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Kør med bus på vej til en fossilfri transportsektor
Bustrafik er miljø- og klimavenlig trafik alene i kraft af, at busser transporterer mange mennesker på én gang. 
En tom bus er en ren miljøbombe, men en begrænset mængde tomkørsel er uundgåelig i bustrafikken. Det skal selv-
følgelig regnes med i det store miljø- og klimaregnestykke.

Euro-6 normen har stort set elimineret de skadelige miljøpåvirkninger fra tunge dieseldrevne køretøjer - busser og
lastbiler. Om få år er der ikke meget mere at tale om på det område, når Euro-6 motorer bliver almindeligt udbredt i
bybusser, regionalbusser, turistbusser og minibusser. Tilbage bliver klimaudfordringen. Selv den bedste Euro-6 motor
har stadig et betydeligt CO2-udslip. Den del, der stammer fra det iblandede biobrændstof, kan vi godt se bort fra -
men resten?

Visionerne om en fossilfri transportsektor - altså en transportsektor, som udelukkende bruger vedvarende energi -
kan se ud som en fjern utopi. Men sådan sagde man også i 1988 om de skadelige stoffer i dieseludstødningen. Rig-
tig mange mente, at det simpelthen ikke kunne ikke lade sig gøre at fjerne partikler, NOx’er, kulilte og uforbrændte
kulbrinter fra de tunge køretøjers udstødning. 

Euro 6-normen er beviset på, at utopien fra 1988 blev til virkelighed på 25 år. 

Vejen til en fossilfri transportsektor går gennem mange overgangsløsninger af to hovedveje: gasdrift og eldrift. Hy-
bridløsninger vil være nødvendige i mange år frem. Gaskøretøjer bruger fortsat den knap så energieffektive Otto-
motor. Effektive batterier og mere effektive ladeløsninger er stadig en mangelvare til eldrift. Men der arbejdes på
højtryk for at løst udfordringen med energiforsyningen til busser med el-motorer.

Én bæredygtig løsning er i øjeblikket tættere på teknologisk modenhed, end de øvrige: gasdrift på certificeret biogas.
Gassen er til rådighed, motorteknologien ligeså, og CO2-udslippet er reduceret til tæt på nul. 

Her ligger bybusser og regionalbusser klart i spidsen. Kommuner og regioner med en aktiv klimapolitik er klar til at
betale den merpris, som stadig er et faktum for gasdrift - først og fremmest er de villige til at betale for den nødven-
dige infrastruktur. Det gør Odense, Kolding og Københavns Kommune med hybrid- og elbusser. Det gør Fredericia,
Holstebro og Skive Kommuner samt Region Nordjylland med gasbusser. Flere gasbusser er på vej i Sønderborg og
Københavns Kommuner.

Den nyeste melding om overgangen til certificeret biogasdrift kommer fra København, hvor Arriva Danmark netop har
vundet linje 5A med biogasdrift fra nytår 2017. Det bliver mere end en fordobling af antallet af gasbusser i Danmark,
når de ca. 75 busser på Danmarks største buslinje kommer til at køre på klimavenlig biogas.
Retningen er klar: En fossilfri transportsektor.

Jesper Christensen
Mikael Hansen
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EvoBus Danmark A/S – Mercedes-Benz Busser – Centervej 3 – 4600 Køge – Tlf.: +45 56 37 00 00

En sikker 
investering.
Mercedes-Benz Tourismo med Euro6 motor er mere økonomisk end nogensinde. 
30% forlængede serviceintervaller, 40% mindre AdBlue forbrug og 50% mindre 
motorolieforbrug, sammenlignet med Euro5 motoren. Dette sparer dig for  
hyppige værkstedsbesøg og holder dine omkostninger nede. 

Mercedes-Benz Tourismo – en sikker investering!
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Københavns 
travleste buslinje
bliver C02-neutral
Nye tilpassede gader i Københavns
Kommune og nye busser fra Trafiksel-
skabet Movia vil give københavnerne
og de 20 millioner passagerer, der år-
ligt kører med linje 5A, en helt ny bus-
linje, hvor miljø, komfort og trafikinformation er i fokus med CO2-neutrale busser

Udbuddet af linie 5A blev vundet af Arriva, som dermed skal køre linje 5A, når den nye kontraktperiode træder i kraft.
Buslinjen udvikles til en såkaldt +Way med nye CO2-neutrale gasbusser, der forurener markant mindre, end tilsva-
rende busser, der kører på diesel. 
Det gælder eksempelvis udledningen af NOx og partikler, der reduceres med henholdsvis 72 og 33 procent i forhold
til de nuværende busser på buslinjen. Desuden forventes en yderligere samfundsmæssig klimagevinst, da anvendel-
sen af biogas også mindsker udslippet af klimagasser fra landbruget. 

- Vi har vision om, at København skal være verdens første CO2-neutrale storby i 2025, og her er trafikken en meget
vigtig brik. Linje 5A er en af Nordeuropas travleste buslinjer, og derfor er jeg meget glad for de nye busser. De bliver
CO2-neutrale i deres drift og vil også give københavnerne renere luft, siger overborgmester Frank Jensen (S).

+Way er en ny standard for bustrafik
Med et strømlinet design og bedre plads i busserne får linje 5A den nye +Way-standard, der omfatter både gader,
busser og stoppesteder. Frederikssundsvej omlægges for at gøre det nemt for bussen at komme igennem trafikken.
Desuden skal de 18 meter lange ledbusser køre på renoverede gadestrækninger på Nørrebrogade og Amagerbro-
gade. 

For at gøre det lettere og hurtigere for passagererne at komme ind og ud af bussen, bliver bussens døre passager-
betjente, sådan som man kender det fra S-togene i København og fra bybusser i eksempelvis Hamburg - og der bli-
ver ind- og udstigning gennem flere døre. Inde i bussen får passagererne bedre plads og bedre mulighed for at holde
sig opdateret om deres rejse.

Langs ruten anlægges bus-perroner ved flere stoppesteder, og de vigtigste stoppesteder får digital trafikinformation.
Det giver eksempelvis mulighed for, at en passager, som venter på 5A, kan se, hvordan metro, S-tog og regionaltog
kører. På den måde bliver det lettere for passagererne at planlægge eller ændre deres rejse undervejs og få en mere
sammenhængende rejse.

- Bag den nye standard på linje 5A ligger et godt samarbejde mellem Movia, kommuner og operatører samt et stort
engagement fra særligt Københavns Kommune og Tårnby Kommune. Når de nye busser kommer i 2017, kan de
være med til at sætte en ny målestok for, hvordan bustrafikken kan løfte den kollektive trafik på miljøområdet og i for-
hold til passagerernes rejseoplevelse. Jeg glæder mig over, at vi på den måde og i fællesskab kan udvikle den kol-
lektive trafik, siger Dorthe Nøhr Pedersen, der er administrerende direktør i Movia.
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Nyt bybusnet giver flere busser 
til og fra Kolding Sygehus
Søndag 28. juni kører bybusserne i Kolding i et nyt bybusnet. Med nettet kommer der flere afgange
til Kolding Sygehus og Sundhedscenter Kolding

Baggrunden for det øgede antal afgange
til og fra Kolding Sygehus er, at udbyg-
ningen af Kolding Sygehus til akutsyge-
hus og opførelsen af sundhedscentrets
anden etape betyder flere patienter, flere
besøgende og flere medarbejdere.

- Der sker en markant udbygning af om-
rådet, og med akutsygehus og et fuldt
udbygget sundhedscenter vil der hver
dag være tusindvis af mennesker med
behov for transport. Den opgave skal by-
busserne naturligvis være med til at løfte,
siger trafikplanlægger Karina Mortensen,
Kolding Kommune.

11 procent flere afgange
I dag er der på hverdage 81 afgange fra sygehuset i nordgående retning og 82 afgange i sydgående retning. Når det
nye bybusnet træder i kraft, vil de tilsvarende tal være 91 og 90. Det svarer til 11 procent flere afgange.

Sydtrafik og Kolding Kommune har holdt møder med sygehusets ledelse og medarbejdere for at sikre, at de nye kø-
replaner i videst mulig omfang er tilpasset brugernes behov.

- Den sidste bus kører eksempelvis på hverdage klokken 23.25, så de sygeplejersker, der har vagtskifte omkring det
tidspunkt, har mulighed for at tage bybussen. Vi ville gerne yde den samme gode service i weekender og på hellig-
dage, men det kunne vi desværre ikke finde penge til i denne omgang, siger Karina Mortensen.

For at komme til og fra sygehusområdet skal man tage bus nummer 1, 4 eller 5, når det nye bybusnet træder i kraft
28. juni.

Linje 1 vil som den eneste bybus køre ad Skovbrynet og betjene hele sygehusområdet mellem Ndr. Ringvej og•
Skovvangen
Linje 4 vil mest holde sig til Skovvangen, men dog slå en sløjfe ind omkring sygehusets nye hovedindgang•
Linje 5 kører kun på Skovvangen tæt ved sygehusområdet•

- Det er tidskrævende at køre ad Skovbrynet gennem sygehusområdet. Og da vores mål med det nye bybusnet
blandt andet er at sikre passagererne hurtigere rejsetid og at få mest mulig buskørsel for pengene, har vi valgt kun at
lade linje 1 køre ad Skovbrynet, siger Karina Mortensen

.Interesserede kan læse mere om det nye bybusnet i Kolding her:. 

http://www.kolding.dk/nytbybusnet
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Unge får bedre busforbindelser
Uddannelsessøgende og pendlere kan se frem til Sydtrafiks nye køreplaner, der træder i kraft søn-
dag 28. juni. I mange kommuner er der forbedringer i form af mere direkte kørsel til uddannelsesste-
der og arbejdspladser og kortere ventetider og bedre korrespondancer. Især Vejle Kommune har sat
alle kræfter ind på at gøre bussen attraktiv for de uddannelsessøgende

De regionale ruter er kun ændret i beskedent omfang. Her ventes de store forandringer at komme til december, når
ruternes skal tilpasses DSB’s nye køreplaner.
Men som altid gælder det, at man skal kigge i køreplanen, fordi selv små ændringer kan have væsentlig betydning.

Skolebørnene og deres forældre skal også kigge grundigt i de nye køreplaner. De er rettet til og justeret efter sidste
års omfattende ændringer i forbindelse med skolereformen. Det betyder eksempelvis, at nogle afgangstider flyttes, at
enkelte afgange nedlægges og at ruteforløb ændres.

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

http://eepurl.com/bmskW9
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Bybusser bliver til teletaxa efter klokken 18.30
Fra 28. juni stopper bybusserne i Skive med at køre klokken 18.30. Skal man afsted efter dette tids-
punkt, skal man bestille en teletaxa inden klokken 17.00. Teletaxaen kører til og fra alle husstande -
og fra Trafikterminalen i Skive. Baggrunden for at lade bybusserne køre som teletaxa’er om aftenen
er et tyndt passagergrundlag i aftentimerne

Dermed skal bybuskunder i Skive vænne sig til et nyt system, hvis de skal med bybusserne om aftenen. Når bybus-
serne fra 28. juni kører som teletaxa’er fra klokken 18.30, vil det  sige, at busserne kun kører, hvis de er blevet bestilt
og kun i tidsrummet 18.30-22.30. Til gengæld kan der bestilles kørsel til/fra alle husstande og Trafikterminalen.

En teletaxa-afgang skal bestilles to timer inden afgang. Teletaxa kan bestilles mellem klokken 8.00 og 17.00 på tele-
fon 87 40 83 00. Det er derfor nødvendigt at planlægge sin aften, så man får bestilt aftenens kørsel inden klokken
17.00.

Prisen for en tur med teletaxa er den samme som med bybussen. Kunderne skal være opmærksomme på, at de kun
kan betale kontant med lige penge eller bruge deres periodekort. Det er ikke muligt at rejse med klippekort eller rej-
sekort.

Skive Kommune har besluttet at omlægge bybuskørslen til teletaxa, fordi en passagertælling i efteråret viste, at pas-
sagergrundlaget er for tyndt. Dette medførte, at der kørte tomme busser rundt. Det fandt Skive Kommune, hverken
økonomisk eller miljømæssigt forsvarligt. Teletaxaer kører kun, når der er kunder. Det er derfor muligt både at redu-
cere miljøbelastningen i byen og få en økonomisk besparelse ved at køre teletaxa fremfor bybusser i aftentimerne.
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Industriområder i Kolding får bedre busbetjening
Når Koldings nye bybusnet træder i kraft 28. juni, bliver det lettere for medarbejderne i industrikvar-
tererne at tage bussen til og fra arbejde. Styrkelsen af den kollektive trafik hilses velkommen hos
virksomhederne - eksempelvis Prime Cargo

En ny industrilinje i Kolding - Linje 4 -
kommer til at betjene industrikvarte-
rerne i den sydlige, vestlige og nordlige
del af den sydjyske by på hverdage.
Som noget nyt kommer der til at køre
bybus til Korsvej og Nordager i det
nordlige industrikvarter. Derudover er
køreplanerne tilrettelagt, så medarbej-
derne i industriområderne kan nå på
arbejde klokken 6 om morgenen, mens
der oprettes en ekstra afgang fra det
nordlige industrikvarter, så folk, der er
får fri klokken 23, kan tage bybussen
hjem.

Stort ønske fra virksomheder
Det nye bybusnet er skabt i dialog med
erhvervslivet. Sydtrafiks kundeambassadører har besøgt flere virksomheder for at pejle sig ind på behovet, og hos
en af Koldings store virksomheder hilses styrkelsen af bustrafikken velkommen.

- Det betyder rigtig meget for den virksomhed, som jeg er ansat i, at der nu kommer bybusser ud i området, siger
Gunner Nielsen, varehusoperatør hos Prime Cargo i Kolding Nord.

- Jeg ved også fra nabovirksomhederne, at det længe har været et meget stort ønske. Og derfor ser jeg den nye by-
busplan som en positiv gevinst for erhvervslivet og de ansatte, siger han.

Markant bedre service
Trafikplanlægger Karina Mortensen fra Kolding Kommune glæder sig også over, at det er lykkes at sikre medarbej-
derne i industrikvartererne en bedre service.

- Der er ingen tvivl om, at der i industrikvartererne er et behov, som vi nu tilgodeser, siger Karina Mortensen og fort-
sætter:

- Med de ressourcer, vi har haft til rådighed, har det ikke været muligt at sikre bus til industriområderne i weekenden
og om aftenen. Men vi sikrer en markant bedre service end hidtil, og det er lykkes os at finde penge til at lave en eks-
tra afgang klokken 23.06 fra Kokmose i det nordlige industrikvarter, hvor behovet er størst.

Flextur er også en mulighed
På de tidspunkter, hvor Linje 4 ikke kører, er der mulighed for at bestille en flextur fra området omkring Nordager,
Korsvej, Kokmose og Merkurvej. Det er lidt dyrere end at tage bussen. Til gengæld er det en meget fleksibel ordning,
hvor man bliver kørt direkte fra dør til dør.
Som noget nyt vil Merkurvej blive betjent af regionalrute 103 på visse afgange, når det nye bybusnet træder i kraft.
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DSB kører sine tog ud på nettet
Fra tirsdag kobler DSB flere tog på internettet, så rejsende kan komme gratis på nettet. Udvidelsen
omfatter alle, der rejser med IC3, IC4 og IR4-tog, uanset hvor i landet togene kører. Hidtil har der
kun været internetadgang på strækningen mellem Aalborg og København

Ved samme lejlighed er internet forbindelsen blevet opgraderet fra 3G til 4G. På den baggrund bliver den forbedrede
netadgang åbnet for alle kunder.

- Vi er glade for at kunne tilbyde vores kunder en bedre løsning, der dækker væsentligt mere af landet. Vi ved fra
kundeundersøgelser, at det er et højt ønske, som vi nu kan tilbyde langt flere af vores kunder, siger Susanne Mørch
Koch, der er direktør for DSB Kommerciel.

Opgraderingen gør net-forbindelsen hurtigere. Men selv om kapaciteten er øget, er den ikke ubegrænset. Derfor op-
fordres kunderne til at udvise god net-adfærd. Forbindelsens kvalitet er nemlig ikke egnet til at streame film eller
downloade tunge filer. Derfor lyder opfordringen til kunderne: Download den gode film hjemmefra - og det samme
gælder for den digre rapport, der skal læses på togturen.

- Ved at dele forbindelsen på denne måde, så er der større chance for, at alle kan få forbindelse på rejsen, så de ek-
sempelvis kan svare på mail og surfe på nettet. Især på de fyldte myldretidstog er der brug for at deles om nettet, så
flest muligt får glæde af det, understreger Susanne Mørch Koch.

I praksis vil DSB sørge for, at kunderne let og enkelt kan komme på internettet med kun et enkelt klik. Et par sekun-
der efter havner kunderne på dsb.dk, og så er der adgang til at surfe videre på nettet.

På enkelte strækninger kan surf-turen blive afbrudt, da der fortsat er områder med dårlig eller manglende dækning
rundt om i landet. Den problematik er der fortsat fokus på at få løst i samarbejde med de relevante parter.

- Vi kommer ikke i mål med vores internet-ambitioner med denne opgradering. Det vil kræve større kapacitet, end ud-
byderne kan tilbyde lige nu. Vores test viser, at opgraderingen til 4G generelt har forbedret hastigheden på forbindel-
sen, så kundernes oplevelse bliver bedre end tidligere. Men der vil fortsat være forstyrrende huller i
internetdækningen undervejs, siger Susanne Mørch Koch.

Buspassagerer har fået gratis internet
I Aarhus har bybusserne fået gratis internet. Det viser internet-logoet på busserne

Gratis internet har i flere år været til rådighed på flere af Midt-
trafiks regionale busser, men også i eksempelvis S-togene i
København.

Nu er bybusserne i Aarhus også kommet på nettet. Det er sket
nogenlunde samtidig med, at DSB  fortalte om, at alle tog nu
var på nettet.



Togenes samlede passagertal 
faldt i første kvartal 
I årets første kvartal faldt antallet af passagerer med tog i Danmark med 1 procent i forhold til første
kvartal sidste år. Det fremgår af den seneste statistik fra Danmarks Statistik over jernbanetranspor-
ten i Danmark

Statistikken viser, at der samlet var 65 millioner passagerer i to-
gene, hvoraf rejsende med S-tog og Metroen tilsammen udgjorde
42 millioner - eller 64 procent af alle passagerer. Der svarer til et
fald i antallet af passagerer i både S-togene og i Metroen på 1 pro-
cent sammenlignet med samme kvartal året før.

På lokalbanerne var der 10 procent færre passagerer i første kvar-
tal i forhold til samme kvartal sidste år.

Mens der har været færre rejsende med S-tog, Metro og lokalba-
nerne i årets første kvartal, har der været flere indenlandske pas-
sagerer på det overordnede jernbanenet.

På det overordnede jernbanenet var der fremgang i rejsende inden
for Danmark i første kvartal på de nationale ruter sammenlignet

med samme kvartal sidste år. Der var en stigning på tre procent i togene øst for Storebælt og en procent vest for Sto-
rebælt. Samtidig steg antallet af passagerer, der kørte mellem Øst- og Vestdanmark med to procent.

Ifølge statistikken faldt antallet af internationale passager med 2 procent i perioden.

Persontransportarbejdet (antal passagerer gange distance) steg med en procent for hele jernbanenettet, hvilket skyl-
des flere passagerer på de længere strækninger.
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Midttrafik skifter køreplaner 
Søndag 28. juni er der køreplanskift for Midttrafiks busser. De nye køreplaner for 2015-16 inde-
holder flere forbindelser og flere afgange på enkelte ruter

De nye køreplaner ligger klar på midttrafik.dk. Her opdateres de løbende, da der kan forekomme rettelser i køre-
planen.De trykte køreplaner fås på de store salgssteder og i bussen hos chaufføren i en begrænset periode.
Midttrafik gør opmærksom på, at mange busser starter med at køre efter en særlig sommerkøreplan.

De nye køreplaner er udarbejdet på baggrund af input fra kunder, chauffører, kommunerne og Region Midtjyl-
land.
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Rejseplanen spørger brugerne om vej
Rejseplanen har udskrevet en konkurrence, der skal komme med nye og kreative ideer til, hvordan
man kan udvikle og forbedre Rejseplanen. Hvis man har en ide til, hvordan Rejseplanen kan blive
bedre, end den er i dag, kan man lægge idéen i nettet hos Rejseplanen

- Rejseplanen kan allerede mange ting, men vi vil gerne gøre den endnu bedre. Vi tror på, at vi får flere nytænkende
ideer ved at lægge opgaven ud til brugere og udviklere bredt. Vi håber, at vi på denne måde kan få inspiration til at
gøre Rejseplanen endnu mere brugervenlig, intuitiv og uomgængelig at have med sig, siger Christina Hvid, der er di-
rektør for Rejseplanen A/S.

Konkurrencen løber frem til 7. august, hvorefter de indkomne forslag bliver bedømt ud fra i hvor høj grad de er inno-
vative, brugervenlige og realiserbare, om de har en rådgivende og guidende effekt, samt at der er tænkt over, hvilke
brugergrupper, de er rettet imod. 

Dommerpanelet udgøres af bestyrelsesformand i In2Media og digital iværksætter, Tim Frank Andersen, samt fore-
dragsholder, radiovært og ekspert i digitale trends Christiane Vejlø, direktør for Banedanmark Jesper Hansen, direk-
tør for DSB Kommerciel Susanne Mørch Koch, og direktør for Rejseplanen A/S Christina Hvid.

De tre bedste forslag vil modtage en pengepræmie på henholdsvis 150.000 kroner, 75.000 kroner og 50.000 kroner.

Konkurrencebetingelserne kan læses her:

Fakta om Rejseplanen
Rejseplanen A/S er ejet af DSB, Movia, Metroselskabet og de•
øvrige regionale trafikselskaber i Danmark
Rejseplanens app’s er downloadet over to millioner gange på iP-•
hone, Android, iPad og Windows Phone
App’ene leverer sammen med rejseplanen.dk over 20 millioner•
rejseforslag til danskerne hver måned
Rejseplanen får køreplaner og trafikinformationsmeldinger om•
ændringer fra alle tog, busser og Metroselskabet og integrerer
dem i Rejseplanens services på web og mobil
Der ligger et stort og grundigt datasamarbejde mellem alle lan-•
dets trafikselskaber bag den service, Rejseplanen tilbyder

http://info.rejseplanen.dk/konkurrence
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Uddannelsessteder får bedre busforbindelser
Søndag 28. juni træder en ny og forbedret køreplan i kraft for hele uddannelsesområdet omkring
Boulevarden i Vejle. Når studierne starter igen efter sommerferien, kan unge fra hele Vejles opland
køre direkte til og fra uddannelsesområdet ved Boulevarden uden at skulle skifte til andre busser.
Det er en klar forbedring sammenlignet med køreplanen for 2014

Mange gode kræfter har været i spil for at gøre den kollektive trafik så attraktiv som overhovedet mulig for de mange
unge, der hver morgen skal til uddannelsesinstitutionerne i den del af Vejle. I den nye køreplan har der været særligt
fokus på klog og behændig afvikling af bustrafik for unge i og omkring Boulevarden.

Busser direkte til uddannelsesdøren
Det er et kæmpe puslespil, der er samlet af flere aktører - Vejle Kommune og Sydtrafik i samarbejde med Hedensted
Kommune, Midttrafik, Region Midtjylland og Region Syddanmark. 

Resultatet af samarbejdet er, at de studerende fremover kan hoppe ind i bussen og blive der, til den stopper på Bou-
levarden. Det kommer til at gå hurtigere at køre med bus, og det bliver uden skift undervejs. Det nye fokus på lettil-
gængelige busser med linjer, der kører lige til døren, gør det nemt at komme frem til uddannelsesinstitutionerne i
tide. Samtidig skaber det et bedre flow i morgentrafikken.

- Vi er glade for, at det er lykkedes for os at give de unge, som studerer på uddannelsesinstitutionerne ved Boulevar-
den, et tilbud om busser direkte til uddannelsesdøren. Forhåbentlig vil det gøre bussen mere attraktiv som transport-
middel og dermed bidrage til færre biler i byen. Vi har gjort det lettere for studerende at betjene sig af den kollektive
trafik, og det må totalt set give en bedre start på dagen, siger Peder Hummelmose, der er formand for Teknisk Ud-
valg i Vejle Kommune.

- Sydtrafik har et mål om at øge passagerantallet med 1 procent om året. Vi er sikre på, at tiltaget med direkte busser
til uddannelsesinstitutionerne vil bidrage til den ønskede vækst. Vi vil gerne være bidragsydere til en let og fremkom-

Ruter på Boulevarden får et ekstra stoppested
Rute 214 og 217 har kørt direkte til Boulevarden siden sommeren 2014. Nu følger rute 210 og
udvalgte ture på ruterne 204, 211, 212 og 216 efter sammen med Midttrafiks ruter 202, 205 og
215.

Om eftermiddagen kan de unge, der skal til Kolding, tage rute 210 fra uddannelsesinstitutionerne ved Boulevar-
den og skifte til 207 i Ødsted.

Rute 204 fra Fredericia har to morgenafgange med et kvarters mellemrum. De stopper dog forskellige steder un-
dervejs på turen mod Vejle, men mødes ved Englystskolen i Børkop. Her kan man skifte til en anden bus, alt
efter om man vil direkte til Boulevarden eller direkte til Vejle Trafikcenter.

For de ruter som kører på Boulevarden oprettes et ekstra stoppested ved Biblioteket. Stoppestedet vil være klar
til brug, når de studerende kommer tilbage efter sommerferien.



Trafikselskab afskaffer de fleste trykte køreplaner
I forbindelse med køreplanskiftet d. 28 juni 2015 er det helt slut med de trykte køreplaner i Nord-
jylland. Undtagelse er køreplanerne for bybusserne i Aalborg, som stadig kan fås i den trykte
version.

Nordjyllands Trafikselskab (NT)  vil fortsat tilgodese de kunder, der ikke er udstyret med internetadgang eller
mobiltelefon. Disse kunder vil stadig kunne ringe til NT’s Kundecenter og få oplyst rejsetider og lignende. 

For kunder, der stadig ønsker trykte køreplaner for specifikke ruter, er der etableret en bestillingsordning på NT’s
hjemmeside. Det koster fremover 50 kroner i porto og ekspeditionsgebyr at få en trykt køreplan tilsendt fra NT.
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Midttrafik skifter køreplaner
Søndag 28. juni er der køreplanskift for Midttrafiks busser. De nye køreplaner for 2015-16 indehol-
der flere forbindelser og flere afgange på enkelte ruter

De nye køreplaner ligger klar på
midttrafik.dk. Her opdateres de
løbende, da der kan forekomme
rettelser i køreplanen. De trykte
køreplaner fås på de store salgs-
steder og i bussen hos chauffø-
ren i en begrænset periode.

Midttrafik gør opmærksom på, at
mange busser starter med at
køre efter en særlig sommerkø-
replan. De nye køreplaner er ud-
arbejdet på baggrund af input fra
kunder, chauffører, kommunerne
og Region Midtjylland.

melig bustrafik, som skaber den bedste logistik til og fra Vejles primære uddannelsesområde, siger Christina Vedel-
Birch Andersen, afdelingschef, Sydtrafik.

Bybusserne kører som de plejer
De nye favorable vilkår for de unge betyder, at andre kan få lidt længere køretider, fordi busserne nu kører til Boule-
varden, før de kører til trafikcentret. Nyt er det også, at rute 211 ikke længere kører til Riis. Ruten vender fremover i
Givskud, ligesom sidste afgang mellem Vejle og Fredericia på rute 204 er fjernet.
Bybusserne kører stort set, som de plejer, men det er en god idé at tjekke køreplanen for småjusteringer, så man
ikke risikerer at komme for sent til bussen. Skoleruterne bliver som altid tilpasset skolernes ringetider.
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Turistbuschauffør: 

Jobbet mellem himmel og helvede
Turistbuschauffør Lars Bregnbak skrev for nylig en provokerende og tankevækkende opdatering på
Facebook, formuleret som et fiktivt stillingsopslag. Magasinet Bus har talt med Lars Bregnbak for at
få uddybet hans synspunkter om jobbet som turistbuschauffør

Af Mikael Hansen, journalist for transportnyhederne.dk og Magasinet Bus 

Lars Bregnbak kører for det meste udlandsture, og da Magasinet Bus talte med ham, var han på farten. Vi fangede
ham på en mobiltelefon fra Østrig i én af de mange pauser, som også hører med til jobbet som turistbuschauffør.

I opdateringen på Facebook opregner Lars Bregnbak hele 21 kvalifikationer - dem vender vi tilbage til - men skriver
så i sit fiktive jobopslag blandt andet:

Så tilbyder vi til gengæld :
En latterlig lav løn (efter overenskomst) uden garantier for en fast månedlig minimums indtægt, du bliver selvføl-•
gelig tilgodeset med selvbetalte pauser, som vi dog gerne ser, du bruger som interessetimer. 
Arbejdsuge på op til 165 timer i højsæson.•

Magasinet Bus: Er jobbet som turistbuschauffør i realiteten et lortejob?

- Nej, tværtimod elsker jeg jobbet. Det giver mulighed for unikke oplevelser, og der er en stor frihed i jobbet og kon-
takt med mange mennesker, siger Lars Bregnbak og fortsætter:
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- Når det er sagt, er der også nogle markante ulemper. For det første ved vi aldrig, hvornår vi er købt eller solgt, det
er et daglejerjob med stor usikkerhed og en meget kort planlægningshorisont. Lønnen er for så vidt OK, når du ser
på de enkelte lønsatser, men i praksis er det usikkerheden, der er den største ulempe. Vi ved ikke om vi får løn for 37
timer om ugen. Det synes jeg ikke er rimeligt.

Magasinet Bus: Jeg har ganget ud og konstateret, at en hel kalenderuge er på 168 timer, så er en arbejdstid på 165
timer er vel en smule i overkanten, hvis der også skal være tid til at sove?

- Den er nu god nok, og jeg kunne godt have taget de sidste 3 timer. Når man er på for eksempel en ti-dages tur til
udlandet, er man på hele tiden - også når man sover, fortæller Lars Bregnbak og fortsætter:

- Det får vi en døgnbetaling for. Det er formelt for ti timers arbejde,
men i realiteten udfører vi det, der er nødvendigt, og der slår de ti
timer som regel ikke til. Det bliver til rigtig mange arbejdstimer, og
så er der masser at ventetid ind imellem. Men du er stadig på ar-
bejde. Du kan ikke selv råde over din tid, når du er på farten. Det
kunne godt være lidt mere fleksibelt i forhold til arbejdsbyrden på de
enkelte ture.

Magasinet Bus: Du sagde før, at du ”forså vidt” er tilfreds med løn-
nen. Det er der ikke mange i dagens Danmark, der siger højt.

- Alle kunne sikkert tænke sig at få mere i løn. Det kunne jeg da
også. Men det er nu svært at foreslå en klækkelig lønforhøjelse, når
man ved, hvor hård konkurrencesituationen er på turistbusmarke-
det, siger Lars Bregnbak. 
- Risikoen er, at der slet ikke er noget job, og at det i stedet bliver
polske og litauiske buschauffører, der kører danske gæster til Østrig
og Italien. Det ville jeg se som et alvorligt kvalitetstab både for os
som turistbuschauffører, men også for gæsterne. Chauffører og gæ-
ster taler jo med hinanden, og det kan nok ikke gøres op i penge,

men det er alligevel en kvalitet ved busrejsen, påpeger han.

- Meget bliver jo afgjort ved overenskomstforhandlingerne, og der er turistbuschaufførerne typisk med i et stort ”bun-
kebryllup”. Og vi er kun ca. 3.500 turistbuschauffører, så vores specifikke ønsker har svært ved at trænge igennem,
og sådan er det reelt også for vognmændene, konstaterer Lars Bregnbak.

- Måske kunne man ønske sig forhold ligesom sømændene i DIS (Dansk Internationalt Skibsregister), som har lavere
beskatning og i det hele taget nogle vilkår, som passer til at arbejde på tværs af landegrænser.

Magasinet Bus: Du giver også en albue i siden til vognmændene i forhold til planlægning og information. Er det så
svært at give en ordentlig besked?

- Det er egentlig ikke specielt vendt mod vognmændene. Hverdagen er altid travl og kan være noget kaotisk, og det
betyder, at der som regel er for lidt tid til instruktion og information. Og det er ens for alle, uanset om du er ny chauf-
før eller en gammel rotte i faget, forklarer Lars Bregnbak.

- Formelt set skal man oplyse sine to ugentlige fridage med en frist på fem dage. Men i praksis er det svært at hånd-
hæve. Hvis du insisterer på dine fridage, er du måske nødt til at sige nej til nogle gode ture, og så bliver der lidt for
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lange pauser, som du heller ikke er interesseret i. Det er selvfølgelig sæsonbetonet, i højsæsonen kører det hele ud i
ét. Det må man leve med, og det må familien også.

Lars Bregnbak understreger, at jobbet for turistbuschauffør kræver, at familien er indforstået med vilkårene. Mange
chauffører, som prøver turistkørslen, opgiver det igen af hensyn til familien.

- Det er en af de store ulemper ved jobbet, at man aldrig kan planlægge en tur i Tivoli med familien søndag eftermid-
dag, siger Lars Bregnbak.

De 21 kvalifikationer
Magasinet Bus:  Lad os se på disse tre: ”Arbejder bedst i et ustruktureret miljø” og ”Rengøring efter andre er lige dig”
eller ”Speciale i vinduespudsning og rensning af møbler”. Er vi i himmel eller helvede?

- Jeg tror, at de turistbuschauffører, som bliver hængende i jobbet i mange år, har det fint med, at de selv skal struk-
turere arbejdet, der er plads til lidt kreativitet og iværksætterånd. Mange andre mennesker har en chef eller bunker af
nye opgaver hængende over nakken hele tiden. Turistbuschaufføren er i højere grad sin egen herre på turen - under
ansvar selvfølgelig. Ansvaret er også en del af den selvstændige profil, forklarer Lars Bregnbak.

- Og rengøring af bussen er chaufførens ansvar. Er det sjovt? Næ, men det hører med. Mange kører i en fast vogn,
så svier det bare til én selv, hvis ikke tingene er gjort ordentligt. Hvis man kører i skiftende vogne er det også et kolle-
gialt ansvar at aflevere vognen i perfekt stand til den næste. Turistbuschauffører er ganske ærekære og skal også
være det, siger Lars Bregnbak og fortsætter:

- Vi kører med alle typer af
gæster og med alle alders-
klasser. Langt de fleste gæster
opfører sig pænt. Men det da
træls, når nogle brækker sig
eller tømmer øl ud på sæ-
derne, men din mor kommer
altså ikke og gør rent for dig.
Så er det på med vanten eller
gummihandsken, og igen er
det en æressag at få bussen
gjort klar igen. Og ja, vi kan
både være i himmel og hel-
vede på den samme tur. Der
er ikke to dage der er ens - det
lyder som en kliche - men det
skal forstås helt bogstaveligt.
Det er den store variation i
hverdagen, som også giver de
store oplevelser.
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Lars Bregnbaks opdatering på Facebook:
Har set at der søges buschauffører og folk til at blive uddannet til buschauffør. 
Så vil gerne være behjælpelig med et stillingsopslag: 

TURISTBUSCHAUFFØRER SØGES
Har du følgende kvalifikationer, har vi et job til dig:

Du er servicemindet •
Besidder sproglig kunnen på minimum dansk, svensk, tysk og engelsk•
God til logistik•
Ansvarsbevidst•
Handlekraftig•
Beslutsom•
Behersker gode sociale egenskaber•
Mekanisk og teknisk snilde, med speciale i hurtige tekniske løsning på mekaniske problemer•
PC behandling på brugerplan•
Arbejder bedst i et ustruktureret arbejdsmiljø•
Problemknuser •
Gode navigations- og koordinationsevner•
Elsker udfordringer•
Høj stress tærskel•
Fleksibel og villig til at arbejde på alle tider af døgnet, med kort varsel•
En jobrelateret forstående familie•
Præsentabel •
Ordensmenneske•
Rengøring efter andre er lige dig•
Speciale i vindues pudsning og rensning af møbler•
Stærk og glad for at løfte tunge byrder i ukorrekte stillinger•

Så tilbyder vi til gengæld:
En latterlig lav løn (efter overenskomst) uden garantier for en fast månedlig minimums indtægt, du bliver•
selvfølgelig tilgodeset med selvbetalte pauser, som vi dog gerne ser, du bruger som interessetimer 
Arbejdsuge på op til 165 timer i højsæson•
Op til 11 timers hvil imellem 2 arbejdsdage, . (Lov krav) interessetimer forventes•
Tvungen arbejdsbeklædning•
En need to know, arbejdsmanual, hvor vi har sikret os, at kun de tvungen nødvendige arbejdsopgave infor-•
mationer er tilgængelige (hvornår du møder på arbejde og hvilken adresser du skal arbejde ud fra. (PS: ar-
bejds- og mødetid er altid minimum 15 min før det vi oplyser. (interessetimer))
Vi glæder os til at byde dig velkommen. (spild af tid) •
Bussen står i rækken •
Den har nr. 100, (husk lige at den sikkert ikke er tanket eller rengjort, når du møder)•
Vi sender dig dine arbejdsoplysninger på pc-programmet eller SMS•

PS. Husk at pakke en stor kuffert 
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It-virksomhed ved Vejle har fået travlt
It-virksomheden Mekasign A/S i Lindved nordvest for Vejle skal levere overvågnings- og informa-
tionsudstyr til 100 busser

Informations- og overvågningsudstyret skal monteres i 100 af de busser, der kører for FynBus. Overvågningssyste-
met vil med kameraer ude og inde højne sikkerheden i busserne, mens informationssystemet vil levere nyheder, rele-
vant information og reklamer til passager, der kører med busserne.

- Teknologien bag er baseret på noget, der kaldes et realtidssystem. Et system, der via løbende dataindsamling mod-
tager, behandler og leverer audiovisuel information. Både til busselskabet, til chaufføren og til passagererne, siger di-
rektør for Mekasign, Preben Dahl, til Horsens Folkeblad.

60 af de busser, der skal have Mekasign’s udstyr monteret, er nye busser.

Du kan hente tidligere numre af Magasinet Bus her:

Mangler du et nummer af Magasinet Bus?

ttp://www.transportnyhederne.dk/?Kid=88
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El-buslinie havde premiere i Göteborg
Fremtidens kollektive trafik er på gaden i Göteborg. Mandag 15 juni var der officiel trafikstart for
byens første elektriske buslinie. Busserne er støjsvage og udslipsfrie - og drives på el fra vind- og
vandkraft. Den nye buslinie 55 er en af de mest moderne i verden og tilbyder passagererne at
oplade deres mobiltelefoner, gå på internettet under vejs - og stige af og indendørs ved en af ende-
stationerne

Med åbningen af den nye buslinie 55, der bliver trafikeret af tre helt el-drevne busser og syv e-hybrid-busser leveret
af Volvo Busser, er bæredygtig energi blevet en del af den kollektive trafik i Göteborg.

Buslinie 55 kører mellem det tekniske universitets Chalmers Johanneberg-afdeling til Chalmers Lindholmen. 

Busserne på linien er udrustet med batterier, som bliver hurtigt-opladet ved endestationerne. Endestationen ved
Chalmers Lindholmen er indendørs, så passagererne kan stå af og på i tørvejr og læ, hvilket kan lade sig gøre, fordi
busserne er udslipsfrie på grund af el-driften.

- Volvo-koncernen vi blive verdensledende inden for bæredygtige transportløsninger. Her i Göteborg har vi et enestå-
ende samarbejde, som gør det muligt at lancere el-buslinien netop her og ligge først i udviklingen af fremtidens kol-
lektive trafik, siger Volvo-koncernens chef for bæredygtighed, Niklas Gustafsson.

Buslinie 55 er et resultat af samarbejdet ElectriCity, hvor nye løsninger for fremtidens bæredygtige og attraktive kol-
lektive trafik udvikles, testes og demonstreres. Foruden selve busserne omfatter samarbejdet også udvikling og af-
prøvning af nye stoppestedsløsninger, trafikstyringssystemer, sikkerhedskoncepter og energiforsyning. Aktuelt sætter
el-driften ikke bare Göteborg på kortet, når det gælder bæredygtige og innovative løsninger for den kollektive trafik,
den nye buslinie åbner også nye muligheder for, hvor byer og boligområder planlægges.

- ElectriCity og linie 55 er et konkret bevis for, hvordan Göteborg Stad udvikles med henblik på at skabe en tættere,
mere bæredygtig og åben stad med attraktive bymiljøer og et rigt byliv. Projektet er desuden et bevis på vor ambition
og strategi om at tiltrække kompetence og investeringer, som styrker mulighederne for at mindske klimapåvirknin-
gerne, siger Anneli Hulthén (S), der er ordførende for kommunalbestyrelsen i Göteborg.

- Vi får også mulighed for at videreudvikle samspillet mellem myndigheder, industri og akademi, siger hun videre.

Forhåbningen er, at samarbejdsprojektet ElectriCity skal lokke flere over til at rejse kollektivt. Det forventes også at
bane vej for flere og mere attraktive kollektive trafikløsninger i regionen Västra Götaland.

Fakta om ElectriCity
ElectriCity er et samarbejde mellem forskning, industri og samfund, hvor nye løsninger for fremtidens bæredygtige
kollektive trafik udvikles, demonstreres og vurderes. Samarbejdspartnerne er Volvokoncernen, Västra Götalandsre-
gionen, Västtrafik, Göteborgs Stad, Chalmers tekniska högskola, Energimyndigheten, Johanneberg Science Park,
Lindholmen Science Park, Business Region Göteborg, Göteborg Energi, Älvstranden Utveckling, Keolis, Akademiska
Hus og Chalmersfastigheter.  
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Støjsvag bustransport afslørede huller i vejene
Tre el-busser og syv el-hybridbusser trafikerer en ny og bæredygtig busline nummer 55 mellem to
uddannelsesområdet i Göteborg. Volvo Busser har leveret det kørende materiel, og Magasinet Bus
var med på en tur fra den ene endestation til den anden

Af Jesper Christensen

Busserne blev forud for
turen gennem Göteborg
præsenteret som lydløs
og udslipsfri. Det sidste
holder ved nærmere ef-
tersyn, for der er ikke
noget udstødningsrør på
busserne. Det udslipsfrie
afhænger udelukkende
af, hvordan elektriciteten,
der driver busserne er
blevet produceret. Er det
strøm fra vindmøller eller
solcelleanlæg, er den ud-
slipsfri.

Det lydløse holder ikke helt. Den er nærmere støjsvag - meget støjsvag. Faktisk så støjsvag, at det kunne lade sig
gøre for Volvo Bussers Senior Vice President City Mobility, Jessica Sandström, at fortælle om bussen under vejs
uden brug af mikrofon. Blev hun forstyrret var det af nogle journalister, der ikke kunne være stille, mens hun forkla-
rede.

Et af de punkter, hvor vi her på Magasinet Bus var nysgerrige efter at opleve bussen i drift i virkelighedens verden,
var, når den satte i gang. Det gik overraskende let - men også forventet let, da der er tale om en el-motor, der ikke
kræver nogen kobling - bare tilpas spænding.

Bussen var fyldt godt op med mennesker, så bussen fik også lov til at vise, at den kunne accelerere. Den kom hurtigt
op i fart, og man mærkede stort set ikke, at den faktisk havde en to-trins automatiseret gearkasse, som sørgede for
at holde el-motorens omdrejninger nede ved de høje hastigheder.

Den støjsvage to-akslede bus indrettet til bytrafik var en positiv oplevelse. Som rejsende behøvede man ikke at råde
til hinanden, man kunne snakke sammen stille og roligt.

Som passager i den støjsvage bus med den behagelige igangsætning og acceleration uden de sædvanlige ryk fra
kobling og gearkasse, som man kan opleve i en traditionel bus, fik man øje på andre lyde og bevægelser. Den sum-
mende lyd fra el-motoren, den svage lyd af blæserne, der køler de elektriske systemer - og især ujævnheder i vejen.
Hvor de to første ting, er noget busproducenten har fokus på, er de ujævne veje, noget vejmyndighederne kan gøre
noget ved.

Gør de det - vil det gøre busturen endnu bedre. Det gælder også i en mere larmende diesel- eller gasbus. De har så
stadig støjen og udslippet at kæmpe med.
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Busserne ligger på niveau med sidste år
Bus-området, der er meget begrænset og med store variationer gennem året - og fra år til år på-
virket af de forskellige, ligger i årets første måneder marginalt over samme periode sidste år

I løbet af de første fem måneder af i år er der nyregistreret 124 busser. I den tilsvarende periode sidste år var
tallet på 116 busser.

Busbestanden voksede i maj
Da maj var busbestanden på 8.749. Sammenlignet med begyndelsen af måneden er der tale
om en fremgang på 51 busser

Sammenligner man med maj sidste år, er der tale om en stigning på 79, hvilket svarer til en vækst på 0,9 pro-
cent. Tallene dækker over, at der i løbet af maj blev nyregistreret 31 busser og genregistreret 62 busser - 2 hos
private og 60 hos virksomheder.

Samtidigt blev der afmeldt 42 - 2 hos private og 40 hos virksomheder.

Bredt udvalg i afprøvet kvalitet. BusStore har en helt ny hjemmeside, der med den nye 
søgefunktion gør din vej til en brugt bus meget lettere. Besøg os på www.bus-store.com.
Eller kontakt vores BusStore ansvarlige Claus Korsgaard – Tlf.: +45 56 37 00 30

E        

Tried. Tested. Trusted.

E
 

 

bus-storewww.  

.com  

http://www.bus-store.com
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Volvo Danmark A/S har fået ny direktør
Lars Bo Larsen tiltrådte 16. juni stillingen som administrerende direktør i Volvo Danmark A/S. Der-
med blev han ansvarlig for Volvo Group Trucks, der dækker over Volvo Trucks og Renault Trucks,
Volvo Truck Center, Volvo Penta og Volvo Busser på det danske marked

Lars Bo Larsen kommer fra en stilling som admi-
nistreende direktør i Toyota Material Handling
Danmark, der sælger og servicerer gaffeltrucks. 

- Jeg glæder mig meget til at blive en del af
Volvo, som jeg ser som en virksomhed med et
stærkt værdigrundlag samt en konstant ambition
om at være ledende på markedet, siger Lars Bo
Larsen og fortsætter:

- Min målsætning er, at Volvo skal tilbyde kun-
derne en merværdi, som kan læses direkte på
deres bundlinje.” 

Fra sin tid i Toyota Material Handling tager Lars
Bo sin erfaring med logistik, Cost of Ownership
og procesoptimering med sig. Lars Bo Larsen er
49 år og bor i Jyllinge med sin kæreste og deres
børn.

VEJ-EU har fået ny sekretariatschef
Henrik Harder tiltrådte fornylig stillingen som ny sekretariatschef for VEJ-EU, Vejsektorens Efterud-
dannelse

Henrik Harder har en baggrund fra Aalborg Universitet som forsknings- og uddannelsesleder, hvor han har stået for
udviklingen af en de største og hurtigst voksende internationale civilingeniøruddannelser i Danmark, Arkitektur & De-
sign. Henrik Harder har en ph.d. i trafikplanlægning og været forfatter til over 160 artikler om infrastruktur med mere.

VEJ-EU ønsker med ansættelsen af Henrik Harder at forsætte VEJ-EU’s strategi, hvor fokus er på viden og kompe-
tenceopbygning på højeste niveau blandt VEJ-EU’s kunder.

- Med ansættelsen af Henrik Harder skal VEJ-EU’s på sigt styrke det internationale samarbejde om kurser og konfe-
rencer, siger VEJ-EU’s bestyrelsesformand Gert von der Ahé, Vejdirektoratet.

- Vores private og offentlige kunder sikrer sammen hver dag et Danmark, hvor vi alle kan nå hinanden til gavn for alle
danskere. Vi har sammen med vores kunder et stort ansvar for at medvirke til at sikre viden og efteruddannelse, til
drift og anlæg af den infrastruktur, som binder os alle og Danmark sammen, også med resten af verden, siger den
nye sekretariatschef i VEJ-EU, Henrik Harder.
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Aalborg Letbane har fået en frontfigur
Christian Roslev skal stå i spidsen for Aalborg Letbane
Magistraten i Aalborg Kommune har godkendt, at cand. scient. pol. Christian Roslev - tidligere direk-
tør i DSB og i Nordjyllands Trafikselskab - skal ansættes i stillingen som projektdirektør for Aalborg
Letbane. Christian Roslev tiltræder stillingen 1. august 

Christian Roslev er 47 år. Aalborg Kommune peger på, at han i kraft af sin uddannelse og tidligere beskæftigelse har
de ledelsesmæssige og faglige kvalifikationer på højt niveau, som er nødvendige for at kunne bestride stillingen som
projektdirektør for et projekt af den størrelse og karakter, som Aalborg Letbane er.

- Jeg er utrolig glad for, at det er lykkedes at rekruttere Christian Roslev som projektdirektør for Aalborg Letbane. Han
har nogle stærke kompetencer indenfor kollektiv trafik, og det er et scoop for Aalborg, at han nu skal stå i spidsen for
at gennemføre det største anlægsprojekt i Aalborg i nyere tid. Jeg kender Christian Roslev fra hans tid i Nordjyllands
Trafikselskab, og jeg ser meget frem til vores samarbejde, siger Thomas Kastrup-Larsen, der er borgmester i Aalborg
Kommune, der har en befolkning på 207.819 - 104.424 mænd og 103.395 kvinder - opgjort pr. 31. december 2014.

Om Christian Roslevs baggrund
Christian Roslev har gennem sin karriere varetaget lederstillinger i den offentlige sektor og i rådgiverbranchen. 

Christian Roslev er i dag ansat som Teknisk Direktør i Frederikshavn Kommune. Han har tidligere varetaget stillingen
som ministersekretær i Trafikministeriet (1994 - 1995), været administrerende direktør for Nordjyllands Trafikselskab
(2006 - 2011), været administrerende direktør i DSB (2011) og seniorkonsulent/direktør i Sydtrafik (2012 - 2013).
Herudover har han tidligere været kontorchef i Københavns Kommunes Økonomiforvaltning (1997 - 1999).

Aalborg Kommune oplyser, at der kom i alt 23 ansøgere til stillingen som projektdirektør for Aalborg Letbane. Der er
under medvirken af konsulent gennemført interview med fem ansøgere, hvoraf tre senere har gennemgået test og
deltaget i yderligere et interview. Et enigt ansættelsesudvalg valgte på den baggrund at indstille Christian Roslev til
stillingen.

Christian Roslev skal stå i
spidsen for Letbanesekreta-
riatet i Aalborg, der etable-

res foreløbigt i By- og
Landskabsforvaltningen.
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Transportuddannelsesudbyder ansætter 
ny koncernøkonomidirektør
Dekra, der ind til fornylig hed TUC Dekra, har som led i virksomhedens vækststrategi ansat Bo Bay
Hougaard som koncernøkonomidirektør med virkning fra 1. juni

- Jeg er glad for - og stolt af - at kunne annoncere, at Bo Bay Houga-
ard har sagt ja til at blive en del af Dekra som et led i vores tidligere
annoncerede vækststrategi, siger administrerende direktør i Dekra,
Peter Laursen.

- Bo Bay Hougaard har arbejdet sammen med os i mange år, både
som statsautoriseret revisor - og senest som bestyrelsesformand for
alle vores datterselskaber. Han kender med andre ord forretningen rig-
tig godt, og træder ind i rollen med en flyvende start, siger Peter Laur-
sen videre.

Som tidligere statsautoriseret revisor og mangeårig partner i revisions-
firmaet Aaen og Co. medbringer Bo Bay Hougaard et indgående kend-
skab til strukturrådgivning, bestyrelsesarbejde og strategisk sparring.

Fakta om Dekra 
Dekra (tidligere TUC Dekra) er Danmarks største sammenslut-•
ning af private AMU-godkendte uddannelsesinstitutioner, som år-
ligt uddanner godt 35.000 kursister inden for lastbil-, bus- og
taxibranchen
Dekra har uddannelsescentre i hele landet - ikke alle skoler ud-•
byder dog alle uddannelser
Dekra tilbyder en garanti for job til kursister, der gennemfører en•
transportuddannelse, samt gratis rekruttering for virksomhedskun-
der. Via et stærkt samarbejde med transport- og befordringsbran-
chen er flere tusinde ledige hjulpet tilbage i job.
Dekra er en del af den internationale Dekra-koncern, der har ca.•
35.000 ansatte i 50 lande. I Danmark er Dekra over 300 medarbej-
dere

Bo Bay Hougaard

http://transportnyhederne.dk/?News=KobAbonnent
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75 nye busser holder klar i Terndrup 
- og hvor der ellers er plads

Terndrup Taxa og Turistbusser A/S vandt i april fire ud af fem delaftaler i udbud af skolekørsel, speci-
alkørsel samt kørsel af borgere til dagcentre og genoptræning i Viborg Kommune. Kontrakten blev
underskrevet i begyndelsen af maj, hvor medarbejderne hos busselskabet i Terndrup gik i gang med
planlægningen af kørslen

Af Jesper Christensen

Udfaldet af udbuddet betyder, at Terndrup Taxa og Turistbusser A/S fra 1. august i år kører omkring 80 procent af den
udbudte skolekørsel, specialkørsel samt kørsel af borgere til dagcentre og genoptræning i Viborg Kommune. Det
femte udbud blev vundet af A/S Jens Jensen & Sønner - De Blaa Busser, som har kørt skolekørsel for Viborg Kom-
mune i mange år.

De mange nye minibusser, som Terndrup Taxa og Turistbusser A/S skal bruge, når selskabet fra 1. august begynder at
køre skolekørsel, specialkørsel samt kørsel af borgere til dagcentre og genoptræning i Viborg Kommune, er malede og
står klar.
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Da nyheden om, at Terndrup Taxa og Turistbusser A/S havde vun-
det 80 procent af den udbudte kørsel, skabte det stor opmærksom-
hed. Dels var det et udenbys selskab, dels var det en stor mundfuld
for et enkelt selskab og dels betød det, at en række busvognmænd
i Viborg havde mistet deres kørsel.

I den anledning besøgte Magasinet Bus midt i juni Terndrup Taxa og
Turistbusser A/S for at få en slags status over arbejdet med at blive
klar til 1. august, og for at få at vide, hvorfor virksomheden bød på
opgaven, og hvilke overvejelser, de havde gjort sig inden de beslut-
tede sig for at byde - med risiko for at vinde det hele og stå med en
meget stor opgave.

Udbudt kørsel er en stor del af forretningen
For busvirksomheden på Industrivej i Terndrup på vejen mellem
Hadsund og Aalborg udgør udbudt kørsel en stor del af forretnin-
gen. Maybritt Toft Petersen forklarer, at virksomheden i dag kører
lignende kørsel for en række andre kommuner. Det var en af grun-
dene til, at det var nærliggende at byde på kørslen i Viborg Kom-
mune.

- Vi stod i den situation, at vi kunne miste al
vores kørsel, som var i udbud. Og hvad kan
man så gøre - byde på noget andet, siger

Maybritt Toft Petersen. I forbindelse med ud-
buddet af skolekørsel, specialkørsel samt

kørsel af borgere til dagcentre og genoptræ-
ning i Viborg Kommune skulle Terndrup Taxa
og Turistbusser A/S sammen med de øvrige
selskaber og konsortier, der kunne byde på
kørsel, leve op til en række betingelser - ek-
sempelvis at have en vis omsætning, en sta-

bil økonomi og have erfaring med
tilsvarende kørsel.

I Terndrup har busselskabet eget værksted
med mekanikere, der servicerer, vedligehol-
der og reparerer små og store busser. I den
nye Viborg-afdeling vil Terndrup Taxa og Tu-
ristbusser A/S også råde over værkstedsfa-
ciliteter.
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- Vi kunne se nogle muligheder for synergi, siger Maybritt Toft Petersen til Magasinet Bus og forklarer, at Terndrup-
virksomheden kunne se mulighed for at effektivisere den kørsel som virksomheden havde i forvejen.

Vandt det hele
Da kommunernes embedsmænd havde fået bud fra de vognmænd, der kunne og ønskede at byde på den udbudte
kørsel - og havde vurderet buddene, viste det sig, at Terndrup Taxa og Turistbusser A/S havde vundet -  fire ud af
fem delaftaler i Viborg Kommune.

Dermed stod virksomheden over for en ny udfordring, som de havde taget højde for i deres overvejelser, men som
de nok ikke havde troet på. De skulle ud og investere i mange nye biler, ansætte 80-85 nye chauffører og kontorfolk.

Og det gik de så i gang med i begyndelsen af maj. Midt i juni kunne Maybritt Toft Petersen så gøre en slags halvvejs
status, da Magasinet Bus mødte hende hjemme i Terndrup. De ca 75 ekstra biler, der skal bruges til kørslen i Viborg
Kommune er på plads. Kontorpersonalet er på plads, og det samme gælder de lejede lokaler og værksted, der skal
huse Terndrup Taxa og Turistbusser A/S’ nye afdeling i Viborg. De er klar til indflytning midt i juli.

- Og vi er i gang med at ansætte de sidste chauffører, siger hun og forklarer, at arbejdet med at blive klar til starten 1.
august er går som planlagt.

- Vi har en god dialog og et rigtigt godt samarbejde med Viborg Kommune. Vi har selv kunnet bidrage med vores er-
faringer fra andre opgaver, hvor vi kender nogle af faldgruberne. Så vi er enige om at hvordan opstarten af opgaven

- Det handler om at se muligheder og tænke ud af boksen, siger Maybritt Toft Petersen,
som sammen med Kenny Thygesen driver Terndrup Taxa og Turistbusser A/S, der siden
år 2000 har oplevet en markant vækst fra en halv snes biler ved årtusindeskiftet til om-
kring 160 i 2015.



http://erhverv.mekasign.dk/mekasign-intelligent-trafik-system-mits.html


Magasinet Bus 6 - 2015

Arbejdspladsen
skal foregå. Vi glæder os til at komme i gang
med opgaven, men vi er selvfølgelig også
ydmyg overfor den, siger Maybritt Toft Peter-
sen.

Fokus på virksomhedens ånd
Når en virksomhed som Terndrup Taxa og
Turistbusser A/S vinder et så stort udbud og
skal udvide med 75 biler, skal der endnu
flere nye medarbejdere til - mindst 80-85
medarbejdere.

- For at hjælpe nye medarbejdere ind, har vi
gennem mange år haft en mentor-ordning,
hvor en af vores erfarne chauffører kører
med på turene de første par dage, forklarer
Maybritt Toft Petersen og fortsætter:

- Det handler også om at opretholde kulturen
i vores virksomhed.

Man skal kunne se ud af boksen
Terndrup taxa & turistbusser kan se til bage
på en ti-årsperiode, hvor virksomheden er
vokset markant. Dels gennem opkøb og dels
ved at have vundet en række udbud. 

- For omkring ti år siden stod vi i en situation,
hvor vi kunne have mistet alt, hvis vi havde
tabt vores kørsel, som var i licitation, siger
Maybritt og drager paralleller med den situa-
tion, som de tabende vognmænd i Viborg
står i nu.

Men Terndrup Taxa og Turistbusser A/S tabte
ikke alt for ti år siden, hvor vognparken bestod
af en halv snes biler. Selskabet beholdt kørslen og er siden vokset på området for udbudt kontraktkørsel, så vognpar-
ken samlet med små og store busser er på omkring 150.

- Det handler om at kunne se ud af boksen, se mulighederne og hele tiden have fokus på omkostningerne, men også
være tro mod sig selv og virksomheden, siger Maybritt Toft Petersen.

Og mulighederne, der gør Terndrup Taxa og Turistbusser A/S i stand til at byde på - og vinde et udbud som det i Vi-
borg Kommune, er blandt andet at kunne udnytte ressourcerne i form af biler og chauffører bedst muligt.

- At have folk i forskellige områder, skræmmer os ikke. Vi siger i princippet aldrig nej, når nogen ringer. Det er her, de
spændende opgaver ligger for os og for chaufførerne, siger Maybritt Toft Petersen.

For hende og Kenny Thygesen betyder det så, at deres telefoner altid er åbne.

Terndrup Taxa og Turistbusser kører også turistkørsel for eksempelvis
institutioner, virksomheder og foreninger.
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Tænketank: 

Deleøkonomi er ikke altid en klimafordel
I Danmark og mange andre lander er der i de seneste år etableret en række såkaldte deleøkonomi-
ske virksomheder og initiativer. Fælles for disse er, at de er organiseret med udgangspunkt i brugs-
retten til et produkt snarere end ejerskab. Fortalere af deleøkonomien fremhæver, at deling, lån eller
leasing medfører en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne til gavn for klima og miljø. Men en rap-
port fra tænketanken Concito peger på, at deleøkonomi kan trække i den anden retning

I rapporten ”Deleøkonomiens klimapotentiale” analyserer Danmarks grønne tænketank Concito i hvilket omfang, de-
leøkonomien lever op til de formodede klima- og miljøgevinster. Analysen indeholder beregninger af de umiddelbare
klimagevinster ved forskellige initiativer og ser på de barrierer og drivkræfter, der kan medvirke til at fremme eller
hæmme deleøkonomiens klimapotentiale. Den bygger på interviews og analyser af danske deleøkonomiske initiati-
ver som delebiler, samkørsel, tøjdeling og værktøjsdeling, mens internationale erfaringer er inddraget for at kvalifi-
cere analysen og illustrere parallellen til lignende deleinitiativer i udlandet.

Concito konkluderer, at deleøkonomien ikke per definition gavner klima og miljø, men at der kan være store potentia-
ler i nogle initiativer, hvis de opskaleres og udnyttes rigtigt.

- Der er behov for at nuancere billedet af deleøkonomiens klima- og miljøgevinster. Vores analyse viser et potentiale i
at øge brugen af de initiativer, der fører til reelle reduktioner i forbrug og drivhusgasudledning, mens man bør undgå
at fremme de initiativer, der blot bidrager til at øge vores materielle forbrug, siger projektleder i Concito Mikael Bellers
Madsen.

En ”joker” i mange deleøkonomiske initiativers klimaeffekt er den såkaldte reboundeffekt, hvor de sparede penge blot
bruges på merforbrug af noget andet. 

- Vores beregninger viser, at klimaeffekten ved de eksisterende tøj-, værktøjs- og delebilsinitiativer indtil videre har
været beskeden, men opskaleringspotentialet er der, hvis deleøkonomi-aktørerne formår at øge udbuddet og sikre
nemmere tilgængelighed til produkter og services. Som forbruger er det dog vigtigt at være opmærksom på, hvorvidt
de sparede penge blot bruges på merforbrug et andet sted, hvilket kan modvirke klimagevinsten, siger Mikael Bellers
Madsen. 

Delebilen og samkørsel er to af de mest populære deleaktiviteter på det danske marked. Concito vurderer, at disse
ordninger for nuværende har en begrænset klimaeffekt, men at de kan få klimapotentiale på sigt. Det vil dog kræve,
at de i større omfang reelt erstatter anden bilkørsel samt formår at påvirke unges adfærd og udskyde det tidspunkt,
hvor de køber første egen bil eller helt forhindrer dette. Deleøkonomiens største potentiale kan således ligge i dens
evne til at påvirke vores forbrugeradfærd og medvirke til at igangsætte en transformativ proces mod et mindre mate-
rielt og klimabelastende forbrug.

- Politisk kan det være en god idé at fremme klimavenlige deleøkonomi-initiativer, men det kræver viden om effek-
terne af de forskellige initiativer samt en klar bevidsthed om, at deleøkonomien i sig selv langt fra kan gøre vores for-
brug bæredygtigt. Deleøkonomi må betragtes som et virkemiddel blandt mange, der skal bringes i spil for at opnå
den nødvendige grønne omstilling, siger Mikael Bellers Madsen.
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Volvos bybusser og regionalbusser 
er klar til bæredygtig diesel
Volvo Bussers Euro 6-motorer til bybusser og regionalbusser er blevet certificerede til det bæredyg-
tige brændstof HVO - Hydrotreated Vegetable Oils - som kan erstatte almindelig fossil dieselolie
fuldt ud

HVO-brændstoffet klarer opbevaring
og kulde lige så godt som alminde-
lige dieselolie. Afhængig af produk-
tionsmetode kan det reducere
CO2-udslippet med op til 90 procent.

Det er Volvo Bussers 5- og 8-liters
Euro 6-motorer, der er blevet certifi-
ceret til at kunne anvende HVO-
brændstoffet. Volvo Busser
godkender derudover HVO som
brændstof til alle Volvo-busser med
Euro 5-motorer med uforandrede
serviceintervaller.

Det betyder, at hovedparten af alle
nyere Volvo-busser nu kan køre på det bæredygtige brændstof og dermed få en eget lav miljøpåvirkning.

- Det er virkeligt et skridt, som giver kunder med tilgang til HVO mulighed for kraftigt at mindske klimabelastningen og
samtidig fastholde høj driftsikkerhed og tilgængelighed, siger Volvo Bussers miljøchef Edward Jobson. 

Om HVO
HVO fremstilles af fornybare råvarer såsom vegetabilske og animalske fedtstoffer fra eksempelvis raps og slag-•
teriaffald
HVO kan erstatte almindelig dieselolie fuldt ud. Klimapåvirkningen fra motorer, der kører på HVO, ligger afhæn-•
gig af produktionsmetode mellem 30 og 90 procent under klimapåvirkningen fra motorer, der kører på almindelig
dieselolie
HVO har samme egenskaber som almindelig diesel-•
olie, når det gælder opbevaring og påvirkning af
kulde. HVO og almindelig dieselolie kan uden pro-
blemer blandes sammen
HVO kan distribueres gennem det eksisterende dis-•
tributionssystem for dieselolie. På tankstationerne
kan man benytte samme standere og pistoler
Bagved Volvo’s godkendelse af HVO ligger omfat-•
tende feltprøver med nøje undersøgelser af brænd-
stoffets påvirkning af motorernes præstationer og
driftssikkerhed

    



Hybrid bybus skal køre i daglig drift
Svenske Scania, der blandt andet producerer bybusser, er med i et forskningsinitiativ, som er en
del af et projekt til opførelse af elektriske veje. Forskningsinitiativet omfatter en hybrid bybus, der
skal køre i daglig drift i Södertälje, hvor Scania har sit hovedsæde

Forskningsinitiativet arbejder med induktionsteknologi i forbindelse med bybuskørsel. Fra juni næste år vil en
Scania bybus med en hybriddrivlinje til eldrift køre med i den daglige drift i Södertälje. Ved et af busstoppeste-
derne vil der være opstillet en ladestation, hvor bussen på kun 6-7 min. vil kunne lade tilstrækkeligt med energi
til at gennemføre hele ruten.

Ved løbende at følge, hvordan hybridbussen fungerer, kan forskere og udviklere afprøve induktionsteknologien
under virkelige forhold.
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RUTEBUSSER
Volvo B10M ledbus, Årgang 06/2000, km 750.000, 65/45 pladser, Euro 2..................kr.      70.000
Volvo B10BLE 13,7m, Årgang 06/2002, km 1.125.000, 40/65 pladser, Euro 3.............kr.      95.000
Volvo 7900 B5LH Hybrid 12m, Årg. 12/2010, km 205.000, 32/32 pladser, Euro 5 ........kr. 1.395.000
Scania Omniline, Årgang 2000, 50 pladser, Euro 2.........................................................kr.    140.000
VDL 12 m., Årgang 2006, km 730.000, 34/34 pladser, Euro 2........................................kr.    150.000
MB Sprinter City 65, Årgang 2009, km. 215.000, 13+12, Euro 5..................................kr.   315.000

TURISTBUSSER
Irisbus Arway 12,8m, Årgang 02/2010, km 225.000, 57+R+F, Euro 5, toilet, lift.........kr.    825.000
Setra 417 GTHD, Årgang 2008, km 500.000, 52+1+1, Euro 5 ....................................kr. 1.175.000
Setra 417 GTHD, Årgang 2007, km. 670.000, 52+1+1, Euro4 ....................................kr.    935.000
Setra 417 GTHD, Årgang 2007, km. 950.000, 52+1+1, Euro4 ....................................kr.    870.000
Bova, Årgang 2008, km. 218.000, 53+1+1, Euro 4.....................................................kr.    725.000

Nye turistbusser i produktion til hurtig levering
Volvo 9911R 13,8m 6x2 Euro6, 52+1+1
Volvo 9508R 12,3m 4x2, Euro6, 51+R+F
Volvo 9711R Carrus, 14m 6x2, Euro6, 52+1+1

Alle priser er ekskl. 25% moms, netto kontant ab plads. 
Med forbehold for trykfejl.

 Ring og hør nærmere: 
Jan Bredo 20431394  jan.bredo@volvo.com 
John Greisen 24494849  john.greisen@consultant.volvo.com 
Bruno Hansen 40516553  bruno.damgaard.hansen@consultant.volvo.com
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Målet er bæredygtigt
Et samarbejde mellem en række aktører, der arbejder med kollektiv trafik, har kørt elektriske busser
ud på gaderne i Göteborg, hvor en ny buslinie 55 gør byen til Elektricitet. For Volvo, der har udviklet
de elektriske busser, er målet bæredygtig transport. For trafikselskabet Västtrafik er målet en bære-
dygtig region

Af Jesper Christense

På en konference i det tekniske universitet Chalmers i Göteborg sidst i juni stod det skrevet med store bogstaver, at
samarbejde er nøglen til et bæredygtigt samfund.
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Konferencen i sig selv var et eksempel på samarbejdet, hvor repræsentanter fra de involverede aktører - Volvo som
producent af busser og lastbiler, Västtrafik som trafikselskab, repræsentanter fra det tekniske universitet Chalmers i
Göteborg og Keolis som operatør - alle sammen fremhævede samarbejdet - for uden samarbejde ville det være
svært - om ikke umuligt  - at klare udfordringen med at bringe CO2-udslippet ned, så Göteborg og hele regionen i Vä-
stre Götaland kan blive bæredygtig og et sted, hvor man kan leve det gode liv.

Producenten vil være forrest 
Den første indlægsholder var chefen for bæredygtighed i Volvo Group, Niklas Gustafsson. Han understregede, at
Volvo Group’s vision er at blive verdens ledende på området for bæredygtige transportløsninger. Transportløsninger,
der er behov for over hele verden, da udviklingen går i retning af, at flere og flere mennesker fremover vi bo i byerne
- i 2050 - om 35 år - ventes to tredjedele af verdens befolkning af bo i byerne, hvor det i dag er omkring halvdelen.

Volvo Groups vision indeholder mål som at skabe værdi for kunder i udvalgte segmenter, være pioner for produktion
og service til transport- og infrastruktur-området, fokusere på kvalitet, sikkerhed og hensyn til miljøet - og arbejde
med energi, passion og respekt over for hver enkelt menneske.

Med udgangspunkt i visionen - og udviklingen -  tog Volvo Group for et par år siden initiativ til det, der i dag er projek-
tet ElectriCity, og som i juni blandt andet satte tre e-busser og syv hybridbusser i drift på en ny linie 55 i Göteborg.

Niklas Gustafsson kunne ud fra sit ståsted se en række positive fordele ved at køre med el-drevne busser.

Meget lavt støjniveau•
Udslipsfri kørsel•
Øget mobilitet•
Sikkerhed•

I forbindelse med projektet havde han og medarbejdere i Volvo Group regnet på, hvad total-omkostningerne vil være
at skifte fra dagens dieselbusser og over til el-busser. I regnestykket var også eksterne omkostninger i form af ek-
sempelvis miljøbelastninger og dermed øgede sundhedsudgifter taget med. Resultatet blev, at det ville være 27.000
euro billigere at køre med el-busser end med dieselbusser set over et år. 

I en by af Göteborgs størrelse ville det betyde en samfundsmæssig gevinst på 11 millioner euro på årsplan - det er
cirka 82 millioner kroner.

Elbusser i byernes centre - turistbusser vil køre på diesel
En anden repræsentant for Volvo Group - Senior Vice President City Mobility hos Volvo Buses, Jessica Sandström,
pege på konferencen på, at nye
busser - hybridbusser med en
el-motor som hjælpemotor, el-
hybridbusser med en diesel-
eller gasmotor som hjælpemotor
og rene el-busser vil blive mere
og mere udbredte som løsninger
på byernes miljøproblemer og
som løsning til reduktion af
CO2-udslippet.

Turistbusser vil stadig i mage år
køre på diesel. Intercity-bus-
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serne, der kører regionaltrafik vil hybridbusser være attraktive, mens el-hybridbusser vil være attraktive på buslinier
mellem bycentre og forstæder. I byernes centre vil rene elbusser være de mest attraktive på grund af det lave støjni-
veau og den udslipsfrie kørsel. Jessica Sandström fremhævede, at begge dele kunne danne grundlag for nye måder
at tænke kollektiv transport på. 

Med støjsvage busser kan man køre tættere på steder, hvor mange mennesker skal til og fra - og da de samtidig er
udslipsfrie kan man køre tænke i indendørs stoppesteder, hvor bussen kan åbne dørene for nye muligheder.

Regionen ønsker at skabe det gode liv for borgerne
I ElectriCity er trafikselskabet Västtrafik en anden af samarbejdspartnerne. Västtrafik er en del af regionen Västra
Götaland, som har som vision at skabe det gode liv for indbyggerne. Det skal ske ved at regionen skal være bære-
dygtig med bæredygtige transportsystemer. 
Med udsigten til en vækst i befolkningstallet fra 1,1 million indbyggere i dag til 1,75 millioner indbyggere i 2030 bety-
der det også et større arbejdsmarked, flere forbindelser og mere kollektiv trafik.

For Västtrafiks vedkommende er målet en fordobling af antallet af rejser, så det i 2025 kommer op på 380 millioner
årligt. 

Og udviklingen går den vej. For et par år siden indførte Göteborg trængselsskat for store og små biler, der kører i
Göteborg. Det fik biltrafikken til at falde, så rejsetiderne i byen faldt mellem 15 og 25 procent. Samtidig satte Västtra-
fik gang i flere ekspresruter og forbindelsestog. Ekspres-busserne har siden oplevet en fremgang på 18 procent, For-
bindelsestogene en fremgang på 13 procent, mens den kollektive trafiks markedsandel er steget mellem 23 og 32
procent i den nordlige korridor.

Siden 1999 er antallet af rejser steget fra 177 millioner til 280 millioner.

- Så vi er godt på vej, sagde Roger Vahnberg, der er viceadministrerende direktør i Västtrafik på konferencen.

På den bæredygtige side er Västtrafik også godt på vej. Bæredygtig brændstof i form af eksempelvis  biodiesel, HVO
og biogas udgør i dag 95 procent af brændstoffet. Samtidig er energiforbruget skåret ned med 25 procent og udslip-
pene fra motorerne med 60 procent. Derudover er støjen også blevet reduceret.

Roger Vahnberg fremhævede, at Väst-
trafik ved at gå ind i et samarbejde som
ElectriCity kan være med til at skubbe
på udviklingen, så regionen når sit mål
om at skabe rammer for et godt liv.

I forbindelse med ElectriCity-projektet i
Göteborg er der opstået tanker om at se
på busstoppesteder på en ny måde. Ek-
sempelvis med infoskærme og trådløst

internet.



El-busser kører ind i biblioteket
I forbindelse med, Volvo Ocean Race indtager Göteborg, kan man tage bussen og stige af inden i et
bibliotek. Det er de el-drevne Volvo-busser på den nye linie 55, der kører ind og holder på en holde-
plads i Frihamnen i Göteborg indrettet som et rigtig bibliotek

Volvo har sammen med Stadsbiblioteket i Göteborg bygget en tilfældig busholdeplads i Frihamnen i form af et biblio-
tek for at vise de muligheder, støjsvage og udslipsfrie el-busser giver.

På biblioteket kan besøgende låne bøger og tablet-pc’er hos bibliotekarer fra Stadsbiblioteket og slå sig ned for at
læse eller lytte til lydbøger lige som på et normalt bibliotek.

- At kombinere en busholdeplads og bibliotek under Volvo Ocean Race er en spændende idé. Her har vi nogle mulig-
heder for at møde mange mennesker fra alle dele af byen, og nye besøgende kan opdage, hvad vores bibliotek kan
tilbyde, siger Stadsbibliotekets chef Christina Persson. 

- Lydsvage og udslipsfrie el-drevne busser skaber nye muligheder for den kollektive trafik. Uden støj og luftforurening
kan man køre nærmere på pladser, hvor der er mange mennesker - tilmed indendørs, siger Håkan Agnevall, der er
administrerende direktør for Volvo Bussar. 

Ud over personale fra Stadsbiblioteket vil der også være medarbejdere fra busoperatøren Keolis, som vil guide bus-
passagererne og informere dem om de el-drevne busser, den nye linie 55 og det bagvedliggende samarbejde Electri-
City. Biblioteket over stoppestedet i Frihamnen i Göteborg vil være åbent dagligt frem til og med 28. juli fra klokken
10 til 23.
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Årsrapporter bliver offentliggjort 
straks ved indberetning
Erhvervsstyrelsen har opdateret det system, som modtager selskabernes årsrapporter digitalt. Den
væsentligste forskel er, at årsrapporterne herefter automatisk bliver offentliggjort straks efter indsen-
delsen - og kan hentes gratis via web-siden datacvr.virk.dk/data

Med det nye sy-
stem, der modta-
ger, behandler og
offentliggør års-
rapporterne fra
over 210.000 dan-
ske selskaber, har
Erhvervsstyrelsen
taget et vigtigt
skridt i forhold til
øget digitalisering
på regnskabsom-
rådet. 

Erhvervsstyrelsen
strammer med det
nye system samti-
dig kontrollen med
de indberettede
årsrapporter.
Fremover vil sy-
stemet kontrollere
regnskabsperio-
den, som indberettes, og kun årsrapporter med korrekt anførte regnskabsperioder vil gå igennem uden vanskelighe-
der.

Den nye praksis med, at årsrapporterne offentliggøres straks, betyder imidlertid, at man ved indberetning skal være
ekstra årvågen. Den indberettede årsrapport offentliggøres umiddelbart efter indberetningen, og det er ikke længere
muligt at erstatte en tidligere indberettet årsrapport med en ny samme dag.

Årsrapporter fra de virksomheder, der har pligt til at offentliggøre deres årsrapporter, kan hentes her:

Man kan eksempelvis søge på en virksomheds CVR-nummer, navn, p-nummer - eller på personer.

http://datacvr.virk.dk/data/


http://www.busimport.dk


Myndighed skal give tilladelse til 
bogføring fra udlandet
Tyske virksomheder skal som udgangspunkt bogføre deres ind- og udgifter fysisk i Tyskland. De ny-
este regler fra i år bestemmer, at bogføringen kan foretages elektronisk i udlandet - men kun med til-
ladelse fra det tyske Finanzamt. Og bilagene skal blive i Tyskland

Med en godkendelse fra tyske Finanzamt kan en dansk virksomhed med et datterselskab i Tyskland bogføre datter-
selskabets ind- og udgifter fra Danmark. Selvom bogføringen kan ske elektronisk fra det danske moderselskab, skal
bilag stadigvæk opbevares i Tyskland. For at få tilladelse til bogføring fra Danmark er det et krav, at de eller de pro-
grammer, man benytter til bogføringen, til enhver tid tillader adgang efter de regler, som de tyske skattemyndigheder
har opstillet.

Flere kunder har spurgt revisionsselskabet Dantax i Harrislee ved Flensburg om de aktuelle regler for elektronisk
bogføring i Tyskland. Dantax, der eksempelvis rådgiver danske virksomheder om forhold i Tyskland, oplyser, at reg-
lerne gælder for virksomheder og tyske datterselskaber. 

Dantax peger på, at i EU er reglerne ikke ens. Tyske virksomheder skal som udgangspunkt bogføres fysisk i Tysk-
land. De nyeste regler i 2015 bestemmer, at bogføringen kan foretages elektronisk i udlandet - men kun med tilla-
delse fra det tyske Finanzamt. Bilagene skal blive i Tyskland. EDB-systemer udenfor Tyskland skal til hver en tid give
adgang til det tyske skattevæsens elektroniske kontrol, og de tyske skattemyndigheder godkender kun bestemte fil-
formater.

De særlige filformater skal bruges, så skattemyndighederne i Tyskland kan krydstjekke bogholderiet online gennem
såkaldte axiomer. Finanzamt henter virksomhedens data via opkobling over interface eller ved en spejling af harddi-
sken. Derpå gennemføres en række ”snit” igennem virksomhedens data. De viser skattevæsenet, om bogføringen er
korrekt. De automatiske ”snit” baserer blandt andet på matematiske lovmæssigheder. Her kan det konstateres, om
der for eksempel er sammenhæng mellem summerne i bogføringen. Samtidig sammenligninger programmerne gen-
nemsnitstal for branchen. På baggrund af det går kontrollanterne fra Finanzamt i gang med den egentlige krydskon-
trol. Opbevaringen skal derfor overholde den særlige norm fra de tyske skattemyndigheder, GoDB. 

Det er et cirkulære, der fra årsskiftet afløste de gamle regler i GdPdU, ”Principperne for dataacces og kontrol af digi-
tale bilag” (”Die Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen”) fra 1970erne. Nu gælder
GoDB, „Principperne for bogføring i elektronisk form“ (”Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbe-
wahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff“). 
Desuden indføres der yderligere regler for filoverførsel (”Datenträgerüberlassung”). Formatet defineres af den XML-
baserede beskrivelse og forskellige filformater, som skal overholdes. Indføringen af GoBD er meget videregående.
Det indeholder også regler for indscanning af bilag for bogføringen.

Dantax peger på, at de tyske regler svarer til danske Skat’s regler om bogføring udenfor Danmarks grænser ifølge
bogføringslovens paragraf 12, stk. 2 og 3.

Dantax råder til at overholde reglerne. Finanzamt har varslet, at hvis virksomheder ikke overholder reglerne, så bliver
indkomsten skønnet. Erfaringen viser, er det altid er et skøn med tommelfingeren nedad for den skattepligtige. con-
tainer
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Seneste omgang 
gav 443.905 kroner
Chaufførernes Fagforening i Køben-
havn har siden den sidste opgørelse
fået 443.905 kroner ind til sine med-
lemmer i arbejdskadesager

Det betyder, at beløbet, som fagforeningen
har fået hjem i arbejdsskadesager siden års-
skiftet, er oppe på 3.275.839 kroner.

Faglige sager indbragte
57.661,87 kroner
Siden sidste opgørelse har Chauffø-
rernes Fagforening i København skaf-
fet sine medlemmer 57.661,87 kroner i
faglige sager

De faglige sager har dermed indbragt
568.752,18 kroner siden årsskiftet. I forhold
til samme tid sidste år er det knap 200.000
kroner mindre.

I den tilsvarende periode sidste år skaffede
Chaufførernes fagforening i København i alt
740.667,51 kroner hjem til sine medlemmer i
faglige sager.

Sæt fokus på din historie
Har du snart jubilæum? Eller har du fundet
en bunke gamle billeder i arkivet?
Få din og virksomhedens historie skrevet til
dit formål - til hjemmesiden, en artikel eller et
jubilæumsskrift.

Vi graver i arkivet for dig, og vi interviewer
dem, der oplevede det hele.

Vi kombinerer nutid og nostalgi

Mikael Hansen
journalist og konsulent

IMAGITA Kommunikation
Sanderumvej 16 B, 5250 Odense SV
tlf. 70 27 96 96 mail@imagita.dk



    

Uddannelsesudbyder flytter hovedkvarter
TUC Dekra, der er Danmarks største private udbyder af AMU-kurser inden for transport, og som i
sidste uge skiftede navn til Dekra, er rykket til nye lokaler på Kirkebjerg Allé i Brøndby

Fremover vil adressen danne rammen om Dekra’s sjæl-
landske aktiviteter. De nye lokaler er sat i stand og nøje ind-
rettet til at rumme ca. 80 ansatte og 500 kursister på daglig
basis.

- Vi har hidtil været delt op i to bygninger på Kirkebjerg Par-
kvej, så det bliver dejligt at samle de faglige kompetencer
under samme tag og få et fagligt pædagogisk miljø, der er
indrettet specielt til vores kunder og undervisning, siger
Helle Bøtcher, der er direktør i Dekra AMU Center Sjælland
A/S (tidligere TUC A/S). 

Hun håber desuden, at de nye rammer vil skabe et endnu
bedre samspil mellem alle i huset - ikke mindst til glæde for
kursisterne - og styrke virksomhedens fælles identitet yderli-
gere, når ledelse, faglærere og administrativt personale får
lettere adgang til at møde hinanden i hverdagen. 

- Rammerne er i alt fald skabt ud fra ønsket om, at medar-
bejdere og kursister skal kunne mødes på tværs og eventu-
elt få en snak over en kop kaffe i et af de mange hyggelige
fællesområder, siger hun.

På Dekras nye adresse på Kirkebjerg Allé er der desuden en
manøvrebane, som er et indhegnet øvelsesområde, hvor
chaufførerne kan øve sig under trygge forhold, og et særligt
parkeringsområde til skolens bilpark, som omfatter både
lastbiler, anhængere, busser og personbiler.

Helle Bøtcher løfter allerede nu løfte sløret for, at der nok
skal blive inviteret til behørig indvielse i de nye lokaler, der
også vil være hovedkontor for Dekra Uddannelser, som Dekra AMU Center Sjælland er en del af. 

Fakta om Dekra 
Dekra (tidligere TUC Dekra) er Danmarks største sammenslutning af private AMU-godkendte uddannelsesinstitutio-
ner, som årligt uddanner over 35.000 kursister inden for lastbil-, bus- og taxibranchen. Dekra har uddannelsescentre i
hele landet, men ikke alle skoler udbyder alle uddannelser
Dekra tilbyder en garanti for job til kursister, der gennemfører en transportuddannelse, samt gratis rekruttering for
virksomhedskunder. Via et stærkt samarbejde med transport- og befordringsbranchen er flere tusinde ledige hjulpet
tilbage i job.
Dekra er en del af den internationale Dekra-koncern, der har ca. 35.000 ansatte i 50 lande. I Danmark er Dekra over
300 medarbejdere
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Næstved Kommune erstatter 
Flextur med Landflex
Det åbne tilbud om en dør-til-dør kørsel, Flextur, er et supplement til kollektiv trafik. I Næstved
mener byrådspolitikerne, at ordningen er blevet misbrugt  og lukker den pr. 30. juni. Den erstattes af
en forsøgsordning, som bliver kaldt LandFlex, og som er specielt målrettet mod passagerer i land-
områder

Af: Mikael Hansen

Fra 1. juli er det slut med at køre med Flextur i Næstved by og mellem otte andre byer i Næstved Kommune. Til gen-
gæld er landområderne nu sikret med forsøgsordningen Næstved LandFlex, der medfører nye regler for Flextur i
Næstved Kommune.

Borgere der tidligere har benyttet sig af Flextur, skal nu til at finde ud af, om de bor i en såkaldt Flextur Byzone eller
Flextur Landzone. Det har nemlig betydning for, hvordan de for fremtiden kan køre med Flextur. Ture mellem to Flex-
tur Byzone er ikke muligt, mens alle ture internt i Flextur Landzone og ture mellem Byzone og Landzone kan gen-
nemføres som hidtil. I Flextur Byzone køres der til udvalgte stoppesteder, men der køres til alle adresser i
landzonerne.

Baggrunden for forsøgsordningen er, at Flextur i den fuldt udbyggede udgave er blevet for dyr for kommunen. Den er
vokset til en tiendedel af det samlede budget for kollektive trafik. 

Misbrug eller overforbrug
Flere politikere i Næstved Byråd har ønsket at skride ind overfor såkaldt misbrug af Flextur-ordningen. Misbrug skal
her forstås som overforbrug eller uhensigtsmæssigt forbrug.

Næstved Kommunes Center for trafik har ifølge avisen Sjællandske gransket de seneste års kørsel med Flextur og
har konstateret, at nogen har brugt ordningen som privat taxa - betalt af skatteyderne. Et eksempel er, at der fra én
adresse i det centrale Næstved er kørt 200 ture med Flextur i 2014. Turene er foregået fra én adresse til en anden
inden for bygrænsen. Det skal understreges, at ingen passagerer har brudt reglerne for bestilling og brug af Flextur,
som er en frit tilgængelig ordning.

Byrådsmedlem Søren Revsbæk (V) skrev i marts på sin private hjemmeside:
”Derfor synes jeg det efterhånden er nærliggende at vælge Flextur fra. Desværre er Flextur ligeså ufleksibel for kom-
munen, som det er fleksibelt for brugerne. Kommunen kan nemlig kun sige ja eller nej til Flextur. Enten vælger kom-
munen del fulde pakke og den fulde udgift, eller også vælger man det hele fra”.

I Næstved Kommune er det efterfølgende lykkedes at etablere LandFlex som forsøgsordning i samarbejde med tra-
fikselskabet Movia.
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Dacia Logan MCV kan rumme en kørestol, en rollator og en permanent barnestol. Netop rummeligheden, og det faktum,
at Dacia Logan MCV er udstyret med moderne dieselmotorer fra Renault, var afgørende for, at Vinderup Taxi, der kører
for Flextrafik, valgte Dacia.

Taxavognmand vælger Dacia til Flextrafik
CB Auto i Ribe har leveret 25 Dacia Logan MCV til Vinderup Taxa, der har ansvaret for Flextrafik
kørslen på blandt andet Fyn. Virksomheden, der blandt meget andet, beskæftiger sig med handicap-
kørsel og sygetransport og som har brug for praktiske og pålidelige biler.

Bilerne, der kører hos Flextrafik, er såkaldte garantibiler hvilket ikke har noget at gøre med garantien på bilen at
gøre. Det handler derimod om, at de er garanteret at køre 9,5 time om dagen. Og det, de bruges til, er typisk patient-
transport og handicapkørsel, så det skal være pålidelige køretøjer, som sættes ind til netop den slags opgaver.

Hos Vinderup Taxi, der har ansvaret for Flextrafik kørslen på blandt andet Fyn, er medindehaver Helle Linnerup
meget tilfreds med valget af Dacia. Også selvom hun erkender, at der var nogen skepsis inden købet.

- I første omgang rynkede en del chauffører jo på næsen. Enten syntes de ikke, at mærket lød særlig europæisk,
eller også havde de aldrig hørt om Dacia, siger Helle Linnerup og fortsætter:

- Men da de først så bilerne, syntes de, at de var pæne, og efter at have kørt i dem vendte billedet fuldstændigt. Vi
har fået mange meget positive tilkendegivelser. Og ikke kun fra dem, der kører bilerne, men faktisk også for dem, der
bliver kørt. Så bedre reklame kan man da vist ikke få.

Noget af det, der har overrasket Helle Linnerup og hendes chauffører er bilernes egenskaber.

- På mange måder er de faktisk perfekte. For det første er de enormt praktiske. De er lige den smule højere end
andre personbiler, hvilket gør det nemt at komme ind og ud. Noget mange eksempelvis gangbesværede sætter stor
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pris på. Derudover har bilen jo et både stort og meget regulært bagagerum, hvor vi virkelig kan have meget i. Og
slutteligt så kører de jo op til 26 km/l, så de er også meget økonomiske, siger Helle Linnerup, der forventer at be-
holde bilerne mellem to og tre år, alt efter hvor meget de kører, for der bliver kørt meget.

Enkelte af Flextrafik bilerne har kørt over 200.000 km på et år. Om det bliver så voldsomt for de 25 Dacia Logan
MCV må tiden vise. Hos Renault Danmark, der importerer Dacia, da Renault ejer Dacia, er Flextrafik blot et af
mange eksempler på, at flere og flere får øjnene op for Dacia.

- Det er under to år siden, at vi introducerede Dacia i Danmark, og vi er meget tilfredse med vores salg. Kigger vi
alene på i år, så er Dacia vokset med over 70 procent i forhold til 2014, er det jo et bevis på, at flere og flere får øj-
nene op for Dacia’s kvaliteter, siger pressechef Søren Hyltoft, der tilføjer, at man sågar i det københavnske taxamiljø
har set flere Dacia Logan MCV, der mænger sig med de dyre drenge fra Mercedes, Audi og BMW.

Endnu et taxi-selskab slutter sig til nyt system 
i Københavns Lufthavn
Storkøbenhavns største taxiselskab, Taxa 4x35 med 718 tilsluttede taxier, har tilsluttet sig den frivil-
lige aftale om at etablere et Taxi Management System i Københavns Lufthavn. Dermed bliver ho-
vedstadens tre største taxi-selskaber, der repræsenterer syv ud af otte taxier i regionen, en del af
systemet

DanTaxi og TaxiNord 4x48 har tidligere skrevet under på aftalen. Med aftalen med Taxa 4x35 får systemet samlet til-
slutning fra ca. 1.700 taxier

- Det er den helt rigtige vej at gå for branchen at løfte og udvikle serviceniveauet overalt, hvor vi kan komme til det.
Derfor er vi overbevist om, at et effektivt taxi management system i lufthavnen, hvor vi sammen med lufthavnen lø-
bende drøfter serviceforbedringer for kunder og chauffører, vil være til gavn for alle parter på langt sigt. Vi ser frem til
at levere et taxiprodukt af højere kvalitet og en mere effektiv service, til både glæde og økonomisk gavn til vores
vognmænd, siger administerende direktør for Taxa 4x35, Jacob Gulmann.

Forbedret aftale
- Den samarbejdsaftale, vi nu underskriver, er på en række punkter justeret og forbedret i forhold til det, vi tidligere
har været præsenteret for. Særligt vigtigt er det, at udgangspunktet for systemet er ændret fra at være et kontrolba-
seret til at være et tillidsbaseret system. Det giver et helt anderledes grundlag for samarbejdet om at udvikle taxi-pro-
duktet i lufthavnen, siger Jacob Gulmann.

I Københavns Lufthavn er man glade for, at taxi management systemet får en endnu større opbakning.

- Vi er meget glade for at få Taxa 4x35 med i aftalen, og ikke mindst for den fælles opbakning til at udvikle taxiproduk-
tet, undgå kødannelser og gøre flowet af taxier langt mere effektivt, så vi har plads til at vokse. Vi ser dette som ét
blandt mange greb, der skal styrke vores position, som et nordeuropæisk knudepunkt, der kommer hele Danmark til
gode. Derfor vil vi sammen med vores samarbejdspartnere lægge os i selen for, at vi hurtigst muligt får implemente-
ret et velfungerende taxi management system, siger kommunikationsdirektør i Københavns Lufthavn, Henrik Peter
Jørgensen.
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Taxi-selskab indgår aftale med olieselskab
Danmarks største taxiselskab Taxa 4x35 indgår ny aftale med energiselskabet Shell, som både in-
kluderer besparelser og nye tilbud. Aftalen vil forbedre servicen yderligere overfor taxi-selskabets
vognmænd og chauffører

Taxi 4x35 peger på, at selskabets nye aftale med Shell blandt andet betyder, at Taxi-selskabets vognmænd får en
årlig besparelse på brændstoffet, der svarer til ca. 1.000 kroner per vogn.

- Vi er tilfredse med aftalen og samarbejdet med Shell, som sikrer en række fordele til vores vognmænd og chauffø-
rer. Med aftalen får de blandt andet en garanteret liter-rabat på Shell FuelSave Diesel og markedets billigste bilvask.
Det er vigtigt for os hele tiden at arbejde med at sikre de bedste forhold og aftaler for vores vognmænd og chauffører,
og Shell-aftalen er endnu et skridt i den rigtige retning, siger administrerende direktør for TAXA 4x35, Jacob Gul-
mann.

Foruden brændstofbesparelser og billig bilvask, så omfatter aftalen, der gælder de næste to år, en fast rabat på taxa-
tilbehør samt billig kaffe på udvalgte stationer i Kolding og Hovedstadsområdet.

TAXA 4x35 har i dag 718 vogne i hovedstaden og 55 taxaer i Kolding. Aftalen gælder i de to byer.

Taxichauffør mister retten til at køre taxi i tre år
En kvindelig kunde blev udsat for halsgreb af vred taxichauffør i Hvidovre. Taxichaufføren skal nu i
fængsel i tre måneder

Af: Mikael Hansen

En taxichauffør må ikke køre hyrevogn i tre år, fordi han har
været voldelig over for en kunde. Det har Østre Landsret forleden
fastslået i en sag om en episode i februar sidste år. Det skriver
Ritzau.

Den 35-årige chauffør havde samlet en kunden op ved Vesterport
i det indre København. Hun skulle til Hvidovre. Men det viste sig,
at maskinen i taxien ikke ville acceptere hendes betalingskort.
Derfor kørte de til en hæveautomat, hvor hun fik fat i kontanter. Undervejs på turen fik chaufføren ifølge kvinden anty-
det, at hun kunne betale på anden måde, og hun følte sig ubehageligt til mode.

På Gammel Køge Landevej i Hvidovre opstod der uenighed om regningens størrelse. Chaufføren blev vred og tog
hårdt fat i hende. Desuden tog han halsgreb på kunden, så hun mistede vejret. Kun ved at bide ham, lykkedes det
hende at kaste sig ud af bilen og slippe fri. Da han i høj fart kørte væk, havde hun dog åndsnærværelse nok til at
lægge mærke til registreringsnummeret på taxien.

I den efterfølgende straffesag har såvel byretten som landsretten fundet ham skyldig i vold. Straffen er fastsat til ube-
tinget fængsel i tre måneder. Landsretten stadfæstede dommen samt den såkaldte rettighedsfrakendelse.

§§§
§
§§
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Branche-organisation har fået ny næstformand
DI Transport afholdt generalforsamling torsdag 18. juni. På det efterfølgende bestyrelsesmøde var
der genvalg til DI Transport's formand Anne Kathrine Steenbjerge, som til daglig er administrerende
direktør i Anders Nielsen & co. A/S. På næstformandsposterne var der nyvalg på den ene post

Bestyrelsen konstituerede sig også med to næstformænd. Ny næstformand bliver administrerende direktør Carsten
Aastrup fra TaxiNord, mens der var genvalg til næstformand Thorkil Andersen, der er administrerende direktør i
Frode Laursen A/S.

Efter generalforsamlingen ser DI Transport's bestyrelse således ud:
Administrerende direktør Anne Kathrine Steenbjerge, Anders Nielsen og CO A/S, (formand)•
Administrerende direktør Carsten Aastrup, TaxiNord, (næstformand)•
Administrerende direktør Thorkil Andersen, Frode Laursen A/S (næstformand)•
Administrerende direktør Jess Abildskou, Abildskou A/S•
Administrerende direktør Klaus G. Andersen, Fredericia Shipping A/S•
Direktør Lars Wigelstorp Andersen, SAS Danmark A/S•
Administrerende direktør Gottfried Eymer, DB Schenker Rail Scandinavia A/S•
Administrerende direktør Flemming Werner Jensen, Sax-Trans A/S•
Administrerende direktør Peter Bjerregaard Jepsen, Danske Fragtmænd Logistik A/S•
Projektchef Per Krogshede, Post Danmark A/S•
Administrerende direktør Allan Larsen, Miljøteam A/S•
Administrerende direktør Henning Laursen, Grenaa Havn A/S•
Direktør Leif Stiholt, Im Stiholt A/S•
Direktør Mogens Therkelsen, H.P. Therkelsen A/S•
Administrerende direktør Nikolaj Wendelboe, Arriva Danmark A/S•

Uber vil ansætte op mod 100 ingeniører
Den amerikanske samkørselstjeneste Uber, som efter Trafikstyrelsens opfattelse overtræder taxi-
lovgivningen i Danmark, vil ansætte 50-100 ingeniører i deres udviklingsafdeling i Aarhus. Ifølge Jyl-
lands-Posten kan der blive tale om 100 ingeniører, hvis Uber kan finde de ingeniører, der skal
bruges

- Vi er klar til at rekruttere dygtige hoveder. Hvis man tilhører verdens-eliten, eller man gerne vil det, skal man da bare
sende en ansøgning afsted til Uber med det samme, siger head of public policy i Uber, Lars Dyrhagen.

Ubers afdeling i Aarhus står for udvikling af Ubers infrastruktur, og nu er der altså behov for ingeniører. 

Oplysningerne om de mange ansættelser blev offentliggjort i forbindelse med et arrangement, som Uber i en af valg-
kampens sidste dage blev holdt i Ubers Research & Development Center i Aarhus. Her deltog økonomi- og inden-
rigsminister og leder af de Radikale Morten Østergaard som en del af sin valgturné. 

Om Uber reelt er samkørsel eller pirattaxivirksomhed skal inden længe afgøres i den sag som Trafikstyrelsen har an-
lagt mod firmaet. Trafikstyrelsen mener, at Ubers tjenester overtræder taxilovgivningen.
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Fransk selskab skal drive letbanen i Aarhus
Letbanens kommende driftsselskab indgik i dag kontrakt med Keolis SA om den fremtidige drift af
Aarhus Letbane. Kontrakten blev underskrevet at bestyrelsesformand for Aarhus Letbane Drift I/S
og tidligere borgmester i Aarhus Flemming Knudsen og Keolis' danske direktør, Peter Lanng Nielsen

Keolis SA, der er en franskbaseret international bus-, tog- og letbaneoperatør,
er etableret i Danmark ved datterselskabet Keolis Danmark. Til udførelse af
driften af Aarhus Letbane vil der blive etableret et nyt datterselskab under nav-
net Keolis Aarhus Letbane. 

Ifølge den indgåede kontrakt skal Keolis skal stå ̊ for den samlede trafikdrift pa ̊
Aarhus Letbane. I første omgang skal Keolis forberede, at driften kan sættes i
gang i maj 2017. Det betyder, at selskabet i løbet af 2016 og 2017 skal an-
sætte og uddanne ca. 80 letbaneførere samt yderligere personale til styring af
letbanen. 

- Vi er meget tilfredse med, at det er lykkedes at gennemføre et udbud, hvor
Keolis tilbyder et højt kvalitetsniveau til en rimelig pris. Det er også ̊ godt for den
kommende udbygning af letbaner i Danmark, siger bestyrelsesformand Flem-
ming Knudsen og fortsætter:

- Vi er især tilfredse med, at Keolis i deres tilbud har stor fokus pa ̊ passage-
rerne og deres tilfredshed i deres tilgang til opgaven.

Administrerende direktør Peter Lanng Nielsen, Keolis Danmark fremhæver, at
selskabet er klar over, at der hviler et stort ansvar pa ̊ selskabet for at medvirke
til, at den første moderne letbane i Danmark bliver en succes. 

- I kraft af vores mange internatio-
nale erfaringer med letbanedrift,
ser vi med glæde frem til at løfte
dette ansvar, siger han.

Driftsselskabets bestyrelsesfor-
mand, Flemming Knudsen, trykker
hånd med Keolis' danske direktør,
Peter Lanng Nielsen. I baggrunden
ses bestyrelsesmedlem i driftssel-

skabet, Peter Thyssen.

Om Keolis
Keolis er en verdensomspæn-
dende transportkoncern med
hovedkontor i Paris. Selskabet
opererer i 15 lande over hele
verden, blandt andet i Dan-
mark, hvor 450 busser fragter
passagerer på vegne af de of-
fentlige trafikselskaber Movia,
Midttrafik og Nordjyllands Tra-
fikselskab. I byer som Notting-
ham i England, Queensland i
Australien og Waterloo-regio-
nen i Canada står Keolis for
letbanedrift. Selskabets største
forretningsområde er togdrift i
Storbritannien, Holland, USA,
Tyskland og Frankrig.
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Vejdirektoratet skærer halvanden måned 
af vejarbejdstiden på Køge Bugt Motorvejen
Vejdirektoratet er ved at lægge ny asfalt på strækningen mellem Greve S og Solrød S, hvilket med-
fører lange rejsetider og kø-kørsel. Ved at ændre på entreprenørens arbejdsmetode er det lykkedes
Vejdirektoratet at skære halvanden måned af arbejdstiden, således at arbejdet slutter midt i august i
stedet for i slutningen af september.

Det betyder, at de trafikale trængsler på strækningen mindskes væsentligt hurtigere end oprindelig planlagt.

- Vi ved godt, at vi tester trafikanternes tålmodighed til det yderste på Køge Bugt Motorvejen i disse tider, siger trafik-
direktør Niels Tørsløv fra Vejdirektoratet.

- Og jeg vil gerne beklage over for alle dem, der har oplevet stærkt forlængede rejsetider på grund af vores asfaltar-
bejde. Det har ligget os meget på sinde at gøre noget ved de trafikale udfordringer, vi oplever. Vi har kigget på
mange forskellige muligheder for at blive hurtigere færdige, og nu har vi fundet en løsning, der skærer seks uger af
vores arbejdstid, hvilket vi er meget glade for at kunne melde ud. Vores håb er, at når pendlerne vender tilbage fra
sommerferie, er vi stort set færdige med arbejdet, siger han videre.

Halvanden måned skåret af vejarbejdet
Helt konkret er entreprenørens arbejdsmetode ændret, så der arbejdes i flere spor ad gangen. Ligeledes er arbejdsti-
den udvidet. Med denne plan kommer Vejdirektoratet til at genere flere i en kortere periode - her i blandt også na-
boer. Men til gengæld skæres der altså halvanden måned af arbejdstiden.

Danmark er på vej ind i ferieperioden, hvor der vil være mindre myldretidstrafik. Det er godt for vejarbejdet, så der
kan arbejdes i flere spor ad gangen. I forbindelse med udvidelse af arbejdstiden kan der forekomme kortvarige perio-
der med støjende arbejder (fræsning), der gennemføres i aften- og nattetimerne.

Tal om Køge Bugt-motorvejen
I gennemsnit kører der dagligt over 110.000 bilister på Køge Bugt Motorvejen, hvilket gør den til landets mest•
trafikerede strækning. Der er hyppigt trængsel i myldretiden.
I 2010 vedtog Folketinget at udbygge motorvejen fra seks til otte spor på strækningen mellem Greve S  og•
Køge
Udbygningen er delt i to etaper, og første etape Greve S - Solrød S forventes at stå helt klar i efteråret 2015,•
mens anden etape Solrød S - Køge vil stå færdig i 2018
I alt er strækningen 14 kilometer lang•
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Trafik og infrastruktur i Svendborg Kommune:
Kørselsplanlægningen ligger godt 
hos vognmanden
Jan Yttesborg, der er afdelingsleder for trafik og infrastruktur i Svendborg Kommune, mener, at kør-
selsplanlægningen ligger godt hos vognmanden. For lidt over et halvt år siden blev administrationen
af nogle af de kommunale befordringsordninger samlet i et nyt kørselskontor. Og det var kun første
fase, senere ventes flere ordninger af overgå til kørselskontoret

Af Mikael Hansen, journalist for transportnyhederne.dk og Magasinet Bus

I Svendborg Kommune tager
de ét skridt ad gangen, når det
handler om kørselskoordine-
ring og mere effektiv drift af de
kommunale transportopgaver.
Et nyt kommunalt kørselskon-
tor startede driften i november
2014 med en bemanding, der
svar til tre fuldtidsstillinger. Og
det er et meget effektivt kontor,
som har opnået rigtig meget på
lidt over et halvt år, mener af-
delingschef Jan Yttesborg.

- Der er en stor energi og ar-
bejdsglæde på kørselskonto-
ret, og de er nået meget langt
på kort tid, siger han.

Indtil videre tager kørselskontoret sig af områderne kollektiv trafik, taxaadministration, skolekørsel, SBH-kørsel (indi-
viduel handicapkørsel) samt lægekørsel. For kollektiv trafik er opgaven at administrere bestillingen af bustrafik hos
FynBus. På taxaområdet handler det om administration af kommunens taxabevillinger.

Hovedopgaverne for skolekørsel, SBH-kørsel og lægekørsel er visitation. Og for første gang er vurderingen af, hvem
der kan få bevilget kommunal kørsel, samlet på ét sted. Visitationerne gennemføres nu på grundlag af politiske ved-
tagne principper - det er også noget nyt.

- Tidligere var den sekretærerne på 19 skoler, der foretog visitationen til skolekørslen, og der udviklede sig selvfølge-
lig nogle lidt forskellige praksisser. Sekretærerne gjorde et rigtig godt stykke arbejde, men nu har vi fået et bedre og
mere ensartet grundlag, fortæller Jan Yttesborg.

- For lægekørslen kan vi se, at nogle borgere tidligere har fået bevilget kørsel til for eksempel speciallægebehandling
i Odense, men når der findes tilsvarende speciallægeklinikker tættere på, bevilger vi kun kørsel dertil. 
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En anden vigtig opgave er udbud af kørselsopgaverne, men det har endnu ikke været aktuelt i kørselskontorets korte
levetid. Til gengæld er kørselsplanlægningen overladt til operatørerne.

- Kørselsplanlægningen ligger godt hos vognmanden, det har vi fået dokumenteret grundigt, fortæller Jan Yttesborg
og fortsætter:

- Vi har haft Deloitte ind over som konsulent, og deres vurdering var, at vognmandens kørselsplanlægning var helt i
top. De kunne ikke pege på en bedre model.

Mere koordinering er på vej i fase 2
Svendborg Kommune er snart klar til næste fase af effektivisering af kørselsområdet. En række af de øvrige befor-
dringsordninger især på social- og sundhedsområdet er blevet analyseret. Flere af dem foreslås overført til kørsels-
kontoret. Dette forslag er netop nu i høring, og svarene afslører, at man nu er nået til de tungere og vanskelige
opgaver.

- Svarene peger helt klart i ret-
ning af, at visitationen til disse
ordninger fortsat skal ligge i fag-
forvaltningerne, hvor der sidder
folk med socialfaglig og sund-
hedsfaglig viden. Kørselskonto-
ret kan til gengæld bidrage med
en transportfaglig indgangsvin-
kel, og den viden har manglet i
den hidtidige organisering. Men
det vil kræve et tæt samarbejde
mellem fagforvaltningerne og
kørselskontoret. Den udfordring
er vi klar til at tage op, siger Jan Yttesborg.

Han fortæller også, at høringssvarene har vist en vis usikkerhed hos forvaltninger i forhold til, om de nuværende kva-
litetskrav kan fastholdes - eksempelvis i forhold til ventetid for borgerne.

- Det vil være en betingelse for succes på dette område, at vi kan gøre det lige så godt som hidtil i en ny organisering
og en ny kontraktform med operatørerne. Kunsten på dette område er i det hele taget at fastholde en høj service og
alligevel kunne effektivisere driften.

Der er endnu ikke taget politisk stilling til de enkelte forslag i Fase 2.

Sparekrav til kommunerne
Dannelsen af kørselskontoret i Svendborg Kommune skete på baggrund af en aftale mellem Finansministeriet og
Kommunernes Landsforening om at effektivisere det kommunale befordringsområde. Kommunerne har ifølge lovgiv-
ningen pligt til at tilbyde befordring til borgerne i en lang række tilfælde. 
Antallet af offentlige betalte befordringsordninger er ca. 20. Kommunerne har ansvaret for lidt over halvdelen. I de fle-
ste kommuner har der været tradition for en meget decentral organisering, hvor hver forvaltning selv har bestilt og
betalt sine egne befordringsordninger. 
En række analyser har i de senere år påvist, at befordringsområdet kan effektiviseres med kørselskoordinering, sam-
kørsel og visitation efter mere ensartede retningslinjer. Mange kommuner samarbejder med trafikselskabernes Flex-
trafik om effektive løsninger, andre - som Svendborg Kommune - vælger at oprette et kørselskontor.
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Færgehavn åbner for gratis internet
Chauffører, færgepassagerer og byens borgere vil fremover have adgang til gratis WiFi, når de fær-
des pa ̊ færgehavnsomra ̊det. Det nye tra ̊dløse højhastighedsinternet ”Port of Frederikshavn” dækker
ba ̊de parkeringsarealet, den nyetablerede lastvogns- og trailerplads og færgernes opmarchplads

- Det har været afgørende at skabe gode rammer for dem, der opholder sig på færgehavnsomra ̊det. Ved at tilbyde
gratis WiFi fa ̊r gæsterne pa ̊ færgehavnen mulighed for at bruge ventetiden pa ̊ arbejde, underholdning eller at kon-
takte venner og familie. Via opstartssiden fa ̊r de samtidig mulighed for at vælge informationer om blandt andet arran-
gementer i byen, vejret samt fartplaner for færger, tog og bus. Alt sammen noget der bidrager til at give gæsterne en
god service og skabe en god oplevelse, siger Søren Pilgaard, der er Teknisk chef hos Frederikshavn Havn.

Timingen for a ̊bningen af WiFi pa ̊ færgehavnen betyder, at de mange tusinde mennesker, som ventes at besøge fær-
gehavnen i forbindelse med Tordenskioldsdagene sidst i juni, kan få glæde af det gratis internet.

WiFi-løsningen er kombineret med ny pladsbelysning pa ̊ færgehavnen, hvor nye energieffektive LED-baserede gade-
lamper indeholder Street WiFi med hastigheder op til 1 Gbit.

- Vi er glade for, at Frederikshavn Havn har valgt S-Light, som leverandør af vort unikke produkt, hvor LED-pladsbe-
lysning er kombineret med lyslederbaseret WiFi-adgang til internettet. Den store kapacitet, produktet har, er særde-
les velegnet til Frederikshavn Havn, hvor tusindvis af rejsende hver dag opholder sig. Løsningen vil fremme
brugeroplevelsen i havnen og bidrage til, at havnen fremstår som en moderne trafikhavn, siger direktør Steen Ras-
mussen, S-Light.

Hos Bredba ̊nd Nord mener man, at projektet er et skridt i den rigtige retning.

- Det er rigtig interessant, for det er første gang, vi er ude med et integreret produkt med strøm og kommunikations-
teknologi, og den integration er nødvendig, hvis vi vil skabe smart cities. For os er WiFi i det offentlige rum et strate-
gisk indsatsomra ̊de, hvor vi kan give turister og folk i almindelighed adgang til godt internet i eksempelvis
havneomra ̊der, ga ̊gademiljøer og større eventsteder inden for for eksempel sport og kultur, siger administrerende di-
rektør, Søren Juul Hansen, Bredba ̊nd Nord.
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Rederi forenkler proceduren
Rederiet Færgen ændrer på procedurerne i forbindelse med check-in på AlsFærgen. Tiltaget vil gøre
det hurtigere at komme om bord. De ændrede procedurer betyder, at alle passagerer, der sejler med
AlsFærgen, skal være opmærksomme på nye forhold i forbindelse med check-in

Det er betalingsprocedurerne, som Rederiet Færgen ændrer, så check-in-processen bliver så let og smertefri som
muligt.

- Siden vi i marts indsatte en moderniseret og større færge på overfarten, har både vi og vores kunder oplevet
mange fordele, men også en enkelt udfordring. Den større kapacitet betyder, at der nu er markant flere passagerer
med færgen, og dermed tager det for lang tid at komme om bord, hvis alle skal betale i check-in. Færgen har kun 10
minutters liggetid i havnen, og derfor er det vigtigt for effektiviteten, at færgebilletterne bliver betalt på forhånd, siger
Færgens salgs- og marketingchef Lindy Kjøller.  

Passagerer på ruten skal vænne sig til at købe billet på Færgens hjemmeside inden afgang ligesom ved de fleste
andre færgeforbindelser i Danmark. Til gengæld slipper de for langsomme køer og vil således opleve at komme hurti-
gere igennem check-in.

Indtil i dag har det været muligt at bestille billet til AlsFærgen via Færgens hjemmeside og først betale ved check-in.
De nye regler om betaling på forhånd er trådt i kraft og gælder for både gående, personbiler, busser og lastbiler. De
passagerer, der allerede har bestilt billet, inden de nye regler trådte i kraft, kan betale for overfarten på havnen som
hidtil. For passagerer, der benytter sig af turkort eller månedskort, er der ingen ændringer.

Færgen »Fynshav« er den primære færge på ruten mellem Fynshav på Als og Bøjden på Fyn. Færgen har plads til
90 biler og 550 passagerer. Overfarten varer 50 minutter. For at sikre timedrift i dagtimerne i sommersæsonen bliver
ruten suppleret med færgen »Frigg Sydfyen«.
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