde valgt at udstille på IAA Nutzfahrzeuge i Hannover, viste, hvad de
havde at byde ind med, når persontransporten skal køre mod fremtiden ad en bæredygtig busbane.
Lad os tage Mercedes-Benz først - blot fordi Mercedes-Benz’ hybride udgave af Citaro-bybussen blev kåret som Bus
of the Year 2019. Ud over den hybride bus markerede Mercedes-Benz sig også med den nye eCitaro - en hel-elektrisk bybus, som er ved at være klar til serieproduktion, og som allerede er afsat til flere operatører flere steder i Tyskland.

Sikkerhed er også et centralt
punkt i moderne busproduktion. Mercedes-Benz har en
lang række forskellige tiltag
på området, som kunne ses i
den gule sikkerhedsbus.

Mercedes-Benz eCitaro er
knap i serieproduktion
endnu. Men den var med på
messen - og den på forhånd
solgt til busoperatører i Hamburg og Berlin.
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Traton Group omfatter blandt andet VW’s erhvervskøretøjer. Her en el-bus til det sydamerikanske marked.

Og en elektrisk MAN-bus til det
europæiske marked.

I en anden hal holdt Traton Group til. Traton er navnet på den fælles organisation, der omfatter MAN Truck & Bus,
VW Nutzfahrzeuge og Scania.
Sidstnævnte var mest om sig, da Scania have en hel-elektrisk bybus kørende som shuttlebus på messeområdet.
Den lydsvage bus supplerede andre rene dieselbusser og hybride busser på en yderst behagelig måde set ud fra en
besøgenes synspunkt, støjsvag og uden duft af diesel. Det leverede de hybride busser fra Hannovers trafikselskabet
også for det meste - men dieselbusserne….
Inde på Traton Group’s stand kunne man så se en Scania Interlink med gasmotor - med ren biogas vil den kunne
køre CO2-neutralt. Biogasbussen blev suppleret af en hybridbus, som også kan nedbringe CO2-udslippet.
Hos MAN på nabostanden kunne man blandt andet se en prototype af de elektriske busser, som skal testes i de
kommende måneder - og som ventes sat i serieproduktion i 2020.
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Scania stillede op med en el-bus, der indgik i shuttle-forbindelserne rundt på messeområdet i Hannover.

Hos den fjerde store europæiske producent af busser, som havde valgt at deltage
på IAA, var Volvo Busser, der for flere år
siden meldte ud med, at fremtiden for bybusser var elektrisk. Volvo Busser havde
fået plads på Volvo’s stand med en Electric
Hybrid, som kan lades op med via en pantograf på taget.

Volvo Electric Hybrid på IAA.

Materiel

Italienske Iveco havde op til IAA-messen
taget en markant beslutning og sat skilte med
adgang forbudt for diesel-køretøjer op rundt
om deres stand. Alle de udstillede køretøjer
kunne betegnes som bæredygtige med hensyn til deres energiforbrug. Iveco viste både
en to-akslet el-bus og en elektrisk led-bus
frem på sin stand - og så en naturgasbus.
Iveco peger, at den el, som busserne skal
bruge, selvfølgelig skal være grøn, for at busserne kan kaldes bæredygtige, og at naturgassen skal være biogas produceret ud fra
eksempelvis affald. Det er interessant at se,
at en stor koncern som Iveco melder så klart
ud med hensyn til den bæredygtige fremtid.
De bæredygtige busser holder klar - så er det blot op til trafikselskaber og operatører at tænke bæredygtigt i beslutninger, krav, udbud og indkøb.
På messen var der også producenter, der udelukkende producerer el-busser - eksempelvis kinesiske BYD. Men
hvad BYD har at byde på i øjeblikket må vente til Magasinet Bus 10 - 2018.

Det var interessant at konstatere, at busproducenter som hollandske VDL og polske
Solaris i år havde valgt IAA fra og i stedet var kørt til Berlin med deres busser for at
deltage i Innotrans-messen. Innotrans-messen i Berlin har fokus på persontransport
med både tog, letbaner, sporvogne og altså også busser. I år besøgte omkring
160.000 mennesker de 3.062 udstillere, der havde valgt Innotrans som udstillingssted.
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Hybridbus fra Mercedes-Benz blev årets bus
Juryen bag International Bus and Coach of the Year-prisen har udpeget Mercedes-Benz Citaro Hybrid som Bus of the Year 2019. Prisoverrækkelsen fandt sted på Daimlers stand på IAA-messen i
Hannover 19. september. IAA åbner for det brede publikum torsdag med 27. september som sidste
åbningsdag
- Bussen er en god og relativ billig løsning, der tilgodeser klimaet og behovet for energibesparelse, specielt hvad
angår bytransport. Bussen kan sættes på vejene med det samme uden anskaffelse af ny infrastruktur. Sammen med
HVO og/eller biodiesel kan bussen konkurrere med andre alternative brændstoffer om at begrænse emission i byområder, lyder det fra Tom Terjesen, der er formand for juryen bag International Bus and Coach of the Year.
- Du kan tjene penge med en kort tilbagebetalingsperiode og stadig spare brændstof, hvilket har en positiv indvirkning på totalomkostningen, påpeger han videre.
Bus Euro Testen
Bus Euro Testen, som dannede grundlag for
voteringen, tager fire dage og starter med at
teste tekniske parametre såsom bussens acceleration og bremseevne for at få et indtryk
af køretøjets evner. Under en omfattende todages prøvekørsel bliver busserne derefter
testet af jurymedlemmerne på en rute, som
svarer til en eksisterende busrute på offentlige veje.
På denne rute bliver bussen bedømt på parametre såsom køreegenskaber, styretøj og
chaufførens udsyn, adgang til vedligeholdelse, passagerkomfort, bussens egnethed til
at håndtere kørestole og barnevogne, gelændernes placering, rengøringsvenlighed, bussens konstruktion, sæder, vinduer osv.
Udover disse parametre, bliver bussen bedømt på dens miljøvenlighed, bæredygtighed
samt dens evne til at være effektiv og økonomisk rentabel. Bussen med den højeste score
vinder International Bus of the Year prisen.

Juryen består af 21 professionelle journalister, der alle er specialiserede i køretøjer for
passagertransport. Alle juryens medlemmer
er frivillige og underlagt strenge krav for at
opretholde neutralitet. Danske Busvognmænd
med Busmagasinet er repræsenteret i juryen
som repræsentant for Danmark.
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Reservedelslageret kommer tættere på kunderne
Besko A/S, der blandt andet leverer reservedele til lastbiler og busse, kommer endnu tættere på
kunderne med et nyt nærlager-koncept - BesContainer. Med konceptet gør Besko det nemt for kunderne at håndtere lagerstyringen og giver hurtig og effektiv adgang til reservedele
BesContainer-konceptet er reelt et transportabelt selvbetjeningslager, som Besko A/S stiller til rådighed hos kunden,
som dermed får et skræddersyet produktsortiment lige indenfor rækkevidde.
Selvbetjeningslageret er en 14 fods container med indbyggede reoler og med plads til omkring 500 varenumre. Den
skal servicere kunden hurtigt og effektivt. Mangler en medarbejder i virksomheden reservedele, kan beholdningen
tjekkes online, hvorefter medarbejderen med et personligt keykort i hånden får adgang til containeren og varerne på
hylden. Alle varer er chipmærkede og scannes automatisk til fakturering inden medarbejderen forlader containeren.
Besko står for genopfyldning af BesContaineren.
- Som kundernes mobilitetspartner, ønsker vi at tilbyde kunderne ydelser, som skaber værdi for deres forretning. Det
gør vi naturligvis ved hele tiden at give kunderne en topprofessionel betjening, samtidig med at vi tilpasser løsninger
og finder det set-up, der er mest optimal for vores kunder, siger direktør i Besko, Kim Jepsen.
- Kunderne skal undgå unødvendig og dyr ventetid, og derfor har vi stor fokus på at være i kort leveringsdygtig afstand til dem. Med det nye koncept, får kunden både produkterne tættere på og får effektiviseret lagerstyringen, siger
Kim Jepsen videre.
De første to BesContainere er stillet til rådighed hos kunder i Korsør og Esbjerg.
Besko har afdelinger i Aalborg, Århus, Herning, Kolding, Padborg, Odense, Greve og Næstved. Her lagerfører
Besko, stort set alt inden for reservedele og tilbehør til lastbiler, busser, påhængs- og sættevogne.
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Spansk koncern køber polsk busproducent
Den polske producent af eksempelvis el-busser, Solaris, oplyste onsdag 5. september, at alle Solaris-aktier var overtaget af den spanske producent af først og fremmest togmateriel, CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles)
Solaris oplyste, at handlen er et resultat af en
proces, hvor den polske busproducent har søgt
efter investorer for at sikre fremtiden. Solaris
Bus & Coach vil blive en del af CAF-gruppen,
som vil sikre, at begge selskaber vil kunne levere fremtidsorienterede løsninger til kollektiv
transport
CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles)
har over 100 års historie bag sig. Selskabet er
noteret på den spanske børs og arbejder med
design, produktion, vedligeholdelse og levering
af rullende materiel og togvogne. Et andet område er løsninger for transport i byer, hvor e-mobility er med i pakken.
CAF leverer løsninger til kunder over det meste
af verden.
CAF’s administrerende direktør og topchef siger
i forbindelse med købet af Solaris, at CAF med
Solaris vil skabe en førende virksomhed inden
for mobilitet i byerne.

Polske Solaris, der blandt andet har leveret bybusser til Aarhus, er
blevet spanskejet.

Solaris’ grundlægger, Solange Olszewska, siger,
at det har været en svær beslutning for ham og hans familie at sælge virksomheden.
- For over 20 år siden grundlagde min mand og jeg virksomheden, der i dag beskæftiger næsten 2.500 mennesker
og er aktiv på over 30 markeder. Jeg ved, at jeg overlader virksomheden i gode hænder. CAF vil fortsætte med best
practice i Solaris-navnet og vil lade det vokse yderligere, siger Solange Olszewska.

Busser købes til ophugning og skrot
Kontakt: Telefon 4015 1188
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Til venstre holder færdige lift- og minibusser fra VBI Minibus & Components Aps i Kliplev. Til højre holder nogle raåvogne.

Danmarks største leverandør
af liftbiler og minibusser
bygger op i Kliplev
Vejstruprød Bus Import (VBI) er i dag Danmarks største leverandør af liftvogne og minibusser til erhvervsmæssig persontransport. Firmaet, der også forhandler Iveco busser og har import af Isuzu
busser til Danmark og Polen, producerer de fleste VBI’s egen fabrik i Kliplev i Sønderjylland
Af Mikael Hansen, journalist for Magasinet Bus
Selv om italienske Iveco er storproducent af liftvogne og minibusser er der langt imellem levering af en Iveco Daily til
en dansk vognmand. Langt de fleste liftvogne og minibusser er fortsat bygget på et Mercedes Sprinter karosseri
- Sprinteren er det, folk er vant til at købe. Og kan man ikke give kunden en væsentlig prisforskel er det svært at flytte
kunden over i et andet mærke, Iveco Daily er desværre dyrere end Sprinter, så den sælger vi meget sjældent på det
danske marked, siger Dan Bork Pedersen, der er direktør i VBI. Han forklarer videre:
- Vi sælger nogle få liftvogne og minibusser af andre mærker - Ford, MAN, Fiat eller Renault - men Mercedes SprinMagasinet Bus 9 - 2018
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ter er standardvognen.
VBI sælger lidt over 300 liftvogne og minibusser om året. Leverancerne er i høj grad styret af trafikselskabernes Flextrafikudbud og kommunernes udbud af handicap- og specialkørsel.
Den nye taxilov er endnu ikke slået igennem i salget af liftvogne og minibusser.
- Der er for få at de nye tilladelser i spil til at vi kan mærke det på salget, siger Dan Bork Pedersen.
Han fortæller dog, at VBI har fremstillet en prototype af en luksusudgave beregnet til limousinekørsel. Vognen er præsenteret
på flere udstillinger i løbet af året, men Dan Bork Pedersen erkender, at firmaet var for tidligt ud i forhold til markedet.
Egen fabrik i Kliplev
Frem til 2014 fik VBI sine liftvogne og minibusser produceret i
Polen. I foråret 2014 overtog VBI den fabriksbygning i Kliplev,
som tidligere rummede minibusproducenten MCM Karosseri,
som gik konkurs i 2012. På rekordtid blev bygningen igen indrettet til opbygning af liftvogne og minibusser. Finn Hansen, der har
været i branchen en del år, er i dag afdelingsleder på karosserifabrikken, som er en selvstændig virksomhed i VBI-koncernen VBI Minibus & Components Aps.

Dan Bork Pedersen, direktør i VBI Group.

- Vi er en selvstændig produktionsvirksomhed. VBI er selvfølgelig
den største kunde, men vi leverer også til andre kunder i Danmark og udlandet, siger Finn Hansen og fortsætter:

- Vi har udviklet vores eget gulv og vores egne stoleben til liftvogne og minibusser. Og disse to komponenter sælger
vi til mange af vore kolleger i Europa.
Et lettere, stærkere og mere fleksibelt gulv
I en bygning skråt over for karosserifabrikken produceres VBI
eget patenterede gulv til minibusser. Det er Finn Hansen,
som har haft ansvaret for udviklingen af gulvet. Han forklarer:
- Vi har valgt en kombination af krydsfiner og aluminiumsskin-

Finn Hansen er afdelingsleder
på fabrikken i Kliplev.
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Skinne til fastspænding.

Fleksible komfortsæder står klar til
montering

Minibus er klar til at køre med turister.

ner med Airline-system til stole og kørestolsseler.
Det var vigtigt at nedsætte vægten, fastholde styrken og samtidig gøre gulvet mere fleksibelt. Kunden kan indenfor vide rammer fastlægge
placeringen af alu-skinnerne.
- Desuden har vi udviklet særlige stoleben i stål og aluminium til vognens sæder. Det er kombinationen af gulv og
stoleben, der er blevet en succes for VBI.
Gulvet L-Floor er patenteret af VBI. Forud for et sådant patent - og forud for at montere gulvet og stolebenene i den
allerførste minibus foretages en omfattende og kostbar testprocedure, hvor komponenternes sikkerhed testes efter
strenge EU-normer.
De strengeste normer gælder for personbiler (M1), som typisk refererer til kørsel på motorvej med 130 km i timen.
Reglerne for minibusser (M2) er noget mere lempelige, og en minibus må da også højst køre 100 km i timen på motorvej - med tempo 100 godkendelse.
- Vi accepterer selvfølgelig de forskellige regelsæt, men tester i henhold til EU-reglerne, siger Finn Hansen og fortsætter:
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- Ud over EU-regler er der supplerende danske køretøjsregler, som vi selvfølgelig også overholder. Fra vores synspunkt kan det være besynderligt, at det niende passagersæde betyder overgang fra M1 til M2 og dermed til et helt
andet regelsæt. Det er samme køretøj, vi taler om. Vognmanden skal altså vælge, hvordan køretøjet skal indregistreres. Til gengæld kan det være svært at få øje på et klart og tydeligt hensyn til passagerernes sikkerhed i de komplicerede regler, specielt når man er kørestolsbruger.
VBI er i gang med at udvikle en endnu lettere variant af VBI-gulvet til minibusser (M2).
Liftvogne og minibusser
Den opmærksomme læser vil have bemærket, at de køretøjer, som VBI producerer i Kliplev, hele vejen igennem er
blevet omtalt som liftvogne og minibusser.
I princippet kan vognene være begge dele. Kun antallet af stole afgør om køretøjet er en personbil (M1) til brug for
taxikørsel eller flexkørsel, eller en minibus (M2), til brug for flexkørsel, turistkørsel eller rutekørsel. Vognmanden skal
altså vælge, hvordan køretøjet skal indregistreres, og hvilket regelsæt, der skal følges.
Der er tale om flere størrelser af køretøjer - mellem 3,5 tons og 5 tons - fra en kort liftvogn til en lang minibus med op
til 20 sæder med mange varianter derimellem.
- Vi har i mange år solgt klart flest M1-biler. Men tendensen er, at antallet af M2-biler er stigende, forklarer Dan Bork
Pedersen og fortsætter:

Her er en ny bil blevet afmonteret for det fabriksmonterede interiør.

Her er et gulv blevet
monteret.
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- Det har i perioder været svært for vognmændene at finde chauffører med buskørekort. Desuden er der flere minibusser i gang som turistbusser, end der var tidligere.
Fra råvogn til færdigt køretøj
Produktionen i VBI Minibus & Components er den største på fabrikken i Kliplev nogensinde - forventet 400 køretøjer i
2018. Heraf sælges ca. 300 af VBI’s salgsorganisation, mens de øvrige 100 køretøjer går til andre kunder i Danmark
og udlandet.
Hovedaktiviteten for de 20 medarbejdere på fabrikken er montage, og det er et grundlæggende håndværksbaseret
arbejde.
- Vi producerer kun gulve og stoleben selv, alle øvrige komponenter indkøbes hos underleverandører. Det er den
økonomisk bedste løsning, forklarer Finn Hansen.
Udgangspunktet er en råvogn - typisk en Mercedes Sprinter. Første del af arbejdet er at rippe vognen for paneler, førersæde og andre forhåndsmonterede dele. Så lægges gulvet i og køretøjets elektriske system monteres, og i en minibus er der stadig tale om et traditionelt elektrisk system med én ledning til hver elektriske enhed.
Derefter monteres kørestolsliften. Paneler og førersæde genmonteres, lamper og andre elektriske komponenter
monteres. Til sidst sættes passagersæder i køretøjet, og der foretages udvendig foliering i vognmandens farver og
med vognmandens logo og tekst - og så er liftvognen eller minibussen klar til levering til kunden.
VBI råder over et bredt sortiment af passagersæder, og alle sæder kan leveres i de farver, kunden ønsker. Det nyeste skud på stammen er særlige komfortable, fleksible og brede sæder til særlig skånsomme former for patienttransport.
Førerpladsen følger personvognsstandard
Magasinet Bus spørger til førerpladsen - chaufførens daglige arbejdsplads. Bliver der gjort noget særligt ud af den?

Så er det tid til montering af lift.
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karosseri til test at gulv og stoleben.

- Førerpladsen er i udgangspunktet i samme standard
som i en personbil - det gælder i hvert fald til Mercedes
Sprinter. Så vi synes ikke, der er behov for at tilføje
noget til den standard. En sjælden gang ønsker en
kunde et andet førersæde, og så kan vi også klare det,
siger Finn Hansen.
Gas- eller eldrift?
En liftvogn eller en minibus er stadig et traditionelt dieseldrevet køretøj. Magasinet Bus spurgte Dan Bork Pedersen om perspektiverne i gasdrift eller eldrift for denne køretøjstype.
- Det er simpelthen ikke aktuelt på nuværende tidspunkt. Vi har fået enkelte forespørgsler, men der er store tekniske
og økonomiske forhindringer for at realisere gas- eller eldrift. Der skal udvikles meget på teknikken, og de offentlige
slutkunder skal være villige til at betale en betydelige merpris. Det ser vi slet ikke tegn på i markedet. Det vil først
ske, når bilproducenterne har udviklet gas- eller eldrevne varianter, der kan konkurrere på fleksibilitet og omkostningsniveau med et dieseldrevet køretøj, siger Dan Bork Pedersen.
Liftvogne og minibusser er der altid brug for
Dan Bork Pedersen ser omvendt et stigende behov for liftbiler i takt med en aldrende befolkning.
- Der vil altid være brug for en liftbil eller en minibus til at befordre de mindst mobile borgere, og vi følger markedet
tæt og er parat til at følge op med tekniske forbedringer i den takt som de offentlige slutkunder efterspørger det, påpeger Dan Bork Pedersen.

En færdig kabine er klar til
montering af sæder med
mere.
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Volvo Bussars nye turistbus i topklassen
fik en bæredygtig pris i Hannover
Prisen Sustainable Bus Award 2019 Coach blev onsdag tildelt Volvo Bussar’s nye turistbus-model
Volvo 9900, som vil før sommerferien kunne beskrive i Magasinet Bus, som vi her på transportnyhederne.dk udgiver en gang månedligt
Prisen Sustainable Bus Award 2019 Coach belønner ikke blot den miljømæssige side, men en hel række bæredygtighedsaspekter - eksempelvis sikkerhed, komfort, støjniveau, genindvinding og producentens generelle miljøtilgang.
"The launch of the new 9900 range represents a real turning point for Volvo. Modern design, improved Cx and new
driving area, together with the well known Volvo Dynamic Steering, are just some of the main new features developed by the Swedish manufacturer", skriver juryen bag prisen i en udtalelse.
Magasinet Bus 9 - 2018

Busrejser
- At tage mod Sustainable Bus Award 2019 er vældigt hædrende. Valget af vinder viser, at juryen virkelig har set til
helheden i sin bedømmelse, siger Ulf Magnusson, der er Europachef hos Volvo Bussar.
- Med en meget god brændstofeffektivitet, ledende sikkerhed og et højklasset miljø for både chauffør og passagerer
giver Volvo 9900 vores kunder den bedst tænkbare forudsætning for en langvarig, bæredygtig og lønsom virksomhed, siger han videre.
Sikkerhed: Safety Zone Management, Driver Alert System og et nyt kraftigere kollissionsværn forrest er nogle af sikkerhedsnyhederne i Volvo 9900
Arbejdsmiljø: En nyindrettet integreret førerplads giver chaufføren bedre forudsætninger for at kunne arbejde effektivt og uforstyrret. Manøvreringen af Volvo 9900 understøttes og gøres lettere af Volvo Dynamic Steering og bussens
lave tyngdepunkt som øger stabiliteten
Brændstof og C02: En lav luftmodstand og en række vægtbesparende tiltag bidrager til en god brændstofeffektivitet
og et lavere udslip af CO2. Ved at tilvælge eksempelvis Dynamic Chassis Lowering og Volvo I-See, der optimerer gearskiftene i forhold til topografien - om det går op eller ned ad bakke - kan brændstofforbrug og CO2-udslip yderligere
begrænses,

Sustainable Bus Award blev indstiftet i 2016. Vinderne bliver udpeget af en jury med medlemmer fra busmedier i syv
europæiske lande.

VolvoBussars nye 9900 turistbus blev hædret på IAA i Hannover.
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Ny net-side bygger på ledige bussæder
Fredag 28. september kørte den første bus mellem Aalborg og Aarhus med rejsende, der havde fået
plads via web-siden pendulfart.dk. Bag siden, der betegner sig selv om en bus-områdets pendent til
fly-områdets momondo, står Colourtours.dk, som ifølge selskabet webside blev stiftet først på året af
den tidligere ejer af Rødbillet, Thomas Hintze
Af Jesper Christensen
Thomas Jensen, der er salgschef og presseansvarlig hos Pendulfart.dk, forklarer konceptet over for transportnyhederne.dk.
Det handler om formidling af ledige pladser i de turistbusser, som dagligt kører rundt i landet. I første omgang er der
fokus på busser, der kører mellem Aalborg og Aarhus. Fredag 28. september var der opgjort mandag 24. september
seks afgangstider på listen fra Aalborg til Aarhus og et tilsvarende antal den modsatte vej.
Hvis en turistbusvognmand eksempelvis har en tur fra Aalborg til Aarhus, hvor der er ledige pladser, kan han annoncere efter passagerer til pladserne via pendulfart.dk. Det er selvfølgelig ikke gratis for busvognmanden at benytte
pendulfart, som vil have betaling for servicen. Men udgangspunktet er, at vognmanden gennem pendulfart.dk vil
kunne få udnyttet kapaciteten bedre.
Thomas Jensen forklarer, at det er op til vognmanden at beslutte, hvor mange ledige pladser i bussen han vil annoncere til salg. Han oplyser afgangstiden fra eksempelvis Aalborg, så den kan komme på listen over forbindelser. Og
pendulfart.dk er ikke kun forebeholdt vognmænd, der tager udgangspunkt i Aalborg og Aarhus. En busvognmand
med en tur fra Skagen til Grænsen kan også annoncere ledige pladser på siden, hvis han er indstillet på at holde ind
i Aalborg og Aarhus.
Den begrænsning, der ligger i pendulfart.dk på premieredagen og dagene derefter - at pendulfarten kun er mellem
Aalborg og Aarhus - vil i takt med udviklingen blive mindre. Pendulfart.dk regner med løbende at kunne udvide servicen til at omfatte bustransport med turistbusser til hele landet - altså der, hvor turistbusvognmændene har ture hen.
- Senere går vi til København, siger Thomas Jensen.
Moms på billetten
Thomas Jensen forklarer, at da konceptet bygger på ledige pladser i busser, der kører turistkørsel, og som lejlighedsvis kan have ekstra passagerer med, er billetprisen inklusiv moms.
- Turistbusserne kører i enkeltstående tilfælde, siger Thomas Jensen og forklarer, at hvis der er tale om regelmæssig
og planlagt kørsel, handler det om fjernbuskørsel - og det kræver en fjernbus-tilladelse.
Colourtours.dk blev ifølge CVR-registret etableret 25. januar i år med Gert Clausen fra Højbjerg som direktør. Bestyrelsen bestod på det tidspunkt af Morten Bøgh Jensen, Aarhus, Thomas Hintze, Colombia og Finn Mikkelsen, Viby J.
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Krydstogtskib nummer 100 anløber Skagen
siden indvielsen af de nye krydstogtfaciliteter
Mandag anløb krydstogtskibet »Marina« Skagen Havn som krydstogtskib nummer 100 siden de nye
krydstogtfaciliteter stod færdig for tre et halvt år siden i foråret 2015. Effekten af den seneste havneudvidelse, der tilførte en 500 meter lang krydstogtkaj og moderne modtagefaciliteter, ses dermed
tydelig i statistikken
Krydstogtskibet »Marina« anløb som krydstogtskib nummer 100
siden indvielsen af de nye krydstogtkajer i foråret 2015 Skagen
Havn med omkring 1.200 gæster. Samlet har de 100 krydstogtskibe har haft godt 130.000 gæster med til Skagen.

Krydstogtskibe i Skagen Havn:
•
•
•
•
•

- Hver gang vi når en milepæl som denne, glæder vi os over, at investeringen i havneudvidelsen i den grad har båret frugt. Det er
samtidig resultatet af vores løbende arbejde med destinationsudvikling i tæt samarbejde med vores krydstogtnetværk Cruise Skagen, siger Willy B. Hansen, der er administrerende direktør Skagen Havn.

2014: 10 skibe og 7.564 gæster
2015: 14 skibe og 21.888 gæster
2016: 13 skibe og 10.880 gæster
2017: 31 skibe og 33.088 gæster
2018: 45 skibe og 69.000 gæster

I 2014 var der 10 krydstogtskibe og 7.500 gæster i Skagen Havn. Antallet af skibe er mere end firedoblet til 45 skibe
og 69.000 gæster i 2018. Cruise Skagen evaluerer løbende på rederiernes og gæsternes oplevelse af Skagen som
destination.
- Rederierne roser vores faciliteter og vores placering. Vi har en rigtig god beliggenhed i forhold til skibe, der sejler
mellem Baltikum og de norske fjorde, og dem der sejler ud fra Southampton, Kiel og Amsterdam. Vi hører fra gæsterne, at de føler sig trygge og sikre her. Vi har gode attraktioner, shoppingmuligheder og spisesteder, og så har
Skagen en størrelse, som gør det nemt at tage på dagsbesøg, siger Anne Sofie Rønne Jensen, der er Cruise Manager Cruise Skagen.
60 millioner kroner i omsætning
En undersøgelse fra 2015 viser, at en krydstogtgæst i gennemsnit bruger 465 kroner på et besøg i Skagen til udflugter, shopping, mad og drikke samt transport. Det giver en omsætning på 60 millioner kroner for de 130.000 krydstogtgæster, der har besøgt Skagen siden begyndelsen af 2015.
- Krydstogtaktiviteterne er med til at skabe en øget økonomi, der reelt bredes ud over hele regionen, men naturligvis
særskilt er til fordel for lokalsamfundet i Skagen. Med den væsentlige størrelse som krydstogtaktiviteterne efterhånden er nået op på, så bliver den positive afsmittende effekt og værdiskabelse mere synlig. Der er således mange parter, som nyder godt af den økonomi, der skabes i hele værdikæden relateret til krydstogtanløb, siger havnedirektør
Willy B. Hansen.

I 2019 er der foreløbigt anmeldt 40 anløb, som i gennemsnit er lidt større end i år. Derfor forventes der i øjeblikket
omkring 68.000 gæster i 2019.
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En af de små smarte løsninger: Adgang til busperroner på Haarby Rutebilstation.

Når kantstenen bliver en uoverstigelig barriere
For de fleste mennesker - unge som gamle - er det ikke noget problem at komme over en kantsten.
Et almindeligt skridt - eventuelt et lille hop - kan gøre det. Derfor tænker de fleste heller ikke på, at
kantstenen kan være et problem for nogle. Men god tilgængelighed er langt fra en selvfølge i dagens trafik
Af Mikael Hansen
For et ganske stort mindretal er kantstenen alligevel et problem. Mange mennesker har en nedsat personlig mobilitet
på grund af svækkelse eller sygdom. Der er mange grader af bevægelseshandicap - fra de langsomme og forsigtige
ældre mennesker, som er bange for at falde til kørestolsbrugere. I mellemgruppen findes brugere af stok, gangstativ
og rollator. Det er en ganske stor del af befolkningen, der er tale om.
Det er kommunerne, der er ansvarlige for den lokale offentlige infrastruktur - gader, veje, fortove, cykelstier, busstoppesteder med videre. Alle kommuner har en tilgængelighedspolitik, og mange har en tilgængelighedsstrategi. For det
er en almen accepteret politik, at personlig mobilitet er en menneskeret, og at der skal en særlig indsats til at kompensere for blandt andet bevægelseshandicap.
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Hvordan står det så til med den trafikale tilgængelighed i dagens Danmark?
Ikke helt skidt, men heller ikke rigtigt godt. Med små midler kunne det blive meget bedre.
Langt de fleste fodgængerovergange har afrundede skrå opkørsler fra kørebanen til fortovet til gavn for brugere af
kørestole og rollatorer, men så er der desværre nogle få steder, hvor de skrå kanter mangler.
De fleste stationer har elevatorer, så de svage passagerer også kan komme fra den ene perron til den anden, men
man skal kende sin station, for nogle steder mangler elevatoren stadig.
Som person med nedsat mobilitet skal man også kende sit busstoppested. Tilgængeligheden på busstoppesteder er
meget forskellig - mange steder er forholdene gode, men endnu flere steder mangler der én eller flere af de nødvendige faciliteter. Og fem gode faciliteterne på et stoppested hjælper ikke meget, hvis der mangler bare én vigtig facilitet - det kunne for eksempel være den skrå kant mellem kørebane og fortov.
Mens de store byer bygger om - eller er blevet bygget om - er tilgængeligheden desværre det første offer. Mange af
de midlertidige trafikløsninger har ikke indtænkt tilgængelighed - i hvert fald ikke så konsekvent, at det virker i praksis.
Men så bliver det jo godt - meget godt - når metroen og letbanen åbner. Den københavnske metro og den århusianske letbane er eksempler på god tilgængelighed - indtænkt helt fra begyndelsen i de store projekter.
IC3-togene har stadig tre trin op - god tilgængelighed i togtrafikken var konsekvent indtænkt i IC4-projektet. IC4skandalen har betydet et mindst 20 år langt tilbageslag for tilgængeligheden i den landsdækkende togtrafik.

Her er tre anbefalinger for bedre tilgængelighed i trafikken:
•
•
•

Den første er tanken, bevidstheden om tilgængelighed i alle faser af trafikprojekter
Den andet er at dele sin viden, at lære teknikken af de andre - alle de små smarte løsninger
Den tredje er et tilgængelighedstjek, hvor ingeniører, trafikplanlæggere og chefer selv tager en prøvetur eller to i
kørestol

God tilgængelighed: Fodgængerovergang uden striber - med helle og lave kanter på
Bogensevej i Odense.
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Ny gebyr- og afgiftsbekendtgørelse på
vejtransportområdet er sendt i høring
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet et udkast til en ny bekendtgørelse, som fastsætter
gebyrer og afgifter på vejtransportområdet i 2019. Udkastet omfatter blandt andet en række nye satser, som følge af, at varebiler reguleres i den seneste ændring af lov om godskørsel. Høringsfristen
er 2. oktober
Med den nye bekendtgørelse regulerer Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen en række gebyr- og afgiftssatser på vejtransportområdet gældende for 2019.
•
•
•
•

Gebyret pr. syn og omsyn forbliver på 20 kroner i 2019.
Gebyrsatsen for legitimationskort for specialtransportassistance bliver nedsat fra 165 kroner i 2018 til 160 kroner i 2019
Gebyrsatsen for chaufføruddannelsesbevis til førere af lastbiler og busser bliver justeret fra 155 kroner i 2018 til
180 kroner i 2019
Gebyrsatsen for chaufførkort på taxiområdet bliver sat op fra 600 kroner i 2018 til 800 kroner i 2019

Afgiften på udstedelse af tilladelser til erhvervsmæssig persontransport i biler (taxi-tilladelse) bliver reguleret med følgende satser:
•
•

For tilladelser med gyldighed på op til fem år bliver satsen øget fra 600 kroner i 2018 til 605 kroner i 2019
For tilladelser med gyldighed over fem år bliver satsen øget fra 1200 kroner i 2018 til 1211 kroner i 2019

Som følge af seneste ændring af godskørselsloven bliver to nye gebyrer indført på varebilsområdet:
•
•
•

Et gebyr for varebilschaufføruddannelsesbevis på 340 kroner i 2019
Et gebyr pr. udstedt tilladelse på 1.400 kroner i 2019 for tilladelse til vognmandsvirksomhed på varebilsområdet
Gebyrsatsen efter regning for tilladelse til at drive kørselskontor, der sælger erhvervsmæssig persontransport i
biler (taxikørsel) og gebyrsatsen for godkendelse af uddannelsessteder, der udbyder kurser for taxichauffører
og varebilschauffører forbliver på 800 kroner i 2019 for begge områder

Interesserede kan se udkastet ti bekendtgørelserne på Høringsportalen - klik her:

Forsikringsselskab kommer med nye tilbud
Efter godt halvandet år på transportmarkedet er forsikringsselskabet Alm. Brand klar med nye tiltag over for sine kunder på området
Alm. Brand udvidede sidst i august sin forsikringsportefølje til erhvervskunder med en forbedret arbejdsskadeforsikring og en sygedriftstabsforsikring.
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Olieselskab er klar med nyt sikkerhedstiltag
til chaufførvikarer
Når en chauffør bliver syg, skal på ferie, eller der er behov for en ekstra hånd i højsæsonen, benytter vognmænd chaufførvikarer, men det kan være en udfordring med hensyn til sikkerheden, når de
skal have energi på køretøjerne. Olieselskabet YX Erhverv er klar med en tankningsløsning til branchens vikarer og afløsere, der øger sikkerheden og forbygger brændstofsvind, der fortsat er et stort
problem for landets vognmænd, når dieselkort bliver misbrugt
Med hensyn til brændstofsvind lancerede olieselskabet YX Erhverv tilbage i efteråret 2017 kortløs tankning, hvor
man fjernede den største sikkerhedsrisiko - selve kortet.
Det tiltag har YX Erhvervs kunder taget godt imod. Mange chauffører, der har glemt deres kort, har kunnet foretage
nødtankninger med mobilen. Den positive modtagelse betyder, at YX Erhverv også lancerer kortløs tankning til transportbranchens mange chaufførvikarer, som typisk ikke har en firmatelefon.
Med den nye løsning får disponenten - typisk vognmanden - mulighed for at kunne generere individuelle koder til de
vikarer, de hyrer ind. Vikarer og afløsere har i forbindelse med ferie eller sygdom almindeligvis ikke en firmatelefon,
så i stedet for at give dem et nyt brændstofkort eller telefon kan vognmanden nu selv lave en kode til dem, som de
kan indtaste direkte på terminalen uden at have en telefon. Vognmanden bestemmer selv, hvor længe koden skal
være gyldig.
- Brændstofsvind er desværre fortsat en stor belastning for landets vognmænd. Vi arbejder derfor kontinuerligt på at
udvikle sikkerhedsløsninger, som skaber større sikkerhed og øger deres bundlinje, siger Claus Gottlieb, der er direktør i YX Erhverv.
- Vi er altid i dialog med vores kunder, og vi mærker stor efterspørgsel på løsninger målrettet de mange chauffører og
afløsere i branchen. Derfor er vi meget tilfredse med at kunne lægge dette ekstra lag på vores sikkerhedsløsninger,
siger han videre.
Med det nye sikkerhedstiltag skal chaufførvikarerne altså tanke med en kode uden telefon eller det velkendte plastikkort. Det gør de ved at indtaste den kode på terminalen, som vognmanden har givet dem. Derefter fortsætter transaktionen, som man kender den.
Den nye sikkerhedsløsning til chaufførvikarer indføres i oktober og forventes at inkludere samtlige YX-anlæg i Danmark. Udover den kortløse betaling har YX Erhverv tidligere indført sikkerhedstiltag som videoovervågning, to-kortsystemer, Alarm 24/7, købsmax, geografisk spærring, tidsbegrænset spærring og kilometeralarm.
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Undersøgelse af erhvervschauffører og mobiltelefoner:

Hver sjette erhvervschauffør
kigger på mobilen under kørslen
En ny undersøgelse, som Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension præsenterede på en konference 12. september, viser, at 17 procent af erhvervschaufførerne læser sms, mail eller indhold på
nettet, mens han eller hun kører i trafikken. Transportminister Ole Birk Olsen (LA) vil have straffen
skærpet for at bruge mobiltelefoner og andre mobile enheder under kørsel
Undersøgelsen, der blev offentliggjort på den årlige Sikker Trafik Erhverv-konference, som Rådet for Sikker Trafik og
Forsikring & Pension afholdt 12. september, er baseret på svar fra 1.051 erhvervschauffører, som har deltaget i en interviewundersøgelse , hvor de er blevet spurgt om, hvad de laver bag rattet.
Hver sjette erhvervschauffør (17 procent) svarer, at han eller hun ofte eller engang imellem ser på sin telefon og
læser sms, mail eller indhold på internettet, mens de kører i trafikken. Sidste år var der 26 procent af erhvervschaufførerne, der sagde, at de kigger på mobilen bag rattet. Selv om der altså er tale om, at færre gør det, så er det stadig
for mange, lyder det fra Rådet for Sikker Trafik.
I den nye undersøgelse siger fire procent af erhvervschaufførerne desuden, at de inden for det sidste år er kørt galt i
arbejdstiden, og 20 procent svarer at de har været lige ved at køre galt.
- Uopmærksomhed er hvert år skyld i voldsomme trafikulykker, og derfor er det vigtigt, at flere holder fokus på trafikken og ikke alt muligt andet bag rattet. Der kan ske store skader, hvis en erhvervschauffør i en fuldt læsset varevogn
eller en lastbil overser en bilkø eller cyklister i trafikken, siger Mogens Kjærgaard Møller, der er administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik.
19 procent kan ikke lade være
I undersøgelsen blandt erhvervschaufførerne har Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension også spurgt erhvervschaufførerne, hvorfor de foretager sig uopmærksomme handlinger bag rattet.
Knap hver femte (19 procent) svarer, at det er fordi, de ikke kan lade være, mens 22 procent begrunder det med, at
køretøjet er deres kontor. 15 procent siger, at de tror, at arbejdspladsen forventer, at de er tilgængelige på telefonen,
og seks procent begrunder det med, at det er fordi, de keder sig.
For at få flere virksomheder til at sætte fokus på de ansattes kørsel i trafikken afholder Rådet for Sikker Trafik og
brancheorganisationen Forsikring & Pension onsdag 12. september en trafiksikkerhedskonference med cirka 100 repræsentanter for mellemstore og store transportvirksomheder. På konferencen vil der blandt andet blive sat fokus på
uopmærksomhed og træthed blandt erhvervschauffører i trafikken.
Minister vil skærpe straffen
Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) deltager på trafiksikkerhedskonferencen, hvor han klokken 14 uddeler Sikker Trafik Erhverv-prisen til en transportvirksomhed, der har gjort en ekstra indsats for at få de ansatte til at køre mere sikkert.
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- Det er fantastisk egoistisk og enormt farligt, hvis chaufføren kigger andre steder hen end på vejen, når man kører
rundt med flere ton metal for enden af speederen. Ja, faktisk viser forskning og undersøgelser, at risikoen for ulykker
øges, når man som fører koncentrerer sig om andre ting end kørselsrelaterede opgaver. Derfor glæder det mig, at
nogle virksomheder gør en særlig indsats for at øge opmærksomheden. Og så fremsætter vi snart et lovforslag, som
netop sætter fokus på uopmærksomhed, så det fremadrettet kommer til at give et klip i kørekortet, hvis man bruger
håndholdt teleudstyr under kørslen, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.
Foruden at hædre en trafiksikker virksomhed vil Rådet for Sikker Trafik, Forsikring & Pension, politiet og Dansk Indu-

Fakta om undersøgelsen
I undersøgelse indgår svar fra 1.051 erhvervschauffører, der har svaret på følgende spørgsmål:
”Hvor ofte gør du følgende, når du kører i arbejdstiden med minimum 40 km/t.?” (tal i parentes er fra en lignende
undersøgelse fra 2017).
•
•
•
•
•

11 procent taler ofte eller engang imellem i håndholdt telefon (2017: 17 procent)
17 procent ser ofte eller engang imellem på sin telefon – fx læser sms, mail eller er på nettet (2017: 26 procent)
Ti procent skriver ofte eller engang imellem på telefon eller iPad (14 procent)
Otte procent læser ofte eller engang imellem i papirer eller på iPad (2017: 16 procent)
36 procent taster ofte eller engang imellem på sin GPS (2017: 42 procent)

Undersøgelsen er baseret på svar fra 1.051 erhvervschauffører, der kører lastbil (11 procent), bus (8 procent),
varevogn (29 procent) eller personbil (53 procent) i arbejdstiden. Undersøgelsen er gennemført af Userneeds for
Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension, juli 2018).

Relevante fakta om trafikulykker:
•

•

•

Der er et erhvervskøretøj i hver tredie
dødsulykke og i hver sjette ulykke med alvorligt tilskadekomne, viser tal fra Vejdirektoratet
Varebiler har tre gange større risiko for at
blive involveret i trafikulykker end personbiler ifølge Havarikommissionen
Halvdelen af de alvorlige lastbilulykker
kunne have været undgået, hvis chaufførerne havde orienteret sig bedre og holdt
fokus på trafikken og vejens forløb. Det
viser en tidligere undersøgelse fra Havarikommissionen

Magasinet Bus 9 - 2018

Trafiksikkerhed

Sverige skærper reglerne til vinterudrustning
Fra vintersæsonen 2019-2020 vil der gælde skærpede regler i Sverige med hensyn til vinterudrustningen på lastbiler og busser over 3,5 ton. Når sæsonen for vintervejr begynder 1. december 2019
skal lastbiler, busser og personbiler med en totalvægt på over 3,5 ton have vinterdæk eller tilsvarende dæk på alle aksler
I den kommende vinterperiode fra 1. december 2018 til 31. marts 2019 vil det nuværende krav om vinterdæk på drivakslerne stadig gælde.
- Jeg vil ikke se endnu en vinter, hvor svenske veje blokeres af køretøjer, der hænger i bakkerne og skaber omfattende trafikproblemer, siger Tomas Eneroth, der er trafikminister i den svenske regering.
- Nu er det slut med tunge køretøjer, der kører uden vinterdæk, siger han videre.
Den svenske regering har også besluttet at give Transportstyrelsen til opgave at se på de korte trækkere - EU-trækkere med to aksler, der er koblet under en tre-akslet trailer.
Transportstyrelsen skal blandt andet analysere, i hvilket omfang disse vogntog er indblandet i ulykker. Trafikstyrelsen
skal se på, hvilke tekniske løsninger, der findes for at øge trafiksikkerheden og eventuelt foreslå regelændringer, der
kan øge trafiksikkerheden.
- Vi har set, at såkaldte EU-vogntog har forårsaget alvorlige ulykker på vejene. Nu vil jeg have Transportstyrelsen til
at komme med forslag, som regulerer anvendelsen af og dermed øger trafiksikkerheden, siger Tomas Eneroth.

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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VLAK-Regeringen:

Kørekortene skal være digitale
Den venstre-ledede VLAK-Regering vil gøre kørekort digitale, som det første skridt på vejen mod digitale ID-beviser, så man ikke behøver at have legitimation andre steder end på sin mobil
Efter VLAK-Regeringens opfattelse skal være muligt at tage sit kørekort med sig som app på ens mobile enhed.
Målet er, at vi som borgere i Kongeriget Danmark skal kunne have kørekortet og andre ID-beviser lige ved hånden,
når vi behøver dem.
Argumentationen fra VLAK-Regeringens innovationsminister Sophie Løhde (V) for at tage det første skridt mod at
gøre relevante ID-beviser digitale ved at lave en app til kørekortet lyder således:
I dag har de fleste en smartphone, og den er blevet en fast del af mange danskeres hverdag. Mange bruger mobilen
til for eksempel at betale regninger i netbanken, se deres lønseddel i eBoks eller overføre penge med MobilePay.
Mobilen har nærmest erstattet pungen, og derfor giver det god mening at få kørekortet på mobilen, så det altid er lige
ved hånden.
Initiativet er en del af VLAK-Regeringens digitale servicereform 'Digital service i verdensklasse', der er det andet af i
alt seks reformspor i regeringens Sammenhængsreform.
Reformen skal skabe bedre sammenhæng på tværs af den offentlige sektor og give bedre velfærd for borgerne.
Kørekortet vil blive digitalt i form af en app, som man kan logge ind på ved at taste en personlig kode eller afgive et
personligt fingeraftryk.
App’en vil fungere som et supplement til det fysiske kørekort, som altså stadig kan bruges som hidtil. Udover at gøre
kørekortet digitalt vil regeringen forenkle og digitalisere ansøgnings- og sagsbehandlingsprocessen på kørekortområdet.
- Mange oplever, at der er meget lang ventetid på at få behandlet deres ansøgning om kørekort, fordi det foregår manuelt og papirtungt. Derfor vil regeringen, ud over at gøre selve kørekortet digitalt, også se på mulighederne for at digitalisere ansøgningsprocessen, så det sparer tid hos både ansøgerne og sagsbehandlerne, siger transportminister
Ole Birk Olesen (LA).
Kørekortet bliver det første ID-bevis, der bliver digitalt, men det er ambitionen, at andre ID-beviser som for eksempel
sundhedskortet også skal være digitale, så man altid har mulighed for at have kortene ved hånden.
Kørekort-app’en, der skal være et supplement til det fysiske kørekort, forventes klar inden udgangen af 2020.
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Højesteret har dømt i sag mod Uber-chauffører
Højesteret afsagde torsdag 13. september sin dom i fire sager, hvor fire Uber-chauffører havde fået
bødestraffe på mellem 40.000 kroner og 486.500 kroner ved Landsretten. Højesterets vurdering var,
at bøderne var passende. Højesteret afgjorde også, at anklageskrifterne var udformet på en måde,
så de levede op til love og konventioner. Med Højesterets afgørelse kan anklagemyndigheden gå videre med sager mod omkring 1.500 personer, der er sigtet for at have udført ulovlig persontransport
gennem Uber’s app - og mod Uber som selskab
Skat modtog i september 2016 oplysninger fra de hollandske skattemyndigheder om udbetalinger fra Uber B.V. i Holland til Uber-chauffører i Danmark. Disse oplysninger blev i december 2016 videregivet til Københavns Politi, der efterfølgende rejste tiltale mod fire personer for overtrædelse af taxilovgivningen og færdselsloven.
Ved Landsrettens dom blev de tiltalte fundet skyldige efter anklageskrifterne, dog således at en af de tiltalte, der var
tiltalt for at have udført 5.428 taxikørsler, blev dømt for at have udført 5.427 taxikørsler.
Højesteret fastslog, at anklageskrifterne var udformet på en måde, der levede op til præciseringskravet i Retsplejeloven og til de krav, der stilles efter artikel 6 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.
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Højesteret fastslog endvidere, at det ikke udgjorde en fejl, at Landsretten havde tilladt dokumentation af politirapporter med de tiltaltes forklaringer om forholdene.
De overtrædelser af taxilovgivningen og færdselsloven, som de tiltalte var dømt for, måtte anses for en række ensartede og kontinuerlige handlinger med en sådan indre sammenhæng, at de udgjorde en fortsat forbrydelse, og Højesteret fastslog derfor, at der på tidspunktet for sigtelserne ikke var indtrådt forældelse af strafansvaret.
Højesteret udtalte endvidere, at det var berettiget, at de oplysninger, som Skat modtog fra de hollandske skattemyndigheder, indgik i straffesagen mod de tiltalte.
Ved strafudmålingen havde Landsretten lagt vægt på karakteren af de begåede forhold, og at der var tale om et betydeligt antal kørsler til samtidig pådømmelse. Landsretten havde under disse omstændigheder fastsat bøderne med
udgangspunkt i de af Uber udbetalte beløb. Højesteret fastslog - henset til, at anklagemyndigheden ikke havde nedlagt påstande om konfiskation - at bøderne under de anførte omstændigheder var fastsat med udgangspunkt i de udbetalte beløb.
Højesteret nåede således til samme resultat som Landsretten.

Uber kommenterer Højesterets dom
- Vi er meget skuffede på de involverede chaufførers vegne, og vores højeste prioritet er at støtte
dem i denne vanskelige tid, siger Daniel Byrne, der er senior kommunikationsrådgiver hos amerikanske Uber, der har en kørselstjeneste af samme navn
-Vi er i gang med at ændre måden, vi arbejder på, hvor vi arbejder ud fra lokal lovgivning og samarbejder med professionelle chauffører med licens rundt omkring i Europa. Chaufførerne, som benyttede Uber-app’en, spillede en afgørende rolle i forhold til at skabe en sikker, pålidelig og prisvenlig løsning til de hundredtusindvis af danskere, der
benyttede vores app til at komme rundt i København, siger han videre.
Et af spørgsmålene, som Højesteret tog stilling til, var, om anklagemyndigheden lovligt kunne anvende skattedata,
som var blevet delt til skatterevisionsmål. Skat i Danmark havde fået oplysninger fra de hollandske skattemyndigheder om udbetalinger til personer i Danmark, som havde udført persontransport med deres private biler mod betaling.
Det kunne anklagemyndigheden ifølge Højesterets afgørelse.
Uber har nævnt, at de personer, som har udført persontransport mod betaling i deres egne biler, har gjort det for at
tjene lidt ekstra penge. De fire personer, som fik deres sag prøvet ved Højesteret blev ved byretten i København
idømt bøder på henholdsvis 486.500 kr., 110.000 kr., 60.000 kr. og 40.000 kr. Bødestørrelserne afspejler, hvor meget
de fire personer havde kørt ind via Uber’s kørselstjeneste.
På det seneste har Uber ændret holdning til, hvordan virksomheden vil drive virksomhed. Det er sket efter en række
domme, der har dømt Uber ude i flere lande. I Danmark trak Uber sig frivilligt for et par år siden. I dag lyder det fra
Uber, at det hensigtsmæssigt at regulere nye servicer som Uber. Uber er indstillet på at engagere sig i at gøre sit til,
at regeringen og branchen kan finde løsninger på, hvordan Danmark bedst kan regulere området og tage ny teknologi til sig.
Uber’s holdning til den netop afsluttede sag er i dag, at det ikke handler om, hvorvidt de dømte chauffører burde
have betalt skat. Uber tror, at selskabet fremadrettet har en større rolle at spille i forhold til, at chaufførerne betaler
skat af den indkomst, de måtte få via kørselstjenesten i fremtiden.
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1.413 virksomheder søgte om
i alt 19.931 taxi-tilladelser
Færdselsstyrelsen modtog op til tredje lodtrækning om tilladelser efter den nye taxilov ansøgninger
fra 1.413 virksomheder om i alt 19.931 tilladelser. Lodtrækningen om tilladelserne blev gennemført i
begyndelsen af september, og vinderne af de 150 tilladelser blev fundet. Der blev også trukket 50
ansøgninger ud til ventelisten
Lodtrækningen foregik elektronisk ligesom de tidligere lodtrækninger og blev foretaget af en ekstern statsautoriseret
revisor.
Alle ansøgere vil modtage en mail i virksomhedens e-boks fra Færdselsstyrelsen om resultatet af deres ansøgning.
Færdselsstyrelsen er begyndt at behandle de udtrukne ansøgninger og forventer, at ansøgningerne er færdigbehandlet inden for 8 uger. Det vi sige omkring udgangen af oktober.
Ansøgningerne på ventelisten vil blive aktiveret, hvis:
•

en eller flere af de udtrukne ansøgninger bliver trukket tilbage

eller:
•

en eller flere af de udtrukne virksomheder ikke opfylder de krav, der er fastsat i taxilovgivningen.

Den fjerde lodtrækning finder sted 30. november. Der kan ansøges om tilladelser i perioden 1. oktober - 12. november 2018.
Det har været et krav for at deltage i lodtrækningen, at ansøgeren dokumenterede at opfylde egenkapitalkravet til det
ansøgte antal tilladelser. Dette krav vil også være gældende i fjerde lodtrækningsrunde.

Et tjek af udtrækningslisten viser, at 29 af de udtrukne selskaber er iværksætterselskaber med samme ejer - Cabital
Finans A/S, der har adresse hos TaxiNord i Virum og er ejet af Dantaxi 4x48 F.M.B.A. og Lars Christian Christiansen.
Interesserede kan se udtræknings- og venteliste efter tredje runde her:
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Politiet sigtede 22-årig mand for pirattaxikørsel
En 22-årig mand blev natten til søndag 9. september sigtet for at køre pirattaxi, da han blev opdaget
af en politipatrulje i krydset Hasle Ringvej/Randersvej i Aarhus. Østjyllands Politi er særligt opmærksomme på pirattaxikørsel for tiden, og betjentene spottede omkring klokken 02.00 den 22-årige, da
han holdt ind til siden i sin bil på en mistænkelig måde
Manden bag rattet forklarede betjentene, at bilen havde haft lidt motorproblemer, og at han derfor var blevet nødt til
at holde ind til siden midt i det hele. Patruljen kunne dog ikke konstatere nogen problemer med bilen. Da de spurgte,
hvem passageren på forsædet var, forklarede den 22-årige fører, at det var hans gamle dansklærer, som han tilfældigvis havde mødt og nu kørte hjem for at gøre en god gerning. Pudsigt nok havde passageren og føreren forskellige
svar på, hvor og hvornår de havde været lærer og elev, og til sidst måtte passageren erkende, at han ikke kendte føreren. Tværtimod havde de netop mødt hinanden, da den 22-årige havde holdt ind til siden og spurgt, om han ville
have et lift. De havde ikke nået at aftale et beløb for kørslen.
Ud fra betjentenes observationer og de to mænds forklaringer blev den 22-årige sigtet for at køre taxi-kørsel i en privat bil.

Taxichauffør måtte lægge kæbe
til fodboldspillers udfald
Natten til søndag 9. september omkring klokken tyve minutter i tre fik Københavns Politi en anmeldelse om, at en taxi-chauffør havde været udsat for vold i det indre København. Politiet har
efterfølgende sigtet fodboldspilleren Niclas Bendtner for vold mod taxichaufføren
Under episoden brækkede Niclas Bendtner kæben på taxichaufføren, der kørte i en taxi for selskabet Dantaxi
4x48.

Politiet har sigtet en pirattaxi-chauffør
Østjyllands Politi fremstillede i denne uge en 32-årig mand for Retten i Aarhus. Manden er foreløbigt sigtet for
misbrug af to dankort for i alt omkring 115.000 kroner. Dankortene stammer fra henholdsvis et røveri og et tyveri,
der fandt sted i forbindelse med pirattaxikørsel under Aarhus Festuge
Anklagemyndigheden begærede den 32-årige varetægtsfængslet, mens Østjyllands Politi efterforsker sagen.
Da der fortsat er en mindst én formodet medgerningsmand på fri fod, anmodede Anklagemyndigheden om lukkede døre under grundlovsforhøret.
Bødeniveauet for overtrædelse af bestemmelser i den nye taxilov er blevet hævet væsentligt i forhold til den
gamle lov. Mindre alvorlige overtrædelser straffes med bøde på 5.000 kroner, alvorlige overtrædelser straffes
med bøde på 15.000 kroner, mens meget alvorlige overtrædelser - eksempelvis kørsel uden tilladelse til erhvervsmæssig persontransport - straffes med bøde på 35.000 kroner.
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Biludlejer lancerer international chaufførservice
Europcar, der er en europæisk dækkende biludlejningsorganisation, har lanceret en ny professionel
chaufførservice, der skal sikre pålidelig transport til døren af medarbejdere med international rejseaktivitet. Det nye koncept er især målrettet større virksomheder samt møde- og eventbranchen
Biludlejningsvirksomheden Europcar lancerer nu den eksklusive chaufførservice Europcar Global Driver Services i
Danmark, så virksomheder kan hyre professionelle chauffører, der sørger for sikker, bekvem og rettidig transport fra
for eksempel lufthavnen til slutdestinationen. Booking over hele Europa kan foretages via én platform.
- Selvom alternative transportløsninger har vundet indpas på det seneste, oplever vi en stigende efterspørgsel på dedikeret chaufførservice. Og i kraft af vores globale tilstedeværelse kan virksomheder og private meget enkelt booke
biler, for eksempel til brug for transport fra en lufthavn og ind til centrum, siger Christian Ree, der er administrerende
direktør hos Europcar i Danmark.
Han forklarer, at man med den nye chaufførservice kan give sine forretningsforbindelser en god oplevelse, og man
kan selv få komfort til at arbejde på vej til og fra ens møde. Samtidig kan man regne med, at alle chauffører er professionelle i faget og er engelsktalende.
Europcar Global Driver Services har tre serviceniveauer - economy, business og first class - samt muligheden for en
business-van, hvis kunderne ønsker et mobilt mødelokale. På alle serviceniveauer er der professionelle chauffører,
og der er fleksibilitet, hvis en bestilt tur skal ændres eller aflyses, og chaufførservicen kan også bookes på timebasis.
Chaufførservice til eventbranchen
Europcar Global Driver Services er tilgængelig for både virksomheder og private, men det er især de professionelle
transportbehov, den nye service sigter efter at dække. Udover internationale virksomheder med meget rejseaktivitet
fokuseres der især på hele møde- og eventbranchen.
- Arrangører af kurser, konferencer eller andre events, der skal have hentet hovedtaleren, som alle er kommet for at
høre, skal føle sig 100 procent tryg ved at vide, at hovedpersonen når frem til tiden. Når det virkeligt er vigtigt, at alt
klapper, så tror jeg, at mange professionelle aktører vil sætte pris på en mere eksklusiv service med en stærk organisation i ryggen, som man har tillid til leverer varen, siger Christian Ree.

Love og regler

VLAK-Regeringen vil styrke indsatsen mod
brodne kar på selskabs- og regnskabsområdet
VLAK-Regeringen vil sætte ind med flere kontrolmedarbejdere over for virksomheder, der bryder
selskabs- og regnskabsreglerne og mistænkes for svindel. I forslaget til finansloven for næste år har
VLAK-Regeringen afsat 80 millioner kroner til indsatsen. De 60 millioner kroner kommer fra finansloven, de resterende 20 millioner kroner sker ved omprioriteringer i Erhvervsministeriet
Indsatsen målrettes de virksomheder, hvor der er særlige indikationer på, at der foregår ulovligheder.
- Tilliden til vores erhvervsliv er helt afgørende for vækst og velfærd i vores samfund. Når virksomheder anvendes til
kriminelle formål, påfører det andre virksomheder og samfundet økonomiske tab. Derfor sætter vi ind mod de brodne
kar på selskabsområdet. Jeg har tiltro til, at Erhvervsstyrelsen nu får håndteret situationen, sådan at vi effektivt kan
få dæmmet op for denne form for kriminalitet, siger erhvervsminister Rasmus Jarlov (K).
Erhvervsministeriet peger på, at nye teknologier, som machine learning, har vist, at langt flere virksomheder bryder
reglerne på selskabs- og regnskabsområdet end hidtil forudsat. Med den styrkede indsats forventes det, at der bliver
sat yderligere omkring 11.000 kontrolsager i gang årligt målrettet de virksomheder, hvor der er særlige indikationer
på, at der foregår ulovligheder.
- For mig som erhvervsminister er det afgørende, at Erhvervsstyrelsen styrker kontrolindsatsen på en sådan måde,
at der slås hårdt og effektivt ned over for de virksomheder, som svindler, og ikke pålægger den store andel af lovlydige virksomheder nye byrder. Virksomheder, som snyder, skal ikke kunne sove roligt om natten, siger Rasmus Jarlov.
Allerede fra oktober ændres registreringssystemerne, så der sker automatisk overvågning af adresserne på ledelsesmedlemmer i virksomhederne. Det vil betyde, at Erhvervsstyrelsen kan gøre skattemyndighederne opmærksomme
på, hvorvidt adresseoplysninger på enkeltmandsvirksomheder er korrekte eller ej.
Endvidere vil Erhvervsministeriet i den kommende folketingssamling fremsætte forslag om at ændre CVR-loven. Det
vil betyde, at når den ansvarlige for en enkeltmandsvirksomhed flytter til udlandet, vil det fremover ikke være lovligt at
være registreret som enkeltmandsvirksomhed uden en kontaktbar adresse.
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Aarhus Letbane er begyndt at køre til Odder. Det blev markeret lørdag 8. september ved en fest, der blev våd p grund af
regn. Inde i toget var stemningen høj. (Foto: Aarhus Letbane)

Letbanen blev fejret
ved en festlig og våd begivenhed
Regnen væltede ned, men humøret var højt, da 300 borgere i Odder lørdag 8. september fejrede, at
Aarhus Letbane nu kører mellem Odder og Aarhus
De omkring 300 borgere, der var mødt op for at fejre Letbanen, kunne søge i ly for regnen i et udstillingstog, der var
stillet op ved Odder Station i dagens anledning. Meget passende indtog dagens talere letbanetogets førerkabine og
greb mikrofonen, så alle i det fyldte tog kunne høre, hvad der blev sagt.
Odders borgmester Uffe Jensen (V) lagde for og glædede sig over, at Odder by og kommune nu igen havde fået en
direkte forbindelse til Aarhus.
Enhedslistens Keld Hvalsø, formand for Teknisk Udvalg i Aarhus Kommune og medlem af bestyrelsen for Aarhus Letbane, fulgte trop ved at kalde Letbanen for et eventyr.
- Der har været mange bump på vejen, men nu kører Letbanen, og jeg er overbevist om, at det bliver en succes,
sagde han.
Også regionsrådsformand Anders Kühnau (S) glædede sig over Letbanens åbning.
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- Letbanen krydser kommunegrænsen, og er for alvor blevet et regionalt transportmiddel, der giver let adgang til uddannelse, arbejde, service, fritid og kultur på en bæredygtig og klimavenlig måde, sagde han.
Sløjfe i stedet for klip
Forbindelsen mellem Odder og Aarhus gik igen i alle taler. Derfor blev den traditionelle fejring med at klippe en rød
snor i stedet markeret ved at binde en rød sløjfe som symbol på, at Odder nu hænger bedre sammen med Aarhus.
Som led i markeringen var det hele lørdagen gratis at køre med Letbanen mellem Odder og Aarhus H. Det tilbud benyttede mange mennesker sig af - mange af dagens afgange var ifølge Letbanen fyldt til sidste ståplads.
Letbanen mellem Odder og Aarhus har været i drift siden lørdag
25. august. Den kører to gange i
timen mellem Odder og Aarhus
på hverdage med en ekstra afgang i myldretiden morgen og eftermiddag. Køreplanen kan ses
på midttrafik.dk.
Med Letbanen er det muligt at
køre fra Odder gennem Aarhus H
til den nye havnefront og videre til
Skejby. Her servicerer Letbanen
blandt andet det nye Universitetshospital og de mange arbejdspladser i Business Park Skejby.

Odder Kommune og borgmester Uffe Jensen havde rullet den røde løber ud.

Den røde snor blev bundet sammen som symbol på forbindelsen mellem Odder og Aarhus.
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Letbanen mellem Odder og Aarhus
kører med fyldte tog i myldretiden
Efter næste to års pause blev kørslen på Odderbanen genoptaget lørdag 25. august. Selv om åbningen først blev annonceret fredag 24. august om eftermiddagen, var der godt med passagerer med
Letbanens første afgang fra Odder lørdag morgen. Resten af weekenden kørte de nye letbanetog,
der har plads til 256 passagerer, typisk med 40-50 procent belægning, hvilket svarer til 100-130 passagerer i gennemsnit
Foto: Asger Christiansen og Jens Hasse/Chili Foto
Mandag 27. august - den første hverdag for den nye letbanestrækning - var kunderne og med. Afgangene i myldretiderne var fyldt til sidste ståplads, og det har været situationen hele den første uge i drift, oplyser Aarhus Letbane.
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Bekymringer om, hvorvidt kunderne ville vende tilbage til banen mellem Odder og Aarhus efter næsten to års pause,
blev med Aarhus Letbanes ord gjort til skamme.
- Kunderne har taget særdeles godt imod Letbanen. Vi har fra starten kørt med fyldte tog i myldretiderne, men også
midt på dagen er der mange passagerer. Det er meget positivt. Vi ser det både som et udtryk for, at Letbanen har
været savnet, og at den udfylder en vigtig rolle for den kollektive transport i området, siger Aarhus Letbanes direktør
Michael Borre.
Mindre forsinkelser
Med åbningen af strækningen mellem Odder og Aarhus har Aarhus Letbane ikke blot udvidet letbanestrækningen
med 30 kilometer. Selskabet er også begyndt at køre med den anden af to typer letbanetog - det knapt 40 meter
lange Stadler Tango med plads til 256 passagerer.
Samtidig blander man for første gang en letbanestrækning, der kører på banesignaler mod Odder med strækningen i
det centrale Aarhus, hvor letbaneførerne kører ’på sigt’. Endelig er den tre kilometer lange strækning mellem Universitetshospitalet i Skejby og Lisbjergskolen også åbnet.
- Det er en ny og mere kompleks driftssituation, men det er gået godt. Vi har haft nogle aflyste afgange og enkelte afgange har kørt med forsinkelser på fire-fem minutter. Det er forventeligt i en indkøringsfase, og på sigt får vi samme
høje rettidighed, som vi har på den indre strækning, siger Michael Borre.

Letbanen i Aarhus er efterspurgt
Lørdag 25. august begyndte letbanetogene at køre mellem Aarhus
H og Odder. Den enkle rejsemåde til og fra stationer på strækningen
er hurtigt blevet eftertragtet. På første hverdag efter Odderbanens
åbning var letbanetogene så fyldt, at der opstod kapacitetsudfordringer i morgenmyldretiden, når togene ankom til Aarhus H
Det har betydet, at Midttrafik har indsat en ekstra afgang fra Aarhus H klokken
7.45 - fem minutter før toget fra Odder holder ved perronen for at åbne dørene
for ud- og indstigende rejsende.
Forud for den ekstra afgang var der betydeligt flere, der ville stige ind i toget,
end der var plads til.
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I Grenaa’s sydvestlige del var de i sommer i gang med at bygge en ny station. De har stadig god tid, da Letbanen først
begynder at køre i marts næste år.

Aarhus Letbane:

Letbanen til Grenaa vil åbne sidst i marts
Efter en grundig vurdering af arbejdets omfang sammen med assessor, ASAL-konsortiet og Keolis,
forventer Aarhus Letbane at kunne åbne strækningen til Grenaa i slutningen af marts næste år. Forventningen om at kunne åbne til Grenaa sidst i marts er baseret på en grundig gennemgang af
alle udestående opgaver, siger Aarhus Letbanes direktør Michael Borre
Der ligger en række opgaver og arbejde, der skal udføres for at få strækningen godkendt til kørsel med passagerer.
Sammen med strækningen Aarhus - Grenaa vil strækningen Lisbjerg - Lystrup også blive godkendt. Dermed vil hele
letbanens første etape på i alt 110 kilometer være åben for passagerer.
- Forventningen om at kunne åbne til Grenaa sidst i marts er baseret på en grundig gennemgang af alle udestående
opgaver. Arbejdet er udført i samarbejde med assessor, ASAL-konsortiet og operatøren Keolis og baseret på de erfaringer, som vi fik fra den nylige godkendelse af strækningen mod Odder. Her fik vi det hidtil mest præcise indtryk af,
hvor lang tid godkendelsesprocessen forventes at tage. Tilsammen gør det, at vi nu har en realistisk plan, siger Michael Borre.
Tidsplanen kan rykke sig
Når der endnu ikke kan gives en præcis dato for åbningen af strækningen til Grenaa, skyldes det ifølge Aarhus Letbanen godkendelsesprocessen.
•
•

Først skal Aarhus Letbane og assessor udarbejde en omfattende ansøgning
Dernæst har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen brug for en sagsbehandlingstid, som kan variere alt efter ansøgningens kvalitet og mængden af spørgsmål, som styrelsen måtte have frem mod en godkendelse

Samme proces blev benyttet for godkendelsen af strækningen til Odder.
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- Det betyder i sagens natur, at tidsplanen fortsat kan rykke sig. Men efter vores fælles gennemgang af de udestående opgaver med alle parter og sammenholdt med den forventede sagsbehandlingstid til myndighedsgodkendelsen, er det Aarhus Letbanes overbevisning, at strækningen til Grenaa bør kunne åbne for passagerer sidst i marts,
siger Michael Borre.
Med den nye tidsplan står det klart, at strækningen til Grenaa åbner tre måneder senere end Aarhus Letbane ind til
nu havde forventet.
- Vi er rigtigt kede af, at vi med denne tidsplan skuffer en masse mennesker, og det beklager vi meget. Men vi må erkende, at vi dels har haft brug for at uddrage noget læring af godkendelsen af strækningen til Odder, dels udføre en
grundig vurdering af de udestående opgaver, siger Michael Borre.
Efter gennemgangen af alle udestående opgaver står det klart for Aarhus Letbane, at særligt udarbejdelsen af de trafikale anlægsbestemmelser vil kræve mere tid end forventet. Anlægsbestemmelserne omfatter krav til kommende
ændringer, ombygninger og udskiftninger af letbaneanlægget og skal være på plads, før strækningen til Grenaa kan
godkendes.
Udfordringen er, at de trafikale anlægsbestemmelser først kan færdiggøres efter at alle andre normer og regler er beskrevet. Det gælder også de normer, der allerede er beskrevet i forbindelse med godkendelsen af den indre strækning og strækningen mod Odder, da der i anlægsbestemmelserne henvises til mange af disse og vice versa.
For at udarbejde ansøgningen om godkendelse hurtigst muligt har Aarhus Letbane sat flere ressourcer på opgaven.
Blandt andet er der udpeget ansvarlige for hver af de opgaver, der skal løses.
Godt samarbejde med Styrelsen
- Alle parter har lært af godkendelsesprocessen for først den indre strækning og derefter strækningen til Odder. Man
skal huske på, at Aarhus Letbane er den første af sin slags i Danmark, og at det derfor er første gang, at man bygger
og godkender en letbane herhjemme. Det giver nogle udfordringer og overraskelser, men vi har i dag et virkelig godt
samarbejde med Trafik-, Bygge- og
Boligstyrelsen. Den indbyrdes kommunikation er væsentligt forbedret,
samarbejdet er gjort smidigere og
tidsplanerne er nu mere realistiske,
siger bestyrelsesformand for Aarhus Letbane Steen Stavnsbo.

Midttrafik fortsætter kørslen med
erstatningsbusser mellem Grenaa
og Aarhus indtil Letbanen åbner.
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Klokhøjen er en ny station ved Lisbjerg, hvor bilister, cyklister og gående let kan tage toget til Aarhus Midtby - eller en
station på vejen i den ene eller andet retning. (Foto: Aarhus Letbane)

Pendlerplads med letbane og cykler
er åbnet ved Aarhus
De mange pendlere fra nord, der hver dag tager turen ind til midtbyen af Aarhus, har med et nyt parkér og rul-videre anlæg ved Klokhøjen ved Lisbjerg fået en ny mulighed for at komme frem til målet
Med åbningen af letbanestrækningen mellem Skejby og Lisbjergskolen er Parker & Rejs-anlægget ved Klokhøjen i
Lisbjerg er også åbnet. Anlægget, som har gratis pladser til 80 cykler og 100 biler, er placeret tæt ved motorvejen. På
den måde kan det komme flest muligt pendlere til gavn - uanset om de kommer til Klokhøjen på to eller fire hjul.
Trafikknudepunktet ved Klokhøjen er et led i Aarhus Kommunes overordnede strategi om at gøre det nemmere for
trafikanter at kombinere flere transportformer. Derfor er der placeret pendlercykler på stedet, så bilister langvejs fra
frit kan vælge, om de vil tage Letbanen eller en cykel videre ad supercykelstien ind mod centrum.
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Aarhus Letbane Etape 2:

En ny Brabrand Station skal undersøges
Aarhus Kommune sætter gang i de nærmere undersøgelser af en ny terminal - eller station i Brabrand i Aarhus’ vestlige bydel, hvor togene ikke har haft stop siden 1979
En ny station i Brabrand kan blive et knudepunkt for togtrafik, busser og etape 2 af Letbanen.
- Vi skal se på den rolle, som en station i Brabrand kan spille, både på kort sigt med letbane til Brabrand og på lang
sigt med en ny Silkeborg-bane. Vores undersøgelser tager udgangspunkt i, at Letbanen kører til den nye station,
hvor også flere busser vil standse. Undersøgelserne handler også om at se på mulig byudvikling i oplandet, siger
Hans V. Tausen, der er civilingeniør i Aarhus Kommune.
En kommende station i Brabrand skal enten placeres ved krydset Silkeborgvej/Stenbækvej eller lidt længere mod
vest ved krydset Silkeborgvej/Truevej.
Allerede i efteråret 2016 blev der gennemført en forundersøgelse af en direkte bane på strækningen Aarhus-Silkeborg. Bliver der etableret dobbeltspor mellem de to byer, kan togene undervejs stoppe i Svejbæk, Låsby, Galten,
Framlev, Brabrand og Åby.
Fra et stop i Brabrand vil det være muligt at køre med tog til Aarhus C på syv minutter. Og en dobbeltsporet regionalbane vil gøre det muligt at rejse mellem Aarhus H og Silkeborg på 23 minutter. Samtidig vil det på Brabrand Station
være muligt at stige om til Letbanen, som efter planen skal køre til Aarhus H via Gellerup, Bispehaven og Viborgvej.
Med finansloven blev der i 2017 afsat 40 millioner kroner til forundersøgelser og VVM-undersøgelse af etape 2. Og i
maj i år gav byrådet i Aarhus grønt lys til at sætte gang i undersøgelserne, herunder vurderingen af den nye Brabrand Station. Målet er, at kunne drage en foreløbig konklusion om og hvordan der skal arbejdes videre med projektet kan ligge klar i 2019. Herefter kan der sættes gang i selve projektafklaringen, miljøundersøgelser og mere konkret
planlægning for de områder, der berøres.
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Hovedstadens Letbane ved den kommende Glostrup Nord station. Letbanen forventes at stå klar til brug i 2025.

Letbane sætter sport i Hovedstaden
I løbet af de kommende uger og måneder går arbejdet med at anlægge hovedstadens nye letbane i
gang.
Letbanen er central, når det gælder udviklingsplanerne i kommunerne langs strækningen. Vurderingen er, at den
kommende letbane, der vil løbe langs med Ring 3 og forbinde Lyngby i nord med Ishøj i sydvest, vil løfte den kollektive trafik på tværs af hele Region Hovedstaden, når den står klar i 2025.
•
•
•
•
•
•

I løbet af efteråret vil de første spor af Hovedstadens Letbane kunne ses langs Ring 3.
I Glostrup skal der opføres et kontrol- og vedligeholdelsescenter, hvorfra letbanen skal styres, og hvor tog kan
rengøres og vedligeholdes.
I Brøndby begynder arbejdet med at anlægge en stibro over Ringstedbanen.
Ved Buddinge Station tages der fat på at bygge en ny fodgængertunnel.
Desuden skal ledningerne under jorden flyttes og omlægges langs hele strækningen, så der kan gøres plads til
letbanebyggeriet.
Når letbanen står klar til brug i 2025 vil den binde seks S-togs-linjer sammen på tværs af hovedstaden.
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- Vi glæder os til at tage fat på byggeriet af Hovedstadens Letbane, som vil løfte infrastrukturen og udvikle områderne
langs letbanen. Men inden vi kan få glæde af letbanen, skal den bygges, og vi ved, at det kan medføre gener for borgerne, siger projektdirektør Patrik Magnusson fra Hovedstadens Letbane.
Gener og trafikale udfordringer
Anlægsarbejdet vil i sær kunne mærkes hos de mange trafikanter på langs og tværs af Ring 3. Kommunerne langs
strækningen og Vejdirektoratet har i den anledning indgået et samarbejde, som skal sikre aktuel og pålidelig trafikinformation, så trafikanterne får de bedste muligheder for at tilrettelægge deres kørsel i perioden. Der stilles desuden
en række krav til entreprenørerne om, at de eksempelvis ikke må ombygge bestemte kryds samtidig.
- Vi gør, hvad vi kan for at mindske generne i anlægsfasen. Arbejdet kommer dog til at flytte meget rundt i perioden,
så det vil ikke være de samme strækninger, der påvirkes meget i hele perioden, siger Patrik Magnusson.

Eksempler på anlægsarbejde i 2018
•
•
•
•

Rydning af området ved det kommende kontrol- og vedligeholdelsescenter i
Glostrup
Sti-bro over Ringstedbanen i Brøndby
Fodgængertunnel ved Buddinge St.
Omlægning af forsyningsledninger langs hele linjeføringen

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

Flydende forbindelser

Stena Line har øget kapaciteten over Kattegat
Stena Vinga, der tidligere hed Hammerodde, og som det svenske rederi købte af rederiet Færgen
for et års tid siden, er nu i drift på ruten Frederikshavn-Göteborg. Færgen øger kapaciteten på ruten
og er en del af Stena Lines vækststrategi
Stena Vinga har fået en make-over på Øresundsværftet i Landskrona, og sejler nu på ruten Frederikshavn-Göteborg
i Stena Lines røde, hvide og blå farver. Stena Vinga er et led i Stena Lines vækststrategi for ruten Frederikshavn-Göteborg. Den nye færge erstatter fragtfærgen Stena Gothica, og tager nu både passagerer og fragtkunder.
- Vi er meget glade for at have fået Stena Vinga med i flåden på ruten. Vi har nu en mere moderne færge med faciliteter, der er designet både til vores fragtkunder og passagerer. Med Stena Vinga øger vi vores kapacitet og tilbyder
passagerne mere fleksibilitet i forhold til afgangstider, siger Tony Michaelsen, der er chef for Stena Lines ruter mellem
Danmark og Sverige.
Passagererne kan se frem til at komme om bord til loungeområder med behagelige hvilestole, restaurant og en bordershop. Lastbilchauffører har adgang til Truckers Lounge med gode siddepladser, TV, bad og vaskemaskine.
Stena Line købte Stena Vinga fra rederiet Færgen for cirka et år siden. Dengang hed færgen Hammerodde, hvor der
er et fyrtårn. Stena Line har videreført navnetraditionen og har opkaldt Stena Vinga efter et betydningsfyldt fyr i Göteborg.
- Fyret Vinga er et velkendt vartegn både for Göteborgs indbyggere og for de fartøjer, der anløber til byens havn.
Fyret har historiske koblinger til Danmark, og navnet passer derfor godt til Stena Line og vores ruter, siger Tony Michaelsen.
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Byggeriet af Danmarks tredjestørste bro
- broen over Masnedø er sat i gang
Byggeriet af Danmarks tredjestørste bro er officielt sat i gang. Det skete torsdag, da transportminister Ole Birk Olesen (LA) og borgmestrene fra Vordingborg og Guldborgsund Kommuner torsdag eftermiddag tog første spadestik til den nye Storstrømsbro mellem Sjælland og Falster
Vejdirektoratet er bygherre på den nye bro, som forbinder
Vordingborg og Orehoved på Falster via Masnedø. Det indledende arbejde med at etablere elementfabrikken og entreprenørernes arbejdsområde på Masnedø er i fuld gang,
og byggeriet af selve elementfabrikken og kajanlægget til
udskibning af broens elementer begynder senere på året.
- Den nye Storstrømsbro kommer til at høre til i den danske
superliga af broer, og produktionen af alle broens dele sker
på Masnedø. De næste otte år bliver der stor aktivitet på
byggeriet, som vi forventer vil udvikle og skabe 2-300 arbejdspladser i lokalområdet, sagde Ole Birk Olesen.
Det første spadestik blev symbolsk foretaget nøjagtig, hvor den første bropille kommer til at stå på Masnedø. Borgmester Mikael Smed, Vordingborg Kommune, var da også tilfreds med den kommende bro og understregede betydningen for lokalområdet.
- Den nye Storstrømsbro er en nødvendig investering, som de kommende generationer vil få glæde af, og som vil bidrage til at sikre balance og mulighed for at bo og leve i provinsen - og arbejde i Hovedstaden, sagde Mikael Smed.
I Guldborgsund og Vordingborg Kommuner har man sammen sat ind i forhold til at få grebet de muligheder, som byggeriet kommer til at give i regionen, hvilket borgmester John Brædder, Guldborgsund, da også påpegede i sin tale.
- Vi har lagt os i selen for at kunne være med til at håndtere
den store efterspørgsel på arbejdskraft, som et anlægsprojekt
af denne størrelse kræver. Vi har blandt andet i fællesskab
etableret særlige uddannelsesforløb for ledige specifikt målrettet Storstrømsbroen og de jobåbninger, der kommer som
følge af byggeriet, sagde John Brædder.

Om den nye bro over Storstrømmen
•
•
•

Det forventes, at det første broelement til broen er klar til at
sejle ud fra fabrikken i foråret 2019. Broen forventes at være
klar til biltrafik i 2022 og til tog i 2023.
•

Den nye Storstrømsbro bliver 4 kilometer
lang og over 100 meter høj
Broen bliver Danmarks tredjestørste efter
Øresundsbroen og Storebæltsbroen
Broen bygges med to jernbanespor til højhastighedstog og en tosporet vej i fuld
bredde med en hastighedsgrænse på 80
km/t. Derudover får broen gang- og cykelsti
Broen forventes at være klar til biltrafik i
2022 og til tog i 2023
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Skånske lokalpolitikere:

København-Landskrona bør undersøges
som ny forbindelse under Øresund
Repræsentanter for Landskrona Kommune i Skåne havde torsdag foretræde for Folketingets Transportudvalg. Repræsentanterne fra Landskrona argumenterede for, at en ny jernbaneforbindelse mellem Landskrona og København bør undersøges som alternativ til en fast forbindelse mellem
Helsingør og Helsingborg
I øjeblikket analyserer danske og svenske myndigheder muligheden for en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg. Et vigtigt element mangler dog ifølge de skånske politikere i denne undersøgelse: En jernbaneforbindelse
mellem København og Landskrona; Europasporet.
Derfor opfordrede de på torsdagens foretræde for Folketingets Transportudvalg til at lade Europasporet indgå i den
dansk-svenske analyse som alternativ til togforbindelsen mellem Helsingør og Helsingborg.
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- Der er mange fordele ved at flytte en ny togforbindelse under Øresund nogle kilometer sydpå fra Helsingør-Helsingborg til København-Landskrona. Fra Landskrona kan man bygge en forbindelse, hvor der også kan køre godstog,
hvilket man ikke kan fra Helsingør. Det vil betyde, at man kan fjerne godstrafik fra Øresundsbroen og Københavns
Lufthavn, så der kan blive plads til flere passagertog. Derudover bliver rejsetiderne mellem Sjælland og Skåne markant mindre med Europasporet end med en forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg, siger Torkild Strandberg,
der er borgmester i Landskrona.
Når Femern-forbindelsen åbner, forventes godstrafikken at øge med 80 procent, hvilket vil medføre en kraftig belastning af Øresundsbroen. Landskronas repræsentanter argumenterer med, at man med Europasporet kan skabe en
effektiv godskorridor mellem Skandinavien, Tyskland og resten af Europa, hvilket muliggør at mere gods kan transporteres med tog frem for lastbil. Det vil være positivt både for miljøet og trængslen på vejene. Derudover vil de kortere rejsetider mellem Sjælland og Skåne skabe en større og mere effektiv arbejdsmarkedsregion i Greater
Copenhagen.
- Det er vigtigt, at vi fokuserer på, hvilke udfordringer en ny Øresundsforbindelse skal løse og sørger for, at en beslutning bygger på et fuldstændigt grundlag. Jeg synes, at de danske politikere var lydhøre og udviste stor interesse i
Europasporet, så jeg ser optimistisk på muligheden for, at Europasporet kan indgå i den dansk-svenske analyse,
siger Torkild Strandberg.

Interesserede kan læse mere om Europasporet her:

Fakta om Europasporet:
•

•

•

•

Europasporet er et forslag til en ny
togforbindelse under Øresund for regional-, fjern- og godstog
Europasporet gør afstandene i Øresundsregionen mindre og knytter regionen sammen med resten af
Skandinavien mod nord og Europa
mod syd
Med Europasporet kan personer og
varer enkelt, hurtigt og miljørigtigt
komme rundt i regionen
Når rejsetiderne forkortes, bliver arbejdsmarkedsregionen større og effektiviteten, produktiviteten og
væksten øges. Med Europasporet
kan mere gods transporteres med
tog frem for lastbil, hvilket er positivt
for både miljøet og trængslen på vejene
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