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Kollektive takster i hårdknude

To barske beretninger fra Rigsrevisionen har taget rejsekortet under kærlig behandling. Og det
er ikke et kønt syn, der er blevet afsløret. For trafikselskaberne bag Rejsekortet har - når man
læser i beretningerne fra Rigsrevisionen - tilsyneladende været ualmindelig dårlige til at samarbejde om løsning af problemer i rejsekortselskabet og til at skabe et let forståeligt og brugervenligt takstsystem med rejsekort som betalingsmetode. For med rejsekortet skulle det jo blive
så nemt for kunderne. Det er det desværre ikke blevet indtil videre.

Så det er en rigtig kompliceret sag, transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt (V)
skal tage stilling til. Mange gode kræfter har senest anbefalet at tage takstkompetencen fra trafikselskaberne til fordel for en centraliseret løsning under Transport- og Bygningsministeriet. En
fristende løsning, må man sige i disse centraliseringstider.
Men er det nu også den rigtige løsning? Her er tre argumenter til overvejelse:
•

•
•

For det første er Transport- og Bygningsministeriet ikke nødvendigvis den oplagte aktør til
at tage sig af operative opgaver
For det andet er trafikselskabernes takstkompetence udtryk for et sundt princip: ”Den der
bestiller musikken, betaler for den”. Hvis takstkompetencen tages fra trafikselskaberne,
brydes dette princip, og der vil opstå alvorligt slør i finansieringsmodellen. Det er i den
grad forudsigelige problemer, som bør og kan forebygges
For det tredje er det en stor frygt i Vestdanmark, at en centraliseret takstløsning alene bliver konstrueret for at løse det dårlige samarbejde mellem Movia, DSB og Metroselskabet
på Sjælland. De vestdanske trafikselskaber kan godt finde ud af at samarbejde, men de
kan blive trukket med i en uhensigtsmæssig, centraliseret løsning

Det gode råd er at vende tilbage til den oprindelige vision for rejsekortet, som netop var at
skabe et mere logisk, kundevenligt og gennemskueligt prissystem i kollektiv trafik - på tværs af
trafikselskaber.
Til trafikselskaberne lyder rådet: Vær modige! Vær ikke bange for kunderne - de er parate til at
acceptere de gode løsninger, selv om de er anderledes end det kendte.
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Midttrafik vil fra 1. oktober køre med timedrift mellem Billund Lufthavn og Aarhus C, hvor et af stoppestederne er ved
Aarhus Banegaard, hvor også lufthavnsbussen Aarhus Lufthavn holder.

Lufthavnsbussen får timedrift

Billund Lufthavn har indgået en aftale med Midttrafik, der bringer Aarhus tættere på Vestdanmarks
internationale lufthavn. Hver time vil der fra 1. oktober køre en bus fra henholdsvis Billund Lufthavn
og Aarhus C. Timedriften bliver betjent af luksusbusser med komfortsæder og gratis internet, der gør
turen attraktiv for såvel forretningsfolk som ferierejsende
Halvdelen af de nye busser vil køre uden stop mellem Aarhus C og Billund Lufthavn, mens bussen fortsat vil køre via
Skanderborg og Horsens ni gange om dagen. Alle busserne vil være tilpasset flytrafikken til og fra lufthavnen for at
passagererne kan komme let ud i verden og hjem igen. Godt 15 procent af lufthavnens passagerer kommer fra Aarhus-området, og flere af dem har haft et klart ønske om bedre busforbindelser mellem Aarhus og Billund Lufthavn.

- Vi har lyttet til de mange henvendelser fra aarhusianerne om bedre og hurtigere busser og gjort det endnu lettere at
komme ud i verden fra Billund. Med den nye aftale med Midttrafik kan vi nu tilbyde timedrift på forbindelsen mellem
Aarhus og Billund med et konkurrencedygtigt og komfortabelt produkt, siger Kjeld Zacho Jørgensen, der er lufthavnsdirektør i Billund Lufthavn.
Lufthavnsbussen, som bærer navnet 912X, vil køre fra Aarhus Rutebilstation via Banegårdspladsen, hvor man kan
skifte mellem bybusser, tog og lufthavnsbussen. I Billund Lufthavn forventer man, at timedriften på ruten vil tiltrække
flere aarhusianere, der kan se fordelen i rejsetiden på halvanden time, den fornuftige pris, ekstra plads til bagage,
god siddekomfort, computerborde og gratis trådløs internet. Det nye tiltag er et af mange, der skal forbedre infrastrukturen omkring lufthavnen i Billund.
Forbedret infrastruktur
Vejene til Billund Lufthavn er de seneste år blevet udbygget, så rejsetiden fra Aarhus i bil er blevet afkortet og nu
tager ca. en time. I 2019 vil passagererne desuden kunne se frem til tog, der kører direkte til terminalen via Vejle.
- Vi arbejder hele tiden på at gøre det lettere for passagererne at komme til og fra lufthavnen og tilbyde vestdanskerne de bedste ruter ud i verden. Det er vores eksistensberettigelse, siger Kjeld Zacho Jørgensen.
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Skolebussen får
pedellen og gartneren
bag rattet

Hedensted Kommune har hjemtaget kørslen på to skoleruter, og det bliver nogle af kommunens
egne ansatte, der skal køre busserne

Pedeller og gartnere skal køre børn til og fra skole i Hedensted. Normalt bliver skolebuskørsel udliciteret il private
vognmænd, men ikke i dette tilfælde. For det bliver nogle af kommunens egne ansatte fra henholdsvis genbrugsstationen og driftsafdelingen, der skal sidde bag rattet. Det skriver DR Nyheder.

Det vil spare kommunen for mange penge, siger kørselskoordinator Lars Oksbjerre fra Hedensted Kommunes transportafdeling:
- Når vi laver en aftale med en vognmand, så skal han overenskomstmæssigt minimum betales for to timer og morgenen og to timer om eftermiddagen, og mange gange er det nødvendigt at have personalet ansat i længere tid.
- Men i aftalen med personalet på genbrugsstationen, så udnytter vi noget tid, de har i deres normale vagt. Vi skal
kun lige præcis betale for den tid, de skal køre bus, siger han til DR Nyheder
Lars Oksbjerre fortæller, at servicen bliver det samme, fordi det er fast, faguddannet personale.

Mangler du et nummer af Magasinet Bus?

Du kan hente tidligere numre af Magasinet Bus her:
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De mindre vinder også

TK Bus i Viborg, der drives af Tommy og Vera Krogh, fik kort før sommerferien leveret fire nye Mercedes-Benz Intouro-busser af EvoBus. Til oktober kommer der endnu en ny Intouro-bus til. De nye
busser skal blandt andet køre i Viborg, Bjerringbro og Hammershøj, hvor TK-Bus har genvundet et
udbud, der løber over de næste fem år med
Udbuddet, der kan forlænges med op til tre år, omfatter
omkring 7.000 køreplantimer, betød, at TK Bus så på
nye busser for at leve op til kravene, der blandt andet
lød på en maksimumalder på 12 år og mindst Euronorm 5 og 4.
TK-Bus, der med knap en snes busser hører til blandt
de mindre busvirksomheder sammenlignet med de rigtigt store, har leaset busserne hos Nordania Leasing.
Dermed har selskabet på Jegindøvej i Viborg styr på,
hvad det koster at holde busserne kørende, når det
gælder omkostninger til drift og vedligeholdelse.

- Det er rart for os at få nye busser, siger Tommy Krogh
til Magasinet Bus.

Ud over de nye busser, som EvoBus leverede de fire af
i juli - mens den femte kommer i oktober, har EvoBus i
løbet 2015 også leveret en brugt Mercedes-Benz Citaro-bybus og en brugt Setra-turistbus til TK-Bus.

Om TK-Bus
• TK-Bus ejes og drives af Tommy og Vera Krogh,
der grundlagde firmaet 1. februar 2006
• TK-Bus har kontor og garageanlæg på Jegindøvej i Viborg
• TK-Bus tilbyder at klare de fleste former for
transport med bus. Virksomhedens turistbusser
kører fortrinsvis bestilte ture for firmaer og privatpersoner og foreninger
• TK-Bus kører forskellige skoleruter i Favrskov
kommune og flere ruter for Midttrafik
• TK-Bus har mellem 15 og 20 chauffører tilknyttet. De fleste er fuldtidsansatte, mens en god
håndfuld er afløsere, der hjælper, når der er brug
for det
• Tommy og Vera Krogh kører dagligt bus og er
derudover også beskæftiget på kontoret i Viborg
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Kolding har indviet en ny busterminal

Den nye busterminal er opført som erstatning for den gamle og nedslidte rutebilstation på Mazantigade ved Kolding Banegård. Terminalen blev indviet 28. juni, men var først færdig 10. juli. Når kulden kommer, kan ventende rejsende glæde sig over varme bænke - opvarmet af spildevand
Med den nye busterminal har bybusser og de regionale busser fået fælles holdeplads. Da busterminalen ligger lige
op ad Kolding Banegård, bliver det nemmere for passagerne at kombinere bybus, rutebil og tog.
På den nye busterminal holder bybusserne fortsat i Mazantigade, mens den gamle rutebilsstations område stadig
skal bruges af de lokale og regionale busser.

Når en rutebil ankommer til busterminalen, holder den ved ankomstperronen nærmest jernbanesporene, så der er let
adgang til og fra togene. Herefter kører bussen til sin faste afgangsperron. I alt er der tre afgangsperroner.
Mellem rutebilstationen og bybussernes holdeplads på Mazantigade er der lavet et “Kys & Kør-område”, hvor bilister
kan sætte passagerer af, der skal videre med tog eller bus.

I den østlige del af terminalområdet indrettes en særlig perron til charter- og fjernbusser samt parkeringspladser som
erstatning for de nedlagte P-pladser til kortidsparkering ud mod Mazantigade.
Bedre faciliteter
Både passagerer og buschauffører kan se frem til nye og bedre faciliteter, men flere af disse forbedringer var først på
plads 10. juli.
Passagererne kan eksempelvis se frem til venterum, offentligt toilet og overdækket cykelparkering. I venterummet vil
bænkene være opvarmet af varme leveret af Kolding Spildevand A/S, som har tænkt i nyt, kreative baner.
Et pilotprojekt skal gøre det muligt at udnytte varmen fra kloaksystemet til at gøre bænkene behageligt varme at
sidde på i den kolde tid.

En ny chaufførpavillon vil indeholde opholdsrum, garderobe og toilet til chaufførerne
Bybuschauffører og rutebilschauffører skal deles om den nye pavillon. Hidtil har bybuschaufførerne holdt deres pauser i busterminalen i Klostergården, men den terminal nedlægges.
Det er entreprenørfirmaet Hansson & Knudsen, som har vundet opgaven med at opføre den nye busterminal, mens
ABC Pavilloner skal levere de nye pavilloner. Der er afsat 13 millioner kroner til projektet. Halvdelen af pengene har
kommunen fået fra en pulje under Trafikstyrelsen, som skal styrke den kollektive trafik.
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Bas er Midttrafiks
bedste chauffør 2015
Fire chauffører var med i finalen om at blive Midttrafiks bedste chauffør 2015. Der har været tæt løb lige
til det sidste - men flest kunder har stemt på, at Bas
skulle have titlen - med medfølgende check - en til
ham selv og en til busselskabet, han arbejder for

Om Baskaran Kathiravelu

Baskaran Kathiravelu har kørt bus siden
1997. Han er glad for jobbet som chauffør,
specielt fordi han godt kan lide at møde
mange mennesker hver dag. Han nyder at
snakke med kunderne. For ham er det vigtigt, at køre sikkert, glidende og behageligt - så kunderne får en god oplevelse og
rejse.

Baskaran Kathiravelu har deltaget på Midttrafiks chaufføruddannelse, Fly High I og II.

Sidst i juni blev Baskaran Kathiravelu (Bas) kåret og fejret som Midttrafiks bedste chauffør 2015 ved en kåringsceremoni hos Midttrafik. Udover titlen har Bas vundet 10.000 kroner til sig selv og 25.000 kroner til sit busselskab, der
skal bruges til et arrangement for de kolleger, der kører på samme ruter som Bas.
Baskaran Kathiravelu kører for Arriva i Silkeborg - blandt andet på rute 112 og 113. Kunderne beskriver ham som en
dygtig og hjælpsom chauffør.
“Han har altid et smil på læben, og med hans venlige godmorgen glemmer man, at bussen var 2 minutter forsinket”,
lyder det fra en kunde.
“Jeg har kørt med min chauffør (Bas) rigtig mange gange. Han er altid i godt humør og har overskud, selvom køreMagasinet Bus 7/8 - 2015
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planen er stram. Og han venter tålmodigt, mens mine børn står af”, lyder det fra en anden kunde.

- Jeg er glad for, at så mange har stemt på mig. Jeg prøver hver dag at give en god service ved at køre til tiden og
overholde køreplanen. Jeg forsøger at køre blødt og behageligt. Jeg er altid smilende, og er glad og positiv. Jeg taler
med kunderne og svarer på alle deres spørgsmål, siger Baskaran Kathiravelu.
Midttrafik siger til kunderne
Midttrafik skylder en stor tak til kunderne for de mere end 6.500 nomineringer og stemmer, Trafikselskabet har modtaget til chaufførerne.

- Det er overvældende, at så mange kunder har brugt tid på at nominere deres yndlingschauffør. Vi har både grint af
de sjove historier og er blevet rørt, når kunder fortæller om deres helte, siger vicedirektør i Midttrafik, Mette Julbo.

Undersøgelser har vist, at chaufførens service har en afgørende betydning for kundernes oplevelse af busturen. Derfor er chaufføren en vigtig ambassadør for Midttrafik.

- I dag har vi kåret de chauffører, som kunderne peger på, er de allerbedste ambassadører i Midttrafiks område, siger
Mette Julbo.

De tre øvrige finalister var
•

•
•

Vita Mikkelsen. Hun kører i Randers bybusser for Nobina.
Alice Bech-Larsen. Hun kører regionale
ruter i Struer, Lemvig og Holstebro for
Holstebro Turistbusser.
Morten Kalhave. Han kører blandt andet
rute 801 og 802 for Hans’ Biler.

De tre finalister får hver 5.000 kroner

Om Midttrafiks bedste chauffør

Midttrafiks bedste chauffør er et incitamentsprogram, der skal gøre chaufførerne mere bevidste om, at de påvirker kundernes tilfredshed gennem deres adfærd.
Kunderne har i tre uger i maj kunnet nominere deres yndlingschauffør med en beskrivelse af, hvorfor netop
deres chauffør fortjente titlen.

Herefter har kunderne i to uger i juni kunnet stemme på de fire finalister, som havde fået flest nomineringer fra
kunderne.
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EU-Parlamentet vil give rejsende mulighed for
at købe én samlet billet til bus, tog, skib eller fly

Et samlet EU-Parlament har på sin samling i Strasbourg stemt en initiativbetænkning igennem om
multimodale integrerede billetsystemer i Europa. Med betænkningen sender EU-Parlamentet et vigtigt signal til EU-Kommissionen om, at der er behov for initiativer, som gør det nemmere at rejse
rundt i EU. - Det håber jeg, EU-Kommissionen tager seriøst, siger Ole Christensen, der er socialdemokratisk medlem af EU-Parlamentet
Det langsigtede mål er at fremme informationer om fly-, tog-, skibs- og busrejse med offentlige og private transportselskaber, så man kan booke hele rejsen online på én samlet billet. Dermed kan man i fremtiden tilbyde rejsende
problemfrit at rejse med forskellige transportformer og på tværs af grænser fra dør til dør.

Det giver de rejsende mulighed for at finde den rejse som bedst matcher den enkeltes behov indenfor områder som
bæredygtighed, varighed og pris. Man skal kunne bestille og betale rejsen online og begynde rejsen med kun én billet uanset, hvor mange transportmåder, man benytter sig af. Det skal også gøre det nemmere at koble lokal transport
sammen med transport over lange afstande.
Første skridt vil være, at EU-Kommissionen indsamler informationer fra transportudbydere på tværs af lande, så et
system kan laves på lige og fair vilkår. Betænkningen slår fast, at et system ikke må skabe monopoler og skal samtidig sikre passagerrettigheder.
EU’s transportkommissær Violeta Bulc var på besøg under debatten før afstemningen i EU-Parlamentet. Her erklærede hun sig enig i, at der var behov for mere åbenhed og fuldstændig information om multimodal persontransport.
Hun bemærkede, at man skulle være særlig opmærksom på urimelig konkurrence og der skal være fri og lige adgang til data for transport.
- Nye teknologier har muliggjort, at man i dag kan rejse rundt på mange forskellige måder. Det er rigtig godt. Men vi
skal have gjort det nemmere og mere gennemsigtigt for de rejsende at bestille en billet, der får dem nemmest frem
og tilbage, siger Ole Christensen og fortsætter:

- Vi har i EU også brug for et integreret billetsystem, der følger udviklingen. Et integreret billetsystem vil betyde, at
man i en rejse med flere transportmåder samles i én billet, som skal kunne bookes online. Der er områder, hvor det
er meget ugennemskueligt at finde transportmuligheder.
Interesserede kan læse betænkningen her:
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Statsrevisorerne peger på
manglende harmonisering af takster

Statsrevisorerne har afgivet en ny beretning om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik. I
beretningen kritiserer Statsrevisorerne, der er politikere udpeget af Folketinget, at der endnu ikke er
sket en harmonisering af taksterne inden for den kollektive trafik
Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at taksterne
i den kollektive trafik ikke er blevet harmoniseret på
landsplan, sådan som Folketinget har forudsat det i lovgivningen.

Trafikselskaberne har således hverken kunnet blive
enige om at skabe en landsdækkende enkeltbillet, at
harmonisere taksterne regionalt eller at harmonisere trafikselskabernes takster med togoperatørernes. Det har
givet utilfredse kunder, der oplever, at priser, billetprodukter og rabatordninger er forskellige og uoverskuelige.

Statsrevisorerne finder det problematisk:
• at kompetencen til at fastsætte takster er fastsat på
en måde, der giver trafikselskaberne ringe incitament til at blive enige om fælles, landsdækkende
takster
• at transportministeren vanskeligt kan understøtte
trafikselskabernes arbejde med at harmonisere taksterne, fordi ministerens kompetence til at gribe ind
i tilfælde af uenighed er begrænset
Statsrevisorerne konstaterer:
• at en landsdækkende harmonisering af taksterne i
den kollektive trafik reelt ikke er mulig, medmindre
takstkompetencen ændres, så kommuner, regioner og togoperatører fratages det endelige ansvar for at fastsætte takster, eller at trafikselskaberne seriøst bestræber sig på at blive enige.

Det er hensigten i lovgivningen, at en rejse med kollektiv trafik skal kunne foregå på én billet, uanset om rejsen foretages med bus, metro eller tog, og at taksterne er ensartede og overskuelige for passagererne. Danmarks seks regionale trafikselskaber, togoperatører og Metroselskabet har siden 2009 forsøgt at harmonisere taksterne i den
kollektive trafik, blandt andet med introduktionen af rejsekortet i 2011, der kun medførte en delvis harmonisering.
Interesserede kan læse Statsrevisorernes beretning her:
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Enhedslisten vil have
trafikselskabernes
kongerier revet ned

Statsrevisorerne var fornylig ude med en klar og skarp
kritik af manglende takstharmonisering i den kollektive
trafik. - Statsrevisorernes kritik er fuldstændig berettiget.
Næsten fra ord til andet er kritikken enslydende med
den kritik og de krav, som Enhedslisten igennem mange
år har haft til Rejsekortet, siger Henning Hyllested, der
er transportordfører for Enhedslisten

- I stedet for harmonisering af billetpriserne i den kollektive trafik
har rejsekortet ført til yderligere virvar af priser og uigennemskuelighed. Først og fremmest fordi rejsekortet aldrig har kunnet ”gabe over” virvaret af forskellige takstzoner og takstsystemer - med tilhørende virvar af forskellige rabatsystemer - som dette land er præget af, siger Henning Hyllested
videre.
Han fremhæver, at grundtanken med rejsekortet er, at det skal føre til et ensartet og gennemskueligt takstsystem i
hele landet, så man som rejsende kun behøver at købe én billet til hele turen - uanset om rejsen omfatter både tog,
bus og metro. Og uanset om man rejser med både DSB og Arriva.
Enhedslisten er helt enig med statsrevisorerne, når de siger, at ansvaret for taksterne skal fratages operatører og
kommuner/regioner/trafikselskaber.

- Disse ”kongeriger” i den kollektive trafik skal rives ned. Transportministeren må sætte sig for bordenden og få skabt
én organisation, der varetager passagerernes interesse i billig, sammenhængende kollektiv trafik med overskuelige
og ensartede billetpriser i hele landet, siger Henning Hyllested.

Trafikselskab er enig med Rigsrevisionen

Rigsrevisionen har i sin beretning om forenkling af taksterne i den kollektive trafik, der blev lagt frem
onsdag, rejst kritik af, at passagererne møder ulogiske priser med pludselige prishop, når de rejser
med bus, tog eller metro. Trafikselskabet Movia er enig i den kritik, som Rigsrevisionen og Statsrevisorerne rejser

- Vi er enig i Rigsrevisionens kritik af den manglende harmonisering af taksterne i den kollektive trafik. Movia har bakket op om alle forslag til takstharmonisering på Sjælland, og vi havde derfor gerne set, at vi var nået i mål. Harmoniserede takster vil sikre gennemskuelige priser og vil gøre det lettere for mange mennesker at bruge den kollektive
trafik, siger centerchef i Movia, Eskil Thuesen.
70 procent af alle rejser i den kollektive trafik gennemføres på Sjælland. Movia har samarbejdet med andre parter om
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”Takst Sjælland”, der er et oplæg til en sammenhængende takstharmonisering for hele Sjælland. Movia fremhæver,
at trafikselskabet kan være klar til at gennemføre en takstharmonisering baseret på ”Takst Sjælland” midt i 2016.
- Takstharmonisering vil betyde store ændringer for nogle passagerer. En del vil opleve lavere priser, end dem de
kender i dag. Andre vil få højere priser. Derfor er det vigtigt med opbakning - også fra Folketinget - til at harmonisere
taksterne, siger Eskil Thuesen.
Ministeren har inviteret til en bred drøftelse af en takstharmonisering, som Movia ser meget frem til. Movia har desuden lige efter sommerferien inviteret Folketingets nye transportudvalg til et introduktionsmøde i Movia, hvor blandt
andet takstharmonisering skal drøftes.

E

Om Movia:
• Movia er Danmarks største trafikselskab med 448 buslinjer og 10 lokalbaner på Sjælland og Lolland-Falster
• Movia transporterer årligt 220 millioner passagerer. Det er omkring ti gange så mange som Københavns Lufthavn
• Movia’s mål er at få flere og mere tilfredse passager, øget mobilitet, en grønnere kollektiv trafik og en styrket
Flextrafik
• Movia rådgiver om kollektiv trafik og mobilitet. Movia planlægger og udbyder den kollektive bus- og flextrafik for
Region Hovedstaden, Region Sjælland samt kommunerne i de to regioner
• Movia er en offentlig virksomhed og er reguleret af Lov om trafikselskaber

www.

bus-store
.com
Tried. Tested. Trusted.
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
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Kollektiv trafik

Dansk Erhverv kræver landsdækkende
topstyring af taksterne i bus, tog og metro
De politisk udpegede statsrevisorer kritiserer, at der mangler sammenhæng i den kollektive trafik på
grund af det nuværende takstsystem. - Der er brug for en landsdækkende topstyring af den kollektive trafik, hvor man tager de nødvendige beslutninger for at gøre taksterne forståelige for kunderne,
siger chefkonsulent i interesseorganisationen Dansk Erhverv, Jesper Højte Stenbæk
Kommuner, regioner, bus- og togoperatører har ifølge statsrevisorerne ikke formået at løfte opgaven med at gøre
taksterne forståelige for kunderne og skabe sammenhængende trafikplaner. Grunden er efter Dansk Erhvervs opfattelse næppe modvilje i trafikselskaberne, men nærmere, at en løsning, der samlet set er bedst, kræver, at alle aktører må slagte nogle hellige køer. Dansk Erhverv mener derfor, at der skal skabes lovgrundlag for, at nogen kan sætte
sig for bordenden og træffe nogle afgørelser.

- Organisering af kollektiv trafik er et af de områder, hvor man kan sætte ind uden, at det koster milliarder. Tværtimod
vil de enorme investeringer, der allerede er lavet på området, tjene sig bedre hjem, når flere mennesker bruger et system, der hænger bedre sammen, siger Jesper Højte Stenbæk.

Han siger også, at kollektiv trafik er noget kunderne vælger mere af nød end af lyst, og at det skader danskernes mobilitet og koster samfundet kroner, at der mangler sammenhæng i den kollektive trafik på grund af det nuværende
takstsystem.

Trafikselskaberne skal til takst-møde

De politiske statsrevisorer kritiserer trafikselskaberne, DSB og Metro-selskabet for manglende harmonisering af taksterne. Transportminister Hans Christian Schmidt (V) vil have en forklaring og har
indkaldt til et takstmøde
Transportminister Hans Christian Schmidt (V) vil have en forklaring på, hvorfor trafikselskaberne, DSB, Arriva og
Metro-selskabet ikke er kommet i mål med at få harmoniseret billetpriserne for de rejsende i den kollektive trafik.

Arbejdet med at harmonisere taksterne i den kollektive trafik har stået på siden 2009 - og dermed også i en periode,
hvor Hans Christian Schmidt var transportminister i VK-regeringen frem til valget i 2011. Men de seks regionale trafikselskaber, togoperatørerne og Metroselskabet har ikke kunne nå til enighed om en model for mere ensartede billetpriser. Statsrevisorerne peger i deres beretning på, at operatørerne kun har "ringe incitament til at blive enige om
fælles, landsdækkende takster". Derfor holder transportministeren snarest møder med såvel trafikselskaberne, DSB,
Arriva og Metroselskabet som Folketingets partier.
- Jeg tager det selvfølgelig alvorligt, når Statsrevisorerne udtrykker sådan en kritik her, siger Hans Christian Schmidt
ifølge ritzau.

Han peger på, at SR-Regeringen, der gik af ved valget i juni i år, i 2014 fik vedtaget en lov om en total harmonisering
af billetpriserne, men at der ikke er sket noget siden.
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Luksus turistbusser fra Scania
komfort og kvalitet
• Individuel indretning med fokus på høj ko
• Kraftfuld og økonomisk Euro 6 -motor som standard ((4
450 hk / 2.350 Nm)
• Al indvendig belysning i LED
• Bi-Xenonlygter som standard, samt LED
D -signaturlygter både for og bag

Scania Van Hool Altano:
• Passagerkapacitet: op til 72 (+1)
• Standardplads til 1 stk. kørestol i
underetage
• Stor bagagerumskapacitet (14,5 m3)
• Hylder i bagagerum for optimal
udnyttelse
• Lav indgang fo
oran i dobbelt bredde
• Mulighed for cykelholder
integreret i bagagerum
m

Scania Van Hool Astromega:
• Passagerkapacitet: op til 81 (+1+1)
• Stor rækkevidde
(700 liter brændstoftank)
• Multi Zone klimaanlæg for
høj passagerko
omfort
• Multi Color indvendig belysning
• Bred midterdør og udtagelig
podest

Kontakt Scania for mere information om vores produktsortiment inden for turistbusser som
foruden Scania Van Hool også dækker Scania OmniExpress og Scania Irizar (PB og i6) programmet
– alle med Scanias velkendte chassis og drivline.

Dan Schroeder, +45 2551 8083, dan.schroeder@scania.dk
Stef fen Laursen, +45 2551 8085, stef fen.laursen@scania.dk
Erik Rolvung, +45 2551 8029, erik.rolvung@scania.dk

Busrejser

Vedde Turistfart er specialist i rollen som buskoordinator for kørsel for krydstogtturister i København.

Krydstogtturisme:

Turistbusserne er et afgørende led i kæden

Det handler om service i luksusklassen og om en logistik, der ikke giver plads til fejl - i hvert fald ikke
fejl, som krydstogtgæsterne mærker.
Af Mikael Hansen, journalist for transportnyhederne.dk og Magasinet Bus

Den nye krydstogtterminal i den yderste del af Nordhavn-området samt Langelinje-kajen er de centrale steder for
krydstogtturismen i København. Her lægger de gigantiske krydstogtskibe til kaj hver aften eller morgen, og hver gang
står et større opbud af turistbusser og servicepersoner parat på kajen til at tage imod skibenes tusindvis af gæster.
Magasinet Bus besøgte de to anløbssteder en dejlig sommerdag i august og oplevede den helt specielle blanding af
uendelig lang, kedelig ventetid afløst af hektisk aktivitet, som vel bedst kan sammenlignes med et orientalsk gedemarked. Bag disse synlige aktiviteter ligger en kompleks kæde af specialiserede aktører, som arbejder tæt sammen
om at få alt til at klappe - til den rigtige pris.
Og uden turistbusser går det ikke! Den konklusion kan drages efter bare et kvarters besøg på de to anløbssteder.
Antallet af krydstogtgæster er så stort, at hverken rutebusser eller taxier kan klare opgaven. Tog og metro, som teoretisk kunne være relevant, er placeret langt væk. Og det er bussens fleksibilitet i tid og kapacitet, der gør den så
velegnet til denne type opgave.
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Magasinet Bus besøgte buskoordinatoren Vedde Turistfart, og det blev et besøg ude i den praktiske og hektiske virkelighed, hvor mobiltelefonen er det helt afgørende arbejdsredskab, og hvor én af hovedopgaven er at skaffe plads til
turistbusserne i den pressede københavnske trafik.
Masser af servicepersonale
Det er meget karakteristisk for krydstogtterminalerne, at det vrimler med servicepersonale med et virvar af uniformer
og firmamærker. Hver af de mange parter i cruise-kæden har deres repræsentanter på stedet for at kunne gribe ind,
hvis noget uventet sker.
Vi starter på Langelinje-kajen, hvor skibet Celebrity Eclipse er anløbet tidligt om morgenen. Det er Vedde Turistfart,
der ”har skibet” som buskoordinator. Busvognmand Carsten Rasmussen fortæller:

- Jeg har skaffet 25 busser til det skib. Det er 8 busser til shuttlekørsel fra 10.30 til 20.00. De øvrige busser skal køre
udflugter og rundture i København og Nordsjælland. Shuttlebusserne har afgang hver 20. minut mellem Langelinjekajen og Kgs. Nytorv. Krydstogtbusserne har for nylig fået en ny holdeplads på Holmens Kanal nær ved Nationalbanken, takket være en aftale med Københavns kommune og politiet.
Han fortæller det hele, mens vi kører mod Langelinjekajen i hans Fiat Punto - ind imellem 7 korte samtaler i den trådløse mobiltelefon. Da vi når frem, runder vi kun lige Langelinje-kajen, hvor de rigtige busser bliver sat ind til de rigtige
opgaver. Herefter går turen tilbage til nordsiden af Kastellet, hvor der er mødested for de indlejede busser.
- Det er noget ret nyt, at vi har fået lov til at holde her med busserne, fortæller Carsten Rasmussen.

Tidligere kørte alle busserne ned på Langelinjekajen med det samme, og det skabte totalt trafikkaos, hvor ingen
kunne komme frem eller tilbage.

Carsten Rasmussen
koordinerer 25 busser til krydstogtskibet
”Celebrity Eclipse” her fra området nord
for Kastellet. Den
håndfri mobiltelefon
og kørselsplanen på
papir og i hovedet er
det vigtigste midler.
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Der er meget ventetid for chauffører og servicepersonale i forbindelse med krydstogtkørsel.

- Heldigvis møder vi nu en meget konstruktiv holdning hos Københavns Kommune og det er noget forholdsvis nyt.
Det virker som om, at de har indset, at turistbusserne spiller en positiv rolle for byen og for turismen. Det har jo hele
tiden været vores opfattelse. Der skal være plads til busserne i byen, og alle er tilsyneladende samlet nu om at styrke
og udvikle krydstogtturismen. Kommunen er meget resultatorienteret, og det betyder virkelig store forbedringer for
os.
Og Carsten Rasmussen er en nøgleperson i det arbejde. Han er kredsformand i Danske Busvognmænds sjællandske kreds, og han er også logistikansvarlig i Cruise Copenhagen Network. Og han
støttes af alle parter i netværket.
- Vi konkurrerer selvfølgelig helt vildt om
krydstogtkørslen, men når udbuddene er afgjort, er der heldigvis samarbejde på dagsor-

Shuttlebussen ved holdepladsen på Holmens
Kanal nær Nationalbanken. Samarbejdet med
Københavns Kommune er stærkt forbedret i
de seneste år.
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denen. Der er bred enighed om at arbejde for at gøre København og andre danske byer endnu mere attraktive for
krydstogtturismen, siger Carsten Rasmussen.

-Vi skal ikke bruge tiden på at slås med hinanden. Det er livet for kort til efter min mening. Vi trækker også tit på de
selskaber, som udfører kørsel for Movia. I dag har vi f.eks. to busser fra Lokalbus inde som shuttlebusser, fortæller
Carsten Rasmussen.

- Vi trækker ofte på ekstrabusserne fra linje 5A fra Keolis. Det er nogle af de mest ivrige chauffører, vi støder på. De
elsker simpelthen denne afveksling i hverdagen.

En shuttletur
Tilbage til Kastellet, hvor de første fire busser er ankommet. Én efter én bliver de sendt ned på Langelinjekajen. Magasinet Bus tog med en bus, kørt af Søs fra busselskabet Amager Service.

Det er først, da bussen er vendt i sløjfen og er parkeret tæt ved serviceområdet i midten, at skiltet med Shuttlebus fra
rejsebureauet Shore Excursions bliver sat i forruden, og dermed er opgaven givet. To friske, yngre kvinder tager imod
billetter fra gæsterne ved indgangsdøren, og ind strømmer det med især ældre engelsktalende ægtepar. ”Good Morning” er den typiske og gentagne hilsen til chaufføren, som hver gang svarer med et smil og et ”Good Morning”. Det
tager sin tid at fylde bussen, men ingen har travlt.
Og så giver repræsentanten for Shore Excursions signal til afgang. Herefter går turen mod Kgs. Nytorv - ikke så hurtigt endda, men heller ikke så usigeligt langsomt, som Store Kongensgade nogle gange kan være. Så en tur rundt
om Nationalbanken og hen til den afmærkede holdeplads i Holmens Kanal, hvor der karakteristisk nok holder tre
håndværkervogne ulovligt parkeret på pladsen - og en enkelt turistbus. Heldigvis kører bussen lige inden vores bus
får grønt, så der bliver plads. Magasinet Bus assisterer ved at sætte et væltet skilt på plads igen. Bussen bliver hurtigt tømt, og så går det tilbage til Langelinjekajen.
Hvad der siden skete, kan læses i boksen om den danske trafikkultur.

En typisk scene fra buspladsen ved Oceankaj. Lange venteperioder afløses af folkevandringer af denne type.
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Busserne holder klar til at modtage gæsterne fra skibet.

Hvert tyvende minut frem til kl. 20.00 fortsatte shuttlebusserne med at køre mellem Langelinjekajen og Kgs. Nytorv.
Og ved midnatstid lagde Celebrity Eclipse fra kaj i København med kurs mod Stockholm, Tallinn eller Amsterdam.

Fire busser på Oceankajen
På Terminal 2 på Københavns nye krydstogtterminal på Oceankajen i den yderste ende af Nordhavn-kvarteret ligger
krydstogtskibet Eurodam, anløbet aftenen før. Opgaven for Vedde Turistfart er at sende fire busser af sted, to kl. 8.15
og yderligere to kl. 9.00. Det er Anchersen Turist, der ”har skibet”, og busvognmand Poul Anchersen er selv til stede
på buspladsen, og han disponerer de 21 buspladser i terminalen mellem hans busser og de øvrige bureauers busser, bl.a. Vedde Turistfarts fire indlejede busser.
Vedde Turistfart er repræsenteret af Per Vinding, tidligere busvognmand i Ringsted, nu freelance altmuligmand i busbranchen. I denne forbindelse er han supervisor, som sørger for kontakten til destination manageren DMC og rejsebureauet Holland America Line, som både er rederi og turbureau.
- Den nye krydstogtterminal har godt nok gjort livet meget nemmere for busserne, siger Per Vinding, som dog påpeger, at ind- og udkørslen fra buspladserne er lavet lige snævert nok.
- De længste busser har svært at køre ind og ud uden at ramme kantstenen. Det er sådan en ærgerlig fejl.

De to første busser skal køre en 3 timers rundtur i København og skal derefter køre til lufthavnen, så gæsterne har
deres bagage med. København er deres slutdestination. Busserne s mødetid er en halv time før afgang. Busserne
er der allerede før den halve time, ventetid er en karakteristisk følgesvend til krydstogtkørslen, men sikkerhedsmargenen er nødvendig i den uberegnelige københavnske trafik.
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Den første bus bliver hurtigt
fyldt og kommer af sted. Til
den anden bus mangler der to
personer fra rejsebureauets
liste. Og det er vigtigt at vide
om de kommer eller ikke, fordi
turen og dermed krydstogtet
ender i lufthavnen. En telefonopringning fra bureaurepræsentanten til skibet afgør
sagen: Bussen kører uden de
to sidste gæster.

- Vi har også opnået store forbedringer i lufthavnen, hvor
der er etableret en opmarchplads for ventende busser, fortæller Carsten Rasmussen.

Busrejser

Supervisoren Per Vinding instruerer en ankommende buschauffør om
holdeplads og tidsplan.

- Så kan vi vente med at kalde
dem frem indtil de skal bruges.
Det har betydet en stor aflastning og meget mindre trafikkaos. Turistbusserne fylder jo meget, og det er virkelig en
forbedring, at vi har fået god plads.

De næste to busser skal køre en tre timers rundtur i København og skal returnere til skibet. Det er umiddelbart en lidt
mere enkel opgave. Den første bus er kommet i god tid, mens den anden bus lader vente på sig. Guiden er klar og
venter. Rynkerne i panden bliver gradvis dybere hos Lene fra destination manageren DCM, mens Per Vinding ringer
op til chaufføren et par gange. Bussen har siddet fast i trafikken, han kørte hjemmefra i god tid, synes han selv. Med
22 minutters forsinkelse drejer bussen ind på pladsen, bureauets skilt bliver i en fart sat i forruden, og gæsterne
strømmer ind.
Lidt mundhuggeri bliver det til uden for gæsternes hørevidde, inden bussen har afgang
mod Den lille Havfrue.

Snart er Per Vinding på vej mod København
igen - med Magasinet Bus på slæb. Næste
opgave for ham er en eksklusiv rundtur i en
VIP-minibus med fem deltagere og guide til
Frederiksborg Slot, Fredensborg og Kronborg.

Denne type udflugter er der blevet færre af.
Krydstogtturismen vækst har også betydet en
slags demokratisering: I dag er en krydstogtferie opnåeligt for langt flere mennesker end tidligere - ikke kun for de meget rige.
Bussen er forsinket. Selv med ryggen til er
frustrationerne tydelige.
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Krydstogtskibet »Celebrity Eclipse« sejer for krydstogtarrangøren Celebrity Cruises.

Cruise-kæden:

- Vi starter med skibene og ender med busserne

De enorme krydstogtskibe ejes af specialiserede krydstogtrederier, som i flere årtier har produktudviklet krydstogtkonceptet, så hvert skib indeholder en bred vifte af serviceniveauer. Krydstogtudbyderen Celebrity Cruises tilbyder f.eks. seks serviceniveauer fra ”Inside” til ”Suite” i et prisspænd fra
ca. 10.000 kr. til ca. 55.000 kr. for et ti dages krydstogt

Rederierne kan selv være krydstogtudbydere eller de kan være specialister i sejladsen og servicen om bord. Krydstogtudbyderne fastlægger ruterne og sørger for anløbstilladelser i havnene i de byer, skibet anløber.
Krydstogter sælges af særlige krydstogtrejsebureauer. Celebrity Cruises sælges fra rejsebureauer i f.eks. i Storbritannien, Holland og de sydeuropæiske lande, men bl.a. denne krydstogtudbyder har ikke en dansk agent.
Rejsebureauerne hyrer derefter specialiserede bureauer, - destination partners - som arrangerer alle aktiviteter i land
i de byer, som skibet anløber.
Der er én og kun en destination-partner for hvert skib. Magasinet Bus mødte under vores besøg bl.a. BDP og DMC
som destination partners. En stor del af aktiviteterne, bl.a. udflugter, rundture og bustransport outsources til rejsebureauer.

På hver skib er der som regel flere rejsebureauer repræsenteret. Ét bureau står normalt for de fleste opgaver på
krydstogt. De ”har skibet”. Bureauerne har butikker ombord på skibet, hvor gæsterne kan købe billetter til udflugter,
shuttlebusser m.v. Det er rejsebureauerne, der hyrer buskoordinatorer til at arrangere bustransporten i land. MagasiMagasinet Bus 7/8 - 2015
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net Bus mødte bl.a. Shore Excursions som rejsebureau i denne rolle - et internationalt rejsebureau med hjemsted i
Skotland. Rejsebureauerne hyrer også taxaselskaber, cykeludlejere m.fl.

Og så kommer vi endelig til buskoordinatorerne. Det er dem, der tilrettelægger udflugter, rundture, shuttlebusser, og
hyrer turistbusvognmænd og turguider til transportopgaverne. Den buskordinator, som arbejder for det største bureau ombord siges også ”at have skibet”. De øvrige koordinatorer har mindre opgaver. Vedde Turistfart er den største
buskoordinator til krydstogtskibene i København. Også Anchersen Turist og Viking Bus er større buskoordinatorer.
Yderst i krydstogtkæden har vi busvognmanden, hans bus og hans chauffør. Og busvognmanden er som regel medlem af en række uformelle netværk - vognmænd, der hjælper hinanden. Magasinet Bus mødte under besøget busser
fra et større antal busvognmænd. Listen vil være for lang og alligevel tilfældig til at gengive her.
Det er selvfølgelig mest vognmænd fra hovedstadsområdet og de nærmest byer på
Sjælland, der stiller busser og chauffører
til krydstogtkørslen. Tomkørslen til og fra
krydstogtterminalen er en kritisk faktor for
buskoordinatorens økonomi. Men på de
travleste dage må buskoordinatorerne
ringe til vognmænd fra Fyn og Jylland for
at skaffe den tilstrækkelige buskapacitet.
Shuttlebussen kommer fra Amager Service, hyret af buskoordinatoren Vedde Turistfart, som igen arbejder for
rejsebureauet Shore Excursions.

Varige venskaber i Cruise Copenhagen Network
Cruise Copenhagen Network er et bredt
samarbejdsorgan under Wonderful Copenhagen. Medlemmerne er den brede kreds
af yderst forskellige virksomheder, der
samles under det fælles mål at styrke
krydstogtturismen i København og i det
øvrige Danmark. Kodeordene er kundeorientering, åbenhed, innovation, engagement og kvalitet.
Tætte relationer imellem de forskellige led
i cruise-kæden er en nødvendighed i hverdagen. Derfor er overskriften for Cruise
Copenhagen Network også ”at skabe varige venskaber”.
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Dansk trafikkultur på Langelinje-kajen

Langelinjekajen er trafikalt en meget snæver plads til en stor trafikterminal, som den skal fungere
som, når et krydstogtskib lægger til kaj her. Under Magasinet Bus’ besøg viste den egoistiske danske trafikkultur sig i følgende tre episoder, som opstod inden for én klokketime
•

•

•

Cruisebussen vender tilbage til Langelinjekajen efter den overfor omtalte shuttletur. Ved indkørslen holdes bussen tilbage af den forreste trafikstyrer fra destinationsmanageren BDP. Bag ved kommer hurtigt efter endnu en
bus i kø. Trafikstyreren har i et splitsekund opmærksomheden rettet mod det der foregik længere fremme. Og
så går det galt. To taxier, en varevogn og en personbil kører uden om busserne og ind i det centrale område. De
bliver standset af trafikstyreren, som sender dem bagud i bak-gear - ikke helt så hurtigt som de kom ind. Derfor
blev to busser på vej ud forsinket.
I servicefeltet i midten, lige ud for udgangen fra skibet holder en personbil af mærket Audi på vej ud, men i
”overhalingsposition”, dvs. midt mellem de to vejbaner. Chaufføren i en bus på vej ind signalerer til føreren - en
velklædt herre i 40 års alderen, at han skal flytte sig. Han kører i stedet lidt frem. Bussens tudehorn (kraftigt)
tages i anvendelse. Nu stiger føreren af personbilen ud og går hen mod bussen - åbenbart for at diskutere med
buschaufføren. En uniformeret mand fra skibet kommer ud fra den afspærrede del af kajen og siger: ”De skal
køre ind til siden”. Endelig sætter føreren sig (langsomt) ind i bilen, bakker lidt og kører så ind til højre. Så kan
bussen passere. Herefter gasser føreren kraftigt op og spurter af sted - ud - i sin flotte Audi.
Ikke overraskende er der visse krydstogtgæster, som under ingen omstændigheder vil nedlade sig til at køre i
shuttlebus. De kører i taxa. Et særdeles brovtende eksemplar af hankøn - engelsktalende - lod ingen tilstedeværende i tvivl om, at han gerne ville praje en taxa. Stemmen fik en ekstra tand opad i styrke på grund af en
gruppe kvindelige fans, som klappede og hujede af ham. Netop da kommer en taxa kørende, og den standser
brat op i det midterste servicefelt - i den forkerte vognbane. Manden stiger triumferende ind, men det tager
åbenbart sin tid for den oprømte krydstogtgæst at forklare chaufføren hvor han skal hen, så taxaen holder der
midt i det hele i et par minutter, før den drøner af sted - ud. Imens
venter busser på begge sider på at køre ind og ud. PS: Taxiselskaberne er også partnere i Cruise Copenhagen Network.
Buschaufføren Søs kommenterede trafikken i København på
denne måde:

- Det hele ville gå meget nemmere, hvis alle tog hensyn til hinanden i
den tætte trafik i København. Mange kører rigtig pænt, og måske kan
én ud af tyve finde på at holde tilbage, for at bussen kan komme ud.
Men de fleste kører bare frem uden at læse trafikken eller også er de
bare ligeglade. Lige før Nyhavn på Kgs. Nytorv er der en dobbelt lysregulering, for at dem der kører på den sydlige havnekaj - modsat
alle caféerne - kan komme ud. Der er stort set ingen, der respekterer
denne lysregulering.
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Carsten Rasmussen - fra lokal vognmand
- til krydstogtspecialist
Carsten Rasmussen startede for snart 30 år siden som lokal vognmand i landsbyen Vedde med busselskabet
Vedde Turistfart, som både udførte rutekørsel for Vestsjællands Trafikselskab og turistkørsel. Siden blev turistkørsel nærmest enerådende, og i de seneste ti år har Carsten Rasmussen specialiseret sig i rollen som buskoordinator i buskørsel til krydstogtskibe. Efter sigende har han planerne for en helt sæsons krydstogter i hovedet,
og han ved præcis, hvem han har aftalt kørsel med.
I de seneste år har han arbejdet tættere og
tættere sammen med kollegaen Lars Larsen i
Københavns Turisttrafik, og tilsammen kan de
mønstre lidt over 100 turistbusser fra deres
egne busselskaber og underselskaber. Men
lige så ofte indlejer de busser fra andre busvognmænd.
Carsten Rasmussen har i alle 30 år været involveret i organisationsarbejde. Han er i dag
kredsformand for Danske Busvognmænds
sjællandske kreds og han er logistikansvarlig
i Cruise Copenhagen Network.
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Arbejdspladsen

Busvognmand på Falster
overtager aktiviteter på Lolland

John’s Turist- og Minibus ApS i Nykøbing Falster har overtaget Nakskov-virksomheden Kruses Turistafdelingen. - Vi køre videre med de samme busser og chauffører, som igennem mange år har kørt
for Kruse, lyder det fra John Jalkiewicz, som ser ganske optimistisk på fremtiden
John’s Turist- og Minibus ApS oplyser, at busser og chauffør fra Kruse vil stadigvæk holde til i Nakskov.

- Vi har som Kruse Turistbusser sammensat og kørt rejser i knapt 23 år, og har en meget ny og moderne buspark i
mange forskellige størrelser lige fra 9 personers til bus med 80 personer, lyder det fra John Jalkiewicz.
Poul Henning, som i dag skræddersyr rejser hos Kruses, vil følge
og lave de ture, han er i gang med
helt hen i 2016. Derefter vil det
overgå til John eller Tim hos
John’s Turist- og Minibus ApS
som har stor erfaring i at lave
samme typer ture.
Til de kunder som har kørt
vinter/skikørsel med Kruse, vil det
også være de samme chauffører
og busser som hidtil.

John’s Turist- og Minibus ApS
kører ud over turistkørsel også rutekørsel - eksempelvis rute 800
mellem Odense og Nykøbing Falster, og rute 700 mellem København og Bornholm, hvor
virksomheden har fået yderligere
aktiviteter og udvidet med regional- og skolekørsel.

- Det viste sig at kunne passe fint i
tilrettelæggelsen med busbetjeningen på rute 700, så vi er glade for
opgaverne, siger John Jalkiewicz
ifølge Folketidende.dk.
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Dansk busoperatør køber busser i Holland

Busvirksomheden Umove A/S har bestilt 55 busser hos den hollandske busproducent VDL. Ud over
at levere busserne, skal VDL også servicere og vedligeholde busserne gennem den aftale kontraktperiode. 40 af de 55 busser skal køre i Københavnsområdet, mens de sidste 15 skal køre i Helsingør

Hos Umove A/S, der blev etableret 12. juni for to år siden med tidligere direktør i Arriva, Johnny Hansen som direktør,
har man lagt vægt på, at de nye busser skal kunne bidrage til øget kvalitet, når det gælder passagertilfredshed og
mindre miljøbelastning.
- Kunderne er meget tilfredse med kvaliteten af vores service, og med de nye letvægts Citeas-busser kan vi levere
en endnu bedre kvalitet. København er en af de mest bæredygtige byer i verden. Brændstoføkonomien og det lave
udslip fra busserne følger de danske krav, siger han.

Hos VDL Bus & Coach Danmark A/S fremhæver administrerende direktør Anita Laursen, VDL Bus & Coach Danmark
A/S, at ordren på de 55 busser til Umove A/S er den største ordre, siden hun blev direktør i selskabet i januar.
- Vi er især glade for samarbejdet med Umove. Ikke mindst fordi vi også får ansvaret for vedligeholdelse og reparationer af busserne, siger hun og fortsætter:
- Det danske hold har på det seneste arbejdet hårdt på at udbrede kendskabet til VDL og styrke positionen på efterMagasinet Bus 7/8 - 2015
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markedet. Denne ordre bekræfter, at vi er på rette vej.

Busserne er lette og tilpasset bytrafik
VDL’s Citea LLE er en low-entrybus-model baseret på et letvægtschassis specielt designet for de stigende krav til by- og regionaltrafik. Letvægtchassiset betyder lavere brændstofforbrug
og dermed lavere miljøbelastning end tilsvarende mere traditionelt byggede busser. VDL peger på, at adgangsforholdene for
de medarbejdere, der skal servicere busserne er blevet forbedret, så arbejdet kan udføres lettere og mere effektivt. I sidste
ende betyder det lavere driftsomkostninger.

Om busoperatøren Umove A/S
• Umove A/S købte i november 2013 alle
aktier i busselskaberne De Hvide Busser
og Fjordbus/Holger Danske. I april i år
overtog selskabet aktierne i Thykjær A/S
i Horsens
• Umove har siden etableringen og opkøbet af de nævnte selskaber udviklet sig
til Danmarks største private busselskab.
• Umove A/S råder over godt 500 busser
og beskæftiger over 1.000 mennesker.

Bussernes lavgulvs-konstruktion ved ind- og udgangsdørene
giver bedre adgangsforhold for passagerer i kørestole og passagerer med barnevogne. Adgangsforholdene er yderligere forbedret ved, at der ikke er store højdeforskelle ved ind- og udgangsdørene.

De 15 Citea-busser, der skal køre i Helsingør, bliver leveret med en 1-2-0 dør-konfiguration, 38+3 sæder og plads til
40 stående passagerer. de 40 busser, der skal køre i København, bliver leveret med 2-2-1 dør-konfiguration, 33+3
sæder og med plads til 40 stående passagerer.
Helsingør har omkring 46.000 indbyggere og bliver hvert år besøgt af over 1.000.000 turister. I Københavns-området,
hvor de 40 busser skal køre, bor der over 1.000.000 indbyggere.

Ældre kontrolapparater kan repareres

Ved reparation af kontrolapparater i eksempelvis busser vil der være tilfælde, hvor enkelte dele
kan udskiftes frem for at udskifte hele kontrolapparatet til den nyeste version.

Vognmandsorganisationen DTL oplyser, at Rigspolitiet har bekræftet, at det vil være tilladt at udskifte eksempelvis køretøjsenheden, kablet eller bevægelsesføleren på et i øvrigt funktionsdygtigt ældre kontrolapparat med enkeltdele, der har samme alder eller er af nyere dato i forhold til hele systemet i bilen.
Kun i situationer, hvor det er nødvendigt at udskifte hele kontrolapparatsystemet, er der krav om, at der installeres den nyeste generation af kontrolapparat.
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Nordisk vækst på transportområdet
sikrer it-virksomhed rekordresultat

Elektroniske kørebøger, flåde- og udstyrskontrol sælger godt i Danmark og i Norden. Det smitter
blandt andet af hos teknologivirksomheden ABAX, som i sin årsrapport for 2014 kan præsentere en
fordobling af koncernresultatet på 41,2 millioner kroner sammenlignet med 20,7 millioner kroner året
før

It-virksomheden er siden etableringen i 2009 vokset til med egne ord at være Nordens største udvikler af elektroniske kørebøger. Og den position ser virksomheden ud til at bevare. For i 2014 havde ABAX en omsætningsvækst på
32 procent og omsatte for 239,8 millioner kroner. Samtidig fordoblede virksomheden sit driftsoverskud før skat til 41,2
millioner kroner sammenlignet med 20,7 millioner kroner året før.
- Regnskabet for 2014 afspejler, at vi har indfriet vores ambition om stærk vækst og lønsomhed. Det er vi selvfølgelig
godt tilfreds med, da det viser, at ABAX fortsætter med at udvikle sig i takt med markedsbehov, og at vi har etableret
os som en stærk samarbejdspartner og problemløser for vores kunder, siger Petter Quinsgaard, der er administrerende direktør for ABAX-koncernen

Fordobling af danske kunder
ABAX er i 2014 både vokset organisk og gennem en række opkøb, som nu betyder, at virksomheden har konsolideret sin markedslederposition i Norge, ligesom man har etableret sig i Finland. Også i Danmark har virksomheden bag
de elektroniske kørebøger vundet markedsandel, hvor antallet af kunder de sidste to år er over fordoblet.
- Det går godt i Danmark, og vi har en klar forventning og at videreføre den positive trend til yderligere at styrke
ABAXs position i det danske marked. Det vil vi blandt andet gøre ved at investere i morgendagens teknologi, der kan
blive en problemløser for alle de, som bruger bil i forbindelse med arbejde. I 2014 brugte vi således 12,7 millioner
kroner på forskning og udvikling af nye teknologiske løsninger. Disse investeringer sikrer os både langsigtede og
kortsigtede gevinster og betyder, at ABAX kan fortsætte med at vokse og imødekomme kundernes behov og ønsker,
siger Pam Singh, der er administrerende direktør for ABAX i Danmark.
Ifølge det senest offentliggjorte årsrapport for ABAX’ danske selskab var
resultatet et underskud på godt fire millioner kroner. Egenkapitalen i det
danske selskab var pr. 31. december 2014 på minus 15 millioner. Ifølge
årsrapporten er ABAX Danmark A/S en vigtig del af ABAX’ samlede aktiviteter. Kundebasen vokser, men ABAX forventer yderligere investeringer
i det danske selskab, får der vil komme et positivt resultat - forventet i
2016.
ABAX Danmark A/S er ejet af ABAX AS i Larvik i Norge.
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Om ABAX
ABAX er verdens førende udvikler
og leverandør af elektroniske kørebøger, flåde- og udstyrskontrol til erhvervs- og privatbiler. ABAX har 200
ansatte og afdelinger i Danmark,
Norge, Sverige, Finland, Holland og
Storbritannien.
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UcivaIg af nye MB Sprintere Euro 6

Mercedes sprinter 313 cdi 3500 kg MI, lift 8 + 1

fra k r . 375 000 -

Mercedes sprinter 313 cdi 3880 kg R3 l i f t 11+1

fra k r . 395.000 -

Mercedes sprinter 516 cdi 5000 kg R3L lift 20+1

fra k r . 485,000 -

Mercedes sorinter 516 cdi 5300 ka R3L fortwnaet 23+1 fra kr, 469 000 -

Vi bygger din nye mini bus elter dine ansker og behoti. Taxa - fiekkorsel - syge transport- VIP. De anforte priser er standard opbygninger + moms.

NY MB Sprinter 516 cdi Turistline BIS metal.
19 pers. dyb bagage rum, klima, hattehylder,
bak kamera, fladskwrm, indfarvet skorter samt
sidepaneler, navi radio osv. 545.000. kr.
Udvaig af brugte Mini Busser
4 stk. MB Sprinter 315 cdi r2 lift arg. 06-08 pers. 5-11 lift

_major, .111

5 stk. MB Sprinter 315 cdi R3 lift k g . 06-10 pers. 5-10

I r a
I

r

a

kr. 55.000.
kr.105.000. -

4 stk. MB Sprinter 511,515, 518 cdi R3L arg.07 - 08 19 pets lift Ira kr.175,000. 3 stk. lveco Daily k g . 07/09 Ira km. 177.000 19+1 med lift I r a kr.180.000, -

Ucivaig af brugte turistbusser

Insbus Arway arg. 2010 km 350.000 pladser,54+1 wc, klima, kokken_ Kr. 695.000, Irisbus Arway arg. 2010 km 550.000 pladser.54+1 wc, klima, kokken K r. 665.000. trisbus Arway k g . 2008 km 290.000 pladser•54+1 wc, klima, kokken. Kr. 595.000. Insbus Arway arg. 2008 km 258.000 pladser.54+1 lift k l i m a , kokken K r. 605.000. MAN Lions Coach arg_2010 km. 240.000 049+1 wc, klima, kokken k r . 925.000. MAN Lions Regio k g . 2010 km. 60.000 pl 55+1+1 wc, klima, kokken kr. 825.000_ MAN Lions Coach arg.2010 km. 255.000 pl 49+1 wc, klima, kakken k r . 925.000. Neoplan Tourliner arg.2006 km.1.400.000 pl 52+1 w c , klima, kokken Ring for pris
Neoplan Skyliner arg. 2004 km.1.300.000 pl. 72+1 wc, klima. kokken Ring for pris
Neoplan Skyliner k g . 2005 km.1.200.000 pl 72+1 wc. klima, kokken Ring for pris
Bova Magic; am. 2009 km. 470.000 pl 55+1 wc, klima, kakken, fly lak k r 850 000. -

Bova Futura arg.2012 km. 195.000 pi 55+1 wc, kiima, kokken, lift til korestole

www.busimportdk
Alle priser er ob plods i aanske kr. evt. syn, uabedringer, levering og moms skal tillmgges. Der rages forbehold for tryk fejt

Miljø

Busselskab er blevet miljøcertificeret

Abildskou A/S, der blandt andet er kendt for sine busruter mellem Jylland og Sjælland, er blevet
14001 miljøcertificerede. Abildskou A/S fremhæver, at det betyder, at man som passager med
kan tage med selskabets busser med en mere grøn samvittighed
Certificeringen er en blåstempling af virksomhedens miljøarbejde og omfatter blandt andet en klar miljøpolitik
med konkrete miljømål samt handlingsplaner for at nå målene.

Alt sammen med det formål at skabe overblik over virksomhedens forbrug af energi og råvarer - og for at passe
bedre på naturen.
- Vi ønsker vi at forurene mindst muligt, mens vi transporterer dig fra A til B, lyder det fra selskabet.
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Kinesiske el-busser kommer til Sverige

Copenhagen Malmö Port samarbejder med den kinesiske producent af el-køretøjer, BYD, når en
række el-busser skal leveres i Sverige, der selv har en producent af e-busser
Aftalen mellem CMP og BYD,
der blev indgået i maj, åbner for
et bredt samarbejde fremover. Til
efteråret leverer BYD de første
eldrevne busser til kunder i Sverige. Disse busser vil blive losset
hos CMP i Malmö. Aftalen åbner
for et samarbejde, der kan øge
CMP's bilaktiviteter yderligere.
Malmö er allerede Skandinaviens største importhavn for biler,
og CMP samarbejder i dag med
15 forskellige bilmærker.
BYD lancerede den første 100
procent eldrevne bus i 2010.
Siden da har virksomheden solgt
3.500 køretøjer. Man har bestillinger på yderligere 4.000 busser, som venter på at blive
leveret til kunder verden over.
BYD's erfaring er baseret på
hundreder af millioner passagerkilometer i forskellige klimaer og
områder.

Til efteråret leverer BYD de første eldrevne busser til det svenske marked. Det drejer sig om
syv busser til lokaltrafikken i Eskilstuna og Ängelholm.

BYD har leveret et par el-busser til den københavnske bustrafik.

Busserne fra BYD leveres i løbet af november og december. Til den tid vil de blive losset ved CMP's bilterminal i
Malmö.

Om BYD
• BYD blev etableret i 1996 og har udviklet sig til verdens største producent af opladelige batterier
• I dag beskæftiger virksomheder sig også med køretøjer og nye energiløsninger
• BYD har omkring 150.000 ansatte i Kina og globalt
• BYD har aktiviteter i USA, Europa, Japan, Indien og flere andre markeder
• Siden 2003 har virksomheden også været etableret på markederne for køretøjer og er i dag den hurtigst voksende køretøjsproducent i Kina, som har udviklet et bredt udbud af eldrevne biler, busser og trucks
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Danmarks 10. tankstation til gasbiler er åbnet

I mange EU-lande vinder tankstationer til gasbiler. Det gælder også i Danmark. Først i juli nåede antallet af gastankstationer med offentlig adgang op på 10. Danmark er dog fortsat bagud i forhold til
nabolandene
Den nye tankstation ligger i Aalborg. Der ligger i forvejen en gastankstation i Aalborg, men denne kan udelukkende
bruges af de gasbusser, som Nordjyllands Trafikselskab (NT) har taget i brug. Den nye tankstation, der ligger på Troensevej sydøst for Aalborg by, kan til gengæld benyttes af alle gasbiler døgnet rundt alle årets dage.

Med den nye station i Aalborg kommer Danmark op på i alt 10 gastankstationer med offentlig adgang. De øvrige ni
stationer er placeret i henholdsvis København, Odense, Holstebro, Skive, Fredericia, Gladsaxe, Frederikssund, Tarm
og Frederikshavn.
Samtidig er en række nye gastankstationer på vej, blandt andet i Glostrup, Høje Taastrup, Sønderborg, Aabenraa og
Tønder.

Det er HMN Gashandel A/S, der står for den nye tankstation i Aalborg. Selskabet driver i forvejen seks andre tankstationer. HMN Gashandel A/S er et datterselskab i HMN Naturgas-koncernen, som er Danmarks største gasselskab og
ejes i fællesskab af 57 kommuner. På stationerne kan personbiler, busser, lastbiler og varevogne købe naturgas og
biogas eller en blanding af begge dele.
- De store klima- og miljøfordele kommer i det øjeblik, at bilerne helt eller delvist kører på biogas. For biogassen, der
blandt andet laves af gylle, fødevareaffald og spildevand, er nemlig 100 procent CO2-neutral, siger administrerende
direktør Susanne Juhl fra HMN Naturgas I/S, som er moderselskabet i den kommunalt ejede HMN Naturgas-koncern.
Hun påpeger, at der kommer mere og mere CO2-neutral biogas ud i naturgasnettet.

Kørslen på CO2-neutral biogas sker via en certifikatordning, som det statsejede selskab Energinet.dk administrerer.
Tankstationerne bruges i dag først og fremmest af lastbiler og busser.

En del af tankstationerne er opført med økonomisk støtte fra staten. I kølvandet på energi-forliget fra 2012 har Folketinget afsat 20 millioner kroner til udbygning af infrastrukturen til gas til transportformål. Bag forliget står alle Folketingets partier på nær Liberal Alliance. Partierne ønsker grønne alternativer til de dieseldrevne busser og lastbiler. Den
olie- og dieselbaserede transportsektor tegner sig for næsten en fjerdedel af CO2-udledningen herhjemme.
I EU's direktiv om vedvarende energi pålægges medlemsstaterne et bindende mål om 10 procent vedvarende energi
i transportsektoren i 2020. Det kan for eksempel være i form af biogas, som er CO2-neutral.
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Scania melder ud efter Volvo

For nylig kunne svenske Volvo Trucks melde ud, at deres Euro 5-motorer og visse Euro 6-motorer
kunne køre på brændstoffet HVO - hydrogeneret vegetabilsk olie. Nu melder den anden svenske
lastbilproducent, Scania, sig også på banen med en tilsvarende udmelding
Scania oplyser, at lastbiler og busser, der opfylder Euro 5-normen, samt udvalgte lastbiler og busser, som opfylder
Euro 6-normen, kan køre på det bæredygtige brændstof, HVO, (hydrogeneret vegetabilsk olie). Når HVO bruges
som brændstof i dieselmotorer i stedet for dieselolie, reduceres CO2-emissionerne med 85 procent.

Kemisk set er brændstoffet næsten identisk med konventionel dieselolie, men når det anvendes i dieselmotorer, giver
det mulighed for at opnå en reduktion af CO2-emissionerne på 85 procent. På nuværende tidspunkt er merprisen for
HVO i Sverige typisk under en krone, mens merprisen i Danmark er 4-5 kroner på grund af brændstofafgifter. Olieskiftintervallerne er uændret for HVO sammenlignet med almindelig diesel.
For Scania var første skridt godkendelse af brug af HVO-brændstof i
Euro 5-lastbiler og -busser, uanset
kørselstype. Hvad angår Euro 6,
skal der først udføres en række tests
i samarbejde med et antal udvalgte
større svenske transportvirksomheder.

Set i forhold til den daglige drift er
den primære udfordring for mange
transportvirksomheder brændstoffets
tilgængelighed på markedet. Hvad
tilgængeligheden angår, er det
meget nemmere at anvende "almindeligt" biobrændstof (FAME), og her
kan Scania tilbyde Euro 6-motorer
med en ydelse, der rækker fra 320 til
580 hk.

- Det er dog ikke et problem i Danmark, hvor for eksempel Biofuel Express allerede forhandler HVO, siger Scania Danmarks salgsdirektør, Anton Freiesleben.

Scania har som mål at have opnået reduktion på over 50 procent af miljøpåvirkningen i 2020 sammenlignet med år
2000 og derved bidrage væsentligt i det globale arbejde mod klimaændringer.

- Derfor arbejdes der kontinuerligt med brug af alternative produktionsmetoder, materialevalg, og brændstoffer. I tillæg har vi i vores udvikling af produkter og serviceydelser også et klart fokus på chaufføren, som har stor indflydelse,
når det handler om at reducere brændstofforbruget. Derfor indgår driver training og driver coaching samt skræddersyede forebyggende vedligeholdelsesprogrammer som en væsentlig del af vores servicepakker, siger Anton Freiesleben.
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Fjernbusser og turistbusser slår
miljø- og klimarekorden

Fjernbusruten og turistbussen vinder over både tog og privatbil, når det handler om miljø- og klimaeffektiv persontransport. Det viser nye beregninger fra brancheforeningen Danske Busvognmænd.
Forudsætningen er, at bussen er fyldt eller næsten fyldt
Det er ikke kun passagerens privatøkonomi, der vinder, når man sætter sig på et sæde i en fjernbus eller en turistbus. Miljøet og klimaet vinder også, påpeger Danske Busvognmænd.

Danske Busvognmænd har beregnet miljøbelastningen ved fjernbusserne og sammenlignet den med tilsvarende rejser med tog og bil. Fjernbusserne er den grønneste transportform og udleder færre skadelige stoffer (til gavn for miljøet) og mindre CO2 (til gavn for klimaet) pr. passager.

Tabellen viser emissionerne pr. passager på strækningen København - Aarhus med tre forskellige transportmidler.
Beregningerne er foretaget af Danske Busvognmænd med TEMA2015 - Transportministeriets værktøj til beregning af
transporters energiforbrug og emissioner i Danmark.
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- Vores busser har som regel en højere belægningsgrad end 63 - helt op til 95 procent,
siger direktør Jess Abildskou, Abildskou A/S

Beregningerne bygger på en belægningsgrad på 63 procent i fjernbusserne, 64 procent i IC-3-toget og 60 procent
i personbilen.
- Vores busser har som regel en højere belægningsgrad
end 63 - helt op til 95 procent, siger direktør Jess Abildskou, Abildskou A/S til transportnyhederne.dk, og fortsætter:

- Tallene er altså endnu bedre for langt det meste af vores kørsel. I busbranchen roser vi os ofte af at udføre miljøvenlig transport. De nye beregninger viser, at forskellen er blevet endnu større end for 10 år siden, hvor bussens miljøfordel sidst blev beregnet.
Bussen distancerer sig fra toget i denne måling, og det skyldes først og fremmest den nye Euro 6 norm, som gælder
for busser og personbiler. IC3-togene har Euro 3-motorer med noget højere emissioner.
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Enhedslisten til V-Regeringen:

Farten dræber

Enhedslistens transportordfører Henning Hyllested kritiserer V-Regeringen for at sætte trafiksikkerheden over styr,
når transportminister Hans Christian Schmidt (V) vil skære ned på antallet af de fotovogne, som politiet har fået til
øget fartkontrol

- Vanvid. Forrykt. Så kort kan det udtrykkes, siger Enhedslistens transportordfører Henning Hyllested i en kommentar
til, at V-Regeringen vil skrotte mange af nye fotovogne, som politiet har taget i brug fra februar i år.
- De mange fotovogne har allerede vist deres værd. Farten falder faktisk som følge af det øgede kontroltryk. Selv på
de mange lige landeveje i Vest- og Sydjylland kører folk meget pænere, siger
Henning Hyllested og peger på, at politiet fornyligt kunne fortælle, at antallet af bødeforlæg var faldet markant i Sydog Sønderjylland.

- Al snak om pengemaskine er gjort til skamme. Farten dræber, ved vi fra årtiers kampagner. Og når farten falder, betyder det færre dræbte og tilskadekomne. V-Regeringens initiativ vil betyde flere dræbte og alvorligt tilskadekomne
på vores veje, siger Henning Hyllested, der peger på, at stationær fartkontrol med ”Stærekasser” ikke kan erstatte
mobile fotovogne.
- De er et supplement, som den tidligere regering har igangsat forsøg med, siger han.

Trafikstyrelsen oplyser:

Det er ikke teknisk muligt at eftermontere
nødbremsesystemer på eksisterende biler

Folketingets Transportudvalg stillede midt i juli et spørgsmål om nødbremsesystemer på lastbiler.
Transportminister Hans Christian Schmidt (V) har hørt Trafikstyrelsen, der peger på, at nødbremsesystemer skal være “…indarbejdet i lastbilen, når den bliver konstrueret”
Spørgsmålet fra Transportudvalget var stillet efter ønske fra Dansk Folkeparti’s Peter Skaarup .
Spørgsmålet lød:
Vil ministeren overveje at se på en ordning med automatiske bremsesystemer til lastbiler?

Hertil svarer Hans Christian Schmidt:
Nødbremsesystemer er en rigtig god opfindelse, der vil forbedre trafiksikkerheden på vejene. Det er også derfor, at
man fra dansk side aktivt har deltaget i forhandlinger i EU om at få indført det som lovpligtigt krav på flest muligt nye
lastbiler.
Hvad angår det mere specifikke indhold af kravet og muligheden for eventuel eftermontering af nødbremsesystemer
på brugte lastbiler, har jeg forelagt spørgsmålet for Trafikstyrelsen, der oplyser følgende:
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”Reglerne for køretøjers indretning og udstyr er harmoniseret inden for EU og der kan derfor ikke stilles nationale
skærpede krav.
Kravet i EU-reglerne om nødbremsesystemer til lastbiler træder i kraft 1. november 2015 og betyder, at luftaffjedrede
nye lastbiler og turistbusser, der bliver solgt efter denne dato, skal være udstyret med et nødbremsesystem. Andelen
af luftaffjedrede lastbiler udgør i dag ca. 90 procent og dermed langt hovedparten af lastbilmarkedet. Kravet vil fra
2018 også gælde for nye ikkeluftafjedrede lastbiler.
Det er ikke teknisk muligt at eftermontere nødbremsesystemer på eksisterende lastbiler. Sådanne systemer skal
være indarbejdet i lastbilen, når den bliver konstrueret. Det er dog positivt for trafiksikkerheden, at levetiden for en
lastbil er langt kortere end for en personbil, og derfor vil de nye lastbiler med nødbremsesystemer hurtigere komme
ud at køre i trafikken”.
- Jeg henholder mig til Trafikstyrelsens bemærkninger og ser frem til, at de nye regler træder i kraft, siger Hans Christian Schmidt.

Ofre for trafikulykker får hjælp
til at vende tilbage til livet
Langtidsfølgerne efter en alvorlig trafikulykke efterlader ulykkespatienter i en svær og ofte uoverskuelig situation. Undersøgelser har afdækket et stort behov for hjælp og vejledning for at forebygge
alvorlige personlige konsekvenser, både fysiske, økonomiske, psykologiske og psykosociale. I denne uge åbnede UlykkesLinjen telefonerne for ulykkespatienter og deres familier, som dermed får
mulighed for at få vejledning i at komme tilbage til mere normale tilstande
Hvert år indberetter politiet omkring 3.300 trafikulykker med personskader, men
de samlede indberetninger fra politi, skadestuer og sygehuse var i 2013 på
over 37.000 - over 100 personskader om dagen.

I 2011 gennemførte Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) en undersøgelse, der viser, at langtidsfølgerne af en trafikulykke ofte bliver alvorligere,
fordi de ulykkesramte mangler hjælp i tiden efter ulykken. Rapporten konkluderede blandt andet, at mange alvorligt skadede ikke ved, hvor de kan henvende
sig for at få hjælp og vejledning.
Rapporten viser, at det at komme ud for en trafikulykke er en voldsom oplevelse med store konsekvenser for personen selv og de nærmeste.

- Mange af de fysiske, psykologiske, økonomiske og psykosociale følger af en ulykke efterlader de ulykkesramte og
deres familier i en kaotisk situation. Når en ulykkespatient er udskrevet fra hospitalet, er der et stort behov for koordineret hjælp og vejledning omkring genoptræning, psykologhjælp, hjælpemidler, advokatbistand, forsikring og sygeMagasinet Bus 7/8 - 2015
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dagpenge. Denne koordinerede vejledningsindsats findes ikke i dag. UlykkesLinjen giver uvildig vejledning til at finde
hjælp og støtte og dermed komme videre i livet efter ulykken, siger fortæller Philip Rendtorff, der er direktør i PTU,
der støtter og administrerer UlykkesLinjen.

En undersøgelse fra Forsikring &Pension fra 2014 viste blandt andet, at personer, der har været involveret i en trafikulykke, næsten dobbelt så ofte oplever at blive skilt, og at ulykken påvirker både deres beskæftigelse og erhvervsindkomst.
UlykkesLinjen er skabt i samarbejde mellem Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, Rigspolitiet, Rådet for Sikker
Trafik, Forsikring & Pension og PTU - Livet efter ulykken. Sidstnævnte står for administration og drift af UlykkesLinjen
og sørger blandt andet for, at telefonerne bliver bemandede af erfarne socialrådgivere. Telefonrådgiverne kan desuden kan trække på et stort bagland af specialister i alvorlige skader: blandt andre læger, ergoterapeuter, psykologer,
fysioterapeuter og advokater.
UlykkesLinjen har modtaget økonomisk støtte fra Offerfonden, der blandt andet har til formål at gøre en indsats for
ofre for trafikulykker.

Mange ofre for trafikulykker, som kommer på hospitalet umiddelbart efter ulykken, skal efter endt behandling tilbage
til et liv, som er helt anderledes end det liv, de havde inden ulykken. Utallige spørgsmål melder sig i en ny virkelighed,
som også er særdeles kompliceret, fordi den kræver kontakt til og dialog med en masse forskellige mennesker lige
fra egen læge, hospitalspersonale, den kommunale sagsbehandler og forsikringskonsulenten.
- Hjælpen findes mange steder, men ulykkespatienter har brug for hjælp til at finde den, siger Philip Rendtorff og fortsætter:

- UlykkesLinjen kan vejlede dem i et ofte langt og krævende forløb, der kan virke kaotisk og uoverskueligt for den enkelte.
UlykkesLinjens telefoner har åbent på alle hverdage i tidsrummet 9-15 på telefon +45 3673 2000. Ulykkeslinjen findes også på hjemmesiden www.ulykkeslinjen.dk.
Interesserede kan læse mere om trafikulykker og konsekvenserne af ulykkerne i nedennævnte publikationer, der kan
hentes her:
•
•
•

Ulykker på landeveje, 2011. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker.
Sociale og økonomiske konsekvenser af trafikulykker, 2014. Forsikring og Pension.
Når trafikulykken er sket, 2015. PTU – livet efter ulykken
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Frankrig forbyder brug af headset under kørsel
Ifølge FDM har Frankrig fra første juli indført totalforbud mod al brug af headset i både bil og på
cykel. Bilister, der trodser forbuddet, risikerer høje bøder
Skal man rejse i Frankrig denne sommer, kan
man få sig en grim overraskelse, hvis man taler i
headset i sin bil. Fra første juli 2015 har franskmændene nemlig indført totalforbud mod brug af
høretelefoner og headset under kørsel, og bødehammeren falder hårdt, hvis man ikke kender
reglerne.
Bryder man loven, koster det 135 euro (omkring
1.000 danske kroner). Betaler man inden det,
der i Frankrig kaldes en kort periode, som er 15
dage, skal man slippe med at betale 90 euro,
hvilket svarer til omkring 670 kroner.

- Begrundelsen for det nye forbud er, at man vil
undgå udstyr, der begrænser førerens opmærksomhed og hørelse. I udmeldingen fra de franske myndigheder lyder det, at forbuddet gælder
alle trafikanter, uanset om man er bag et rat eller
et styr. Det vil sige, at forbuddet også gælder
cyklister og motorcyklister. Kører man på cykel i
Frankrig i ferien, skal man altså huske, at man
ikke må have høretelefoner i ørerne, siger Dennis Lange, der er jurist hos FDM.

Selvom brug af headset og høretelefoner nu er
forbudt, betyder det ikke, at turen gennem
Frankrig skal være musikløs. Trådløse systemer
er fortsat tilladt, så hører man musik i bilens højtalere, er dette lovligt.
Ligeledes gælder det telefoni. Hvis man har telefonen tilknyttet bilens højtalere, for eksempel via
bluetooth, så det både er håndfrit og uden headset, så må man gerne tale under kørsel.

”FDM anbefaler generelt, at man begrænser brugen af telefoni under kørsel. Ikke mindst i udlandet, hvor man ikke kender veje og omgivelser og
derfor skal være ekstra opmærksom på at orientere sig. Derfor kan det være en god ide at vente
med telefonsamtalen, til man har mulighed for at
holde ind i siden,” siger Dennis Lange.
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Tyske fartbøder skal regnes med

Hvis chefen eksempelvis betaler en fartbøde eller en bøde for overtrædelse af køre- og hviletidsregler for en tysk ansat under firmakørsel, skal den tyske ansatte betale skat og socialforsikringsbidrag
af beløbet
Flenburg-virksomheden Dantax, der eksempelvis rådgiver danske virksomheder om love og regler i Tyskland, forklarer reglerne om arbejdsgiverbetalte bøder for ansatte med baggrund i en 24 timers
”Blitzmaraton”, som tysk politi gennemførte 16. og 17. april i år. Over
90.000 bilister blev noteret for at køre for hurtigt. Set i relation til de
i alt 3,2 millioner kontrollerede bilister, gav det en overtrædelsesprocent på 2,8. I Bayern varede aktionen helt frem til den 23. april,
og politiet i Bayern udstedte i alt 26.000 fartbøder. Fartbøderne
går direkte i den tyske statskassen - uden fradrag.
- Nogle tyske arbejdsgivere har en fast rutine med, at de overtager
fartbøderne for deres ansatte sælgere og for firmabiler, siger Dr.
Lars Eriksen fra Dantax.

§§§

Hvis arbejdsgiveren betaler bøden, så skal den ansatte betale beløbet
og skatten af det, som om han havde tjent pengene i løn. Dermed kan en fartbøde
euro blive til 160-170 euro i samlede udgifter.

§

§
§

på 120

Dantax oplyser videre, at det har været omstridt, om det drejede sig om skattepligtig løn eller ej.

I den tyske indkomstskattelov står der i paragraf 4, stykke 2, 1. punktum, nr. 8, at bøder ikke må trækkes fra i skat.
Men de tyske skattemyndigheder har i lang tid accepteret, at hvis for eksempel kurerer fik parkerings- eller fartbøder,
når de afleverede ekspresforsendelser, så forelå der kørsel ”i arbejdsgiverens overvejende interesse”. Skattevæsenet anså ikke betaling af bøden fra arbejdsgivers side for naturalløn for den ansatte, fordi det objektivt set ikke kom
den ansatte til gode.

Det blev anset for ”en nødvendig følge af målsætningen for kurertjenesterne, der kan anses for en fungerende drift af
virksomheden”. Men den retspraksis er ifølge Dantax opgivet.
I dag skal bødes betales af den ansatte. Det er ligegyldigt, om det sker ved, at arbejdsgiveren sender opkrævningen
videre til sin ansatte, eller om arbejdsgiveren betaler den for den ansatte og derefter opkræver den via lønnen. I den
sidste dom i denne sag havde en speditør betalt bøder for chauffører, der ikke havde overholdt køre- hviletidsbestemmelserne.

Betalingen skete, uden at arbejdsgiveren indbetalte A-skat for chaufførerne - og det accepterede skattedomstolen
ikke. Den udtalte, at uretmæssige handlinger ikke kan være retsgrundlag for en virksomheds drift. Det er ligegyldigt,
om arbejdsgiveren har givet ordre til at overskride loven eller ej. Når arbejdsgiveren overtager bøderne, er det skattepligtigt.
De tyske socialforsikringer - krankenkassen/sygekasserne med mere - har desuden afgjort, at betaling gennem arMagasinet Bus 7/8 - 2015
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bejdsgiveren også er socialforsikringspligtig. Så ud over skat skal arbejdsgiveren betale ca. 22 procent og den ansatte cirka 25 procent.

Dantax oplyser videre, at retsudgifter, advokathonorar med videre anses for driftsomkostninger. Derfor må arbejdsgiveren skattefrit overtage eventuelle retsafgifter og udgifter til advokat i forbindelse med fartbøder i trafikken - hvis de
altså er opstået i forbindelse med drift af virksomheden - eksempelvis firmakørsel. Hvis den ansatte selv betaler advokatsalær med videre, kan denne få skattefradrag som såkaldte ”Werbungskosten”. Det væsentlige er, at de er opstået på grund af firmarejse og dermed i forbindelse med indtjening af indtægt.

Transportministeriet skal fremover
håndtere køre- og hviletidsområdet

Den nye V-mindretalsregering har besluttet, at det fremover skal være Transport- og Bygningsministeriet, der skal håndtere køre- og hviletidsområdet. Området blev under en tidligere VK-Regering
flyttet fra det daværende Trafikministerie og over til Justitsministeriet
En af de første skridt den nye danske regering har taget, er at flytte håndteringen af færdselssikkerhed og reglerne
på køre- og hviletidsområdet tilbage fra Justitsministeriet til Transport- og Bygningsministeriet.

Trafikstyrelsen sorterer direkte under det ansvarlige fagministerium og behandler i forvejen alle køretilladelser og forhold i øvrigt for vognmændene. Styrelsen har desuden et godt kendskab til branchens forhold og aktører og besidder
de nødvendige kompetencer.
Ændring af køre- og hviletidsprincipperne
I januar i år fremlagde aktører fra transportbranchen et oplæg til en ændret håndtering af køre- og hviletidsprincipperne, som Justitsministeriet på daværende tidspunkt var sat til at udføre med henblik på en revision af håndteringen
af reglerne.
Aktørerne fra transportbranchen fremlagde en løsningsmodel, som skulle sikre en gennemskuelig håndtering af reglerne og harmonisering af vilkårene for konkurrence, arbejdsvilkår og færdselssikkerhed. I begyndelsen af året blev
det vurderet, at Trafikstyrelsen ville være det bedste forum for behandling af fagtekniske køre-hviletids data.
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Dømte taxichauffører kører videre

Taxachauffører, der er dømt for grov vold eller besiddelse af børneporno, kan sagtens fortsætte i
jobbet i årevis, selv om loven siger, at en plettet straffeattest kan medføre inddragelse af førerretten.

Myndighederne ser med ret milde øjne på taxichaufførers forseelser i 'privat regi'. Hovedstadens Taxinævn efterspørger nu strengere regler på området. Det skriver TV Lorry.
- Vi synes, retspraksis er for mild. Vi har lige tabt en sag, hvor en chauffør har fået en ubetinget fængselsdom på 60
dage for to tilfælde af vold mod sin kone. Vores vurdering var, at han kunne gribe til vold i en presset situation som
chauffør - dem er der mange af. Men byretten siger, at han skal have lov til at køre videre, siger næstformand i nævnet og borgmester i Brøndby, Ib Terp (S).
Taxinævnet bliver kun informeret om kriminelle sager i privat regi hvert femte år, når chaufførerne skal have fornyet
deres taxikort. Direktør for brancheorganisationen Dansk Taxi Råd, Trine Wollenberg siger til TV Lorry:

- Det bør systematiseres, så der automatisk gives besked til taxinævnet, når der fældes dom i en sag med en taxichauffør. En væsentlig del af at blive godkendt er jo straffeattesten. Så skal man vurdere, om det, der er sket, har
indflydelse for personens evne til at køre taxachauffør.
- Vi har konkrete sager, som viser, at kommunikationen er fejlet. En chauffør, der er dømt for medvirken til manddrab
bør slet ikke sidde i en taxa.

Fem-årig blev påkørt af bus og døde

En fredag eftermiddag i begyndelsen af august lidt efter klokken 17 blev en dreng på fem år
ramt af en minibus i bydelen Tingbjerg i København. Drengen døde kort efter af de kvæstelser,
han havde pådraget sig ved påkørslen

Føreren af minibussen - en mand i 20’erne - blev afhørt af politiet. I forbindelse med ulykken skulle kan også testet for alkohol, lige som han skulle aflevere blodprøver, der skulle klarlægge, om han var påvirket af euforiserende stoffer.
Blodprøverne viste senere, at chaufføren havde spor af kokain i blodet. Ifølge chaufføren, der blev fremstillet i
grundlovsforhør dagen efter, havde han taget stoffet til en fest ugen før. Ifølge bt.dk blev det påvist, at han var
påvirket, da han ramte den fem-årige dreng med minibussen.

Et vidne på stedet fortalte ifølge bt.dk politiet, at chaufføren havde kørte stille og roligt, da drengen pludselig løb
ud foran minibussen.
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Retfærdighed i jobbet:

Bus- og taxichauffører er på den sorte liste

Bus- og taxichauffører samt lokoførere er tilsyneladende en jobgruppe, som ikke føler sig særlig retfærdigt behandlet på jobbet. Der er dog fem jobgrupper, som har det endnu værre. Se listen nedenfor.
Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har spurgt 27.000 beskæftigede danskere om deres arbejdsmiljø. Ét af
spørgsmålene går på retfærdighed på jobbet. Det dækker over, om man bliver hørt i
forbindelse med beslutninger, der påvirker
end egen arbejdsdag, og om man generelt
føler sig retfærdigt behandlet i jobbet.

I undersøgelsen er der flere faggrupper fra
transportsektoren, der scorer lavt. Det er
passagerservicemedarbejdere, bus- og taxichauffører samt lokoførere.

Her er de 10 jobgrupper, hvor der opleves mest uretfærdighed i jobbet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Politi- og fængselsbetjente
Passagerservicemedarbejdere
Told- og skattemedarbejdere
Nærings- og nydelsesmiddelindustrimedarbejdere
Præcisionshåndværkere
Bus- og taxachauffører, lokofører ol.
Journalister
It-teknikere
Maskinførere
Montører

Citater fra undersøgelsen
”I brancherne slagterier, transport af passagerer, politi, beredskab og fængsler, træ og møbler samt hospitaler oplever deltagerne sjældnere end gennemsnittet hhv., at alle medarbejdere, der påvirkes af en given beslutning, bliver
hørt, eller at alle medarbejdere behandles retfærdig”.

”Brancher med mange ufaglærte medarbejdere (slagterier, nærings- og nydelsesmidler, transport af passagerer, træ
og møbler samt rengøring) oplever i mindre grad end gennemsnittet, at de er engageret i deres arbejde, føler sig veloplagte på arbejdet og føler, at arbejdet er vigtigt for dem. Det modsatte gør sig gældende fra brancher præget af
lange uddannelser og sundheds- og omsorgsarbejde (religiøse institutioner og begravelse, universiteter og forskning,
læger, tandlæger og dyrlæger). Derudover markerer branchen landbrug, skovbrug og fiskeri sig positivt på dette felt”.
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Busselskab vil opsige tillidsmand

Tillidsmanden hos Busselskabet Aarhus Sporveje kan se frem til en opsigelse. Begrundelsen er, at
tillidsmanden undlod at håndtere en glemt plastpose med naturmedicin på en korrekt måde. Tillidsmanden mener, at busselskabet har benyttet fejlen til at slippe af med ham

Mandag i sidste uge af august blev tillidsmand Peter Frentz, der er 61 år og har kørt for Aarhus Sporveje i 12 år - og
været tillidsmand i de 9 - kaldt til samtale hos ledelsen. Her blev han mundtligt præsenteret for en opsigelse, der var
begrundet med hans mangelfulde håndtering i en sag om en glemt pose med naturmedicin.

Peter Frentz forklarer over for Aarhus Stiftstidende, at han en dag i juni kørte Linie 2A ved Højbjerg i Aarhus’ sydlige
del. Ved endestationen kom en passager hen til ham med en plastpose, hun havde fundet i bussen. Peter Frentz, der
skulle afløses af en anden chauffør, sagde, at hun kunne lægge posen på et sædet nær førerpladsen, så ville han
give sin kollega besked om at tage posen med som hittegods. Det gjorde Peter Frentz, da han i chaufførskuret ved
endestationen taler med den chauffør, der skal afløse ham.
Men passageren lagde ikke posen på sædet. I stedet for finder hun ud af, hvor varerne er købt og tager posen med
til den pågældende butik.

I mellemtiden står den passager, der har glemt posen, ved et stoppested på Linie 2A. Hun går ind i bussen og spørger chaufføren, om han har set plastposen med naturmedicinen. Han tror, den står omme bag ham, men det gør den
ikke - og passageren ringer til butikken, hvor hun har købt varerne og spørger, om de har fået posen ind.
Det har de - og passageren henter efterfølgende posen med naturmedicin.

Grunden til, at der kommer en sag ud af hændelsen, er, at sønnen til passageren klager til Aarhus Sporveje over den
måde, som chaufføren i Linie 2A - Peter Frentz - behandlede den fundne pose med naturmedicin.
Peter Frentz anerkender, at han ikke helt fulgte retningslinierne for, hvordan chaufførerne skal behandle hittegods.
Han forklarer over for Aarhus Stiftstidende, at han gjorde som mange andre chauffører i selskabet.

- Hvis der findes hittegods af større værdi, må chaufføren ikke lade tingene ligge til den næste chauffør. Men jeg
havde svært ved lige at gennemskue, om naturmedicinen var ret mange penge værd. I øvrigt har jeg snakket med
flere chauffører, der i det daglige håndterer hittegods på samme måde, som jeg gjorde, siger Peter Frentz til Aarhus
Stiftstidende.
Efter hans opfattelse er hans brøde ikke stor nok til at udløse en opsigelse. Heller ikke, selvom han i sin tillidsmandskarriere har fået tre-fire advarsler - senest for et halvt år siden, da ledelsen i Aarhus Sporveje mente, at han havde
været for åbenmundet på Facebook.
- Jeg har i lang tid haft et noget anstrengt forhold til en leder, og jeg føler mig overbevist om, at det her blot er et påskud til at komme af med en tillidsmand, som er upopulær hos ledelsen, siger Peter Frentz til Aarhus Stiftstidende.
Formelt er Peter Frentz endnu ikke afskediget, da de faglige organisationer skal se nærmere på afskedigelsen.
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Arbejdsforhold

Buschauffør sagde nej - og fik spark

Sidst i juni blev en buschauffør i Kolding udsat for vold. Det var en af bussens unge passagerer
- en dreng - der sparkede chaufføren, fordi han ikke måtte komme gratis med bussen
Chaufføren opdagede, at drengens buskort var udløbet og dermed inddrog det. Det blev drengen så utilfreds
med, at han sparkede chaufføren på armen, inden han forlod bussen.

Politiet i Kolding ved, hvem drengen er og hvor han bor, da hans navn stod på det buskort, som buschaufføren
inddrog.

Beruset buschauffør kørte uden passagerer

En 53-årig buschauffør, der kørte i en rute 600 S-bus fra Hillerød mod Slangerup, var så beruset, at han blev anholdt af politiet. Politiet havde fået et praj fra et årvågent og vedholdende ægtepar om, at der kunne være noget galt med chaufføren, som parret havde fulgt efter, mens han
kørte slingrende ad Lyngevej mod Nr. Herlev og videre mod Freerslev
Buschaufføren kørte på et tidspunkt ind på en parkeringsplads, og ægteparret fulgte efter. De forsøgte at overtale chaufføren til ikke at køre videre - men forgæves. Chaufføren satte sig bag rattet igen og kørte videre mod
Gørløse og Slangerup.

Ægteparret fulgte efter igen, og da chaufføren senere kørte ind på Q8-tankstationen ved Slangerup, fik parret fat
i politiet, som hurtigt kom frem, anholdt chaufføren og inddrog hans kørekort.
Den bus, som chaufføren kørte i, var ikke i rute og derfor tom for passager. Den 53 årige chauffør kørte for selskabet Fjord-bus A/S i Slangerup.
Ifølge Hillerød Posten blev den 53-årige chauffør bortvist efter episoden.

Fagforening skaffede penge hjem i arbejdsskadesager

I juli skaffede Chaufførernes Fagforening i København i alt 142.188 kroner hjem til medlemmer i sager om arbejdsskader. I løbet af i år er det blevet til 3.418.027 kroner.
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Busserne har indtaget broen

I løbet af årets første syv måneder er bustrafikken over Storebæltsbroen steget med 52 procent i
forhold til samme periode sidste år

I faktiske tal er der kørt 21.985 busser over Storebæltsbroen i perioden fra 1. januar til og med udgangen af juli i år.
Det er 7.564 flere end i samme periode sidste år, hvor broen blev passeret af 14.421 busser.

Det viser trafikstatistikken fra Storebælt. Trafikstatistikken viser også, at bustrafikken over broen frem til 2008 lå højere, end i de seneste år.

I grafen ovenfor er trafikudviklingen i perioden januar til og med juli i år sammenlignet med trafikudviklingen i samme
periode sidste år. Grafen er udarbejdet på tal fra Storebælt A/S.

Øresundsbron lagde asfalt til flere biler

I årets første seks måneder passerede der dagligt 18.209 biler over Øresundsbron. Det er 693
flere end i samme periode sidste år, hvilket giver en stigning på totalt fire procent
Personbilstrafikken er kørt frem med 3,5 procent fra 16.337 i første halvår 2013 til 16.908 i første halvår i år.
Lastbilerne er kørt frem med 6,8 procent fra 1.070 pr døgn i første halvår 2013 til 1.142 i første halvår i år.

Den største procentvise fremgang tager busserne sig af. De er kørt frem med 47,6 procent fra 108 busser i døgnet i første halvår 2013 til 159 i første halvår i år.
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Klippekortene i Hovedstadsområdet
er sendt på pension

Når man fra 1. juli i år ikke længere kan benytte klippekort i den kollektive transport i hovedstadsområdet, kan man få pengene for de ubrugte klip og klippekort retur - eller donere dem til Børnehjælpsdagen
DSB, Metroselskabet og Movia giver passagererne mulighed for, at de i perioden 1. juli til 15. november kan donere
ubrugte klip til et godt formål. De tre trafikselskaber har indgået et samarbejde med Børnehjælpsdagen, der støtter
anbragte børn og unge, som bor i plejefamilier eller på børnehjem, og som har til formål at styrke anbragte børn og
unges kompetencer samt deres mentale og fysiske robusthed. Samarbejdet går ud på, at de tre selskaber giver Børnehjælpsdagen et beløb, der svarer til de ubrugte klip, som passagererne vælger at give frem for at få pengene for
de ubrugte klip tilbage.
Vælger man at donere sine ubrugte klip eller klippekort til Børnehjælpsdagen, vil ens bidrag gå til små og store ting:
Alt fra bidrag til transport til og fra fritidsaktiviteter, jule- og sommerarrangementer til store ting, som for eksempel en
computer, som mange anbragte børn ellers ikke kan få.
Hvis man ønsker at donere dine ubrugte klip til et godt formål, kan det ske i plexiglasbokse, der er opsat følgende
steder:
• DSB’s billetsalg på Københavns Hovedbanegård og Nørreport Station
• I Movias reception på hverdage mellem kl. 8.30-16 (fredage dog mellem 8.30 og 15) på Gl. Køge Landevej 3 i
Valby
• I forbindelse med Roskilde Festivalen er der også opsat en boks ved trinbrættet ved Roskilde Station.
• I Metroselskabets reception på hverdage klokken 8-16, Metrovej 5, 2300 København S
Man kan også donere ubrugte klip og klippekort via klippekort.dk. Her kan man også se, hvordan man kan få pengene for ubrugte klip og klippekort retur.

Efter 15. november 2015 bliver det samlede beløb opgjort og overrakt til Børnehjælpsdagen. Donationerne går ubeskåret til Børnehjælpsdagens arbejde.
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Uddannelse

Uddannelsesorganisation har indviet nye lokaler
Dekra-organisationen, der er Danmarks største private udbyder af AMU-kurser inden for transport,
holdt sidst i august officiel indvielse af sine nye lokaler på Kirkebjerg Allé i Brøndby. Mange samarbejdspartnere mødte op for at fejre indvielsen med en hotdog eller bøfsandwich - og for at snuse til
fagligheden i huset samt på den tilhørende manøvrebane

Det er gået knap tre måneder siden Dekra flyttede i de nye lokaler på Kirkebjerg Parkvej i Brøndby. Formålet med
flytningen var først og fremmest at samle de faglige kompetencer under samme tag og få et stærkt fagligt miljø samt
skabe et endnu bedre samspil mellem alle i huset - ikke mindst til glæde for kursisterne - og styrke virksomhedens
fælles identitet yderligere, når ledelse, faglærere og administrativt personale får lettere adgang til at møde hinanden i
hverdagen. Den sidste tirsdag i august fandt den officielle indvielse sted, hvor blandt andet virksomhedens mange
samarbejdspartnere var inviteret på hotdogs og bøfsandwich samt en rundvisning i de nye lokaler.
Fornemmer vækst
- Både medarbejdere og kursister har hurtigt vænnet sig til de nye rammer - og det ses tydeligt på de kvalitetsmålinger, der foretages efter hvert kursusforløb, at vores satsning i forhold til indretning af faglokaler og manøvrebane,
samt investering i nye moderne køretøjer, har båret frugt, siger Helle Bøtcher, der er direktør i Dekra AMU Center
Sjælland A/S.
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- Flere steder udtaler vores kursister, at de ud over kvaliteten af undervisningen er meget tilfredse med vores fysiske
rammer og gerne vil tage deres næste kursus her også. Og samlet set kan vi allerede nu fornemme, at vi hver dag
får henvendelser fra nye kunder.
Det var oprindelig planen, at Brøndbys borgmester Ib Terp skulle stå for den officielle del af indvielsen, men han
måtte desværre melde afbud på grund af sygdom. Derfor klippede direktøren selv snoren og takkede i sin korte tale
blandt andre Ib Terp og Brøndby Kommune for at tage godt imod alle Dekra’s planer og projekter for uddannelsesstedet.
- Det har været et fantastisk samarbejde - ikke mindst med kommunens jobcentre, der støtter op omkring vores uddannelsesinstitution ved at samarbejde omkring uddannelse og jobgaranti til kommunens ufaglærte ledige, sagde
Helle Bøtcher ved indvielsen.

Fakta
• Dekra er Danmarks største sammenslutning af private AMU-godkendte uddannelsesinstitutioner, 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
blevet hjulpet tilbage i job.
• Dekra er en del af den internationale Dekra-koncern (se eventuelt www.dekra.com), der har ca. 35.000 ansatte i
50 lande. I Danmark har Dekra over 300 medarbejdere.
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Folketingets Transportudvalg er på plads

Folketingsvalget i juni betød nye udvalg i Folketinget. Partierne i Folketinget har udpeget medlemmerne til eksempelvis Transportudvalget. Her indtager Lennart Damsbo-Andersen fra Folketingets
største parti, Socialdemokraterne, formandsposten, mens Dansk Folkepartis Kim Christiansen fra
det næststørste parti indtager posten som næstformand

Transportmiddelets har i alt 29 medlemmer. Medlemmerne er følgende listen op i den rækkefølge som på Folketingets web-side:
Socialdemokraterne
• Christian Rabjerg Madsen
• Erik Christensen
• Lea Wermelin
• Lennart Damsbo-Andersen
• Magnus Heunicke
• Rasmus Prehn
• Simon Kollerup
• Enhedslisten
• Henning Hyllested
• Eva Flyvholm

Dansk Folkeparti:
• Kim Christiansen
• Morten Marinus
• Mette Hjermind Dencker
• Jens Henrik Thulesen Dahl
• René Christensen
• Bent Bøgsted
Venstre
• Kristian Pihl Lorentzen
• Hans Andersen
• Torsten Schack Pedersen
• Jane Heitmann
• Louise Schack Elholm
• Jan E. Jørgensen

Alternativet
• Christian Poll
• Roger Matthisen

Radikale Venstre
• Andreas Steenberg

Liberal Alliance
• Leif Mikkelsen
• Villum Christensen
Konservative
• Rasmus Jarlov

De ni partier har valgt følgende transportordførere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SF
• Karsten Hønge
• Jonas Dahl

Socialdemokraterne: Rasmus Prehn
Dansk Folkeparti: Kim Christiansen (næstformand)
Venstre: Kristian Pihl Lorentzen
Enhedslisten: Henning Hyllested
Liberal Alliance: Villum Christensen
Alternativet: Christian Poll
Radikale Venstre: Andreas Steenberg
SF: Karsten Hønge
Konservative: Rasmus Jarlov

V-Regeringens transportminister er Hans Christian Schmidt, som også var transportminister i den sidste VK-regering
op til folketingsvalget i september 2011.
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Taxi-kørsel

Taxi-vognmand på Fyn er kørt i skifteretten

Skifteretten i Odense har taget en taxi-vognmand i Vissenbjerg under konkursbehandling. Vognmanden etablerede sig i marts 2008 i Glamsbjerg

Ifølge Statstidende drejer det sig om Taxivognmand Torben Munch Jørgensen, der drev virksomheden TO-JO under
CVR-nr. 31244994 med adresse på Gammellundvej i Vissenbjerg. Skifteretten i Odense modtog en konkursbegæring
mod vognmanden 20. juli.
Advokat Flemming Hartvig Pedersen, Englandsgade i Odense, er udpeget som kurator. Eventuel anmodning om valg
af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest tre uger efter denne bekendtgørelse.
Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden fire uger efter denne bekendtgørelse til
boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 23. juli.
Virksomheden hed tidligere Flemløse Taxi v/Torben Jørgensen med adresse først i Glamsbjerg og senere i Tommerup på Fyn.

Persontransportvirksomhed er gået konkurs

Skifteretten i Næstved har taget en virksomhed, der har beskæftiget sig med aktiviteter inden for
“Turistkørsel og anden landpassagertransport”. Virksomheden blev etableret 17. juli for godt to
år siden
Ifølge Statstidende drejer det sig om virksomheden DK Befordring ApS, CVR-nr. 35405119, der havde adresse
på Bildsøvej i Slagelse. Retten i Næstved modtog en konkursbegæring mod selskabet 3. juli.

Advokat Rene Rasmussen, Rådhuspladsen i Slagelse, er udpeget som kurator. Eventuel anmodning om valg af
kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest tre uger efter denne bekendtgørelse.
Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden fire uger efter denne bekendtgørelse at anmelde sit krav til boets kurator opgjort pr. 4. august 2015.

Ifølge den seneste og eneste årsrapport opgjort 31. december 2015 kørte virksomheden ud af regnskabsåret
med et resultat på 10.000 kroner før skat. Efter skat var resultatet på 7.000 kroner. Egenkapitalen var opgjort til
79.000 kroner, mens balancen var på 2.062.000 kroner.
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Fanø får taxibus

Når vinteren vender tilbage til Fanø i Vadehavet ud for Esbjerg, er kommunen klar med et nyt tilbud
om kollektiv trafik til øboerne. Efter at et forsøg med Flexrute blev opgivet, har kommunen og Sydtrafik fundet en løsning, der gør det mere enkelt for fannikerne at bruge kollektiv trafik
I vinterperioden overtager Fanø Taxi buskørslen for Sydtrafik om aftenen. I dagtimerne kører den almindelige bus,
men fra klokken 18 til klokken 24, skal man ringe til Fanø Taxi, hvis man har brug for en bus.

Taxibussen skal bestilles hos Fanø Taxi senest 30 minutter før, man vil afsted. Den kører ligesom den almindelige
bus fra stoppested til stoppested, så man bestiller ikke til en adresse, men til et stoppested. Dog vil der altid være en
taxibus klar til at tage passagerer med fra færgen. Her er det ikke nødvendigt med bestilling, og hvis færgeplanen
ændres, følger taxibussen med.

Prisen for at køre med taxibus er den samme som med almindelig bus. Man kan bruge periodekort, hvis det omfatter
zonerne på Fanø, og hvis man viser sit rejsekort, får man turen til rejsekortpris - 43 procent billigere end en enkeltbillet.
Fanø Taxi og Sydtrafik har aftalt, at Fanø Taxi står for buskørslen om aftenen de næste to år i vinterperioden. Helt
præcist fra 24. august til 16. juni 2016 og igen fra 22. august 2016 til 15. juni 2017.

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

Sydafrika:

Taxi-kørsel - tema

Myndigheder forsøger at dæmme
op for Uber med lokale midler

Myndighederne i Johannesburg, Sydafrika, stiller nu krav til Uber om at opfylde de særlige BEE-krav
for at få lov til at operere i byen. BEE står for Black Economic Empowerment, og er et stort program,
som giver kontante fordele til de sorte, farvede og asiatiske befolkningsgrupper for at fremme den
økonomiske ligestilling i landet.
Uber bliver formentlig mødt med krav om, at en ganske høj procentdel af Uber-chaufførerne skal være sorte, farvede
eller asiater. Det kan umiddelbart være et problem for Ubers forretningsmodel, hvor chaufførerne selv melder sig til
den påstående samkørselstjeneste. Det skriver nyhedstjenesten FIN24.com.
Ubers afrikanske chef er åben for en dialog med de sydafrikanske myndigheder, men udtaler sig kun i generelle vendinger.

Ligesom i mange andre byer i verden er den lokale taxibranche i Johannesburg i oprør over Ubers indtog for ca. 2 år
siden. Bystyret har netop vedtaget en digitaliseringsstrategi for den kollektive trafik i byen for at imødegå Ubers fremgang.

USA:

Uber-chauffør sårede passager med skud
En Uber-chauffør i Florida skød en passager i foden i forbindelse med et skænderi i vognen.
Chaufføren overtrådte dermed Uber forbud mod skydevåben i vognen.

Den 74-årige chauffør er blevet udelukket fra at køre for Uber efter episoden, og han kan nu imødese eet retligt
efterspil efter at en politiefterforskning af hændelsen bekræftede hændelsesforløbet.
Passageren – en 60-årig mand – er blevet behandlet for skudsåret på en lokalt hospital og blev udskrevet efter
få dags indlæggelse. Det skriver Washington Times.

Episoden har fået direktøren for den regionale Public Transportation Commission, Kyle Cockream, til at kræve
regulering af Uber, så alle chauffører skal opfylde grundlæggende sikkerheds- og vandelskrav – som det gælder
for taxichauffører i de fleste lande i verden.
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Taxi-kørsel - tema

Taxichaffører gør front imod Uber

En ny brancheforening ”Taxiførere i Danmark” har set dagen lys. Hovedpunktet er at kommer pirattaxier til livs - herunder Uber

Taxichauffør Søren H. Nicolaisen har kørt taxi i 25 år og er træt af, at politiet, politikerne og ikke mindst Dansk Taxi
Råd ikke gør mere for at stoppe Uber. Blandt andet derfor har han oprettet en ny brancheforening, Taxiførere i Danmark, der kæmper for at stoppe pirattaxier. Det skriver nettjenesten navisen.dk.

- Dansk Taxi Råd gør ikke nok. De har ikke nok gennemslagskraft. Problemet vokser sig større og større, så man
skal være fremme i skoene. Ifølge taxilovens paragraf 1, er det taxikørsel, hvis man tjener penge på at transportere
folk, og det gør Uber jo. Uber ved det også godt selv. De bliver jo smidt ud alle vegne. De bliver dømt på et eller
andet tidspunkt, men det er frustrerende at se, at de har fået lov til at køre rundt i flere måneder nu, siger taxichauffør
Søren H. Nicolaisen, der er 53 år og formand for Taxiførere i Danmark.
Ifølge Søren H. Nicolaisen er det tydeligt, at Uber er ulovligt, og derfor burde man udstede et fogedforbud nu, så
Uber ikke kan etablere sig på markedet, mens politianmeldelsen bliver behandlet.

Ubers chef for Storbritannien, Irland og Norden siger, at han ønsker et samarbejde med myndighederne, men Ubers
aktiviteter i Danmark fortsætter trods politianmeldelse og efterforskning.

- Vi ønsker udelukkende en åben og konstruktiv dialog med alle interessenter, imens vi forsøger at bringe innovation, der ligger indenfor den danske lovgivning, skriver Uber-chef Jo Bertram i en mail til navisen.dk og understreger,
at Uber ikke er designet til at chaufførerne laver profit på kørslen

Uber i Hongkong gik i politiets fælde

Lokale politifolk i Hongkong bestilte ture hos Uber, men anholdte chaufførerne. Ubers kontor
blev desuden ransaget, og tre kontorfolk blev anholdt og IT-udstyr blev beslaglagt. Anklagerne
lød på ulovlig taxikørsel.

De fem Uber-chauffører er sigtet for ulovlig hyrevognskørsel og manglende forsikringer, mens de øvrige blev tilbageholdt som led i en større efterforskning af Ubers aktiviteter i Hong Kong. De tre kontorfolk blev senere løsladt mod kaution. Det skriver DR Nyheder.
Ubers lokale repræsentanter har over for avisen South China Morning Post erklæret, at der ikke foregår noget
ulovligt, og at selskabet står bag sine chauffører. Uber hævder, at deres tjeneste er samkørsel og ikke taxikørsel, men myndighederne i mange lande - også Danmark - har en anden opfattelse.
Uber er også tidligere på året blevet ransaget af politiet i Kina. Uber har i det seneste år ekspanderet kraftigt i
Asien. Her er det særligt lande som Kina og Singapore, der har reageret kraftigt. I begge lande håndhæves
transportreguleringer meget konsekvent.
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Uber tager en time-out i Frankrig

Uber suspenderer sig selv i tre måneder i Frankrig efter voldsomme protester fra den etablerede
taxa-branche. Nu hænger det hele på en myndigheds-afgørelse.

Den omstridte taxa-tjeneste Uber dropper sin UberPop-tjeneste i hele Frankrig. Det sker efter en bitter strid med
den franske taxa-industri, der i dén grad har været på barrikaderne, efter Uber rykkede ind i Frankrig. Det skriver
Computerworld.
Striden står om en ny franske lov, der blev indført 1. januar, men som Uber har valgt at se stort på. Loven forbød
i praksis UberPop, idet den forbød chauffører uden uddannelse og forsikring at køre hyrevogn. Uber meddeler
nu, at tjenesten suspenderes i Frankrig, mens man afventer en kendelse om lov-ændringen fra den franske forfatnings-domstol 30. september.
Samkørsel eller pirat-taxi?
Uber påstår at være samkørsel, hvor chauffør og passager deler omkostningerne til kørslen, men der er i de fleste lande og mange byer – også amerikanske, sat spørgsmålstegn ved Ubers motiver.
I praksis ligger der et meget aggressivt forretningskoncept bag Uber. Uber mistænkes for at ville overtage taxakørsel på globalt plan og udføre den efter sine egne regler.
Den franske historie peger også i denne retning. Hvorfor skulle et nærmest idealistisk samkørselskoncept ikke
rette sig efter loven eller gå i realitetsforhandlinger med myndighederne?

Frankrig:

Politiet anholder Uber-direktører

Balladen om Uber i Frankrig fik for nylig politiet til at anholde to af selskabets franske direktører. Sidste uges omfattende franske protester mod den påståede samkørselstjeneste Uber, har fået en
håndfast konsekvens for to direktører i Ubers franske selskab
Det skete da politiet anholdt de to direktører og hentede dem ind til afhøringer om at have hyret illegal arbejdskraft.
Det skriver den franske avis, The Local, her citeret fra DR Nyheder.

I Ubers selvforståelse har selskabet ikke ansatte, idet chaufførerne selv melder sig og melder om de har ledige ture.
Alle europæiske landes myndigheder har stillet sig stærkt tvivlende til den udlægning og anser Ubers kørselsaktiviteter som pirattaxivirksomhed. Ifølge avisen undersøges Uber også for ulovligt at indsamle data om brugerne.
Uber er ikke børsnoteret men skønnes at være over 50 mia. dollars værd, og har blandt andet storbanken Goldman
Sachs i ryggen. For nyligt kom det frem, at Uber i 2014 kørte med driftunderskud på 470 mio. dollars ud af en omsætning på 415 mio. skriver Bloomberg.
Ubers brugervenlige og effektive app taler stærkt til moderne storbybeboere, som i udgangspunktet er begejstrede
for deleøkonomien og for det nemme og brugervenlige transporttilbud.
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Ny undersøgelse viser stor tilfredshed
med Sydtrafiks Flextrafik

Trafikselskabet Sydtrafik har gennemført en større undersøgelse af kundernes tilfredshed med Flextrafik. Og resultaterne er ifølge trafikselskabet, der dækker syd-og Sønderjylland, opmuntrende. Der
er generelt meget stor tilfredshed med Flextrafik-ordningerne uanset, om der er tale om den åbne
Flextur, handicapkørsel eller lukket kommunal kørsel. Især chaufførernes serviceniveau og venlighed modtager roser
Det glæder administrerede direktør i Sydtrafik, Lars Berg, som ser frem til at bruge resultaterne aktivt i arbejdet med
at gøre flextrafikken endnu bedre fremover.

- Flextrafikken hos Sydtrafik er vokset hastigt siden 2010, hvor ordningen startede. Vi vurderede derfor, at det var på
tide at måle, hvor tilfredse vores kunder er med kørslen og servicen i bilerne. Og resultaterne har været bedre, end vi
turde håbe på. Den samlede tilfredshed ligger på et meget højt niveau med 87 point ud af 100 mulige. Det er et rigtig
fint resultat, når alle værdier over 75 betegnes som ”meget godt”. Og måler vi alene på den seneste tur, kunderne
har kørt, er tilfredsheden endnu højere, siger Lars Berg, der fremhæver, at flextrafik generelt er en effektiv måde at
håndtere den behovsstyrede kørsel på.

- Vi kan se på vores kørselsstatistik, at det ser rigtig fornuftigt ud med overholdelse af både rettidighed og omvejskørsel. Det er positivt, at det afspejler sig i kundernes oplevelse, siger han.
Chaufførernes fortjeneste
I undersøgelsen er der blevet spurgt ind til forskellige forhold, og selvom der overordnet set er stor tilfredshed med
blandt andet bestilling, ventetid, afhentningstidspunkt og komfort - så er det kontakten med chaufførerne, der scorer
højest med over 93 point for både service, kørsel og hjælpsomhed.

- Kunderne møder Flextrafik ude i vognen, og chaufførerne er vores ansigt udadtil. Derfor er det rigtig glædeligt at få
bekræftet, at kunderne oplever god service, og at de får den nødvendige hjælp, når de kører med os. Faktisk er venligheden det parameter, der scorer højest ved kundernes positive oplevelse fra deres sidste Flextrafik-tur. Så det er
en stor cadeau til chauffører og vognmænd, at undersøgelsens bedste resultater er direkte relateret til deres indsats
ude i vognene, siger Michael Aagaard, der er afdelingschef for Flextrafik.

Vigtigt med afstemning ved forsinkelser
Undersøgelsen bekræfter også, at meget få kunder oplever forsinkelse på deres tur, hvilket helt sikkert har betydning
for den overordnede tilfredshed.

- Det er meget naturligt, at de, der oplever en forsinkelse på vognen, er mindre tilfredse med turen generelt. Heldigvis
taler vi om meget få i det store billede. Men analysen har vist os, at vi har et arbejde foran os i forhold til at forventnings-afstemme bedre med brugerne, hvornår en vogn reelt er forsinket. Vi kan se, at en del er af den opfattelse, at
vognen skal være der på minuttet for at være rettidig. Men flextrafik er kollektiv trafik, som skal koordineres med
anden kørsel, og derfor har vi et vindue til at ankomme fra 5 min før til senest 15 min efter det aftalte afhentningstidspunkt. Det vil vi kigge på at få kommunikeret bedre ud til vores kunder, siger Michael Aagaard.
Formålet med undersøgelsen har været at få et billede af, hvor tilfredse Flextrafiks kunder er og samtidig få afdækket, hvilke faktorer i kørslen der har størst betydning for kunderne.
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- Vi vil fremadrettet arbejde hårdt på at opretholde det flotte resultat. Det er glædeligt, at vi nu også kan inddrage
data om kundernes oplevelse af flextrafikken i vores videre arbejde med at udvikle området. Det er en stor del af det
at gøre hele Sydtrafik så kundeorienteret som muligt, siger administrerede direktør i Sydtrafik, Lars Berg, som forventer at følge op med en ny analyse af flextrafikken om cirka halvandet år.
Om undersøgelsen
Sydtrafik har netop modtaget resultaterne af den første tilfredshedsundersøgelse gennemført på flextrafikken,
og den viser, at kunderne overordnet set er rigtig godt tilfredse. Det gælder uanset, om der er tale om den åbne
Flextur, handicapkørsel eller lukket kommunal kørsel.
Formålet med undersøgelsen er at undersøge tilfredsheden med Flextrafik blandt Flextrafiks kunder. Undersøgelsen er udarbejdet af Wilke A/S, og datagrundlaget er baseret på 798 stikprøver indsamlet i perioden fra 1.
maj 2014 til 6. juni 2014.

Om Flextrafik
Flextrafik henvender sig hovedsageligt til borgere, som ikke har mulighed for at benytte den almindelige kollektive trafik. Flextrafik kan karakteriseres som behovsstyret kollektiv trafik med mindre vogne. Kørslen er planlagt
efter borgerens individuelle behov for kørsel og ikke efter en fast køreplan, som det kendes fra almindelige busser. Flextrafik er den samlede betegnelse for alle de kørselstyper, der indgår i den behovsstyrede kollektive trafik.

Skanderborg får billigere flexture

Fra 10. august bliver det billigere at tage en flextur i Skanderborg Kommune. Den dag falder prisen
fra 14 kroner til 4 kroner per km. Samtidig starter et forsøg, hvor unge med Ungdomskort, kan køre
gratis med flextur om aftenen, i weekenderne og på helligdage

Skanderborg Kommune har ønsket at styrke den kollektive trafik i kommunen ved at gøre det billigere for borgerne at
bruge Flextur. Flextur er især en fordel for de kunder, der bor i områder, hvor der ikke kører busser eller hvor busserne ikke kører så tit.
Mange borgere rejser ud over kommunegrænsen. Også her bliver det billigere at rejse med Flextur. Skanderborg
kommune har indgået venneaftaler med Favrskov, Horsens og Silkeborg kommuner omkring billigere kørsel, når en
Flextur krydser en kommunegrænse.
Nye fordele med Flextur i Skanderborg Kommune:
• Der kan rejses med Flextur i hele Skanderborg Kommune, for 4 kroner per km (mindstepris 30 kroner).
• Der kan rejses med Flextur mellem Skanderborg og Favrskov eller Horsens kommuner for 4 kroner per km
(mindstepris 30 kroner)
• Der kan rejses med Flextur mellem Skanderborg og Silkeborg kommuner for 7 kroner per km (mindstepris 35
kroner)
• Unge med Ungdomskort kan rejse gratis med Flextur i hele Skanderborg Kommune weekend, helligdage og
aften fra klokken 18-23. Der kan ikke rejses gratis indenfor Skanderborg byzone. Tilbuddet er i første omgang
en forsøgsordning.
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75 nye busser holder klar i Terndrup
- og hvor der ellers er plads

Torsdag 25. juni til onsdag 27. august 2015 - nummer 6 - 3. årgang
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