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El-busserne er på vej

Som vi skriver i denne udgave af Magasinet Bus, er der kun blevet registreret 18 el-busser i Danmark siden
2010.

Men man skal passe på med at tage danske forhold som et pejlemærke på, i hvilken retning udviklingen går.

Man skal ikke længere væk end til nabolandet Tyskland for at fornemme, at busproducenterne er ved at være i
stødet - hvis de ikke har været det i længere tid. Det gælder også for andre busproducenter. VDL i Holland og
Solaris i Polen er to andre eksempler. Og hos Iveco Bus lyder det i forbindelse med IAA-messen i den kommende uge, at over 50 procent af bybusserne kører på andet end traditionel diesel - eksempelvis naturgas
eller el.
Og hos Daimler Buses er vurderingen, at om 13 år vil 70 procent af de nye bybusser være elektriske.

Hvis man er interesseret i at tage et kig ind i fremtiden, kan det derfor være en god idé at tage en tur til IAAmessen i Hannover.
Her vil man nok kunne konstatere, at transportområdet set ud fra producenternes side er klar ti lat stige på
busserne, hvor der i lysskiltet står en bæredygtig fremtid.

Spørgsmålet er så, om politikerne er klar til at tage med og sætte mål for udviklingen - eller om de vil blive tilbage ved stoppestedet og lade udviklingen gribe dem.
Set helt snævert på danske forhold må det ligge lige for for politikerne at se på afgiftsforholdene for el til busser. Det virker himmelråbende, at el til kollektiv skinnetrafik er billig, mens el til kollektiv bustrafik er dyrt.

En brugbar løsning på det punkt kunne politikerne tage med på busturen mod fremtidens bæredygtige transport. Hvis el til busdrift fortsætter på et højt niveau, er der en risiko for, at vi i Danmark kan blive fanget i en situation, hvor dieselbusser bliver meget dyrere, end el-busser - blot på grund af efterspørgslen.
Var der nogle, der tænkte på dieseldrevne tog?
Mikael Hansen og Jesper Christensen

Magasinet Bus bliver udgivet af
transportnyhederne.dk
Skolebakken 7, 1. tv
DK-8000 Aarhus C
Telefon: +45 2720 2531

Ansvarshavende redaktør:
Jesper Christensen

Redaktionen kan også kontaktes på email:
redaktionen@transportnyhederne.dk

Magasinet Bus udsendes frit til alle med interesse i området for passagertransport - med fokus på transport med bus, minibus og taxi. Magasinet Bus ser også på andre områder for passagertransport, der berører transport med bus, minibus og
taxi - eksempelvis tog og færger. Magasinet Bus udkom første gang i efteråret 2012.
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Mercedes-Benz Travego er dit forspring.

Et Daimler brand

Med den seneste generation af bremseassistenten Active Brake Assist 3 bliver turen endnu mere
sikker. Og med den forudseende fartpilot PPC sparer du også på brændstoffet. Travego er en
perfekt kombination af avanceret teknologi, dynamik, højeste sikkerhedsniveau og stærk
økonomi. Flere oplysninger på www.mercedes-benz.dk

EvoBus Danmark A/S, Centervej 3, 4600 Køge
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Sønderborg får 39 busser på ren gas i 2017

Det er et år siden, at Sønderborg Kommune lavede en aftale med Sydtrafik om, at den kollektive trafik fra 2017 skulle drives CO2-neutralt. Nu er aftalen ført ud i livet, så busserne fra næste sommer
stort set vil køre uden forurening og støje mindre. Fra næste sommer vil busoperatøren Umove, der
vandt udbuddet af buskørslen i Sønderborg Kommune, udelukkende køre med gasbusser
- Omstillingen af den offentlige transport til biogas er et skridt på vej mod Sønderborgs vision om at være CO2-neutralt i 2029. Vi fjerner med ét slag vores bussers udledning af CO2. Vi går fra 2.700 ton CO2 til et rundt nul, siger
Frode Sørensen, der er formand for teknik- og miljøudvalget i Sønderborg Kommune.

Når Umove begynder at køre busserne, betyder det også, at det bliver muligt for passagererne at medbringe cykler i
alle busserne. Det var et stort ønske fra borgerne. Sønderborg Kommune vurderer, at pladsen til fire cykler i alle busser kan få flere til at kombinere cykel og bus.
Sydtrafik, der udbyder kørslen, er også godt tilfredse med resultatet af udbuddet, som betyder, at Umove overtager
kørslen fra Tide Bus Danmark.
- Aftalen kommer både miljøet og kunderne til gavn. Vi kører klimavenligt, og vi giver vores passagerer nogle støjsvage busser, siger Lars Berg, der er direktør i Sydtrafik.
- Det er i fuld overensstemmelse med Sydtrafiks strategi, at vi nedsætter vores miljøaftryk. I Sønderborg bruger vi
landbrugets gylle og industriens affaldsprodukter til at drive busserne. Samtidig får vi en sikker og støjsvag løsning
for vores passagerer, siger han videre.

Busserne skal tanke i Ragebøl
Sønderborgs nye gasbusser kører på certificeret biogas. Busserne kommer til at tanke på et tankanlæg på Rønsdam
i Ragebøl, samt på et lille anlæg i Nordborg. Sønderborg er den første kommune i Sydtrafiks område, der flytter alt
kollektiv bustrafik over på anden drivkraft end diesel.
Det er firmaet Nature Energy, som står for leveringen af biogas, mens busselskabet Umove kører busserne. Det er
Sydtrafik, der udbyder kørslen i Sønderborg Kommune. Sydtrafik peger på, at bybusserne i Fredericia køre på biogas med gode erfaringer.

Fakta om biogas:
• Biogas er en gas, der produceres i en biologisk forgæringsproces, hvor biomasse som gylle, grønt affald og industriaffald forgæres. Biogassen renses og bliver ligeså ren som naturgas. Den kan herefter bruges til at drive
blandt andet busserne i Sønderborg
• Omlægningen fra 1 million liter diesel til biogas reducerer udledningen fra kommunens busser fra cirka 2.700
ton CO2 til nul
• Vejtransport i Sønderborg Kommune står for 27 procent af den samlede udledning af CO2 i kommunen
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Konference har kollektiv trafik på programmet
Transportøkonomisk Forening - TØF - afholder Kollektiv Trafik Konference 2016 på Comwell
Storebælt Grand Park på Ørnumvej i Korsør mandag 10. og tirsdag 11. oktober

Programmet for konferencen indeholder blandt andet punkter om gasbusser, el-busser, fjernbusser, taxi-kørsel
og flextrafik - ud over et større indledende punkt om den kollektive trafiks udfordringer.
Interesserede kan se programmet her:

Buschauffør hos Rød Billet havde rød næse
- og fik røde ører

En buschauffør fra Dybbøl Turist, der blandt andet kører for Rød Billet, blev i fredags stoppet, anholdt og sigtet for spritkørsel

Episoden kommer kun to måneder efter, at en anden chauffør, der kører for samme selskab blev fyret for at køre bus,
mens han betjente en iPad på rattet.
Den tilsyneladende spirituspåvirkede buschauffør blev stoppet på Køge Bugt-motorvejen, efter at både bekymrede
passagerer i bussen samt andre trafikanter havde alarmeret politiet og fortalt om bussens slingrende kørsel på motorvejen. Undervejs lykkedes det blandt andet chaufføren at ramme vejskilte ved vejarbejdet på Køge Bugt-motorvejen.
Bussen havde ca. 50 passagerer ombord på slingreturen. De fik en ufrivillig pause i nødsporet på Køge Bugt-motorvejen, inden de kunne fortsætte med en anden - og ædru - chauffør bag rattet.Ifølge flere medier er den mistænkte
chauffør allerede blevet fyret. Rød Billet har desuden oplyst, at alle busser på ruten nu udrustes med alkolås for at
forhindre lignende episoder.
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Mobilitetsbus kører ud på Djursland

I dagene fra fredag 16. til torsdag 22. september er der europæisk mobilitetsuge. Det markerer
Djursland med en mobilitetsbus, som besøger syv bye - Ryomgård, Ebeltoft, Rønde og Hornslet i
Syddjurs Kommune og Auning, Glesborg og Grenaa i Norddjurs Kommune. Byerne er alle udpeget
som trafikknudepunkter på Djursland i Djurs Mobilitetsstrategi
I mobilitetsbussen vil man kunne høre om Djurs Mobilitetsstrategi og de konkrete mobilitetsprojekter, som skal gøre
det nemmere for borgere, virksomheder og turister at transportere sig til, fra og rundt på Djursland. Man kan også få
en dialog med medarbejdere fra Midttrafik og kommunerne samt deltage i en konkurrence om transportadfærd.
Djurs Mobilitetsstrategi er en aftale mellem Norddjurs, Syddjurs, Midttrafik og Region Midtjylland om at forbedre mobiliteten på Djursland frem mod 2025. Strategien blev vedtaget i juni 2016 og lanceres i forbindelse med mobilitetsugen.
Interesserede kan se mobilitetsbussens køreplan her:
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Europæisk Mobilitetsuge på Djursland

Den 16. - 22. september er der europæisk mobilitetsuge i år med deltagelse fra Djursland
Djurs Mobilitetsstrategi blev vedtaget i juni 2016 og lanceres i forbindelse med den europæiske mobilitetsuge
Djurs Mobilitetsstrategi indretter en mobilitetsbus, hvis formål vil være at sætte fokus på mobilitet og kommunernes og Midttrafiks arbejde hermed over for borgere på Djursland. Bussen skal besøge 7 byer som i mobilitetsstrategien er defineret som trafikknudepunkter i løbet af mobilitetsugen. Bussen er indrettet med information om
mobilitet på Djursland, og du kan møde og få en snak med medarbejdere fra kommunerne og Midttrafik om mobilitet.
Interesserede kan besøge bussen på følgende tidspunkter:
16. september, kl. 14.30 - 16.30 i Ryomgård foran Ryomgård Hotel og Restaurant, Jernbanegade 15
17. september, kl. 10.00 - 12.00 i Hornslet på Tingvej 8-10
17. september, kl. 13.00 - 15.00 i Rønde ved Ceresvej, busterminalen
19. september, kl. 15.15 - 17.15 i Auning ved butikkerne på Centervej
20. september, kl. 15.00 - 17.00 i Ebeltoft ved Kvickly
21. september, kl. 15.00 - 17.00 i Glesborg ved SuperBrugsen, Glesborg Bygade 54
22. september, kl. 15.00 - 17.00 i Grenaa på Torvet

De projekter, man kan høre om, er for eksempel omfartsvejen ved Nimtofte, delebilsordning i Auning og opgradering af letbanestationer. Der vil blandt andet være en mobilitetskonkurrence i bussen, som sætter fokus på
transportadfærd, hvor man kan vinde supergavekort. Midttrafik vil blandt andet præsentere Online Pendlertjek
og informere om erstatningsbuskørslen frem mod den kommende letbane samt flextrafik og den nye betalingsapp.
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Togpassagerer går glip af information
ved forsinkelser

Næsten hver tredje togpassager oplever, at de ikke får information på stationen, når toget et forsinket. Det sker, selvom man som passager har ret til information. Det viser en ny undersøgelse fra
Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk.

Når toget er forsinket, har man som passager ifølge EU’s jernbaneforordning ret til at få information både før og
under rejsen. I Danmark har de fleste togselskaber forpligtet sig til, at informationen skal gives, når toget er forsinket
tre minutter eller mere.

Alligevel viser en undersøgelse fra Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk, at næsten hver tredje forsinket togpassager oplever ikke at få information om forsinkelsen. Blandt togpassagerer, der bliver forsinket under rejsen, oplever over halvdelen, at de ikke får information om forsinkelsen, når de sidder i toget.
Passagerpulsen mener derfor, at det er nødvendigt med en forbedret informationsindsats. Selskaberne bør være
mere opmærksomme på at overholde deres egne og EU’s retningslinjer for information til togpassagererne ved forsinkelser.

- Som togpassager ser vi helst, at togene kører til tiden. Det har jo konsekvenser, når togene er forsinkede. Et forsinket tog kan betyde, at man kommer for sent på arbejde og i skole, henter børnene for sent i institutionen, eller mister
afgangen med bussen. Derfor er det vigtigt, at togpassagererne altid får god og hurtig information, når de ikke kan
regne med at være fremme som planlagt. Så har man reelt en mulighed for at give informationen videre eller tage et
andet transportvalg, siger Forbrugerrådet Tænks direktør, Lars Pram.
Mere og bedre information ved forsinkelser
Undersøgelsen fra Passagerpulsen viser også, at når togpassagererne endelig oplever at få information, er 32 procent utilfredse med den information, som de modtager.

En tredjedel oplever også, at informationen ikke er enslydende, når de for eksempel får information både fra højtalerudkald og infoskærme.
Mangelfuld og forskelligartet information skaber forvirring og en dårlig rejseoplevelse for togpassagererne. Det skaber dårlige forudsætninger for at træffe sine valg på et oplyst grundlag.

- At så mange togpassagerer oplever dårlig eller manglende information, sender et klart signal om, at togselskaberne
bør have fokus på at informere bedre og mere konsistent. Man skal kunne regne med, at informationen er rigtig,
siger Lars Pram.
Passagerernes ønsker skal høres
Passagerpulsens undersøgelse er den første af to. Til efteråret kommer anden del, som undersøger, hvordan togpassagererne ønsker at blive informeret, hvis de oplever forsinkelser eller aflysninger.
Interesserede kan se den omtalte undersøgelse her:
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Buschauffør blev udsat for vold

Kort før klokken 15 fredag 26. august fik på Midt- og Vestsjælland en alarm om, at en buschauffør var blevet overfaldet af nogle buspassagerer. Politiet kørte hurtigt til stedet og fik kontakt til
den 61-årige mandlige buschauffør, der var blevet overfaldet i forbindelse med en nøjere kontrol
af en passagers buskort
Passageren - en 17-årig ung mand fra Køge - var blevet vred over kontrollen, hvorefter han skubbede til buschaufføren. En anden passager - en 22-årig mand fra Søborg – kom herefter til og spyttede på buschaufføren.
Begge passagerer blev anholdt og sigtet for vold mod buschaufføren. Da den 22-årige i forbindelse med anholdelsen satte sig voldsomt til modværge samt udtalte diverse skældsord mod politiet, blev han yderligere sigtet
for dels overtrædelse af straffeloven, fordi han sparkede vildt omkring sig og strittede imod, dels for ordensbekendtgørelse på grund af de nedsættende udtalelser.
To andre blandede sig i politiets arbejde og kom med nedsættende bemærkninger om politiet. Det betød, at en
20-årig mand fra Køge og en 28-årig mand fra Ringsted også blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.
Stemningen mod politiet var på et tidspunkt så ophidset, at politiet var nødsaget til at anvende staven for at
kunne gennemføre arbejdet. Begge anholdte blev løsladt efter endt sagsbehandling, men vil høre nærmere fra
politiet, når sagerne mod dem skal afgøres.
Buschaufføren slap fra hændelsen uden egentlige fysiske skader.

Mangler du et nummer af Magasinet Bus?

Du kan hente tidligere numre af Magasinet Bus her:
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Kampagne skal give plads til alle
Poul Anchersen med #4ALL-balloner. (Foto: Essencius for Anchersen)

Busselskabet Anchersen, der driver linje 4A i Hovedstaden, sætter hjul under mangfoldigheden
og sætter mennesker i centrum. Det sker med en kampagne, der med #4ALL som slogan,
handler om, at der skal være plads til alle
Med nye initiativer, en ny rabatordning i lokalområdet og chauffører som ambassadører ønsker bus-selskabet,
at vi skal huske at gøre plads til hinanden og sætte pris på hinanden. Både i bussen og udenfor.

Bag initiativet står busvognmand Poul Anchersen, der har en ambition om at gøre en forskel og sætte et positivt
præg på den kollektive trafik med personlighed og god stemning.
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Ambitiøs busvognmand vil køre nye veje

Jeg vil sætte standarden for kollektiv trafik. Sådan lyder meldingen fra Poul Anchersen, der er direktør i busselskabet Anchersen, som har 441 ansatte og køre på flere offentlige busruter i Hovedstadsområdet
-

- Min ambition er at gøre en forskel og sætte et positivt præg på den kollektive trafik. Det gør vi med personlighed og
god stemning, siger Poul Anchersen.

Busselskabet Anchersen har lanceret kampagnen #4ALL på den københavnske buslinje 4A. Målet er at knytte chauffører, gæster og lokalt erhvervsliv tættere sammen.
Når 4A-busserne kører ud på vejene, er de en del af den nye kampagne med fokus på positivitet, inddragelse og aktivt nærmiljø. Kampagnen #4ALL handler om at genskabe fornemmelsen af, at vi har brug for og gavn af hinanden i
hverdagen.
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- Det handler i bund og grund om at få chaufførerne, gæsterne i bussen og de lokale handlende knyttet tættere sammen. Vi er afhængige af hinanden og kan ikke undvære hinanden, siger Poul Anchersen om initiativet.
Det centrale budskab i kampagnen er, at på linje 4A er der plads til alle. 4A er bussen #4ALL, og alle er en del af et
fællesskab. Et imødekommende og gavnligt fællesskab.

- Med 28.000 mennesker, der hver dag hopper ind og ud af 4A-bussen, har vi fantastiske muligheder for at skabe
god stemning og fællesskab blandt en masse danskere - både inde i bussen og i nærmiljøet langs ruten, siger Poul
Anchersen og fortsætter:
- Ordentlig service og det at gøre sig umage er kodeordene til at skabe forandring. Og så selvfølgelig at forklare sig
ordentligt. Når en dør i en bus ikke vil åbne, så er det noget, der sker 0,0077 promille af de gange, den skal åbne.
Hver dag åbner dørene i en enkelt bus omkring 600 gange. Det kræver godt kram af høj kvalitet, men det er mekanik, og det skal repareres indimellem. Det skal vi bare være gode til at fortælle om. Ligesom vi skal være gode til at
binde det lokale erhvervsliv og vores gæster sammen, siger busvognmanden.
Selvom Poul Anchersen ikke har prøvet noget tilsvarende før, så er han sikker på, at initiativet er det helt rigtige.

- Min intuition er det bedste værktøj, jeg har. Og jeg er overbevist om, at #4ALL-projektet vil gøre en forskel - både
for min forretning, for de erhvervsdrivende og for gæsterne på ruten, siger Poul Anchersen og tilføjer:
- Med det her kommer vi til at hæve kvaliteten og præge den kollektive trafik på en helt ny måde.

Og det er ikke nogen tilfældighed, at den personlige relation med buschauffører, passagerer og nærmiljø er omdrejningspunktet i #4ALL-projektet.

Rutekørsel inspireret af turistfart
Da Poul Anchersen i 1997 som kun 22-årig startede sin egen virksomhed, kørte han de første år kun turistbus. I dag
kører Anchersen både turist- og rutekørsel, men selskabets nuværende succes er præget af turistkørslen.
- Mine værdier kommer jo fra at være turistfartsmand. Der er det anderledes, det er mere personligt. For eksempel
siger jeg aldrig ”passagerer”, jeg siger ”gæster”. Det er helt instinktivt, det ligger bare i mig, siger han.
Poul Anchersen voksede op med busrejser, for hans forældre var blandt de første til at køre for rejseselskabet 65Ferie i 1970’erne. Senere startede og drev de Midtsjællands Busrejser. Som barn kørte Poul Anchersen med sin far

Fakta om #4ALL

Mere end 20 virksomheder langs ruten er med fra start. Den fulde liste kan ses på www.anchersen.dk/#4All
De deltagende virksomheder har i første omgang forpligtet sig til at være med indtil udgangen af 2016
#4ALL-logoet på forretningers dør/skranke/kasse viser, at de deltager i #4ALL. De konkrete rabatter og tilbud
kan ses på www.anchersen.dk/#4All
Passagerer, der vil være med i #4ALL og have glæde af rabatter og tilbud, skal blot tage et billede af logoet i
bussen og vise det frem i forretningen
Virksomhederne tilbyder forskellige rabatter. Nogle steder er det bestemte varer eller menuer, der er rabat på
med #4ALL
Hver måned udloddes forskellige præmier blandt alle, der på #4ALL har delt yndlingssteder, øjeblikke eller andre
tips langs rute 4A
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I december 2015 satte Anchersen nye
Mercedes-Benz busser ind på Rute 4A.

og en masse rejselystne danskere på
busture til blandt andet Spanien, Harzen i
Tyskland og Østrig.
Den unge Poul Anchersen blev bidt af
busrejserne, og efter niende klasse blev
han uddannet busmekaniker, for det med
busser, rejser, logistik og mekanik
brændte han for mere end noget andet.

I 2007 vandt Anchersen sin første kontrakt hos Movia, og i 2015 overtog busselskabet rutekørslen på linje 4A.
Udviklingen medførte, at 120 nye medarbejdere kom til virksomheden, så der i
dag er 441 ansatte.
Men på trods af udviklingen holder Poul
Anchersen fast i sine værdier med den
personlige tilgang.
- Det er vigtigt for mig, at vores ansatte
har personlig udstråling og kan lide deres
arbejde. Chaufførerne og alle de andre

Fakta om linje 4A

Der var mere end 10 millioner passagerer på linje 4A i 2015
Linje 4A er ca. 20 km lang og kører mellem Svanemøllen og Lergravsparken eller Ørestad. Der er 46 stop mellem Svanemøllen og Lergravsparken, mens der er 36 stop mellem Svanemøllen og Ørestad
Busserne på Linje 4A kører gennem otte bydele - Østerbro, Bispebjerg/Nordvest, Nørrebro, Frederiksberg,
Valby, Sydhavnen, Ørestad og Amager
Hver enkelt bus på linje 4A kører gennemsnitligt 85.000 km om året. Med 33 busser på linjen bliver det til 2,8
millioner kilometer om året
I 2016 sættes der fokus på linje 4A med kampagnen #4ALL. Formålet er at styrke relationen mellem buschauffører, passagerer og lokalområdet på 4A-ruten
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medarbejdere rykker selv pilen i en positiv retning og gør en forskel for hver enkelt gæst, når de giver input, deler oplevelser med kolleger og i det hele taget smiler og er imødekommende, siger Poul Anchersen.
Busvognmand: Jeg er ingenting uden mine medarbejdere
Chaufførerne er helt centrale i #4ALL-kampagnen, for de kommer til at gå forrest som ambassadører.

- Det er enormt vigtigt, at alle ansatte føler, at de er en del af det her projekt. For uden deres engagement kan det aldrig blive en succes, siger Poul Anchersen og tilføjer:
- Jeg er ingenting uden alle de mennesker omkring mig.

Det virker umiddelbart til, at alle er klar til udfordringen. Medarbejderne glæder sig tydeligvis til at bidrage til den gode
stemning i #4ALL-projektet. Poul Anchersen har kun mødt begejstring, når han har snakket med dem om det.
- Mine medarbejdere synes, det er super spændende og meget nytænkende. Jeg er imponeret over, hvor godt de
har taget imod initiativet, for det stiller jo i høj grad dem i første række. Det gør mig glad, siger han.
Netop inddragelse af medarbejdere har altid været centralt for Poul Anchersens måde at drive virksomhed på. Nu
skal det også hjælpe med at indfri ambitionen om at sætte standarden for kollektiv trafik.
Kampagnen er for alvor en succes, når danskerne bliver glade for deres kollektive trafik og fremhæver 4A som en
helt særlig buslinje.

- Vi er helt i mål, når folk mødes på en café eller legeplads og siger til hinanden: 4A er den fedeste buslinje. Så kan
jeg ikke ønske mig mere. Så er jeg lykkelig, siger Poul Anchersen.

Fakta om busselskabet Anchersen ApS:

Anchersen ApS bliver grundlagt i 1997 af en dengang 22-årig Poul Anchersen. Da selskabet stiftes, består det af Poul Anchersen selv og en enkelt bus
Fra 2002 tager udviklingen i selskabet fart, og i 2005 flytter Anchersen til Københavns
Sydhavn. Selskabet har nu 9 busser og 15 fastansatte
I 2011 flytter Anchersen til Hvidovre, da virksomheden vinder sit første udbud på ordinær
rutekørsel. Vognparken udvides til 63 busser, og antallet af ansatte runder 170
I 2015 overtager Anchersen rutekørslen på linje 4A. Udviklingen medfører, at 120 nye
medarbejdere kommer til virksomheden, så der i dag er 441 ansatte
Anchersen kører i dag både turist- og rutekørsel og har 130 busser (20 turistbusser og
110 rutebusser)
Selskabet er ejet af Poul Anchersen (51 procent) og Sveriges største privatejede busselskab, Bergkvara Buss (49 procent). Bergkvara Buss sidder i bestyrelsen, men deltager
ikke i den daglige drift
Anchersen er både blevet kåret til Årets Operatør (2011 og 2012) samt Årets Miljøoperatør (2015).
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Bybus sad fast under bro

Onsdag klokken 16.18 fik Midt- og Vestsjællands Politi en melding om, at en bybus var forulykket og sad fast under en bro

Bussens 58-årige mandlige buschauffør forklarede, at han under kørsel i bussen på rute 201A ad Trekroner Stationsvej i sydlig retning oplevede, at bremserne svigtede.
Han fortsatte derfor ligeud i rundkørslen, kørte tværs over en cykelsti og ind i en tunnel under jernbanen. Her kilede bussen sig fast og standsede, men hverken føreren eller de fire passagerer i bussen kom noget til ved
hændelsen.

BusStore - Et mærke fra Daimler AG

Politiet tilkaldte en bilinspektør til nærmere undersøgelse af bussen for at finde årsagen til uheldet. Bussen blev
bugseret bort til senere undersøgelse et andet sted. Banedanmark blev også underrettet om hændelsen for at
kunne vurdere, om jernbanebroen havde taget skade. Politiet afventer bilinspektørens erklæring efter den tekniske undersøgelse af bussen.

Tried. Tested. Trusted.

Det hele med et enkelt klik. Alle brugte køretøjer fra BusStore samlet et sted.
Om du er på PC, tablet eller mobil. På www.bus-store.com har du adgang til hele det europæiske brugtbusmarked fra BusStore. Klik ind og se billeder, find priser, se detaljeret beskrivelser af både Mercedes-Benz og
Setra modeller, samt alle andre mærker og modeller. Du er også velkommen til at kontakte vores sælger:
Claus Korsgaard på tlf: +45 56 37 00 63.

EvoBus Danmark A/S - Centervej 3 - 4600 Køge - Tlf.: +45 56 37 00 00

SCANIA INTERLINK
EN FORSTADS-/BY-/LUFTHAVNS-/SH

Specialdesignet til at kunne det hele
Hvor lange distancer har du behov for at køre?
Skal du forbinde forstæder, byer eller lande med
hinanden – eller er dit behov et sted midt imellem? Har du behov for en specialiseret bus til et
bestemt formål eller en bus, som kan det hele?
Så er løsningen Scania Interlink. Det er en modelrække helt uden sidestykke. Det er en forstads-/by-/lufthavns-/shuttle-/intercity-/
turistbus. Og vigtigst af alt er, at man ikke skal
gå på kompromis med noget, fordi alt kan lade
sig gøre.
Scania Interlink er en bus, hvor kvaliteten er i
top, og med en intelligent konstruktion. Den
udnytter pladsen i kabinen bedst muligt, så der
opnås en af de bedste passager- og bagagerumskapaciteter i klassen. Og vigtigst af alt, så opnås
dette, uden at gå på kompromis med passagerernes komfort. Og fordi Interlink er designet og
bygget 100 % af Scania, ved du, at den lever op

til de højeste sikkerhedsstandarder. Du ved også,
at du har vores fulde støtte til alt lige fra service
og vedligeholdelse til reservedele og reparationer.
Lavere brændstofforbrug og færre emissioner
Og selvfølgelig kan du skræddersy den, lige som
du har lyst til – med forskellige højder, kabineindretninger og det bredeste udvalg af brændstofmuligheder på markedet. En del af Scanias
miljømæssige engagement er at hjælpe med til
at reducere afhængigheden af fossile brændstoffer ved at tilbyde motorer til alle kommercielt tilgængelige biobrændstoftyper. Uanset
brændstoftypen, så er et lavere brændstofforbrug
den bedste måde at reducere emissionerne på.
Vores Euro 6-motorer er markedsførende, hvad
angår energieffektivitet. Resultatet er et lavere
brændstofforbrug og færre emissioner. Og når
man kombinerer lavt brændstofforbrug med høj
driftssikkerhed, er resultatet fremragende samlede driftsomkostninger.

HUTTLE-/INTERCITY-/TURISTBUS

Scania Interlink LD

Scania Interlink MD

Scania Interlink HD

Den nye Scania Interlink LD er perfekt til
almindelig rutekørsel på korte afstande. Den
kombinerer en superb storbyadræthed med
høj passagerkomfort. Selv om det er den mest
kompakte af busserne i Scania Interlinkmodelrækken, er der imponerende god
plads i kabinen og en ligeledes imponerende
lofthøjde. Scania Interlink LD fås i versioner
til diesel, biodiesel, biogas og bioethanol.

Scania Interlink MD er udviklet til at være
den ultimative alsidige bus til rutekørsel på
mellemlange distancer og til lejlighedsvis drift
på lange distancer. Du kan nemt forbedre
driftsradiussen ved at tilføje udstyr som fx et
toilet, luksussæder og aircondition. Scania
Interlink MD fås i versioner til diesel og
biodiesel.

Dette er den mest komfortable og rumlige
bus i Scania Interlink serien. Det bedste interiør, stor bagage kapacitet og komfortable
sæder - alt skræddersyet til en behagelig rejse. Som i alle Scania Interlink modeller, kan
passagererne her nyde udsigten gennem de
store dobbeltlags sideruder samt stilheden fra
et næsten lydløst klimaanlæg/ventilationssystem. Scania Interlink HD leveres til diesel og
biodiesel.

Fra førersædet

Af Rolf Brems, bybuschauffør,
Keolis, Odense

Lufttur med landing bag bybussens rat

Indrømmet, jeg er ikke den mest erfarne bybuschauffør man har sat til at varetage klummen. Jeg
har kun kørt bybus siden oktober 2015, først under Tide Bus, og fra december for Keolis.
Inden da har jeg kørt skole - og rutebus på Nordfyn i 3,5 år, med udgangspunkt i Otterup.
Jeg fik buskort i juni 2010, så jeg er heller ikke på det punkt særlig erfaren, men det var faktisk en
gammel drøm der blev indfriet

Jeg er en årgang 60, født og opvokset i Lyngby nord for København, og var allerede som barn dybt betaget af store
køretøjer, specielt busser.

Lyngby St. var også dengang et trafikknudepunkt, og for en ung busnørd et sandt eldorado i forskellige busselskaber
og dermed farver og bustyper. Der var de røde fra Forende Rutebiler, de blå fra Therkildsens ruter, grønne fra Bojesen i Hjortekær, og syntes jeg - de flotteste - Sølvbusserne fra Nærumbanen. Til alt held havde jeg en kammerat hvis
far kørte for De forenede Rutebiler, som jeg kunne få lov at køre med. Jeg stod så oppe foran, og nød at se vejen forsvinde ind under bussen.
Men jeg lærte også andre chauffører at kende, så var Niels ikke på vagt kunne jeg som regel finde en anden. Der var
også en kvindelig chauffør, det var vel i 1971-72, så de var ikke så almindelige dengang. Hun lærte mig at udlufte
eller dræne lufttanken, som foregik underneden på siden af bussen. Det var som oftest på Bellahøj-Lyngby-Tårbæk
ruten jeg kørte med. Her mødte man, specielt i Søborg, andre selskaber i brogede nuancer, heriblandt Stephansens
Rutebiler, og de ejendommelige trolley busser fra NESA. Af og til fik jeg også lejlighed til at komme med på andre
ruter.
Min mor var helt bekymret, så nogle dage fik jeg forbud mod at tage ned på stationen. Et par gange nåede jeg dog at
spotte hende og gemme mig, når hun var nede og kontrollere min færden.
Det var også i de år at man byggede Lyngby Storcenter, hvor der skulle graves ud til 2 etagers parkering. Der blev
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kørt jord væk for alle pengene, og også her blev jeg gode venner med nogle chauffører. De mest eftertragtede var
dem som kørte i Volvo F88, der sad man højt oppe, men ellers var Scania 110 favoritten.

Jeg ville egentlig efter skolen have gået søens vej som styrmand, men det passede ikke mine forældre, så min far
skaffede mig en læreplads som maskinarbejder, på en ellers fantastisk arbejdsplads, nemlig Danmarks Tekniske Højskole. Men det interesserede mig ikke, og det blev kun til et årstid som udlært, før jeg forlod jobbet for at køre taxa.
Det blev til en 3-4 år som ”døgnchauffør” i København, hvor jeg kunne få vognen alt det jeg orkede. Det var en god
tid, og har gjort mig til lidt af en menneskekender – på godt og ondt.
Dengang var der mange taxachauffører der brugte friheden i jobbet til at studere, blandt andet var der mange der
læste til pilot, og en sådan kollega fik jeg. Jeg var med ude på en flyvetur og var solgt.
Desværre satte en bygningsfejl på det ene øje en stopper for at få det store erhvervscertifikat, jeg måtte nøjes med
fly op til 5700kg, men det førte mig til en anden uddannelse indenfor luftfart, nemlig som AFIS-operatør, som er en
flyveleder på mindre, oftest kommunale lufthavne. Efter uddannelsen i Kastrup kom jeg til Sydgrønland, og derefter
arbejdede jeg de følgende år i ”trekantsområdet” med Kastrup i øst, Sindal i nord, og Sønderborg i syd.

I 90’erne boede jeg i Spanien hvor jeg arbejdede indenfor turisme, blandt andet med jeep safari, ATV- udflugter og
biludlejning. Jeg fik også fløjet en del, det var miljøovervågning over nogle fredede ubeboede øer. Samtidig var jeg i
perioder i Danmark for at arbejde og vedligeholde mit AFIS-certifikat, som foregik på Stauning lufthavn ved Lem i
Vestjylland, et bijob jeg stadig har.
I 99 fik jeg job i tårnet på Odense lufthavn, et job jeg passede samtidig med at jeg passede fly for firmaet Stenhøj.

1. januar 2010 stod jeg uden job efter en sag på Odense lufthavn. Skulle jeg stadig arbejde i et tårn krævede det at vi
flyttede, eller at jeg skiftede branche. Busbranchen var som sagt en gammel drøm, men da jeg fik buskortet blev det
ikke lige til et på gummihjul, men måske mere på jernhjul da jeg fik job på Danmarks Jernbanemuseum. Jernbaner
og modeltog har også altid fyldt godt i mit voksenliv.
På museet har man to veteranbusser som jeg af og til kørte, og da jeg i forbindelse med sønnens fødselsdag lånte
bussen, nævnte min kone, at mit glimt i øjet sagde mere end 1000 ord. Jeg tog konsekvensen, nu skulle det være,
og sagde mit job op. 14 dage efter arbejdede jeg hos en lokal busvognmand.
Det blev til nogle gode år, der isoleret set er det bedste job jeg nogensinde har haft, men forholdet til vognmanden
blev mere og mere anstrengt, og da jeg mere end én gang var blevet tilbudt at komme i bytrafikken slog jeg til.

Nu er det mig selv der sidder forrest i en bybus, ikke i Lyngby, men Odense, busserne er ikke røde og kun 12 meter,
men grønne og hvide på både 10 og knap 19 meter.
Jeg håber fremover at jeg kan bidrage med nogle interessante klummer, at både operatører og chauffører kan tåle
lidt knubbede ord, og at jeg nok vil drage nogle sammenligninger fra luftfartsbranchen til busbranchen. Det er jo for
den største dels vedkommende det samme job vi udfører, nemlig at transportere passagerer sikkert fra A til B.
Velkommen ombord!

Magasinet Bus 9 - 2016

Miljø

København sætter strøm til to busser

To nye el-busser er kørt ud på de københavnske veje for at afprøve ny batteriteknologi og hurtigopladning i intensiv bytrafik
Af Mikael Friis

Københavns overborgmester Frank Jensen (S) havde sidst i august æren af at klippe det røde bånd og indvie to nye
el-busser, der de næste to år skal indsættes i normal drift på linje 3A. Den går fra Valbyparken i Sydhavnen til Nordhavn Station via Vesterbro, Frederiksberg, Nørrebro og Østerbro og er dermed en af de mest intensive ruter i København. Formålet med forsøget er at se, hvordan el-busserne og deres teknologi klarer sig i konkurrencen med
almindelig dieseldrift.

El-busserne er bygget af finske Linnker
og har plads til 80 passagerer. De er udrustet med LTO-batterier (Lithium Titanate
Oxide), som kan hurtig-oplades ved endestationerne på 1,5-3 minutter. Det er afgørende, fordi den betyder, at busserne
kan indgå i de eksisterende køreplaner, at
de kan være mere på gaden og at der er
plads til flere passagerer på grund af lavere egenvægt og mindre pladsbehov
end ved dieselteknologi.
- El-busserne ser ud til at være langt det
bedste alternativ til dieseldrevet kollektiv
trafik. De hverken larmer, sviner eller udleder CO2. En 100 procent omlægning til
el-busser i København vil betyde renere
luft og mindre støj og bringe København
et vigtigt skridt nærmere målet om at blive
verdens første CO2-neutrale hovedstad i
2025, sagde overborgmester Frank Jensen ved indvielsen.
Urimelig el-afgift på busser
På trods af de positive miljøpåvirkninger
er der dog lidt sorte skyer på himlen over
el-busserne. Siemens har ifølge Københavns Kommune vurderet, at det vil koste
ca. 68 millioner kroner mere om året, hvis
alle busser i København skiftes ud med
el-busser. Det beløb ville dog falde til 19
millioner kroner, hvis den særligt hårde
afgift på el til el-busser lettes.
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- Det er jo helt sort, at afgiften på strøm til el-busser er 200 gange højere end på tilsvarende strøm til S-tog og letbaner. Derfor har jeg også taget fat i regeringen og bedt dem kigge på el-afgifterne – så det ikke er regningen fra staten, der spænder ben for, at vi får en grønnere by, siger Frank Jensen.
Projektomkostningerne på 12 millioner kroner for de to el-busser i forsøgsperioden er finansieret af Københavns
Kommune og Trafik- og Byggestyrelsen, og er blevet til i tæt samarbejde med Movia og E.ON Danmark, hvor sidstnævnte leverer gratis grøn strøm fra havvindmøller i projektperioden.

Nigjail Zulferovski (th) var chauffør i en af
elbusserne ved præsentationen.Her
sammen med Københavns overborgmester Frank Jensen.
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Busserne er kun en del af spørgsmålet
om luftkvaliteten i København

Luftkvaliteten i København kan ikke leve op til EU’s normer. Det har ført til an årelang strid om placeringen af målestationen på H.C. Andersens Boulevard. Skrappere miljøzoneregler kunne være et
effektivt redskab, men Miljøministeriet og politikerne på Christiansborg tøver med at stramme reglerne.
Af Mikael Hansen, journalist for Magasinet Bus og transportnyhederne.dk

Spørgsmålet om forbedret luftkvalitet i København – nærmere betegnet i området omkring luftmålestationen på H.C.
Andersens Boulevard – er foreløbig endt med en diskussion om tal mellem Miljøministeriet og EU-Kommissionen,
som har sagt nej til de danske regneøvelser. Det fremgår af Ingeniørens artikler om emnet.
Værdierne for den sundhedsskadelige luftart NO2 har i årene 2010-2014 ligger på mellem 51 og 56 µg/m3, markant
højere end grænseværdien på 40 µg/m3. Miljøministeriet har argumenteret for, at 7 µg/m3 burde kunne fratrækkes,
fordi målestationen er placeret ”for tæt på trafikken”. Det har EU-Kommissionen ifølge Ingeniøren sagt nej til.
Dernæst har Miljøministeriet forhandlet med Københavns Kommune om at flytte målestationen – for at få værdierne
ned. Det har Borgerrepræsentationen og teknikborgmester Morten Kabell (EL.) sagt nej til flere gange. Argumentet
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fra de københavnske politikere er, at de foretrække reelle forbedringer af luftkvaliteten i stedet for manipulationer
med tallene.
Senest er 300 bybusser, som trafikerer det centrale København, blevet forsynet med SCR-filtre. Dette har fjernet
stort set al udslip af NO2 fra disse busser, men effekten på luftmålingerne er meget lille.

Mange andre dieselkøretøjer end busser
Man behøver ikke stå længe ved målestationen for at indse, at busserne slet ikke er det eneste problem. For hver
bus, der passerer, kører der fem lastbiler - vi har sat det lavt. Og så er varevogne og dieseldrevne personbiler slet
ikke talt med. Busserne er altså langt fra den eneste kilde til NO2.

Efter Volkswagen-skandalen, som afslørede alvorlige fiflerier med emissionsmålinger for dieseldrevne personbiler,
har producenternes troværdighed lidt et knæk. Og det går ud over alle, både dem der har snydt og dem, der ikke har.
I forhold til luftkvaliteten i København er konklusionen, at dieseldrevne personbiler er en væsentlig kilde til NO2. Tiltroen til de europæiske Euro-normer har desværre også lidt et knæk. Og miljøzonerne i danske og europæiske byer
bygger på krav om overholdelse af Euro-normer.
Miljøzoneregler fra 2010 er seks år gamle
For tunge køretøjer, lastbiler og busser over 3,5 t, gælder der særlige krav til emissioner i den københavnske miljøzone. De tunge køretøjer skal mindst overholde Euro 4-normen. En grøn mærkat i forruden er bevis på, at dette krav
er opfyldt. Miljøzonekravene blev indført fra 2010 med en 14 måneder lang frist for vognmændene. Euro IV-normen
blev indført i hele Europa for nye lastbiler og busser fra 2005. Danske vognmænd bør derfor ikke have svært ved at
opfylde miljøzonekravene, hvis de har en normal fornyelse af deres vognpark.

Anderledes ser det ud for udenlandske vognmænd, især vognmænd fra Østeuropa. Jo længere mod øst og syd i
Østeuropa, jo ældre vognpark. Vognmænd og buschauffører, som færdes i København, ser ofte busser uden miljøzonemærkat. Det er ofte påvist, at håndhævelsen af miljøzonen ikke er særlig konsekvent.
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Påpegningen af den manglende kontrol har dog lige så meget et konkurrenceperspektiv som en miljøperspektiv. Det
bliver et spørgsmål om mærkater eller ej – ikke et spørgsmål om NO2-emissioner. Og hermed er det ikke sagt, at fair
konkurrence er ligegyldigt.
Københavns Kommunes Teknik- og miljøforvaltning oplyser til Magasinet Bus, at der er startet en særlig indsats i forhold til køretøjer over 3500 kg og miljøzonen. Langt de fleste kontrollerede køretøjer er turistbusser, da lastbilerne
ikke holder stille på samme måde, som busser gør, hvorfor de er lidt sværere at kontrollere. Indsatsen blev startet d.
10. august, så over den seneste måneds tid er der blevet anmeldt 129 køretøjer til politiet, langt hovedparten er
udenlandske køretøjer.

Langt hovedparten af de busser, som ikke har certifikatet, er efter forvaltningens opfattelse moderne og miljø-rene
busser i fin stand. De ville efter forvaltningens vurdering sagtens kunne have fået tilladelsen, hvis de bare havde søgt
om den.
Bør miljøzonereglerne opdateres?
De alvorlige problemer med NO2-målingerne på H.C. Andersens Boulevard kunne måske løses med skærpede miljøzonekrav. To nye emissionsnormer fra EU for busser og lastbiler er nemlig trådt i kraft: Euro V i 2008 og Euro VI i
2014. Det kunne være oplagt at opdatere miljøzonekravene til Euro V snarest muligt og varsle en stramning til Euro
VI om nogle få år. Yderligere kunne det være oplagt at indføre miljøzonekrav for alle køretøjer. De relevante Euronormer er til rådighed.

Svenske og tyske byer går foran
Man skal ikke rejse langt for at finde eksempler på skrappere miljøzoneregler end de københavnske. De svenske
miljøzonebyer som Malmø, Helsingborg, Göteborg, Stockholm, Uppsala, Umeå m.fl. indførte fra 1. januar 2016 Euro
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V som minimumskrav for miljøzonemærkaten.
Hollandske og britiske byer indfører miljøzonekrav for lastbiler og busser efter Euro VI i 2020. London indfører samtidig miljøzonekrav for personbiler og varevogne efter Euro 4 normen.
I norske byer som Trondheim er Euro VI-normen allerede i spil. Der opkræves bompenge – gradueret efter køretøjets
emissioner. Euro 6-køretøjer slipper uden betaling.
Et stort antal tyske byer har miljøzonekrav for alle køretøjer med Euro IV-krav som det danske for tunge køretøjer og
Euro 1 for personbiler og varevogne. Forskellen til Danmark er, at miljøzonekravene håndhæves meget konsekvent i
de tyske byer.
Intet tyder dog på, at skærpede miljøzoneregler kommer på den politiske dagsorden foreløbig.
Magasinet Bus tager i kommende artikler temperaturen på den politiske vilje på området.

Mærkathelvedet
Man kan også påpege, at de gældende lokale miljøzoneregler med mærkater i hver by og mange forskellige regelsæt er udtryk for EU’s afmagt på dette område. Det mener direktør Steen Bundgaard, Danske Busvognmænd. Han
siger til Magasinet Bus:

- Hvis vi skal have miljøzoner, bør de reguleres på EU-plan. Den nuværende metode med hver by sine regler og sine
mærkater er meget besværlige for busvognmændene og buschaufførerne. Men der er desværre nok meget langt til
fælles regler på dette område.
- Hvis miljøzonereglerne skal strammes, ønsker vi i det mindste rimeligt lange frister, så vognmændene kan nå at
indrette sig.

Luftkvaliteten og sundheden er afgørende
Og er miljøzoner overhovedet nødvendige? Euro-normerne vil principielt løser problemerne over tid. Euro VI normen
er så skrap, at den fjerner så meget lokal forurening, at man kan kalde Euro VI-køretøjer for rene. Men praksis viser,
at det kan byer som f.eks. København, Berlin, London, Malmø, Rotterdam ikke vente på. Problemet er luftkvaliteten
og de negative sundhedseffekter af luftforureningen. Miljøzonerne er blevet til som et nødvendigt tiltag. Mængden af
NO2 på H. C Andersens Boulevard er målestokken.
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Daimler-Buses:

I 2030 vil 70 procent at alle nye bybusser
i Vesteuropa være elektriske
Fornylig var Daimler Buses’ leder af Product Planning og Managenent, Thomas Tonger, på besøg i

København. Her havde EvoBus, der forhandler busser fra Daimler-koncernen, inviteret en række inviterede personer med interesse i bustransport, så de kunne høre om Daimler Buses syn på alternative brændstoffer til busser. Magasinet Bus var blandt de inviterede
Af Jesper Christensen

Det kan umiddelbart lyde mærkeligt, at store bilkoncerner som eksempelvis Daimler og Volvo, arbejder på at udvikle
elbusser med det mål at sætte dem i serieproduktion - altså hvis man ser på, hvordan det ser ud i Danmark. Her kan
man tælle antallet af nyregistrerede busser over 14 ton på én hånd. Det viser et opslag i registreringsstatistikken fra
De Danske Bilimportører. den viser, at der siden 2010 er nyregistreret fem el-busser over 14 ton. Det er:
•
•
•

En tysk el-bus (MAN) blev registreret i 2011
To kinesiske elbusser (BYD) blev registreret i 2013
To finske elbusser (Linkker blevet registreret i 2016

Hvis man så er lidt mere venlig og ser på antallet af busser over 3,5 ton, lander det på, at der siden 2010 er registreret i alt 18 eldrevne busser her i landet. Statistikken siger så ikke noget om, hvor mange af dem, der stadig er kørende på gader og veje.
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Men uanset, hvordan forholdene er for el-busser i Danmark, arbejder eksempelvis både Volvo og Daimler på at udvikle el-drevne busser, så de kan konkurrere med dagens dieseldrift.
- Vi ser en masse dynamik i markedet i øjeblikket, sagde Thomas Tonger fra Daimler Buses.

Han fremhævede at flere og flere byer i en række europæiske lande har meldt ud, at de vil gå over til CO2-fri busdrift. Han kunne vise en oversigt over byerne, hvor blandt andet tyske, hollandske og svenske byer var til at få øje
på, mens danske byer ikke var at finde i hans oversigt.

Thomas Tonger kunne fortælle, at vurderingen hos den store tyske bilproducent var, at i 2030 vil omkring 70 procent
af alle nye bybusser leveret i Vesteuropa være el-drevne - enten ren og traditionel batteridrift, eller el-drift, hvor den
elektriske energi kommer fra brændselsceller, der “kører” på brint.

Et opslag i registreringsstatistikken fra ACEA - European Automobile Manufacturers' Association - viser, at det totale
marked for busser - rutebusser og turistbusser - i Europa sidste år landede på 39.783. Det var en vækst på 17,8 procent i forhold til 2014. Væksten var først og fremmest drevet frem af Spanien, Storbritannien og Frankrig efterfulgt af
Italien og Tyskland. Det land, der oplevede den største fremgang fra 2014 til 2015 var Rumænien, hvor væksten var
på 101,1 procent.

For en god ordens skyld skal det nævnes, at andre busproducenter har e-busser på programmet. Det gælder eksempelvis hollandske VDL og polske Solaris.

Vejen frem mod CO2-fri busdrift
er fyldt med muligheder

En meget enkel løsning for at nå en helt CO2-fri busdrift er el-busser, hvor energien kommer fra solceller eller vindmøller - enten i form af batterier, der skal lades op under kørsel eller i ladestationer
ved endestationerne - eller via brændselsceller, der omdanner brint til elektrisk energi - og hvor brinten er produceret med sol- eller vindenergi. Men vejen mod det mål - hvis det er det, der viser sig at
være det mest optimale, er fyldt med muligheder
Det gjorde Daimler Buses’ leder af Product Planning og Managenent, Thomas Tonger, klart, da han fornylig besøgte
København, hvor EvoBus, der forhandler busser fra Daimler-koncernen, havde inviteret en række inviterede personer med interesse i bustransport til at høre om Daimler Buses’ syn på den kommende års udvikling hen mod en
CO2-fri busdrift.
Mulighederne er blandt andet:
• Busser, der kører på naturgas
• Busser, der kører på biogas
• Busser, der kører på eksempelvis HVO i stedet for traditionel diesel
• Hybridbusser i flere forskellige udgaver
• El-busser med batterier, der skal oplades under vejs
• El-busser, der får energien via brændselsceller
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Daimler Buses’ leder af Product Planning og Managenent, Thomas Tonger.

De forskellige muligheder giver forskellige CO2-gevinster. Og i den sammenhæng er den største udfordring
er som sædvanlig, økonomien.

Hvor meget må det koste ekstra at være miljø-bevidst,
hvis det er markedet, der skal bære det
Hvad hvis der en politisk beslutning om, at busdriften
skal være CO2-fri

I øjeblikket er de billigste løsninger også dem, hvor
CO2-udslippet bliver begrænset mindst. Det gælder eksempelvis naturgas, hvor CO2-gevinsten er 5-10 procent ifølge Daimler Buses. Biodiesel giver en gevinst på
60-60 procent, mens biogas giver en gevinst på 50-80
procent.
Optimeret teknik
Et andet sted, hvor busproducenterne umiddelbart og
løbende kan være med til at nedbringe CO2-udslippet
er ved at finde nye tekniske løsninger. Thomas Tonger
fremhævede eksempelvis, at en ny oliepumpe til bussernes styretøj, som kunne slås til og fra alt efter
behov, kunne spare 2,5 procent på brændstofforbruget.

Et andet eksempel var mindre omfattende hybridsystemer - Compact Hybrid - der kunne nedbringe CO2-udslippet
med 7,5 procent.

- Det vil ikke gavne så meget, som en fuld hybrid-løsning, men vil koste betydeligt mindre, sagde Thomas Tonger,
som fremhævede at hybridsystemer giver mulighed for at nå CO2-mål her og nu, men at lokale forhold kunne spille
afgørende ind på CO2-besparelserne.
I Stuttgart kan man eksempelvis nå 20 procent på grund af byens mange bakker, mens man i Mannheim kun når 6
procent, da den by ligger i en meget fladt område. Og med en merpris på 80.000 euro, bliver tilbagebetalingstiden i
byer som Mannheim meget lang.

Konkurrencedygtige el-busser kommer i fremtiden
Thomas Tonger og Daimler Buses er ikke i tvivl om, at fremtiden hedder el-busser. Og at fremtidens elbusser vil
kunne konkurrere med nutidens efterhånden forfinede dieselbusser, når det gælder økonomien. Det er vel at mærke
el-busser med batterier. Thomas Tonger er noget mere usikker med hensyn til busser med brændselsceller. Det er i
dag ganske dyrt at fremstille den brint, brændselscellerne skal bruge til at producere den el, som skal drive busserne
frem. Derudover er brændselsceller ikke nær så energieffektive som batterier.

Batterikapaciteten bliver bedre
Det næste spørgsmål, der må dukke op, er bussernes rækkevidde. Hos Daimlers konkurrenter i Göteborg - Volvo
Busser - har man siden juni 2015 kørt med el-busser på en bybusrute gennem byen, hvor bussernes batterikapacitet
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er stor nok til, at de kun skal hurtig-oplades ved endestationerne. Men hvad med længere ruter, der måske
endda er belastet med tæt bytrafik.

Thomas Tonger mener i den sammenhæng, at batteriudviklingen vil gå så hurtig, at man inden for en kort
årrække - og i hvert fald inden 2030 vil have batterier
med så stor kapacitet, at el-busser vil kunne køre flere
hundrede kilometer unde at skulle lades op under vejs.

- Vi er så heldige, at vi er i en koncern, der også fremstiller personbiler, sagde Thomas Tonger og nævnte, at
efterspørgslen efter el-drevne personbiler giver en
masse erfaringer, som eksempelvis bus-divisionen i
koncernen kan drage fordel af.
- Vi ser i dag et prisfald på batterier, sagde han og vurderede, at den udvikling vil fortsætte.

Dertil kommer, at batteriteknologien vil blive forfinet, så
batterierne vil blive mindre - eller samme størrelse,
men med større og større kapacitet. Planen er, at batterierne vil indgå som et modul, som så kan udskiftes i
takt med behovet for større kapacitet.

- I 2015 vil batterier med samme størrelse som i dag have 80 procent mere energi, og det vil give øget rækkevidde,
fremhævede han.

Det kan også betyde, at behovet for ladestandere langs bybusruterne inden for nogle år vil være overflødige. Til den
tid vil busserne kunne nøjes med at blive ladt op i depoterne.
Ifølge Thomas Tonger vil pladsen til passagererne i el-busserne matche dieselbusserne. Pladsen i en 12 meters elbus med en batterikapacitet på 150 kWh vil ligge tæt på pladsen i en 12 meters dieselbus.

Energiforbruget svinger med årstiderne
Ud over at skulle levere energi til bussernes el-motorer, skal batterier eller brændselsceller også levere energi til bussernes øvrige systemer. Når dørene skal åbnes og lukkes, bruges der energi. Når det regner, bruger vinduesviskerne
energi, og bussernes klimaanlæg skal også i gang for at holde ruderne dugfri og bussen var. Når det bliver efterår og
vinter - ja langt hen på foråret skal der leveres energi til bussernes varme-anlæg. Og jo mere energi alt det andet
bruger, jo mindre energi er der ti at drive bussernes elmotorer - og det begrænser rækkevidden. Ifølge Daimler
Buses’ Thomas Tonger går omkring en tredjedel af en bus’ energiforbrug om vinteren til andre funktioner end at drive
bussen frem.

Magasinet Bus 9 - 2016

Materiel

Hollandsk busproducent viser nyheder

Torsdag 22. september åbnes dørene til årets store transportmesse - IAA Nutzfahrzeuge - i haller og
udendørsområde i messecentret i Hannover. En af de mange udstillere af transportmateriel til persontransport er hollandske VDL, der har tre større nyheder med
Det drejer sig om VDL Futura FHD2-106, der er det senest tilkomne medlem af Futura.familien hos VDL. Med den
10,6 meter lange variant vil VDL Bus & Coach have fat i VIP-segmentet. Den udgave af FHD2-106, som VDL Bus &
Coach har med på standen kan indrettes til 34+1+1 personer og har et luksus-niveau i den høje ende - eksempelvis
med komfortable sæder, hvor man sidder i et face-to-face arrangement.
Den næste nyhed er VDL Citea LLE, som vil blive præsenteret i en 9,9-meter version for første gang. Citea LLE-99
er specielt designet til at betjene tyndt befolkede områder og til busruter, der har klare tidspunkter med stor belastning og klare tidspunkter med lille belastning.
Den tredje nyhed er til at komme i stødet over. Det drejer sig om VDL MidBasic Electric, der er en bus til bytrafik.
VDL MidBasic Electric er ren el-drift, og interesserede kan få en prøvetur i en VDL MidBasic Electric og i en VDL
Citea Electric under messen.
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VDL Futura FHD2-106 er det senest tilkomne medlem af Futura.familien hos VDL. Med den 10,6 meter lange variant vil
VDL Bus & Coach have fat i VIP-segmentet.

Hollandske VDL er kommet godt i gang med sit
elektriske program, når
det gælder busser i fast
rutefart. Med VDL Citea
Electric kan man køre
rent elektrisk.
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Busmessen i Herning bliver større

I 2015 dannede Messecenter Herning for første gang rammer om en decideret busmesse arrangeret
i samarbejde med Danske Busvognmænd i forbindelse med transportmessen samme sted. Det blev
så godt modtaget, at det blev besluttet at gentage busmessen i 2017, hvor der også er transportmesse. På nuværende tidspunkt er over 95 procent af udstillingsarealet booket
Busmessen arrangeres af MCH Messecenter Herning og Danske Busvognmænd og gennemføres i dagene 23.-25.
marts næste år sammen med Transport 2017 i MCH Messecenter Herning. Administrerende direktør Steen Bundgaard fra Danske Busvognmænd ser frem til nogle gode dage i Herning til marts.

- I samarbejde med MCH er vi kommet frem til en rigtig god løsning, som betyder, at årsmødet og dermed Busmessen fremadrettet vil blive gennemført sammen med transportmessen i Herning på ulige årstal. Busbranchen er en
vigtig del af transportbranchen, og derfor er vi glade for at kunne være med til at sætte vores præg på transportmessen, siger Steen Bundgaard.
I de lige år, hvor der ikke er
transportmesse, gennemføres årsmødet og Busmessen forskellige steder i
Danmark. Også her gennemføres Busmessen i
samarbejde med MCH
Messecenter Herning.

Besøget værd for alle i
busbranchen
Med syv måneder til messestart tegner Busmessen
2017 til at blive en værdifuld oplevelse for de besøgende. Faktisk har det
været nødvendigt at udvide
udstillingsarealet i messehallen for at få plads til de
mange forespørgsler.

- På nuværende tidspunkt har 33 udstillere booket en stand, hvilket svarer til det totale antal udstillere på Busmessen
2015. Til sammenligning er udstillingsarealet udvidet med 10 procent og samlet er mere end 95 procent booket, så vi
kan allerede nu sige, at det bliver en virkelig flot busmesse, siger projektleder Betina Engholm, MCH.
Hos Danske Busvognmænd bliver den positive opbakning til Busmessen 2017 modtaget stor glæde:

- Vi har sammen med udstillerne arbejdet på at finde det helt rigtige setup, og det er lykkedes. Jeg glæder mig til
endnu engang at invitere vores medlemmer til Herning, men vil også opfordre medlemmerne til at tage kørselsledere
og chauffører med en tur rundt på messen, for det bliver bestemt et besøg værd for alle, som arbejder med busbranchen til dagligt, slutter administrerende direktør Steen Bundgaard, Danske Busvognmænd.
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Iveco Bus udstiller bredt busprogram
på IAA-messen i Hannover
Italienske Iveco Bus er massivt til stede på IAA 2016, der åbner onsdag i næste uge. Iveco udstiller
sit alsidige produktprogram med fem busser, der repræsenterer bæredygtighed, mobilitet, teknologisk ekspertise og øget merværdi, hvad angår kvalitet, komfort, design og driftsrentabilitet

Iveco har verdenspremiere på en helt ny bus, der fuldender det nuværende modeludbud, og som er beregnet til regional og national linjefart, shuttlekørsel og mellemstore turistopgaver. Det nye skud på stammen nyder godt af
Iveco’s knowhow og erfaring på området og tilbyder ifølge Iveco mange anvendelsesmuligheder og god driftsrentabilitet.

På standen er der.
En Magelys i "Lounge-version”, som fejrer partnerskabet med det prestigefyldte verdensmesterhold i rugby, New
Zealand All Blacks. Denne bus er blevet tilpasset for at give spillerne og truppens medhjælpere endnu større komfort.
Den har 46 lædersæder, der kan lænes tilbage og et væld af faciliteter - eksempelvis Wi-Fi forbindelse, GPS, kaffemaskine, dobbelt forstærker for mikrofon, USB-port ved hvert sæde og en 220 V stikkontakt ved hvert sædepar. Magelys har været kåret som "International Coach of the Year 2016” af et panel af 22 journalister fra den europæiske
buspresse.
En Daily Electric "nul-emissions" minibus, der er tilpasset kørsel i bycentre og shuttlekørsel. Den har 100 eller 160
km batterilevetid med to eller tre high-density natrium-nikkel-klorid batterier kombineret med high-power superkapaciMagasinet Bus 9 - 2016
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torer, der forbedrer køretøjets ydeevne og batteriernes levetid. Det regenerative bremsesystem genvinder bevægelsesenergi (kinetisk energi) og omdanner den til elektricitet til opladning af drivbatterierne. Den fleksible opladningsmåde, der er patenteret af Iveco, består af et elektrisk stik og et ladekabel, som kan oplade fra en almindelig
stikkontakt på 24 timer eller fra en offentlig eller privat ladestander på 10 timer eller fra en offentlig hurtigladestation
på 2 timer.

Uden for er der:
En Urbanway Electric Hybrid ZEV-mode citybus, som vil sørge for shuttlekørsel indenfor IAA udstillingsområdet. Den
12 meter lange nul-emissions bus er en del af forsøgsprojektet EBSF 2 (European Bus System of the Future) der koordineres af UITP, den internationale organisation for offentlig transport. Den specifikke styring af energistrategier og
hjælpesystemer giver en rækkevidde på op til fire kilometer i fuld elektrisk funktionsmåde.

En Daily Tourys Hi-Matic, som vil være til rådighed for testkørsel på udendørsbanen. Den luksuriøse minibus er en
repræsentant for Iveco Bus’ udbud af turistbusser. Den er udstyret med 19 sæder, et 2,5 kubikmeter stort bagagerum
bagerst, pneumatisk baghjulsophæng, aircondition, en multimedie audiovisuel installation og 8-trins Hi-Matic automatgearkasse, der er designet til at give maksimal ydelse til lave driftsomkostninger, samtidig med at den giver
uovertruffen komfort, lettere gearskift og reduceret brændstofforbrug.
Over halvdelen af bybusproduktionen er andet end diesel
Energiomstillingen er en realitet hos Iveco Bus. For første gang var over 50 procent af de bybusser, der produceredes på Iveco Bus fabrikken i Annonay (Frankrig) i 2015, ikke diesel-drevne, men CNG eller hybrid-elektriske. Det
svarer til 10 ton fine partikler, 100 ton NOx (kvælstofoxider) og 10.000 ton CO2 (kuldioxid), der ikke frigives til atmosfæren.
Iveco Bus har dermed været i stand til at imødekomme de konstant voksende krav fra lokale myndigheder og operatører - og fra offentligheden - om rene busser, der tager større hensyn til naturressourcerne, miljøet og folkesundheden.
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Ny svensk undersøgelse:

Dynamisk styretøj i busser
mindsker risikoen
for arbejdsskader

Med mange timer bag rattet hver dag er buschauffører udsatte for at få problemer med smerter i ryg,
nakke og arme. Sidste år lancerede Volvo-koncernen systemet Volvo Dynamic Steering i sine busser - netop for at forebygge arbejdsskader hos buschaufførerne. Systemet, der letter chaufførernes
arbejde under eksempelvis manøvrering, var forud blevet introduceret til koncernens Volvo-lastbiler
Et studie af Volvo Dynamic Steering (VDS), der er blevet gennemført af svenske VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) undersøgte, hvordan buschauffører belastes under kørsel i busser med og uden Volvo Dynamic
Steering. Studiet så også på, hvordan chaufførernes selv vurderede systemet.

I de gennemførte test blev aktiviteterne i forskellige muskelgrupper målt under venstresving, højresving, kørsel i
rundkørsler og på strækninger, der gik ligeud.
Resultatet af undersøgelserne viser, at et system som Volvo Dynamic Steering i gennemsnit mindsker muskelbelastningen med mellem 20 og 30 procent - for visse manøvre op til 70 procent.
- Der er ingen tvivl om, at den type systemer forbedrer chaufførernes arbejdsmiljø, siger dr. Anna Anund, der er docent og forskningschef hos svenske VTI.

Hun peger på, at mange chauffører oplever problemer med smerter i led og muskler, og at det er åbenbart, at de har
havn af et system som Volvo Dynamic Steering.
Studiet viser også, at kvindelige buschauffører, som generelt belaster flere muskler under manøvrering, har lige så
stor glæde af Volvo Dynamic Steering, som deres mandlige kolleger.

Efter de forskellige test vurderede alle 20 chauffører, der var med i undersøgelsen, at de ville have stor glæde af
Volvo Dynamic Steering i deres hverdag, og at Volvo Dynamic Steering kan mindske smerter i muskler og led - først
og fremmest i ryggen.
Jo længere tid, chaufførerne deltog i testene, jo mere positive blev de over for systemet.

Volvo Dynamic Steering bliver også efterspurgt af kunderne. Det viser udviklingen af, hvordan salget er gået siden introduktionen. Et år efter bliver over halvdelen af langtursbusserne fra Volvo Busser, der skal køre i Europa, leveret
med Volvo Dynamic Steering.
Volvo Busser oplyser, at fra efteråret 2017 vil systemet også kunne leveres i Volvo’ by- og regionalbusser.
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- VTI’s studie bekræfter Volvo Dynamic Steerings positive effekt på chaufførerne både under langdistancekørsel og i
bytrafik. Når vi nu også introducerer Volvo Dynamic Steering i vore bybusser, får endnu flere chauffører mulighed for
at klare snævre sving, rundkørsler og andre krævende situationer med en betydelig mere sikker og mere afslappet
måde, siger Volvo Busser’s ergonomiekspert Maria Gink Lövgren.
Både Volvo Dynamic Steering og studiet fra VTI præsenteres nærmere på transportmessen IAA 2016 i Hannover i
dagene 22. til 29. september.

Kort om Volvo Dynamic Steering (VDS)
•
•
•

•
•

VDS kompenserer automatisk for ujævnheder i vejbanen og eliminerer vibrationer og ratslag
Under kørsel med lav hastighed bliver trægheden i rattet mindsket med omkring 75 procent
Styringen forenkles også ved at rattet automatisk finder tilbage til ligeudkørsel, når chaufføren slipper grebet i rattet
Ved høje hastigheder holder bussen retningen stabilt, selvom underlaget er dårligt
I 2015 fik Volvo Dynamic Steering førsteprisen i kategorien ”Safety” under European Coach & Bus Week
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Fra førersædet

Af Lars Bregnbak,
turistbuschauffør

12 dages reglen giver op til
40 procent mindre i løn

Vognmændene har kæmpet en kamp for at få indført og fastholdt 12 dages reglen i køre- og hviletidsreglerne for busser. De ikke kunne få ture med kørsel til at gå op hvis de skulle hyre chauffører
midt under en rundrejse til at køre bussen på syvendedagen. Det gælder f.eks. rejser til Nordkap,
hvor der flyttes destination hver eneste dag.
Det lykkedes så for dem, at få en særregel for busser, nemlig 12 dages reglen og lad det være sagt, med det
samme: Reglen er rent skrivebordsarbejde - uden føling med virkeligheden.

12 dages reglen – sådan er reglerne
Særreglen er kun gældende, hvis bussen er ude af landet i mindst 24 timer og vel, at mærke med samme gruppe.
Der må altså ikke optages nye gæster eller køres nye ture inden for disse dage.

Særreglen giver chaufføren lov til at køre op til 12 dage uden hviledag, men inden start på turen skal chaufføren have
afholdt et 45 timers hvil.
Køres der om natten imellem 22 og 06 i en énmandsbetjent bus, må køreperioderne ikke overstige 3 timer af ganMagasinet Bus 9 - 2016
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gen, hvor efter der skal holdes 45 minutter hvil. Ved tomandsbetjening er der ingen ændringer.

Når turen afsluttes, skal chaufføren umiddelbart efter kørslen afholde to hvileperiode af 45 timer samlet. Én periode
af 24 timer kan dog skubbes og afholdes senere, dog senest inden for 3 uger fra turens start.

Problemerne med 12 dages reglen
Det lyder jo alt sammen meget godt og let forståeligt, men nu kommer problemerne som jeg ser dem
12 dages reglen kan benyttes så snart turen overstiger 6 dage, så reelt kan man køre en 7 dages tur på denne regel.
Her bliver chaufføren økonomisk straffet og vognmanden ligeså. For selv om turen kun er på 7 dage, ændrer det ikke
ved antal tvungne hviledage. En chauffør skal altså holde fri 6 dage uden løn for at køre en 7 dages tur, og da hviledagen skal afholdes umiddelbart før og efter turens begyndelse, giver dette problemer i planlægningen, og man bliver stillet dårligere, end hvis man kørte på 6 dages reglen. Ydermere skal alle hviledage afholdes hjemme og dermed
ulønnet.
Havde man kørt på 6 dages reglen kunne man frit disponerer over hvornår hviledagen skulle afholdes inden for 8
dage (6 arbejdsdage+ 2 hviledage) hvor imod 12 dages reglen har fastsat hvornår hviledagene skal falde og dette
giver en urimelig forskelsbehandling og flere selvbetalte fridage til chaufføren. Samtidig vil de fleste hviledage på 6
dages reglen blive afholdt under turen og er dermed betalte.
Vognmanden kommer også i klemme. Gode stabile professionelle chauffører er pludselig meget mindre til rådighed,
og ekstra chauffører må ansættes.
Hvileperioderne i køre- og hviletidsreglerne - herunder også 12 dagesreglen - er givetvis fastsat både af hensyn til
færdselssikkerheden og til chaufførernes helbred og velbefindende. Man har bare glemt at tage hensyn til, at turistbuschauffører over hele Europa hører til det timelønnede arbejdsmarked.
12 dages reglen har urimeligt store ulemper for turistbuschaufførerne. 12 dages reglen bør afskaffes.

Eksempel 1

7 dages kørsel på 12 dages regel.
Start søndag kl 7.00 slut lørdag kl 20.
Udløser: 6 hviledage
2 hviledage før plus 4 hviledage efter, som skal afholdes inden for 13 dage, men kun må afholdes før og efter
kørslen.

6 dages kørsel udløser 4 hviledage
2 før start og 2 efter turen
For de 2 dages vedkommende kan de afholdes i løbet af de 6 dage og dermed nulstille køreperioderne igen,
oven i købet kan man reducere hvilet med en dag til afholdelse inden for 3 uger og stadigvæk blive nulstillet og
dermed køre 6 dage yderligere før tvungne hviledage. Altså 6 fleksible hviledag inden for 18 dage. I modsætning
til 12 dages reglen som har 6 tvungne og fastsatte hviledage inden for 18 dage.
Jamen det er da det samme, vil de flestes tanke være, og det er korrekt – dog med undtagelse af, at hviledagene er tvunget planlagt på 12 dages reglen og skal afholdes hjemme uden løn, hvorimod hviledagene er frit
disponible på 6 dages reglen og kan afholdes under turen, hvilket vil betyde betalt arbejde. Dette gør en meget
stor forskel, fordi 12 dages reglen kan bruges helt ned til 7 dages kørsel.
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Eksempel 2 - 12 dages regel

Du kører ud en lørdag kl. 8.00 kommer hjem ugen efter på en lørdag kl. 20.

Du har afholdt 2 fridag torsdag og fredag op til turen. Du afholder 4 dage efter turen, altså fra mandag til torsdag.
Du skal på en ny tur søndagen efter også på 12 dages regel og skal derfor afholde yderligere 2 fridage
(fredag+lørdag ).
Du har nu 6 på hinanden følgende fridage uden løn. Hvis fridagene var fleksible, ville du kunne arbejde mandag,
tirsdag og afholde fridagene onsdag, torsdag, fredag, lørdag og på den måde slippe for 2 ekstra hviledage. Men
det ændre ikke ved, at alle hviledage er selvbetalte. På 6 dages regel vil de fleste hviledage blive afholdt i udlandet og dermed betalte.

Eksempel 3 - Det værst tænkelige eksempel

12 dages regel. 7 køredage start søndag kl 8 hjem lørdag kl 20
2 fridage op til turens start. 4 fridage efter turens slutning altså fri søn/man/tirs/ons.
Du skal ugen efter på en ny 7 dages tur lørdag altså må du også holde fri torsdag og fredag. Du kører
din tur, kommer hjem lørdag, her skal du holde 4 fridage søn/man/tir/ons.
Allerede på dette tidspunkt er du blevet tvunget til, at afholde 12 fridage for 14 dages arbejde altså 12
selv betalte fridage på 26 dage - og forestil dig så, at turene fortsætter som beskrevet.

I modsætning til 6 dages reglen som vil koste dig 8 hviledage og ydermere vil hviledage afholdt i udlandet være betalt, så du vil i bedste fald måske ende på 0-2 selvbetalte hviledage i samme periode, alt
efter hvordan hviledagene afholdes, hvilket i den virkelige verden betyder, at du mister reelt op til 12
betalte hviledage på 12 dages reglen på 26 dage. Det er en løn nedgang på op til 40 procent, og dette
tror jeg de færreste kan klare ret længe.

Eksempel 4

Selv med 10 køredage opnår chaufføren ikke samme indtægt som ved 2 gange 5 dage.
Årsagen er de tvungne fastlagte hviledage, som skal afholdes hjemme uden løn. Har du
f.eks. afholdt påkrævet hviledøgn i den uge hvor du skal opstarte en 12 dages regel tur,
skal du afholde yderligere 45 timer i samme uge inden opstart, så du reelt holder 4 hviledøgn på samme uge før opstart og så skal du minsandten afholde 4 hviledøgn umiddelbart efter 12 dages regel kørslen og er denne kun på 7 dage så er det jo helt urimeligt.
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Setra – Et Daimler brand

Lavt gulv på et
højt niveau.

Den nye MultiClass LE business
holder niveauet. Prøv selv.

Helt tilbage fra vores allerførste lavgulvsbus, har vi været bidt af det med det
lave. Udover en lav indstigning har MultiClass LE business et lavt dieselforbrug,
lave driftsomkostninger og lav totaløkonomi. Desuden er prisen relativt lav.
Til gengæld holder resten et tårnhøjt niveau. I MultiClass LE business får du
sikkerhed, komfort og driftssikkerhed i absolut verdensklasse. Reklamesnak?
Døm selv – vi har en demobus holdende klar til prøvekørsel. Du kan bare
ringe. Eller skrive.

EvoBus Danmark A/S · Centervej 3· 4600 Køge · tlf: 56 37 00 00 · evobus.danmark@daimler.com · www.setra.dk
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I 40 år har livet været fyldt
med faste tider
og mange mennesker

Busvognmand Niels Erik Poulsen er egentligt uddannet håndværker og har arbejdet som tømrer
både sommer og vinter - forår og efterår. Hans far gav ham på et tidspunkt erhvervskørekort, for så
kunne han da hjælpe med at køre bus en gang i mellem, hvis det var nødvendigt. Det har det så
været lige siden
Af Jesper Christensen

Hvad er den lille by Mønsted vest for Viborg kendt for? Kalkgruberne, der ligger ud ad Kalkværksvej, når man kommer til rundkørslen i Mønsted på vej fra Viborg mod Holstebro.

Men for mange i området omkring byen og på Viborg-kanten er den lille by også kendt for Mønsted Turistbusser, som
har eksisteret siden 1. september 1963, da Niels Erik Poulsens far, Alfred Poulsen, sammen med sin hustru Kirsten
begyndte som vognmand med et brugt VW-rugbrød årgang 1955 med plads til otte personer.
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Mønsted Turistbussers køb af en luksusturistbus var så stor en begivenhed, at den
blev omtalt i den lokale avis.

Den gang var Niels Erik Poulsen en
dreng på 10 år med en far og en mor, der
havde etableret sig med en minibus og
transporterede skolebørn til og fra byens
fællesskole.
Nogle år efter, da han selv skulle vælge
retningen ud ad livets landevej, greb han
en hammer og kom i lærer som tømrer.

- Jeg ville være tømrer, siger Niels Erik Poulsen, der fik sit svendebrev i 1973. I nogle år arbejdede han som tømrer
både sommer og vinter, når byggeriet ikke lå stille på grund af vejret.
Niels Erik Poulsen fik kørekort til lastbil og erhvervskørekort af sin far.

- For som far sagde, så kunne jeg jo altid hjælpe lidt til, fortæller han med et stille smil, da vi møder ham hjemme i
køkkenet på Fuglevænget i Mønsted, hvor Niels Erik Poulsen sammen med sin hustru Bente Poulsen driver Mønsted
Turistbusser.
I 1977 var der brug for hjælp, da en af faderens chauffører var blevet syg.

- Jeg skulle blot hjælpe et par måneder sidst på året, fortæller han og vedgår, at da blev han “fanget” og ført ind i butikken.
Niels Erik Poulsen har ikke fortrudt, at han for snart 40 år siden lod sig fange og lagde hammer og sav fra sig.
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Alfreds Poulsen - Niels Erik Pulsens far,
købte i 1963 en brugt folkevognsbus for
8.000 kroner.

- Men det trak da lidt i mig for at komme ud som tømrer, da
det blev forår og sommer i 1978, siger han og tilføjer:
- Men om vinteren, nej……

Indkøbsture med gode oplevelser betyder mere at lave
Niels Erik Poulsens far havde siden starten i 1963 haft en
taxa-bevilling. I december 1979 fik Bente og Niels Erik Poulsen så selv en taxa-bevilling, så Bente Poulsen kunne
køre taxa, når hun ikke arbejdede i Stoholm Brugs. Niels Erik Poulsen selv kørte som chauffør hjemme hos sine forældre. Og når han ikke var chauffør i forældrenes forretning, kørte han egen taxi, som på den måde havde dobbeltbetjening.
Tre år senere - 1. september 1982 - købte Bente og Niels Erik Poulsen forældrenes busvognmandsforretning, som
først og fremmest kørte med skolebørn og for private, der skulle på udflugt. Den gang var der to busser - en Scania
med plads til 42 personer og en Mercedes-Benz 0309 med plads til 17 personer. Det var udsigten til at skulle føre
momsregnskab på turistkørslen, der fik Alfred Poulsen til at sælge sin forretning til sin søn efter 19 år.

- Da momsen kom, ville han ikke mere, siger Niels Erik Poulsen, der stille konstaterer, at der nok var for stor aldersforskel mellem ham og hans far og at de tænke for forskelligt til, at de skulle gå sammen om at drive forretningen videre.
I marts året efter overtog de faderens taxa-bevilling sammen med en Peugeot 504 med plads til seks personer. Senere i 1983 tog Niels Erik Poulsen en tur til Tyskland for at hente en rutebus til skolekørsel - og kom hjem med en
Mercedes-Benz 0303 RHH turistbus i luksusklassen med plads til 49 passagerer, termoruder, liggestole og toilet.

- Det var en luksusbus den gang. Men den var billig og kun syv år gammel, siger han og forklarer, at turistbussen
blev starten på en periode med mere og mere turistkørsel. Rutebussen, som Niels Erik Poulsen egentlig var taget til
Tyskland for at købe, blev efterfølgende købt en andet sted. På det tidspunkt var skolekørslen kommet ind under trafikselskaberne og der var behov for en ny bus.
Med det ikke helt planlagte køb af luksusturistbussen fik Mønsted Turistbusser understreget sit navn som en forretning med en rigtig turistbus - og ikke bare en rutebus, der en gang i mellem også kørte udflugter.
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Mønsted Turistbusser har en bus med lift til
kørestole. I bussen er der plads til 10 passagerer i hver deres kørestol - plus 20-22
andre siddende passagerer.

- Vi købte bussen lige i de år, hvor der begyndte at ske noget på området, så vi fik
hurtigt noget at lave, fortæller Niels Erik
Poulsen.

Mønsted Turistbusser kørte for Gislev Rejser i en tre år. Men efter hånde fik Bente
og Niels Erik Poulsen gang i flere og flere
egne aktiviteter. Det var blandt andet fodboldture til Hamburg med hjemmeholdet
HSV - Hamburger Sport-Verein, der som eneste klub har spillet samtlige sæsoner i den tyske Bundesliga. Der stod
også indkøbsture til Tyskland på programmet.
- Og jo mere vi kom ud at køre, jo mere steg interessen for at komme ud at køre med os. Det var jo en luksusbus. Og
der var ikke mange, der havde toilet i busserne dengang, lyder det fra busvognmanden.
Den stigende aktivitet betød, at Mønsted Turistbusser efter et stykke tid havde tre busser i gang for at leve op til efterspørgslen på det område. Dertil kom så busserne til rutekørslen i lokalområdet.

Niels Erik Pulsen fortæller, at i perioden fra 1985 til 1995 kørte Mønsted Turistbusser mange indkøbsture til Tyskland.
Der var afgang tirsdag, onsdag og torsdag - og fredag om aftenen plus søndag. Nogle ture indeholdt en sejltur enten
over Flensborg Fjord eller via Fåborg Gelting. Det, der lokkede ud over de billigere bajere og vin i Tyskland, var det
dengang toldfrie salg om bord på færgerne mellem Danmark og Tyskland.
Niels Erik Poulsen forklarer videre, at de mange indkøbsture fra det midtjyske kaste andet af sig.

- Dem, der syntes, indkøbsturen havde været god, kom til os i andre sammenhænge siger han.
Det var eksempelvis mennesker, der var involveret i den lokale idrætsforening, pensionistforening eller skole. I den
periode købte Mønsted Turistbusser også en anden busvognmands aktiviteter. Det var i juli 1993, hvor Bente og
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Niels Erik Poulsen fik sin egen taxa-bevilling i 1979 - og kunne dermed tilbyde alt
inden for taxi-kørsel.

Niels Erik Poulsen købte Højslev Turistfart med en 34 personers Mercedes-Benz med diverse udstyr af vognmand
Gunnar Svendsen.

Bus med lift gav et løft
Senere kom der mere rutekørsel til. I februar 2001 købte
Mønsted Turistbusser Iglsø Buslinier med en VAFT-rute
med en Leyland-rutebil og en Mercedes-Benz minibus
0310. I 2002 overtog virksomheden i Mønsted VAFT-ruterne 51, 45 og 503 med kørsel til fire busser. I den forbindelse investerede Mønsted Turistbusser omkring fem millioner kroner i tre nye Renault Ares-busser og en brugt
Volvo-busser. Det var den største enkeltstående investering, Bente og Niels Erik Poulsen nogen sinde har gjort.
I 2006 køber de så en stor liftbus med plads til 49 personer eller op til 10 kørestole og 20-22 passagerer i almindelige
sæder.
Med en bus med lift ti kørestole kunne Mønsted Turistbusser opfylde et behov hos mange. Nu kunne beboere i kørestole på plejehjem og forskellige institutioner komme ud at køre. Det samme kunne pårørende-foreninger og handicaporganisationer, når de skulle have kørestolsbrugere med på tur.
Sygdom ramte og ændrede billedet
I 2006 blev Niels Erik Poulsen så alvorligt syg. Der kom til at gå syv år, hvor sygdommen var en alvorlig passager
hos Mønsted Turistbusser.
Da Niels Erik Poulsen kunne sige, at han var rask - med mén - var taxi-delen af forretningen solgt fra. Det var en betingelse, som Bente stillede for stadig at ville være med.
- Det blev til 26 år med taxi-kørsel, siger han.

Sygdomsforløbet betød også, at Mønsted Turistbusser i 2007 afhændede rutebusserne med kørsel på rute 45, 51 og
503 og dublering på rute 28 til De Blaa Busser i Skive. Det var et farvel til fem busser - de tre Renault Ares, to
Volvo’er og syv chauffører.

Bente og Niels Erik Poulsen beholdt ud over aktiviterne på turistområdet skolebuskørslen i lokalområdet, hvor der var
fire skolebusser i gang. Derudover var der aktiviteterne med tre minibusser, der kørte for dagcentre og for personer,
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Mønsted Turistbusser har også minibusser
som denne og den i baggrunden. En del af
kørselsopgaverne består i specialkørsel.

der skulle til genoptræning. I perioder med mindre at lave, blev der suppleret med kørsel for Flextrafik.
- Og sådan er det også i dag, siger Niels Erik Poulsen.

Men det gælder kun kørsel for Flextrafik. For 30. juni 2015 var det slut med skolekørslen og den anden faste kørsel
for Viborg Kommune. Mønsted Turistbusser, der var gået sammen med nogle andre busvognmænd i et konsortie for
at kunne deltage i et udbud, der blandt andet omfattede den kørsel for Viborg Kommune, som Mønsted Turistbusser
hidtil havde haft, tabte udbuddet.
- Vi nåede at køre med skolebørn til Mønsted Skole fra 1. september 1963 til 30. juni 2015 - i 52 år, siger Niels Erik
Poulsen.
Tabet i udbudsrunden betød, at halvdelen af virksomhedens omsætning forsvandt. Det betød også et farvel til både
materiel og medarbejdere.

Niels Erik Poulsen tilføjer, at de dog stadig kører noget af trafikken - men det er som underleverandør til den busvirksomhed, der vandt udbuddet.
- Vi har fået en del af det, vi kørte - plus noget andet, som vi klarer i kombination med Flextrafik, siger han.
Mønsted Turistbusser kører derfor ind i efteråret 2016 med tre turistbusser og fire minibusser.
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- Med turistbusserne kører vi en del i lokalområdet, men også til eksempelvis Norge. Og så kommer vi da også en
gang i mellem til eksempelvis Rom og Barcelona - eller rundt i Norge og Tyskland med vores liftbus, siger han.

Efterfølgeren er ukendt
Bente og Niels Erik Poulsen har fire børn - to drenge og to piger - men ingen af dem står i kø for at overtage butikken
Mønsted Turistbusser, når Niels Erik Poulsen endelig beslutter sig for at holde ind ved pensionens stoppested og
åbne dørene til en fremtid som forhenværende busvognmand med svendebrev som tømrer.
Han fortæller, at det første år siden Mønsted Turistbusser tabte 50 procent af virksomhedens omsætning i august
sidste år er gået nogenlunde, så han har ikke nogle aktuelle planer om at holde op. Måske vil han drosle lidt ned og
på sigt blot beholde en enkelt bus eller to som han og hans hustru selv vil køre i.

I dag beskæftiger Mønsted Turistbusser tre fuldtidsansatte og nogle løst tilknyttede chauffører, der hjælper, når der er
behov for mere end det, de tre faste chauffører og Niels Erik og Bente Poulsen ikke kan klare.
- Hvis jeg ikke skal køre længere, men finde på noget andet at lave, skal det være et job uden for mange klokkeslet
og mange mennesker. Jeg har i snart 40 år haft et klokkeslet, jeg skulle nå, siger han.
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Chauffører opfordrer forhandlere til at
sikre forbedringer for alle chaufførgrupper
Forhandlingerne om de overenskomster, der skal gælde fra næste år er i fuldt gang. Over 200
chauffører var for nylig samlet til den årlige chaufførkongres i Aalborg, sendte en kraftig opfordring til forhandlerne

Forhandlerne skal komme med et udspil, der sikrer alle chaufførgrupper forbedringer og etablerer solide værn
mod forsøg på at gå uden om regler og aftaler på det danske arbejdsmarked ved at udnytte og udbytte chauffører fra lande, der ikke har samme faglige traditioner.

- Ny teknologi bliver også brugt i kampen mod chaufførernes rettigheder og velfærd. Vi skal være på vagt over
for teknologien, når den bruges til direkte angreb på både chauffører, vognmænd – men sandelig også på statsmagten, hvor landets toneangivende partier spiller en mystisk rolle, når de støtter piratordninger, som Uber der
både ødelægger livet for chauffører og vognmænd og undergraver hele statens kontrol med hyrevognsområdet
og støtter skatteunddragelse, lovbrud med videre - samtidig med, at de er de ypperste repræsentanter for lov
og orden i samfundet, lød det fra de forsamlede chauffører.

Chauffører vil holde øje med stenkastere

Over 200 repræsentanter for over 50.000 danske bus, gods og distributionschauffører var i
weekenden 27,-28. august samlet i Aalborg til den årlige chaufførkonference for medlemmer af
3F’s transportgruppe. Konferencen fandt sted under indtryk af skrupel- og tankeløse personer
angreb på sagesløse trafikanter

De forsamlede chauffører opfordrer alle, der færdes på vejene til straks at melde mistænkelig adfærd omkring
broer over veje. chaufførerne sender en særlig appel sendes til de, der må vide noget om de stenkast, der er foregået.
- Gå til politiet med jeres viden, lyder opfordringen.

Formanden for 3F’s transportgruppen afsluttede konferencen med at oplyse, at Transportgruppen hæver dusøren med ekstra 50.000 kroner til den eller de, der fører politiet til gerningsmændene bag stenkast mod trafikanter.
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Arbejdsskadesager har
givet knap 2,7 millioner
kroner til chauffører

Chaufførernes Fagforening i København
skriver i det seneste nummer af deres blad,
Chaufføren, at der i løbet af juni og juli kom
169.756 kroner ind i sager om arbejdsskader
Det bringer det samlede beløb for 2016 op på
2.671.761 kroner. Sidste år på samme tid, havde
Chaufførernes Fagforening fået 3.418.027 kroner
hjem til sine medlemmer i arbejdsskadesager.

Chauffør-fagforening har skaffet
flere penge hjem i faglige sager
I løbet af juni og juli skaffede Chaufførernes
Fagforening i København i alt 648.596,73
kroner hjem til sine medlemmer i faglige
sager. Siden årsskiftet har fagforeningen
skaffet 1.690.503,86 kroner hjem i faglige
sager.

I juli sidste år skaffede Chaufførernes Fagforening i
alt 10.957,47 kroner hjem i faglige sager. Det
bragte det samlede beløb efter syv måneder af
2015 op på 579.709,65 kroner.
I forhold til 2015 er der tale om en tredobling af beløbet, som Chaufførernes fagforening i København
har skaffet sine medlemmer i faglige sager.

Skolebuschauffør ligger i koma efter trafikulykke

En 73-årig chauffør i en skolebus med fire passagerer blev lagt i kunstigt koma, efter han mandag 5. september ved halv tre-tiden om eftermiddagen kørte op bag i en lastbil på vejen Engdraget i Varde
Buschaufføren blev lagt i kunstigt koma af hensyn til de skader, han pådrog sig ved ulykken. Ifølge politiet i Sydog Sønderjylland var buschaufføren ikke er i livsfare, men der var risiko for, at han vil miste det ene ben på
grund af sine kvæstelser.
En af passagerne i skolebussen blev også kørt til sygehuset - dog kun med lettere skader.
Chaufføren af lastbilen, som skolebussen kørte ind i, kom ikke noget til ved ulykken.
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Chaufførmangel udfordrer EU

Den internationale vejtransportorganisation, IRU, der både har gods- og persontransportorganisationer som medlemmer, satte tirsdag fokus på den stigende chaufførmangel i EU. Den voksende udfordring med at finde egnet arbejdskraft er et generelt problem, der skal findes en gangbar løsning på,
lyder det fra transportorganisationen ITD, der sammen med DTL, Danske Busvognmænd og DI er
danske medlemmer af IRU
- Det her seminar viser med al tydelighed, at det ikke er et isoleret dansk problem, men en generel global udfordring.
På europæisk plan står transportvirksomhederne generelt med en udfordring i at finde egnede chauffører, og manglen spreder sig som ringe i vandet. Vi håber, vi med dette seminar kan få større indsigt og søsætte nogle tiltag, der
kan bidrage til løsninger på området, siger Lars Nielsen, chefkonsulent i ITD.
Formålet med seminaret var blandt andet at undersøge, hvilke initiativer, der kan tages fra IRU’s side for at afbøde
det problem, som de manglende chauffører udgør. Formålet var således ikke at fokusere på regionale problemstillinger såsom eksempelvis den konkrete chaufførmangel i Danmark, men at fokusere på den generelle udfordring i hele
EU.

EU-Kommissionens repræsentant, Gilles Bergot, rettede i sit indlæg på IRU’s seminar blandt andet fokus mod de sociale aspekter i transportverdenen, ligesom der blev redegjort for de redskaber, som EU har og anvender for at sikre
flere ansættelser i transportbranchen. Han lagde især vægt på, at sektoren i højere grad appellerede til social dialog
med unge mennesker og til at skabe opmærksomhed om Drop ‘in-databasen for chaufførjobsøgning på europæisk
plan.
Patrick Philipp, der er leder af IRU’s uddannelsessystem IRU Academy, bakkede op om EU-Kommissionens synspunkter og lagde i sit indlæg vægt på øget fleksibilitet og nytænkning af arbejdsbetingelserne på transportområdet.
Desuden ønskede IRU at iværksætte imagekampagner og opkvalificering af transportvirksomhedernes HR-kompetencer, så man sikrer en bedre rekruttering.

- Det er vigtigt med værktøjer og kampagner, hvis vi skal løse problemet med arbejdskraft. Vi må erkende, at vi som
branche står med en stor udfordring, som ikke på den korte bane kan løses. Inden for de kommende år vil den
øgede digitalisering og selvkørende enheder måske kunne tage lidt af manglen, men der taler vi om minimum 10-15
år, og uanset vil vi fortsat skulle bruge servicefolk eller chauffører til at varetage kundekontakten og sikkerhedsprocedurerne i bilen. Den eksplosive udvikling inden for e-handel og industri 4.0, som vi er vidner til i dag, vil uundgåeligt
føre til en større efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft fremover. Det vil også betyde, at der fortsat vil være mangel på arbejdskraft ude i transportvirksomhederne, siger Lars Nielsen.
ITD har nedsat en arbejdsgruppe, der kigger nærmere på arbejdskraftsmangel og på, hvordan man kan understøtte
danske transportvirksomheder på dette område.
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Busselskab knytter bånd over Kattegat

Jørns Busrejser i Brønderslev bliver til Jørns Busrejser A/S i forbindelse med indgåelse af en
forretningsmæssig alliance med det sjællandske busselskab DitoBus. Samarbejdet er første trin
i et generationsskifte i selskabet. Jørn Pedersen, der er 64 år, fortsætter som direktør i selskabet
de kommende tre år
Af Mikael Hansen

Der er indgået en aftale mellem Jørns Busrejser i Brønderslev i Vendsyssel og DitoBus Gruppen A/S med hovedsæde i Holbæk om en udviklingsplan, der styrker grundlaget for busvirksomheden i Brønderslev til gavn for
kunder og medarbejdere.

Aftalen gør DitoBus Gruppen A/S til medejere af Jørns Busrejser, der fortsætter med Jørn Pedersen som direktør og med den samme stab af medarbejdere som hidtil. DitoBus har hovedkvarter i Holbæk, og er én af de største blandede busforretninger i Danmark med over 500 medarbejdere.
Jørns Busrejser er sikret
Jørn Pedersen fortæller, at han glæder sig over aftalen, der er første skridt på vejen mod et generationsskifte,
der sikrer, at Jørns Busrejser også har en god og sikker fremtid, når han engang i fremtiden ikke længere skal
være en del af den forretning, der har været en stor del af hans liv, siden etableringen i 1979. Det har for Jørn
Pedersen derfor været vigtigt, at virksomheden forbliver i Brønderslev.

Driften i Jørns Busrejser kommer til at fortsætte uden de store ændringer. Alle medarbejderne fortsætter og der
er en klar forventning om, at samarbejdet kommer til at åbne for en positiv udvikling, fordi aftalen giver flere
kræfter til at gøre det, man hele tiden har gjort. Det glæder Jørn Pedersen, der har lagt stor vægt på, at et generationsskifte også bliver en markant fremtidssikring.
Jørns Busrejser råder over 29 turistbusser og busser i rutefart.
DitoBus udvider i Vestdanmark
DitoBus Gruppen A/S er en af de større busvirksomheder i Danmark og har været en del af markedet siden
1950. Man har gennem tiden lagt vægt på, at kunder skal have en god oplevelse, at medarbejdere og materiel
skal være i top, og så skal man kunne yde service til kunderne til fair og rimelige priser. Værdierne hos DitoBus
passer fint med de værdier, der har været kendetegnende for Jørns Busrejser.

DitoBus har betydelige aktiviteter indenfor et bredt spektrum af buskørsel: rutekørsel, turistkørsel og specialkørsel. DitoBus har indtil nu kun haft aktiviteter på Sjælland, men udvider nu for første gang til Vestdanmark, indtil
videre kun i Nordjylland.
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Kørelærere kan få gratis uddannelse

En gratis efteruddannelse med jobgaranti - det er, hvad Danmarks største udbyder af transportuddannelser - Dekra - tilbyder kørelærere i hele landet, der kunne tænke sig at undervise kommende
bus- og lastbilchauffører hos Dekra. Tilbudet skal blandt andet bidrage til at gang i lastvognshjulene i
form af flere chauffører
Årsagen til tilbudet er for det første, at en forholdsvis ny lovgivning har gjort det sværere at tage springet fra almindelig kørelærer til storvognskørelærer. Hertil kommer, at Dekra forudser en mangel på netop denne type kørelærere.
- Derfor er der tale om et win-win tilbud, som gavner både uddannelsescentret og de kommende lærere, siger
Dekra’s administrerende direktør Peter Laursen.

- Mange kørelærere er blevet skræmt væk fra efteruddannelsen, fordi man i 2014 vedtog en lov, som kræver, at de
nu skal have samtlige kørekort - det vil sige motorcykel, bil, erhvervskort, lastbil og vogntog - for at kunne blive storvognskørelærer. Når man dertil lægger, at selve efteruddannelsen koster et sted mellem 50.000 og 80.000 kroner, så
bliver det simpelthen for besværligt og for dyrt, til trods for den gode løn der hurtigt løber over 40.000 kroner om måneden afhængig af hvor meget man arbejder, siger Peter Laursen.

- Blandt andet af den grund regner vi selv med at opleve en mangel på storvognskørelærere her på uddannelsescentret, siger han videre.
Derfor har Dekra valgt at gøre efteruddannelsen gratis for kandidater, der er interesserede og vurderet egnet til at arbejde hos Dekra efter endt uddannelse.
- Vi giver altså både uddannelsen og en jobgaranti – i hele landet, siger Peter Laursen.

Der er også en anden grund til, at Peter Laursen regner med en kommende mangel på storvognskørelærere.

- Gruppen af lærere i denne kategori er aldrende. Rundt om i Danmark er der nu mange storvognskørelærere i
60’erne og sågar 70’erne, siger han.
En trussel mod væksten
Dekra har tidligere peget på, at der er en alvorlig mangel på kvalificerede bus- og lastvognschauffører.

- Hvis der så oven i købet kommer til at mangle lærere, som kan undervise nye chauffører, er der reelt tale om en
trussel mod den økonomiske vækst, siger Peter Laursen og fortsætter:

- Hvis vi skal holde fast i den gode vækst, som Danmark nu er inde i, skal der stadig transporteres en masse varer
fra A til B. Altså skal der helt bogstaveligt uddannes rigtig mange nye lastbilchauffører for at holde gang i hjulene.

Kørelærere, som er interesserede i tilbuddet fra Dekra, kan regne med at blive ansat på et uddannelsescenter i nærheden af, hvor de bor. Selve uddannelsen foregår på deltid hen over en periode på syv-ni måneder og kan altså gennemføres samtidig med, at man passer et eksisterende kørelærerjob.
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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
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Vi kombinerer nutid og nostalgi

Mikael Hansen
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tlf. 70 27 96 96 mail@imagita.dk
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Specialkørsel

Flexkørsel gav mulighed for vækst

VTS - Vojens Taxi- og Servicetrafik – er på få år blevet en stor Flextrafik-operatør i Sønderjylland.
En kreativ trio står bag firmaet, som startede hjemme i Henning Schrøders dagligstue i efteråret
2013. Efter tre år er der 30 vogne, 2 turistbusser og 4 minibusser. Visionen er at få sit eget kørselskontor efter en ny og mere liberal taxilov
Af Mikael Hansen, journalist for Magasinet Bus og transportnyhederne.dk

VTS – Vojens Taxi- og Servicetrafik – er en alsidig busforretning, som har Flextrafik som sit første og vigtigste forretningsområde. Det begyndte med 10 OST-tilladelser i 2013. Et tilbud på Flextrafik i Sydtrafik gav den første kontrakt
med 6 vogne til variabel Flextrafik. Hurtigt kom der flere vogne til, og i de følgende år har VTS vundet stadig mere
Flex-kørsel og har i dag 30 OST-vogne stationeret i hele Sønderjylland og dele af Sydjylland.

Bag VTS står tre ligeberettigede ejere: Thomas Schrøder, Henning Schrøder og Michael Ebsen. Det er Thomas
Schrøder, der er vognmanden i firmaet. Han har været på vognmandskurserne og er det er hans navn, der står på tilladelserne. Henning Schrøder er seniorpartner og tidligere kommunal embedsmand, Thomas Schrøder og Michael
Ebsen er partnere med en baggrund som taxichauffører.
- Jeg er én af dem, der blev overtallig i en kommunal omstrukturering, fortæller Henning Schrøder og fortsætter:
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- Idéen til et transportfirma kom fra de to unge mennesker, jeg har til gengæld været den, der skrev forretningsplanen, og den havde fire aktiviteter: servicetrafik, taxikørsel, kurerkørsel og administrationsservice. Det blev til over
skrivebordet hjemme hos mig sidst på året i 2013, og nu tre år senere har vi stort set realiseret det hele.
- Vi regnede med, at vi skal skulle køre bilerne, men det viste sig hurtigt at være hele urealistisk, fortæller Thomas
Schrøder.

Allerede i midten af 2014 blev proceduren, at købet af en ny bil blev fulgt af ansættelse af to chauffører. Det viste sig
også hurtigt, at firmaet ikke kunne drives hjemme fra Hennings og Thomas’ privatboliger. Løsningen blev at leje en
erhvervsejendom i Vojens’ industrikvarter.

Hvad Henning Schrøder ikke havde regnet ud i 2013 var, at servicetrafikken også førte andre persontransportopgaver med sig, blandt andet limousinekørsel og turistbuskørsel med sig – et forretningsområde, der vokser markant lige
for tiden. Administrationsservice er fortsat den gren, der fylder mindst, og kurerkørslen er kun en lille del af forretningen.
- Vi havde en idé om at vi kunne indleje andre vognmænd til nogle af vore opgaver, men det blev for svært. De lokale
taxivognmænd ser os som farlige og unfair konkurrenter.
Flextrafik er hovedaktiviteten
Det viste sig, at Flextrafik på basis af OST-tilladelser blev det mest oplagte forretningsområde. Allerede i efteråret
2013 blev Sydtrafiks udbudsbetingelser nærlæst og det første bud blev sendt. Det gav som sagt kontrakt på 6 biler til
variabel kørsel.
- Vi har betalt vores lærepenge i Flexsystem. Vi skulle vænne os til at samarbejde med et regionalt trafikselskab, og
der var nogle finesser, vi ikke havde fanget i første omgang, fortæller Henning Schrøder.

Det var blandt andet forskellen på garantikørsel og variabel kørsel. VTS fandt hurtigt ud af, at kontrakterne på garantibiler var vigtige at få tildelt. Her er kontrakterne toårige, mens den variable kørsel udbydes på étårige kontrakter.
Den rette blanding af liftbiler og personbiler viste sig også at være en vigtig parameter. VTS har i dag 12 liftbiler og
18 personvogne. VTS har også anskaffet to trappetjenere, som har vist sig at være et store aktiv til at opnå ture i
byområderne.
- Vores biler kører meget, vi
har dem tilmeldt til Flexsystemet i næsten alle de
timer, vi kan, fortæller Thomas Schrøder.
Det betyder, at der er to
chauffører til hver bil.
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- Vores garantivogne er tilmeldt til variabel kørsel på andre tidspunkter af døgnet end garantiperioden, så vi har en
høj omsætning på hver vogn, forklarer Henning Schrøder og fortsætter:

- Og vores pris er så lav, at vi får tildelt meget kørsel, men også så høj, at vi tjener penge på Flexkørslen. Og så
kører vi kun med nye biler. Når de har kørt op til to år hos os, bliver de udskiftet. Det betyder, at vi har meget lave
omkostninger til service på bilerne.
Som det ses af illustrationerne til denne artikel, kunne der ikke mønstres bare én enkelte Flexbil på anlægget i Vojens, den dag Magasinet Bus var på besøg. Stort set alle bilerne er stationeret hjemme hos chauffører – fra Sønderborg til Kolding, og fra Vojens til Tønder.

Oplæring og personalepolitik
Alle VTS’ Flexchauffører har bestået det såkaldte BAB-kursus – Befordring af Bevægelseshæmmede.
Thomas Schrøder er glad for kurset, for det klæder chaufførerne godt på til opgaven som Flextrafikchauffører, men et
kursus skaber ikke i sig selv en god Flex-chauffør.
- Vi bruger en uge til oplæring af en ny chauffør. Der følger jeg eller Michael med på kørselsopgaverne og hjælper
med at få alt til at glide så godt som muligt, fortæller Thomas Schrøder.
VTS har et godt men kontant samarbejde med Jobcentret i Haderslev Kommune.

- Vi er nødt til at markere os engang imellem og forklare, at det Flex-kørsel handler om er mere end at transportere et
personnummer fra A til B. Det er levende mennesker, vi har med at gøre - ofte handicappede eller syge mennesker,
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som har krav på en god service og menneskelig forståelse, siger Henning Schrøder og fortsætter:

- Heraf følger, at det ikke er alle, der egner sig til at være Flex-chauffører. For de rette er det er rigtigt godt, frit og interessant job. For de forkerte kan det være et meget svært job, nærmest ulideligt, og så bliver det også tilsvarende
svært for passagererne. Det kan hverken vi eller trafikselskabet leve med. Vi har måttet sige farvel til flere chauffører
af denne årsag.
- Der også vigtigt, at chaufføren forstår at betjene det elektroniske kommunikationsudstyr i bilen, og det er ikke kun et
spørgsmål om at trykke på knapper, forklarer Thomas Schrøder.
- Det er vigtigt at modtage og forstå de beskeder, der kommer ind, og lige så vigtigt at give besked og tilbagemelding,
når noget driller eller kikser. Langt de fleste klarer det fint, men der er desværre også nogle få, der har svært ved at
finde ud af det.
Turistbusser
Ejertrioen i VTS har for nylig vovet sig ud i noget nyt, nemlig indkøbet af en dobbeltdækker turistbus, så nu råder
virksomheden over to turistbusser. Busserne kører for rejsebureauer og bruges også til udflugter og forskellig bestillingskørsel især i lokalområdet.

- Vi har indset, at vi skal kunne betjene vores hjemmebane godt, og derfor har vi satset på turistbusser, fortæller Henning Schrøder.
- Vi har også ansat en sælger til netop dette område – en mand med mange års erfaring med turistbusser. Han har
netværket i orden og han har også skabt kontakten til de buschauffører, vi har ansat.

Buskørslen begyndte egentlig med en kontrakt på skolekørsel i Toftlund-området - en kørsel, der udføres med mini-
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busser. VTS’ turistbuskørsel er også et vigtigt element i en god betjening af lokalområdet.

- En god og alsidig betjening af kunder i Vojens og omegn har vist sig at have stor betydning for virksomhedens udvikling, fastslår Henning Schrøder.

VTS til trafikselskabet: Stil krav til bilerne
I forbindelse med et udbud af lægevagtkørsel er trioen bag VTS blevet opmærksom på forskellige krav til bilerne sikkerhed. Lægevagtkørsel kræver en bil som klarer en karakter på 5 i en crashtest, kørsel med og for kommunalt ansatte kræver 4 i crashtest, men i Flextrafik stilles ingen krav til crash-test kvaliteten af de biler der indsættes. Hvis de
blot kan indregistreres, kan de også bruges i Flextrafik. Henning Schrøder siger:
- Vi undrer os over den forskel i kravene. Vi har flere gange rejst spørgsmålet overfor trafikselskabet og også overfor
lokale politikere og i Trafik- og Byggestyrelsen. Vi forstår ikke helt, at Flextrafik passagererne skal have dårligere trafiksikkerhed end en praktiserende læge på vagt eller en hjemmehjælper på arbejde.
Indtil videre har der ikke været lydhørhed overfor VTS’ argumentation.

Kørselskontor på bedding
Hos VTS i Vojens er der store forventninger til den kommende revision af taxiloven. Hvis der som forventet bliver
åbnet for forskellige typer af kørselskontorer, så er VTS parat til at oprette sit eget kørselskontor.
- Det er vores mål, og så må vi ser, hvilke typer kørsel vi kan integrere i et sådant kørselskontor, siger Thomas
Schrøder.
Så kan ringen måske sluttes med vogne til almindelig taxikørsel – på de forventede nye betingelser.

Fakta om Flextrafik

Flextrafik er en samlebetegnelse for trafikselskabernes koordinerede kørsel. I én samlet
drift udføres individuel handicapkørsel, siddende patientbefordring, specialskolekørsel, lægekørsel samt andre kommune befordringstilbud.

Variabel kørsel
Variabel Flex-kørsel udbydes på étårige kontrakter, hvor alle bydere i princippet får en kontrakt, men ingen garanti for kørslens omfang. De enkelte ture tildeles dag for dag til de tilmeldte vogne ud fra en kompleks algoritme, hvor blandt andet vogntype, nødvendig
tomkørsel og timeprisen indgår. Taxier, minibusser (på bustilladelse) og OST-vogne udfører
Flexkørslen.
Garantivogne
Garantivogne er i princippet fuldtidsbeskæftigede Flexvogne, som afregnes til en fast pris.
Udbud af garantivogne ligner udbud af f.eks. busruter m.v. Kontrakterne er typisk på to år.
Der bruges de samme vogntyper som i variabel kørsel. Garantivogne udbydes med forskellige garantiperioder, f.eks. hverdage 6 -14 eller 10 – 18. Udenfor garantiperioden kan
vognene anvendes til andre formål.
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Taxi-kørsel

Integrationsekspert advarer mod at køre ind
på arbejdsmarkedet ad Uber-vejen

Integrationsekspert advarer mod, at nydanskere begynder at køre som Uber-chauffører. Tilværelsen
som selvstændig er kompleks med mange forhold, hvor man kan komme på kant med lovgivningen
En tilværelse som selvstændig med egen bil og kørsel via Uber-systemet kan for nogle ligne en lys vej ind på arbejdsmarkedet. Men det bagvedliggende system som selvstændig kan være en alt for stor fælde, som nydanskere
kan falde i. Det mener Torben Møller-Hansen, der er direktør for Foreningen Nydansker, som arbejder for at bane
vejen for nydanskere på arbejdsmarkedet.

- Flygtninge og indvandrere har beskedne sprogkundskaber og beskeden samfundsindsigt, når de kommer til Danmark. Jeg kan ikke anbefale en entre på det danske arbejdsmarked via Uber, fordi det er enormt komplekst. Det er
en langt bedre platform at arbejde som rigtig taxichauffør, fordi det passer bedre til de kompetencer, som nydanskerne kommer med, siger Torben Møller-Hansen ifølge taxi.dk.

Han fremhæver taxi-branchen som en integrationsmotor, som i mange tilfælde er en succes på nydanskeres vej ind
på arbejdsmarkedet.

- Taxibranchen er en meget åben branche, hvor flygtninge og indvandrere bliver modtaget godt. Det er en god måde
at komme ind på arbejdsmarkedet. Træder man derimod ind i transportbranchen gennem Uber, så kan jeg konstatere, at der er tale om helt andre vilkår. Her skal man være en hel del dygtigere til selvstændigt at navigere i arbejdsmarkedet. Det kræver store kommunikative evner og man skal kende den danske lovgivning som selvstændig, siger
han ifølge taxi.dk.

Han fremhæver, at vejen via Uber er en langt mere kompleks vej ind på arbejdsmarkedet. Den er langt fra præget af
den automatik, der ligger i taxibranchen, når man bliver ansat som chauffør. Torben Møller-Hansen, der mener, at det
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er mangel på indsigt, når liberale politikere kalder Uber for en velfærdsgenvej for mennesker, der ellers har vanskeligt ved at finde et job.

- De politikere, der kalder Uber for endnu en mulighed ind på arbejdsmarkedet, har ikke tilstrækkelig indsigt i flygtninge og indvandreres evner. Jeg vil ikke anbefale et hovedspring ned i regnskaber og momsafregninger og hvad der
ellers følger med livet som selvstændig. Det kan være en udfordring selv for danskere, siger han og fortsætter:
- Vores anbefaling er klart at starte et sted, hvor kompleksiteten er mindre. Derfor beder jeg også om, at flygtninge og
indvandrere er meget forsigtige og ønsker de at træde ind i transportbranchen, så gør det via en taxivognmand. Det
er den bedste løsning.

Mette Frederiksen på 3F-kongres:

Uber er piratkørsel

Formanden for Socialdemokraterne Mette Frederiksen var klar i sin tale på 3F's kongres i Aalborg.
Budskabet var ikke til at misforstå: Vi står sammen mod Uber

- Når det handler om Uber, er sagen let. Det er piratkørsel. Intet andet, sagde Mette Frederiksen, som høstede stort
bifald for sine ord.

Socialdemokraternes formand fremhævede også, at hun ærgrede sig over den uro og diskussion, der i foråret opstod
mellem Socialdemokraterne og 3F i forhold til Uber.
Men på kongressen var der ingen tvivl om, hvor Socialdomokraterne står:

- Vi vil ikke acceptere piratkørsel i Danmark. Vi er med jer i den kamp, sagde Mette Frederiksen, der understregede,
at de digitale platforme vil være en udfordring på godt og ondt i fremtiden.

- Men vi skal holde fast i grundlæggende værdier. Working poor skal ikke være en del af det danske arbejdsmarked.
Så enkelt kan det siges, sagde hun.

Politiet i København har tiltalt 29 nye Uber-chauffører
Siden Københavns Byret 8. juli i år afsagde dom i seks sager, hvor forskellige personer stod tiltalt for at have brudt lovgivningen på persontransportområdet ved i deres private biler at have
transporteret andre mennesker fra et sted ti let andet via Uber-systemet, har Københavns Politi
taget 40 andre personer i at udføre ulovlig persontransport via Uber-systemet
Ifølge taxi.dk er 29 af de 40 personer tiltalt og kan forvente en bøde.

To af de sager, hvor Københavns Byret afsagde dom i sommer, er senere blevet anket.
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Myndighederne er efter Uber-tjenesten
86 steder i verden

I sommer blev seks personer, der kørte fremmede mennesker fra et sted til et andet via Uber-tjenesten dømt skyldige i at have brudt gældende dansk lov om erhvervsmæssig persontransport. 3F’s
Fagbladet har set på, hvor mange steder i verden, Uber er i konflikt med myndighederne og er kommet frem til, at det er tilfældet 86 steder - det er 14 flere end i februar, hvor 3F’ Fagbladet også
havde set på, hvor Uber var i konflikt med myndighederne
Ifølge Fagbladet har Uber fået 48 kørselsforbud, der er 22 bødesager og 16 retssager.

Uber-systemet udfordrer på flere områder:
• Det konkurrerer med eksisterende taxi-kørsel ved at de mennesker, der via Uber-systemet transporterer andre
mennesker fra A til B, kører i deres private biler uden uddannelse, tilladelse og måske også manglende forsikringsdækning
• Uber-chaufførernes biler er ikke godkendt til erhvervsmæssig personbefordring
• Det er tvivlsomt, om Uber-chaufførerne fører regnskab over indtægter og udgifter og betaler skat af eventuelt
overskud

Uber selv tager 20 procent af den betaling, de transporterede mennesker betaler for turen. De resterende 80 procent
bliver sendt videre til Uber-chaufføren.

Taxivognmand er gået konkurs

Skifteretten i Randers har taget en taxi-vognmand under konkurs. Vognmanden drev sin virksomhed med udgangspunkt i Randers

Ifølge Statstidende drejer det sig om taxi-vognmand Benny Christiansen, CVR-nr. 30658531, på Brombærvej i
Randers NV.

Benny Christiansen, der blev begæret konkurs 28. juni 2016, har drevet virksomheden Byens Taxi Hadsten fra
adressen på Brombærvej i Randers.
Advokat Per Buttenschøn på Åboulevarden i Aarhus er udpeget som kurator. Eventuel anmodning om valg af
kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 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. 29. august. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation
for kravet.
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Færgerute gennemførte over 99,9 procent
af sine planlagte afgange

Færgeruten Helsingør-Helsingborg fastholdt en meget høj præcision i løbet af juli, hvor det lykkedes
rederiet at fastholde den i forvejen meget stabile drift og opnå en gennemførelsesrate på 99,95 procent af de knap 4.400 planlagte afgange
HH Ferries Group fremhæver, at det er bemærkelsesværdigt set i lyset af ferietravlheden i kombination med det
svenske krav om ID-kontrol.

- Vi har investeret betydelige ressourcer for at levere et højt serviceniveau for vores rejsende. Derfor er det særligt tilfredsstillende at konstatere, at indsatsen bærer frugt, og at vores passagerer har oplevet stabil drift og uændret høj
service i den travle tid, siger Henrik Rørbæk, der er administrerende direktør i HH Ferries Group.
Scandlines Helsingør-Helsingborg øgede samtidig antallet af AutoBizz Smart aftaler gennem juli. I de første syv måneder af 2016 steg antallet af rejser på denne ordning med 18 procent i forhold til samme periode sidste år.
- Vores rejsende tager godt imod AutoBizz Smart-løsningen, og det er med til at øge vores i forvejen høje effektivitet.
Hertil kommer, at vi fortsatte vores positive trafikudvikling på overførte lastbiler henover sommeren, så vi i de seneste
12 måneder har øget antallet af overførte lastbiler med 7,4 procent i forhold til de foregående 12 måneder. Vi nåede
vores mål om at give vores rejsende den gode og stabile serviceoplevelse, som de forventer af vores flydende bro også under sommertravlheden, siger Henrik Rørbæk.
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Færgetrafik til de danske øer
viste rekordvækst i sommer

Rederiet Færgens trafiktal viser vækst over hele linjen og rekorder for færgetrafikken på tre af syv ruter. Foto: Færgen.

Nyeste trafiktal fra rederiet Færgen, der besejler en række danske øer, viser sommerrekorder på tre
af syv ruter. Af Færgens trafiktal fremgår det, at der er vækst på alle rederiets syv ruter - både hvad
angår antallet af passagerer og antallet af fragtede personbiler
På tre af ruterne er der tale om en rekordsommer med juli som den absolut største rejsemåned nogensinde målt
på branchens primære trafikparameter i form af antallet af fragtede personbiler. Det drejer sig om ruterne mellem
Ystad og Bornholm, Kalundborg og Samsø samt Bøjden og Fynshav. På ruten mellem Spodsbjerg og Tårs er der
endvidere tale om de højeste trafiktal registreret siden etableringen af Storebæltsforbindelsen i 1998.

På de øvrige ruter mellem henholdsvis Køge og Bornholm, tyske Sassnitz og Bornholm samt Esbjerg og Fanø træder sommeren 2016 ikke ind i rekordbøgerne, selvom trafiktallene også her viser vækst, både hvad angår antallet af
passagerer og antallet af fragtede personbiler i juli.
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- Det er en meget bemærkelsesværdig udvikling, som bekræfter os i, at danskerne er vilde med ø-ferier i eget land
som aldrig før. Vi ved, at danskernes foretrukne feriedestination er Danmark, og at det vi primært søger er kystlivet,
naturoplevelser og fred og ro. Det er præcis det, som øerne tilbyder, så derfor er det egentlig ikke så overraskende,
at vi søger mod de små øsamfund i ferierne, siger Lindy Kjøller, der er salgs- og marketingchef hos Færgen.

Han henviser i den forbindelse til en undersøgelse foretaget i samarbejde mellem VisitDenmark og Dansk Kyst- og
Naturturisme. Undersøgelsen viser, at danskerne opfatter Danmark som den mest attraktive kyst- og naturdestination
i Nordeuropa, og at den danske natur, kystlivet samt ro og tryghed spiller afgørende roller i den forbindelse.
Også på det tyske marked er der stor interesse for ø-ferier i Danmark, idet ruten mellem Sassnitz og Bornholm i juli
kunne fremvise en vækst på 20,1 procent for antallet af fragtede personbiler. En indikation på at Bornholm er blevet
en populær feriedestination i Tyskland.

I alt fragtede rederiet Færgen i juli 751.978 passager til og fra øerne, hvilket er en stigning på 4,3 procent sammenlignet med juli 2015. Ligeledes fragtede Færgen i juli 179.405 personbiler, hvilket er en stigning på 5,2 procent i forhold
til juli 2015.
Samlet set steg antallet af fragtede personbiler til alle øerne i højsæsonen med 3 procent sammenlignet med sidste
års tilsvarende periode i form af juni, juli og august.
Færgens trafiktal harmonerer med tallene for udlejning af danske feriehuse. Her viser tal fra Danmarks Statistik, at
første halvår af 2016 bød på 6,1 millioner overnatninger i danske feriehuse, hvilket er det højeste registrerede antal
nogensinde. Der er tale om en vækst på 5 procent i forhold til samme periode i 2015, som viste sig at blive et rekordår.

For at bakke op omkring interessen for ø-ferie i Danmark søsatte Færgen sidste år bookingportalen Dansk Ø-ferie,
som har til hensigt at fremme indenlandsk turisme ved at samle alle danske øer og markedsføre disse som et samlet
hele. Portalen gør det muligt at skræddersy sin ferie ved at bestille både transport, ophold og rejser hjemmefra, ligesom den opererer med såkaldte ø-hop, hvor ophold på flere forskellige øer kan foregå under én og samme ferie.

Om Færgen

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

Fem Joint Venture-selskaber blev kvalificeret, fire bød på opgaven, og nu har Vejdirektoratet fundet
det Joint Venture, som tilbydes opgaven med at bygge den nye bro mellem Frederikssund og Hornsherred. Det bliver et europæisk Joint Venture bestående af Rizzani de Eccher, Besix og Acciona Infraestructuras, som Vejdirektoratet agter at indgå kontrakt med på milliardopgaven med at bygge
den nye bro og motortrafikvej
- Vi er færdige med at evaluere de fire indkomne tilbud. Det Joint Venture, der leverede det bedste tilbud - både på
kvalitet og pris - består af en italiensk, belgisk og spansk virksomhed. Vi er meget tilfredse med, at vi nu er så langt i
processen, at vi forhåbentlig snart indgår kontrakt med dem og dermed når endnu en vigtig milepæl i forhold til at få
etableret en fjordforbindelse, siger anlægschef i Vejdirektoratet Erik Stoklund Larsen.
Han fremhæver at det valgte Joint Venture har gode referencer fra tilsvarende infrastrukturprojekter rundt om i verden - også fra projekter i Natura 2000 områder.

- Lige netop erfaringer med anlægsarbejder i særligt sårbare naturområder har været en høj prioritet for os som bygherre, siger Erik Stoklund Larsen.
Vurderingen af de indkomne tilbud og dermed udvælgelsen af entreprenøren er sket i to tempi. Først har medarbejdere hos Vejdirektoratet vurderet tilbuddene på en række kvalitative parametre - eksempelvis tekniske løsninger og
om, hvordan entreprenøren påtænker at gennemføre projektet under størst mulig hensyntagen til omgivelserne. Nu
er den del færdig og de bydende parter er orienteret om den kvalitative pointgivning.

- Det er til stor glæde for Fjordforbindelsen Frederikssund SOV, at det valgte Joint Venture både havde den bedste
kvalitative bedømmelse og den laveste pris . I bestyrelsen ser vi frem til, at de snart går i gang i marken, siger Leif
Tullberg, der er bestyrelsesformand i Fjordforbindelsen Frederikssund SOV og tidligere direktør i transportkoncernen
DSV.
Tre ud de fire priser, der kom ind på opgaven lå under entrepriseoverslaget på 1,1 milliarder kroner.

- Det var store internationale entreprenørvirksomheder, der bød på opgaven. Det er dejligt at se, at det vindende
Joint Venture har danske underleverandører i form af Sweco som rådgiver på miljø og geoteknik, samt MJ Eriksson
som underentreprenør på jord- og afvandingsarbejder. Derfor forventer vi også, at der bliver en del lokale arbejdspladser i hele byggeperioden, siger Leif Tullberg.
Joint Venturet har i deres tilbud valgt, at elementer til broens overbygning bliver produceret i Polen og sejlet til en
dansk havn. Den del svarer til ca. 15 procent af den samlede produktion. Resten af projektet, såsom fundering og
underbygning af højbroen samt den resterende del af kontrakten vil blive produceret på stedet.

Den nye bro over Roskilde Fjord bliver en betalingsbro og Fjordforbindelsen Frederikssund SOV skal varetage etablering af en ny motortrafikvej og fjordforbindelse over Roskilde Fjord samt stå for lånoptagning til finansiering af projektet samt opkrævning af betaling for passage af den nye forbindelse. Vejdirektoratet er bygherre på projektet på
vegne af Fjordforbindelsen Frederikssund SOV.
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Opgaven med anlæg af den nye bro og motortrafikvej er udbudt som en totalentreprise. Det vil sige, at entreprenøren
har rimelig frie rammer til at planlægge gennemførelsen af opgaven. Dog regner Vejdirektoratet med, at den vinderen
af projektet vil udnytte efterårsmånederne til at komme i gang med de geotekniske undersøgelser på Roskilde Fjord.
Fakta om projektet:
Den kommende bro over Roskilde Fjord er en del af projektet med at anlægge en ny fjordforbindelse, som forbinder
Frederikssund og Hornsherred
Fjordforbindelsen bliver en knap 10 km lang fire-sporet motortrafikvej syd for Frederikssund. Omkring 1,4 kilometer
vil ligge på en højbro mellem Marbæk og Tørslev Hage
Det forventes, at broen åbner for trafik i 2019
Den samlede pris på projektet er omkring 2 milliarder kroner

Fakta om Fjordforbindelsen Frederikssund SOV
SOV står for Selvstændig Offentlig Virksomhed
Fjordforbindelsen Frederikssund SOV's formål er at etablere en ny fjordforbindelse ved Frederikssund, og et betalingsanlæg
Derudover skal Fjordforbindelsen Frederikssund SOV optage lån til finansiering af projektet og har i forlængelse
heraf desuden til formål at opkræve betaling for passage af biler til brug for tilbagebetaling af lånet, samt at etablere,
drive og vedligeholde et betalingsanlæg.
Fjordforbindelsen Frederikssund SOV har en bestyrelse med fem medlemmer
Selskabets bestyrelse består af følgende medlemmer:
Leif Tullberg (bestyrelsesformand), Ejer af og bestyrelsesformand for ASX 620 Mezzanin a/s, Restaurant Kalvø A/S,
samt Kalvøen A/S.
Helle Mørk Friis (næstformand), økonomichef, XL Byg
Martin Raahauge Geertsen, 2. næstformand for Region Hovedstaden, tidl. MF
John Schmidt Andersen, borgmester for Frederikssund kommune
Tina Tving Stauning, 2. viceborgmester i Frederikssund kommune
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