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Valget er mobilitet

Mobilitet er et af nutidens magiske ord. Ifølge Nudansk Ordbog 14. udgave betyder ordet bevægelighed. Ordet kommer ud af det latinske ord, mobilitas, så begrebet har været kendt i meget lang tid - og mange steder. Det har sikkert,
som så meget andet, været en vej via Frankrig.
Mobilitet bliver gang på gang fremhævet som løsningen på alle vores trængsler. Den store udfordring er så den, at
hver gang vi får mulighed for at bevæge os mere, så skaber vi mere trængsel.
Det er lige som lorten, der falder nedad - og som ingen har lyst til at gribe og kaste væk.

På denne plads vil vi godt forsøge at pege på flere punkter, der kunne bremse lorten i faldet, så vores bevægelighed
ikke blev ramt og vi ender i trængslens hegn. Vi kunne hver i sær gøre en indsats for at optimere vores bevægelighed, så vi hver i sær fyldte mindre på gader og veje. Det kunne være, at vi skulle tage en kollega med på vejen til arbejde, hvis vi kører i egen bil. Det vil kunne spare i hvert fald den enes bil. Og vi kører jo alligevel ud og hjem på
samme tid hver dag.

Vi kunne også prøve noget nyt - tage vores smarte telefon og se, hvordan vi kommer frem på andre måde - ved at
tage bussen, toget - eller en kombination. Her på redaktionen benytter vi os rigtig meget af busser og tog. For det
øger vores effektivitet - og gives os tid til endnu flere spændende ting - det kan være flere nyheder, men det kan også
være gode stunder med god tid til familie og venner.
Her er det så, at vi kan se en opgave for trafikselskaber, togoperatører og busvognmænd.

Når nu Rejseplanen, Google maps, Apple Maps og mange andre fikse app’er er lige i lommen, er det så ikke på tide
at gøre lidt reklame for den fælles transport. Busser og tog er jo nogle af de steder, hvor mennesker mødes.
Lad os få flere til at køre sammen i busser, tog - og biler, så vi kan øge vores bevægeligt i stedet for at skride ud i lorten og ende trængslens hegn.

Fortæl om mulighederne for at komme helt frem - og ikke bare til et stoppested, hvor vi egentlig gerne vil væk så hurtigt som muligt. Fortæl om alle plusserne, så bussen bliver en plustur.
Her på Magasinet Bus fortæller vi gerne om mulighederne for bevægelighed - på fransk mobilité - og så kan man jo
lade sig inspirere af slagordet fra den franske revolution i 1789 - Liberté, égalité, fraternité - og omskrive det til Mobilité, égalité, fraternité - og så tage bussen sammen mod fremtiden.
Jesper Christensen, redaktør.
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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Danske Busvognmænds direktør:

Vores medlemmer skal være
en del af fremtidens mobilitet

Michael Nielsen, som gennem den seneste halve snes år har været direktør i den internationale vejtransportorganisation, IRU, tog ved årsskiftet over som direktør for Danske Busvognmænd, der har
omkring 270 busvognmænd i Danmark som medlemmer. Sammen råder de over knap 5.000 busser.
Michael Nielsen fortæller til Magasinet Bus, at han for over et år siden blev kontaktet at busvognmændenes nu pensionerede direktør, Steen Bundgaard, som havde en idé om, at Michael Nielsen
var manden, som kunne føre Danske Busvognmænd videre ind i fremtiden
Af Jesper Christensen

Magasinet Bus - og dermed også transportnyhederne.dk - besøgte Michael Nielsen en kølig februar-dag, der heldigvis var lys og klar. Mens bus-vognmændenes direktør lavede kaffe, kunne vi nyde udsigten fra kontoret på 3. sal på
Vesterbrogade i København. Centralt beliggende med få hundrede meter til veje, stier og spor, der fører ud i landet Magasinet Bus 2 - 2018
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eller hen til magtens centrum på Christiansborg - eller til det vigtige transportministerium ved Frederiksholms Kanal,
hvor skiftende politikere gennem årene har været med til at påvirke livsnerverne, der forbinder mennesker på kryds
og tværs over hele Danmark, i forskellige retninger.

Michael Nielsen kommer ind med den varme kop kaffe, og vi indtager gæstestolen ved hans skrivebord. Kaffen smager godt - og stemningen er god og imødekommende.
Vi kommer hver især med hver vores baggrund et sted i transportverdenen, der nu ad forskellige veje har ført os
sammen på kontoret på Vesterbrogade i København.
Michael Nielsen giver dermed læserne af Magasinet
Bus mulighed for at få lidt mere at vide om hans baggrund, hvad der står på hans og busvognmændenes
program for den nærmeste fremtid - og hvad, han
mener om linierne, der viser vejen mod fremtidens
transport, om bustransportens mulige kurs.

Mobilitet er billetten til fremtiden
Når Danske Busvognmænds kontor ligger på Vesterbrogade med måske et par hundrede meter til Hovedbanegården, den interimistiske busterminal på
Ingerslevsgade og busstoppesteder lige neden for indgangsdøren, er det meget enkelt at komme ud at rejse.
Og det er blevet meget enklere de seneste år med
bookning og betaling af billetter via internettet hjemme
fra køkkenbordet, kontoret, stuen - eller hvor man nu
lige opholder sig, når man beslutter sig for at tage af
sted.

Og når så antallet af smarte telefoner gennem den seneste halve snes år bare er vokset og vokset, så det
hører til sjældenhederne at møde et andet mennesker,
hvor telefonen ringer med en Nokia-tone, bliver det
endnu enklere. De smarte telefoner, hvor den traditionelle telefon blot er en enkelt app af de mange, der står
i rækker og kolonner på flere sider på skærmene, har åbnet for mange flere muligheder for at få informationer om
transporten fra A til B.

Michael Nielsen er ikke i tvivl om, at informationsteknologien er en vigtig og afgørende spiller, som er god at have
med på holdet.
- Den kommer til at påvirke persontransportområdet og den måde, vi vælger transport på, mener han.

En af udfordringerne for den kollektive trafik er så at gøre rejsen med bus og tog så enkel som muligt, så passagererne vælger busser og tog frem for deres egen private bil.

- Vi skal have de gode argumenter frem, siger han og ser en situation, hvor vi om ikke så mange år i vid udstrækning
vil abonnere på transportløsninger og i mindre udstrækning bruge vores egne private biler som løsningen. Alene efterspørgslen efter plads til bilerne i byerne, vil skubbe i den retning.
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Busvognmændenes nye direktør vurderer, at mobilitet er et område i stadig vækst - og med mange muligheder for at
busvognmænd kan være med på vognen og vokse med. Han nævner det moderne begreb MaaS - Mobility as a Service - mobilitet som en service. En service, som man bruger efter behov - hvor transport mere er noget, som den enkelte abonnerer på frem for at eje i form af en eller flere biler.
- Jeg vil arbejde på, at vore medlemmer bliver en stor del af løsningen for den enkelte rejsende, siger han og gør opmærksom på, at det kræver fuld opmærksomhed at slå igennem med en app på smarte telefoner, for udbuddet og
mulighederne er nærmest uendelige.
Her er det efter hans opfattelse vigtigt at trafikselskaber holder samme linie, så brugerne ikke bliver skræmt væk af
endnu en app med et virvar af muligheder - og dermed også labyrinter med gange fyldt med faldgruber.
- Det skal være let for kunderne at se, hvad der er muligt, og så skal udbyderne gøre sig “lækre” med et godt renommé, synlighed og gode oplevelser.

Den nærmeste fremtid
Men inden den fremtid bliver en større del af nutiden, er der en række mere presserende udfordringer, som Michael
Nielsen og hans medarbejdere i Danske Busvognmænd skal tage fat på.

Det gælder en busterminal for fjernbusser i København - et arbejde Michael Nielsen allerede er godt engageret i - og
med udsigt til en snarlig løsning
Udenlandske busvognmænds aktiviteter i Danmark, er et andet aktuelt spørgsmål.
Moms-betalingen kommer forhåbentligt snart på plads, da skat har varslet kontroller på det område, så der bliver
skabt lige vilkår på det område, men der mangler stadig at få styr på udenlandske busvognmænds cabotagekørsel i
månedsvis, hvor de har chauffører udstationeret i Danmark i lange periode til en løn og under forhold, som deres
danske kolleger ikke byder deres ansatte.
- Det er et spørgmål, om man vil bevare danske arbejdspladser, påpeger Michael Nielsen.

For ham er det vigtigt, at reglerne er klare og sikrer, at chauffører, der kører og arbejder i Danmark, har de samme løn- og arbejdsforhold.

- Arbejdsforholdene er en af de ting, der skal styr på. Der står
danske arbejdspladser på spil, siger han og peger på, at politikerne må sikre, at historien fra godstransporterne på landevejene med social dumping og lønniveauer under de indgåede
overenskomster ikke gentager sig på eksempelvis fjernbusområdet og området for kørsel med krydstogtpassagerer.
- Og vi har gjort politikerne opmærksom på problemstillingen,
siger han til Magasinet Bus og transportnyhederne.dk.

Udbud af kørsel for trafikselskaber og kommuner er et tredje
punkt. Her er spørgsmålet, hvordan man sikrer, at udbudsvilkårene bliver udformet på en fornuftig måde. For udbudsvilkårene
er forskellige fra land til land - og der kan komme nye løsnin-

Om Michael Nielsen:
•

•

•

•
•

•
•
•
•
•

•
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Hos IRU - International Road Transport
Union
Direktør for IRU’s permanente delegation
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Boet på Grønland, hvor han for første
gang var ude at køre med minibus
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ger, hvor der er behov for at inddrage de forskellige parter - leverandører og operatører - på et langt tidligere tidspunkt for at skabe de bedste vilkår.

Taxiloven, der trådte i kraft ved årsskiftet er også et punkt på Michael Nielsens arbejdsliste.Hvad betyder den for erhvervsmæssig personbefordring med små biler, hvem håndterer hvilke kunder - taxi’er eller busser? Hvad er mulighederne for danske busvognmænd? Og hvordan skal samarbejdet for eksempel være med Dansk Taxi Råd?

Og så er der det meget håndgribelige kommende årsmøde i Danske Busvognmænd i Billund 16.-17. marts, som bliver Michael Nielsens første som direktør for danske busvognmænd. Her er der traditionen tro også en udstilling af
busser med tilbehør.

- Jeg tænker på, hvilke muligheder der er for et tættere samarbejde med de relevante aktører - it-leverandører, busleverandører og opbyggere. Jeg tror, at det vil gavne at samarbejde lidt tættere - få de relevante parter lidt tættere på,
siger han og nævner, at de relevante parter måske kan blive en slags associerede medlemmer af Danske Busvognmænd for at skabe rum for debat om eksempelvis specifikationer af udbud, kurser og informationssystemer.
- Hvis vi kommer tættere på hinanden, kan vi bedre diskutere,
hvad der rører sig, og hvad der er brug for, siger han.

Erfaringerne skal være en hjælp
Michael Nielsen håber på, at hans erfaringer fra senest IRU,
hvor han i mange tilfælde skulle arbejde på at få forskellige
meninger til at nå sammen om fælles beslutninger, kan være
med til at skabe lydhørhed og forståelse for de daglige problemer og udfordringer, som busvognmænd i Danmark skal løse
og tage højde for i dagligdagen og den nærmeste fremtid - og
den fremtid, der blot ligger lidt længere væk.

Om Danske Busvognmænd:
•

•
•

- I sådan et job her, skal man kunne tale med alle, siger han og
forklarer, at det gælder alle steder, hvor man møder mennesker - om det er på de bonede gulve i ministerier og direktionsgange eller på oliebehandlede gulve i busværksteder og
garageanlæg. Det giver input til at arbejde med at gøre livet lidt
lettere for manden på gulvet, siger han.

Danske Busvognmænd er en faglig brancheforening for busvognmænd i Danmark.
Danske Busvognmænd blev dannet ved
fusionen 1. januar 1999 mellem Landsforeningen Danmarks Bilruter (LDB) og Turistvognmændenes Landsforening (TL).
Danske Busvognmænd repræsenterer i
dag omkring 270 busvognmænd, der
råder over knap 5.000 busser. Den danske bestand af busser er på omkring
9.000. (Kilde: De Danske Bilimportører)

Og manden på gulvet er i denne forbindelse de mange kvinder og mænd, som dagligt direkte eller indirekte sørger
for, at mange hundrede tusinde mennesker i Danmark kommer sikkert fra A til B - og helst inden for det aftalte tidsrum.

Michael Nielsen er også at den opfattelse, at hvis man kan lære noget af fortiden og se, hvad der aktuelt rører sig
andre steder i transportverdenen - både teknologisk og politisk - er der en god chance for, at man kan køre med bus
mod fremtiden - og ikke kommer til at stå alene tilbage ved nutidens stoppested.
Det med fortidens sammenhæng med fremtiden kommer til udtryk i det forhold, at Michael Nielsen, da han var i trafikforskningsgruppen på Aalborg Universitet, arbejdede med at finde ud af, hvad man køber transport på baggrund
af. Her - mange år efter - er spørgsmålet stadig aktuelt. For med nye muligheder for at finde vej ved hjælp af app’er
på smarte telefoner, kan det være afgørende for aktørerne at vide, hvad og hvorfor de to herrer, der sidder på Danske Busvognmænds kontor denne eftermiddag, vælger at købe lige netop den transportform, der kan bringe dem
frem til næste stop.
Magasinet Bus 2 - 2018
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Takst Vest forenkler billetpriser
i Jylland og på Fyn

Søndag 18. marts træder den sidste del af den landsdækkende takstreform i kraft for bus- og togtrafikken. Takst Vest skaber et fælles zonesystem for fire trafikselskaber og to togselskaber. Reformen
understreger rejsekortets hovedrolle som billetform i kollektiv trafik i Vestdanmark - den rolle, som
kortet oprindeligt var tiltænkt
Af Mikael Hansen, journalist for Magasinet Bus

”Fra 18. marts 2018 bliver det nemmere at finde den billigste billet til din rejse med tog og bus i Jylland og på Fyn.
Trafikselskaberne i Jylland og på Fyn ensretter nemlig priser og billetter vest for Storebælt og gør hele pris- og billetsystemet mere enkelt”.

Sådan præsenterer Rejseplanen og de vestdanske trafik- og togselskaber takstreformen Takst Vest. Rejsekortets
zoner bliver det fælles grundlag for takstberegningen. De hidtidige takstområder ophæves, og en lang række særregler i de enkelte trafikselskaber falder bort.
Magasinet Bus 2 - 2018
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De nuværende takstområder vist på
kortet ophæves søndag 18. marts.
Takst Vest betyder, at hvert trafikselskab fremover er ét takstområde.
(Kort: Trafikstyrelsen)

Der vil fortsat være tre grundlæggende takster:
•
•
•

enkeltbillet
rejsekort
periodekort

Enkeltbilletten er fortsat på papir. Det blå rejsekort har allerede erstattet klippekortene. Periodekortet er det grønne
rejsekort, som fra 18. marts bliver generelt gældende for de fire trafikselskaber og de to togselskaber.

Rejsekortet er sat i førersædet
Med Takst Vest får det blå og det grønne rejsekortet den rolle, som rejsekortet oprindeligt var tiltænkt: Universalbilletten til kollektiv trafik - brugbart overalt og med indbyggede rabatformer, så passageren automatisk får den mest fordelagtige pris med rabat for rejselængde og rejsemængde.
Sådan har det ikke været hidtil, hvor der har været masser at tilfælde af ulogiske priser - umulige at gennemskue for
de almindelige passagerer.

Fra 18. marts er rejsekortprisen altid den billigste. Det skyldes, at de seks parter er blevet enige om et fælles rabatsyMagasinet Bus 2 - 2018
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stem for rejsekortet. Jo mere man rejser, jo højere bliver rabatten. Der er fire rabattrin med rabat helt op til 40 procent, når man rejser mere end 34 gange pr. måned. Det fælles zonesystem garanterer samtidig en sammenhæng i
afstandsrabatten, også når man rejser på tværs af trafikselskabernes områder.

Den generelle undtagelse er pendlerrejser, hvor periodekortet er den billigste løsning. Og hvor går så grænsen mellem det blå rejsekort og det grønne rejsekort? Det kan der ikke svares entydigt på. Men grænsen ligger et sted mellem 30 og 40 rejser på samme strækning pr. måned. Forventningen er, at pendlerne er den gruppe, der hurtigst
finder ud af de nye takster.
Reformen er reelt skabt for alle de andre rejsende, som ikke rejser så tit. For dem er forenklingen til at tage og føle
på. Rejsekortet bliver den indlysende løsning for rigtig mange.

Takst Vest er derfor også et led i digitaliseringen af den kollektive trafiks billettering. Allerede nu er salget af enkeltbilletter på papir faldet markant. Rejsekort og mobilbilletter fylder mere og mere.
Andre rabatter
Rabatten på 20 procent på rejsekortrejser uden for myldretiden - den såkaldte off-peak rabat - udvides fra 18. marts
til at omfatte alle rejser indenfor et trafikselskabs område. Hidtil har den rabat kun været gældende indenfor et takMagasinet Bus 2 - 2018
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stområde, men takstområderne ophæves med reformen. ”Uden for myldretiden” defineres som hverdage 11-13 og
efter 18 samt hele lørdagen og hele søndagen.
Børnerabat bliver en fælles sats på 50 procent.
Pensionistrabat bliver en fælles sats på 25 procent.
Reformens pris: Togbilletter bliver dyrere end busbilletter
Er der så kun fordele ved Takst Vest?
Nej, selvfølgelig ikke.

Billetter for togrejser bliver dyrere end tilsvarende rejser med bus. Det forhold forklares med en kvalitetsforskel mellem tog- og busrejsen. Reelt er det et nødvendigt kompromis, som bygger på de kørselskontrakter, som DSB og Arriva Tog har med Transportministeriet. Her kalkuleres med et ca. 20 procent højere takstniveau end det, der gælder i
bustrafikken. Og det har ikke været muligt at blive enige om et fælles takstniveau for bus og tog i det nye takstsystem. Togbilletter i Vestdanmark skal derfor i fremtiden købes hos DSB og Arriva Tog - medmindre man bruger sit rejsekort - yderligere et argument for at bruge det blå eller grønne kort.
Takst Vest fastholder den gratis busrejse i hver ende af togrejsen, dog begrænses den gratis busrejse til selve omstigningszonen, hvor den i dag omfatter flere zoner i de enkelte byer. Dette er også en konsekvens af det nye fælles
zonesystem i Vestdanmark.
Takst Vest, Takst Sjælland og Takst Storebælt
Ensartede og sammenhængende takster for bus og tog kunne have været gennemført for længst - senest da rejsekortet blev indført. Men sådan gik det ikke. For det første blev rejsekortet meget forsinket, for det andet turde trafikselskaberne ikke indføre rejsekortet ud fra de oprindelige ideer - læs mere i næste afsnit. For det tredie turde
trafikselskaberne generelt heller ikke gennemføre nye takster og ny teknologi samtidig.

Så det hele endte i noget rod. Der hvor rejsekortet skulle have været den nye universelle tog- og busbillet, blev rejsekortet blot endnu en billettype blandt mange andre på trafik- og togselskabernes hurtigt voksende prisliste, hvor også
SMS-billet og mobilbillet blev tilføjet.
Hertil kom, at trafikselskaberne var indbyrdes uenige. Flere forsøg på at skabe et fælles landsdækkende taktsystem
mislykkedes. Samarbejdsklimaet gik samtidig fra afkølet til frostgrader. En kritisk rapport i 2014 fra Rigsrevisionen
satte fokus på problemerne, og et nyt koncept så dagens lys:
To takstreformer - en på Sjælland og én i Vestdanmark.

Takst Sjælland blev indført 15. januar 2017 og nu følger Takst Vest 18. marts 2018. Takst Sjælland og Takst Vest forenkler taksterne, men er temmelig forskellige.
Her temmelig forenklet:
• Takst Sjælland fastholder fælles takster for bus og tog, men har fravalgt rejsekortets mængderabat
• Takst Vest har forskellige takster for bus og tog, men fastholder rejsekortets mængderabat

Det sidste store problem var det tredje, men usynlige takstsystem: DSB’s Storebæltstakst. Det bygger på det politiske forlig om den faste Storebæltsforbindelse. Storebæltstaksten kunne ikke indpasses i et landsdækkende takstsystem - viste det sig.
Rejsekortvisionen
Mange af de nye fordele, men også mange problemer kommer fra den oprindelige vision for rejsekortet.
Visionen var at indføre en universal rejsehjemmel i bus og tog for hele landet. Rejsekortet skulle favne hele spektret
Magasinet Bus 2 - 2018
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fra enkeltbillet til periodekort i ét samlet koncept. Afstandsrabatten skulle håndteres via udmåling af den korteste afstand i fugleflugt, mængderabatten skulle være trinløs fra ganske få rejser til mange rejser pr. måned.

Rejsekortvisionen var ikke detaljeret på de enkelte punkter, men var et opgør med både bustrafikkens zonesystem
og med togsystemets rejselængde-princip. Opgøret var dog for vidtgående - både for trafik- og togselskaberne og for
passagererne.

Da det kom til praktikken kunne ingen foretage tilstrækkelig præcise kalkulationer for billetindtægterne i Rejsekortets
nye og ukendte univers. Der var også betænkeligheder ved at opgive enkeltbilletterne. Kunne man forlange, at alle
skulle have et rejsekort for at stige på bussen eller toget?
Det trinløse princip viste sig også svært at sælge til både politikere og passagerer. Derfor opstod der flere rabatsystemer til rejsekortet.
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Populært sagt plukkede hvert trafikselskab de elementer fra rejsekortvisionen, som de bedst kunne lide og som passede til de lokale forhold. Det er disse kludetæpper, som, Takst Vest og Takst Sjælland har gjort op med.
Ud med mange gamle særregler - ind med nogle få nye
Det er grunden til, at de enkelte trafikselskaber præsenterer Takst Vest på lidt forskellige måder.

Nordjyllands Trafikselskab (NT) går fra mange rabattrin for rejsekort til de fire, som gælder i Takst Vest. NT står også
for én af de større nye særregler: I Nordjylland er der stadig samme pris for bus- og togrejser - en konsekvens af
overtagelsen af den regionale togtrafik i 2017.
Midttrafik får også færre rabattrin på rejsekort, og prisen for klippekort på Midttrafik App stiger til rejsekortpris uden
rabat. Deltidsperiodekort i Midttrafik udgår.

I Sydtrafik forsvinder den hidtidige rejsekortrabat på 43 procent og erstattes af den nye fælles firetrinsrabat. Sydtrafik
tager 18. marts det sidste hug i udfasningen af periodekort på pap til fordel for det grønne periodekort.
I FynBus er ændringerne små, fordi der skete en delvis tilpasning til Takst Vest allerede i januar 2017. Dog udgår
FynBus’ endagsbillet.

DSB overgår til periodekort på rejsekort - det grønne rejsekort - 18. marts. DSB afskaffer desuden billigdage for 65billetter og ungebilletter og giver fra 18. marts en fast rabat på 25 procent for de to passagergrupper. Samtidig indføres en ”halv myldretidsrabat” for pensionister for rejser over Storebælt. DSB Klippekort på DSB App afskaffes for
rejser i Vestdanmark. DSB udvider samtidig udbuddet af orange billetter.
Arriva har endnu ikke specificeret konsekvenserne af Takst Vest i deres billetinformation.
Disse eksempler giver et fingerpeg om den yderst komplicerede proces, der ligger bag Takst Vest.

Fire trafikselskaber og to togselskaber bag Takst Vest
De fire trafikselskaber:
• Nordjyllands Trafikselskab
• Midttrafik
• Sydtrafik
• FynBus
De to togselskaber:
• DSB
• Arriva Tog

Bus & Tog sekretariatet har foretaget den omfattende arbejde med analyse og beskrivelse af Takst Vest detaljerede regelsæt.
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Kundeambassadører er klar til
at fortælle om Sydtrafik

Foreninger eller enkeltpersoner kan booke et oplæg om kollektiv trafik i det sydlige Jylland. Sydtrafiks nye kundeambassadører vil ud til kunderne for at fortælle om ruter, billetter og rejsekort. De er
en del af Sydtrafiks langsigtede strategi om at sætte kunden i centrum
Sydtrafik har gennem de seneste år rettet fokus direkte mod kunderne, der er blevet de vigtigste for trafikselskabet.
Det ses også i sloganet: ”Vi kører for dig”.

- Vores opgaver starter og slutter med kunderne. Det er kunderne, som er omdrejningspunktet for alle vores initiativer
og aktiviteter, og det er dem, vi kører busser og flextrafik for. Vores nye kundeambassadører skal ud og gøre den
størst mulige forskel for nuværende og kommende kunder, siger Jette Lauridsen, der er afdelingschef for Kunde og
Marked i Sydtrafik.
- Det seneste år har vi sendt chaufførerne på kursus i god serviceadfærd, forbedret vores kommunikation og markedsføring og gjort meget for at sætte kunden i centrum. Men vi skal fortsat forbedre os i 2018 for at give kunderne
den bedst mulige oplevelse af og med Sydtrafik, siger hun videre.
Sydtrafik er klar med nye kundeambassadører
Siri Jørgensen og Maria Holm blev i begyndelsen af 2018 ansat hos Sydtrafik som kundeambassadører. Deres primære opgave er at sikre kunderne de bedst mulige betingelser for at benytte den kollektive trafik.

- Det er ikke alle, der er helt sikre på det der med billetter og ruter. Hvordan køber jeg billetten, så jeg er sikker på at
få den rigtige, forklarer Maria Holm, der suppleres af kollegaen, Siri Jørgensen.

- Sidder man og overvejer det, så book os i dag på sydtrafik.dk. Vi vil så gerne ud til de mange kunderne, som vi ved,
at vi kan gøre en positiv forskel for, siger Siri Jørgensen.
Nye priser giver ekstra arbejde
18. marts ændrer Sydtrafik på sine priser og rabatter, og det vil give en øget arbejdsmængde for ambassadørerne.

- Det er klart, at det vil give flere spørgsmål, når priserne og rabatterne ændres i den kollektive trafik i hele Jylland og
på Fyn. Her er vi særligt opmærksomme på, at der er grupper, eksempelvis ældre, som skal tilbydes ekstra information end den, vi har på vores hjemmeside eller i foldere i bussen, siger Jette Lauridsen og tilføjer:
- Men alle kunder er velkomne til at booke os til et arrangement.

Book et oplæg

Foreninger eller enkeltpersoner kan gratis booke et oplæg fra Sydtrafik
Oplæggene kan handle om rejsekort, pendlermuligheder, om at finde information på Sydtrafiks hjemmeside, rejseplanens muligheder eller Sydtrafiks app, hvor man også kan købe billetter eller pendlerMagasinet Bus 2 - 2018
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Den regionale ruteøkonomi hos FynBus
er bedre end forventet

Der har i den seneste tid været en hel del skriverier om mulig nedlæggelse af busruter på baggrund
af, at FynBus i november forventede et underskud på 4,7 millioner kroner. Her i begyndelsen af februar kan FynBus melde om, at der i stedet for bliver tale om et lille overskud
På baggrund af det forventede underskud begyndte FynBus i tæt dialog med ejerne - kommunerne og Region Syddanmark - at overveje, hvilke mulige konsekvenser og eventuelle modforanstaltninger underskuddet skulle udløse.
Herefter fulgte en intens debat i medierne, der i overvejende grad kom til at handle om nedlæggelse af regionale
busruter _ rute 110-111 og rute 920.
Nu har det vist sig, at det forventede minus på den regionale kørsel i stedet er vendt til et lille overskud.

Årsagen til det ændrede resultat er en stigning i indtægterne i 2017, samt at prognosen for den regionale ruteøkonomi i 2018 var baseret på en forkert beregning af fordelingen af indtægter mellem kommunerne og regionen.

Som følge deraf forventer FynBus ikke at skulle iværksætte de besparelser på den regionale trafik, som har været
drøftet og været oppe i medierne igennem den sidste tid.

Gratist havde glemt både
sit navn og sin fødselsdag

En 20-årig mand glemte både at købe billet til bussen og sit eget navn og sin fødselsdag. Klokken 13.40 ringede en buskontrollør fra Klostertorvet i Aarhus til politiet, hvor han havde taget
den 20-årige i at køre uden billet
Den 20-årige gratist nægtede at opgive sine personoplysninger. Da politiet kom frem, kunne manden med den
meget dårlige hukommelse stadig ikke huske sit navn. Derfor blev han til sidst anholdt, så politiet kunne sikre
hans identitet.

Nu kunne manden pludselig huske sin fødselsdag og sit navn. Han kunne også huske, at han med vilje ikke
havde købt billet, fordi han ikke havde nogen penge. Det kostede ham ud over en kontrolafgift også en sigtelse
for at nægte at udlevere sit navn til politiet.
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Togbussen redder situationen

Takket være et solidt netværk af busvognmænd, kan hundredevis af togpassagerer stort set altid befordres videre med togbus, når togene står stille. Det er Papuga Bus i Vejle, der koordinerer indsatsen, når der kaldes på togbusser
Af Mikael Hansen, journalist for Magasinet Bus

For kort siden havde denne artikels forfatter lejlighed til at køre med togbus, fordi togdriften blev midlertidig indstillet
på den travle hovedstrækning over Sjælland på grund af en personpåkørsel. Sammen med flere hundrede andre
strandede togpassagerer havde jeg god tid til at formulere mine spørgsmål om togbusser, mens jeg ventede på at
netop en eller flere togbusser dukkede op og kunne befordre os videre.
Det er Papuga Bus i Vejle, der har kontrakten på togbuskørsel for DSB. Magasinet Bus har spurgt busvognmand
Peter Papuga om, hvordan et typisk udkald af togbusser forløber.

- Der findes ikke et typisk udkald, desværre må jeg sige, for så ville det være nemmere at planlægge, forklarer Peter
Papuga og fortsætter:
- Det afhænger helt af årsagen til, at der skal sættes togbusser ind. Er det en personpåkørsel, et skinnebrud, et tog
der ikke kan køre? Og er det i Slagelse eller i Gråsten? Indsættelsen af togbusser afhænger helt af omstændighederne og stedet.
Sådan sættes togbuskørslen i gang
Det hele starter med en opringning fra DSB til Papuga Bus om indsættelse af togbusser. Her fastlægges antallet af
busser, de relevante stationer og den strækning, togbusserne skal køre på.
- Så går vi i gang med at kontakte det store netværk af busvognmænd, som vi trækker på. Vi spørger selvfølgelig
først de kolleger, der bor tæt på de stationer, vi skal køre fra. Når vi har besked om hvilke busser, der kan køre, og
hvornår de kan være fremme, kan den egentlige planlægning begynde, siger Peter Papuga og fortsætter:

- Det kan ikke undgås, at der vil være en vis ophobning af passagerer. Der går altid et stykke tid fra togene stopper,
til togbusserne kaldes ud og endnu mere tid, før busserne kan være fremme. DSB og Banedanmark skal først finde
ud af årsagen, og hvis det er en personpåkørsel, er politiet og beredskabet inde over. I disse tilfælde er det politiet,
der afgør, hvornår togene kan køre igen. I andre tilfælde er det Banedanmark eller DSB, der kan beslutte at åbne
togdriften. Det er ved de mere alvorlige og tidkrævende hændelser på banenettet, at busserne bliver sat ind.
Professionelle chauffører
Generelt er det topprofessionelle buschauffører, der kører togbus. Det er erfarne turistbuschauffører, der er øvede i
at håndtere uvante situationer.

- I første omgang handler det om at få gang i flowet og at få de ophobede togpassagerer videre på rejsen. Hvis det
for eksempel er mellem Odense og Nyborg vil de første busser kører direkte. Enkelte af de næste busser kan eventuelt gøre holdt i Langeskov, hvis der er passagerer, der skal dertil, siger Peter Papuga.

Selv om der er tale om ekstraordinær kørsel, er det Peter Papugas erfaring, at det som nu i lavsæsonen for turistkørMagasinet Bus 2 - 2018
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sel er forholdsvis enkelt af skaffe de nødvendige busser og chauffører. Busser vil der altid være til rådighed. Chaufførerne kan det være lidt sværere med.
- Nogle holder måske hviledøgn i henhold til køre- og hviletidsreglerne, og så er der selvfølgelig også nogle, som
bare holder fri og trækker lidt på det, hvis de skal smide morgenkrydderen fra sig. Men mange turistchauffører bliver
let tændt på at udføre den slags opgaver - det ser vi mange eksempler på. Og jeg ved som regel hvilke vognmænd,
der har denne type chauffører. Dem ringer jeg til først.
I turistbussernes højsæson kan det være meget vanskeligt at skaffe det nødvendige antal busser og chauffører til
togbuskørsel.

Afslutningen
Togbuskørslen afsluttes som regel i etaper. Papuga Bus får en ny opringning fra DSB, som fortæller, hvornår de første tog kører igen på strækningen. Herefter begynder nedtrapningen af antallet af busser, og her afhænger det igen
af årsagen til togstoppet. Måske kan togene kun kører i ét spor, og så der brug for togbusser yderliggere et stykke
tid.

- Vi vil typisk holde nogle af busserne tilbage på stationerne et stykke tid efter at togdriften er begyndt igen. Det kan
være nogle passagerer, som står tilbage og dem tager de sidste busser sig af. Vi har selvfølgelig en tæt kontakt med
vognmændene undervejs, og de får også tilbagemeldinger fra chaufførerne. Det foregår på en meget effektiv og uformel måde.

Peter Papuga afslutter snakken med at understrege, at det er yderst sjældent, at der kommer klager over togbuskørslen. Chaufførerne bliver som regel modtaget som ”frelsende engle”, og de yder en flot service, som bliver påskønnet
af passagererne.
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Billetten dækker til bus og tog - plus lidt mere

Nordjyllands Trafikselskab (NT) har i samarbejde med Region Nordjylland og de nordjyske kommuner lanceret Plustur - en ny kørselsordning, der skal forbinde landområderne med den kollektive trafik og derved styrke mobiliteten markant i de områder, som ikke er dækket af almindelig bus- og
togtrafik. Plustur er også koblet sammen med den øvrige kollektive trafik via Rejseplanen.dk, så plusturen er lige ved hånden, når man tager sin smarte telefon med i lommen
NT har kørt det nye flextrafik-tilbud, Plustur, ud i hele Nordjylland. Der er tale om en ny kørselsordning, der kan benyttes i landområder, hvor hverken bus eller tog kører hele vejen til det ønskede område inden for regionen. Plustur
fremsøges og bestilles via Rejseplanen.dk som en del af en almindelig rejse og er designet til at forbinde kunderne
med den nærmeste kollektive trafik til en fast pris på 22 kroner per person.

- Formålet med Plustur er at løfte mobiliteten i de nordjyske landområder ved at tilbyde kunderne en prisvenlig og integreret kollektiv trafikløsning, der nemt og bekvemt søges frem i Rejseplanen som en del af en almindelig rejse.
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Vores kunder i yderområderne bliver dermed koblet på vores hovednet gennem en fleksibel kørselsordning, som effektivt balancerer mobilitet og økonomi. Vi håber derfor, at endnu flere nordjyder vil benytte sig af den kollektive trafik
i fremtiden, siger Mette Henriksen, der er chef for kunder og salg hos NT.
Plustur gør det dermed muligt at rejse mellem en adresse og et stoppested - eller et stoppested og en adresse. Kørselsordningen vil dermed udgøre en mindre del af den samlede rejse. Ordningen følger bussernes og togenes dagsruter og skal bestilles via Rejseplanen.dk mindst to timer før planlagt afgang.
Foregangsregion for kollektiv trafik
Plustur udspringer af et storstilet samarbejde mellem NT, Region Nordjylland og samtlige nordjyske kommuner.
Siden maj 2017 har Plustur kørt som pilotprojekt i henholdsvis Hjørring og Jammerbugt Kommune. Her har kørselsordningen, som skal ses som et svar på nogle af de mobilitetsudfordringer, der eksisterer i visse landområder, været
en succes.

- Vi står sammen i regionen om at skabe nye og innovative trafikløsninger, der kan styrke den kollektive trafik for alle
nordjyder. Vores ambition har i mange år været at gøre Nordjylland til foregangsregion på trafikområdet ved at sætte
mobilitet og sammenhængskraft i centrum - og det til trods for at vi i Nordjylland har mange små bysamfund og tyndtbefolkede områder, siger Mette Henriksen og fortsætter:
- Plustur udgør blot seneste skud på stammen, og vi glæder os meget over at kunne tilbyde en attraktiv løsning til
vores kunder, som ikke er fast forbundet med resten af regionen via den kollektive trafik. Det bliver de nu med Plustur, der strækker hovednettet ud til kanten af hele regionen.

Plustur er for alle
Siden lanceringen i hele Nordjylland er initiativet blevet godt modtaget af kunderne. Således viser tal fra NT i perioden fra 3. januar 2018 og frem til 10. februar, at der blev foretaget i alt 74 kørsler med Plustur, hvoraf godt 64 procent
af de i alt 105 rejsende var kvinder. Tallene viser også, at samtlige aldersgrupper fra de 20 til 29-årige og op til de 80
til 89-årige har benyttet sig af kørselsordningen. Det gælder i særdeleshed aldersgruppen 40 til 49-årige, der står for
mere end 30 procent af kørslerne i perioden.

Disse tal står i kontrast til kørselsordningen Flextur, som er NT’s andet åbne flextrafik-tilbud til kunder på tidspunkter
samt i områder, hvor den almindelig kollektive trafik ikke dækker. Modsat Plustur udgør Flextur dog et decideret alternativ til den almindelige kollektive trafik, der anvender en separat takst og
kører fra adresse til adresse, og som derfor ikke er integreret i løsninger
såsom Rejseplanen.
- Plustur er et kørselstilbud målrettet de få i nogle bestemte landområder,
som har manglet en integreret kollektiv trafikløsning. Hvor Flextur primært
bestilles af ældre, har vi med tallene fået vished om, at Plustur rammer
ned i et andet mobilitetsbehov hos en yngre aldersgruppe, eftersom at
mere end to ud af tre Plusture bestilles af personer i alderen fra 20 til 49
år. Vi kan dermed konstatere, at vi foreløbigt er lykkedes med at udvide
den kollektive trafik og vores produktpalette til andre målgrupper – og det
var netop et af vores succeskriterier for Plustur, siger Mette Henriksen.
På NT’s kampagnesite - dinverdenrundt.dk - er det muligt at læse mere
om plustur.
Interesserede kan læse mere om Plustur i Nordjylland her:
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Om Plustur:
•

•

Plustur er flextrafik, som kan
benyttes i de tilfælde, hvor
bussen eller toget ikke kører
hele vejen
Man bliver kørt mellem
adresse og stoppested eller
stoppested og adresse. Plustur
vil altid skabe forbindelse til
den nærmeste kollektive trafik
og man vil derfor aldrig blive
kørt hele vejen med Plustur.
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Fransk bilproducent samarbejder
med delebils-tjeneste

GreenMobility har indgået en international samarbejdsaftale med Renault. Samarbejdet mellem GreenMobility og Renault er et afgørende skridt for international udvikling og vækst med fokus på elbiler udviklet til bykørsel. Målsætningen handler om at være tilstede i de byer, hvor potentialet for
car-sharing er størst
Dele-biler er relevante, hvor massiv trafik, luftforurening og udvikling af en mere moderne infrastruktur er påkrævet. Samarbejdet mellem
GreenMobility og Renault skal give begge parter vigtig know how i udviklingen af det bedste
produkt og den bedste service til brugerne, når
det gælder om at
tilbyde smarte mobilitetsløsninger.

Torben Andersen, der er administrerende direktør i GreenMobility, der blev skabt i oktober
2016, mener at samarbejdet vil løfte og accelerere udbredelsen af konceptet til flere byer.
- Renault er den førende producent af el-biler
globalt, og vi ser frem til de muligheder, det
tætte samarbejde vil give, siger han.

Ifølge GreenMobility er efterspørgslen efter
car-sharing for el-biler stærkt stigende rundt
omkring på jorden i disse år. Især skal byerne
finde nye løsninger, der er bæredygtige og i
tråd med samfundsudviklingen. Her passer elbiler og delebilkoncepter ifølge GreenMobility
og Renault perfekt til behovet og derfor er det
også essentielt, at Renault er en global producent.

- Vi ser frem til at se endnu flere Renault ZOEelbiler med et GreenMobility logo rundt omkring på Jorden, siger Torben Andersen.

Anders Wall (tv), Sales Director, Gilles Normand, SVP Global Electric
Vehicle, Olivier Gaudefroy, Vice President i Renault, Henrik Isaksen,
bestyrelsesformand, Torben Andersen, administrerende direktør og
Benjamin Rebisco.

Om GreenMobility A/S
•

•
•
•

Med en flåde af 400 Renault ZOE El-biler i København tilbyder GreenMobility en nem, fleksibel og bæredygtig
transport løsning for den moderne bybo
Bilerne står klar overalt i København og lokaliseres nærmere via en app, der blandt andet styrer booking, åbning
og lås af bilen - det er nemt og ligetil
GreenMobility’s ambition er at være blandt de førende på
det voksende markedet for by-dele-biler, der også er bæredygtige og moderne
GreenMobility blev etableret i oktober 2016 og i juni 2017
blev virksomheden registreret på Nasdaq Børsen i København
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- Nye skilte men samme gode service!
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Markedets laveste strømforbrug
Eﬀektive Lysdioder
En synsvinkel på hele 130°
LED-skilte med en usædvanlig lang levetid og helt vedligeholdelsesfrie.
Bruger energibesparende super bright lysdioder.
ECO-LED-display systemet udmærker sig ved, som de eneste at kunne styres via
netværk med RJ45 stik, og er dermed fremtidssikret til dri med bus computer.
Automatisk lysstyrke regulering giver perfekt læsbarhed under
alle lysforhold.

Sindballevej 27, Lindved. DK -7100 Vejle - Tlf.: 7585 1777 - www.mekasign.dk
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Flybusser henter kunderne hjemme
- og kører dem til lufthavnen
I november 2016 kørte Flygbussarne Door to Gate ud for at hente de første kunder, der skulle til Arlanda og videre med fly til Indien. Godt et år efter kører selskabet til syv svenske lufthavne fra ni
byområder, så 85 procent af dem, der skal med fly fra en svensk lufthavn, kan vælge at rejse med
en af selskabets busser. I dag er Flygbussarna Door to Gate så sikre på deres service, at de har
åbnet for, at kunderne kan give chaufførerne stjerne efter rejsen
Med op til fem stjerne kan kunderne vurdere chaufførerne på en række punkter - blandt andet:
Var chaufføren hjælpsom
Oplevede kunder at chaufføren kørte behageligt, trygt og roligt?

Hvis en chauffør lander på et lavt niveau, får kunderne mulighed for at skrive deres kommentar.

- Det giver os en god mulighed for hele tiden at følge op og agere, når vores kunder ikke er 100 procent tilfredse,
siger Björn Grane, der er forretningschef hos Flygbussarna Door to Gate.
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- Men mindst lige så vigtigt er det, at vi får mulighed for at bekræfte chaufførerne i, at de udfører et godt arbejde,
siger han.
Funktionen har været tilgængelige i nogle uger, om chaufførerne ligger på 4,5 stjerne i gennemsnit.

Björn Grane peger på, at selskabet hele tiden arbejder på at hjælpe chaufførerne til at blive endnu bedre og forstå,
hvad kunderne opfatter som et højt serviceniveau.
Flygbussarne Door to Gate er baseret på, at der sædvanligvis køres med flere grupper på vej til lufthavnen.

På årsplan foretages der over fire millioner rejser med Flygbussarne Door to Gate. Over halvdelen af kilometerne bliver kørt på fossilfrit brændstof. Flygbussarne Door to Gate arbejder med at reducere miljøbelastningen fra aktiviteterne ved at chaufførerne skal køre grønt, og ved at øge andelen af busser, der bruger biobrændstof.

Flere busser tager færgen til Bornholm

Ystad Havn, der har færgeforbindelser til Polen og Bornholm, har i 2017 haft flere
busser på kajen med Bornholm som mål
De daglige færgeforbindelser til Bornholm har sejlet med flere passagerer. En del af passagerne kommer om bord i busser. Ystad Havn oplyser, at antallet af busser, der kører til Bornholm fortsat stiger, hvilket kan forklares med en stigning i antallet af dagsturister til Bornholm i
kombination med øgningen af den regulære bustrafik mellem Bornholm og København.

Mangler du et nummer af Magasinet Bus?

Du kan hente tidligere numre af Magasinet Bus her:
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Politisk flertal sender el-tog i udbud

Andreas Steenberg, der er transportordfører for Radikale i Folketinget skriver på twitter, at dagen i
dag er en stor dag for den grønne omstilling og togdriften i Danmark. Han har på Radikales vegne
indgået en aftale om at erstatte DSB’s IC3- og IC4-tog med 150 nye el-tog, som virker, er billigere i
drift og forurener mindre

Planen er, at DSB’s IC3- og IC4-tog skal køres ud på et sidespor i løbet af 2020'erne og erstattes af eltog. Indkøbet
af eltogene skal sendes i udbud med et krav om, at producenten også vedligeholde dem.
- Vi skal have nye og pålidelige eltog, siger transportminister Ole Birk Olesen (LA) ifølge ritzau.

Ministeren lægger vægt på, at IC4-skandalen ikke skal gentages. Derfor skal der købes el-tog af en type, som i forvejen kører på europæiske jernbanestrækninger.

Når el-togene begynder at køre ind på skinnerne - en stor del af skinnenettet er elektrificeret, mens en stor del af det
øvrige skinnenet bliver det i de kommende år - vil de problemfyldte IC4-tog, der er blevet bygget i Italien i begyndelsen af 2000-tallet og i dag fortrinsvis kører som regionaltog, blive kørt ud på et sidespor og sandsynligvis skrottet.
IC3-togene, der er bygget i perioden fra 1989 til 1998 ventes udfaset med udgangen af 2027.

Lidt om IC4:

IC4-toget, der er DSB's nyeste lyntogs- og intercity-togsæt, er produceret af AnsaldoBreda i Italien. IC4togene er dieseldrevet og består af fire vogne med i alt 204 siddepladser. Toget er bygget til en maksimalt
tilladt hastighed på 200 km/t. Op til tre IC4-togsæt kan sammenkobles med i alt 612 siddepladser.
Togsættene skulle have været leveret og sat i drift i perioden 2003-2006, hvor det var planen, at de skulle
udgøre rygraden i trafikken mellem landsdelene. Men leveringsvanskeligheder og fejl betød, at de første
IC4-tog først kom ud at køre i prøvedrift i 2007. DSB har fået leveret 82 togsæt, hvor ikke alle er kommet
eller kommer ud at køre. Det er vurderingen, at 77 af togsættene kan være i drift i 2019.
Det 82. og sidste togsæt blev leveret til DSB i september 2013, og i oktober 2014 rundede IC4-togene 10
mio. km i drift. I december samme år konkluderede en uafhængig rapport, at IC4 er en dårlig investering,
men at 77 af togsættene kan være i drift i 2019.

Lidt om IC3:

IC3-toget er et dieseldrevet togsæt, der består af tre vogne med mellem 140-177 siddepladser og
en maksimalt tilladt hastighed på op til 180 km/t. Togene er bygget i 1989-98 af ABB Scandia i Randers i 153 eksemplarer, hvoraf 96 togsæt benyttes af DSB i intercity- og lyntogstrafikken. Hos DSB
kan op til fem togsæt sammenkobles til en samlet længde på 292,5 meter og med i alt 720 siddepladser.
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Leverandør skal også vedligeholde el-tog

Folketingets partier er med undtagelse af Enhedslisten blevet enige om at sætte gang i indkøbet af
nye elektriske tog, der skal køre persontransporten på skinner ind i fremtiden. Indkøbet skal ske i et
samlet udbud, hvor leverandøren af de tog, som skal erstatte DSB’s nuværende togflåde, også skal
stå for vedligeholdelsen. Det vil efter det politiske flertals opfattelse skabe de bedste forudsætninger
for god og driftstabil togdrift til passagererne med færrest mulige risici
Indkøbet af nye elektriske tog bliver sat i gang på baggrund af en folketingsbeslutning fra sommeren sidste år, hvor
Folketinget gav DSB grønt lys til at gå videre med processen med at indkøbe en ensartet flåde af nye driftstabile og
velafprøvede eltog. De nye eltog, der ventes at komme ud at køre på de danske skinner i 2024, skal erstatte DSB’s
aldrende IC3- og IR4-tog samt de nye og problemfyldte IC4-tog, som på grund af dårlig driftstabilitet ikke er blevet
sat i drift som oprindeligt planlagt.

DSB kan med beslutningen udsende udbudsmaterialet for toganskaffelsen, som har en beløbsramme på mellem 17
og 22 milliarder kroner til indkøb, vedligehold og opførelse af blandt andet nye værksteder. Togene skal anskaffes via
en rammeaftale på mindst 90 togsæt og højst 250 togsæt, som skal udgøre fremtidens elektriske togdrift i Danmark.
Med dagens aftale forventes de første tog at blive leveret fra årsskiftet 2023/2024.

Som led i forberedelserne af DSB’s udbudsmateriale er parterne enige om, at DSB’s udbud af Fremtidens Tog skal
omfatte en såkaldt Full Service Agreement (FSA), hvor hele vedligeholdelsesopgaven outsources til producenten.
Det betyder, at hele vedligeholdelsesansvaret for DSB’s nye eltog i fremtiden outsources til den producent, som også
laver togene.
- Vi er enige om, at det skaber de rigtige incitamenter til at levere de bedst mulige tog til passagererne, hvis producenten samtidig får opgaven med at skulle vedligeholde dem efterfølgende, siger transport, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA).

- På den måde sikrer vi, at producenten, togoperatøren og togpassagererne har samme interesse. Nemlig at togene
har den bedst mulige driftstabilitet, når de tages i brug. Samtidig fjerner vi en række risici for staten, hvis der skulle
opstå uenigheder om ansvaret for fejl på togene, efter de er blevet leveret. Det har vi jo set skræmmende eksempler
på før i tiden, siger han videre.

Med aftalen skal der ske en tilpasning af det foreliggende udbudsmateriale om Fremtidens Tog, hvilket DSB vil færdiggøre hurtigst muligt. Parterne bag aftalen lægger i forbindelse med udbuddet vægt på, at der indgås en vedligeholdelseskontrakt med en leverandør, som sikrer, at der gælder danske løn- og arbejdsvilkår på værkstederne, og at
producenten, der skal være ansvarlig for vedligeholdelsen, er forpligtet gennem sociale klausuler om blandt andet
uddannelses- og praktikpladser.
DSB har ved udarbejdelsen af udbudsmaterialet været i dialog med Danske Handicaporganisationer og sikret, at de
nye tog vil overholde internationale handicapkonventioner og europæiske handicapregler.
Inden endelig kontraktindgåelse skal DSB’s beslutning forelægges til politisk beslutning på baggrund af en ekstern
kvalitetssikring. Det forventes at ske omkring årsskiftet 2019/2020.
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Brintbusser skal køre i Nordjylland

Der er flere producenter af brintbusser i Europa. Sidste år besøgte en brintbus fra Hamburg - leveret af polske Solaris københavn. (Foto: Jesper Christensen)

Aalborg Kommune og Region Nordjylland har sendt et køb af tre brintbusser i udbud. Brintbusser er
busser med el-motorer, der får strøm via brændselsceller, hvor brint fra en tryktank bliver omdannet
til el, i stedet for strøm fra batterier
Region Nordjylland og Aalborg Kommune vil købe de tre busser til brug i en forsøgsordning, der blandt andet er finansieret via midler fra EU Kommissionen’s FCH JU (Joint Undertaking). Udover levering vil Region Nordjylland og
Aalborg Kommune indgå en tre et halvt-årig service- og vedligeholdelsesaftale.
Busserne skal leveres, serviceres og vedligeholdes i Region Nordjylland. Der skal leveres to brintbusser til Region
Nordjylland og én til Aalborg Kommune med tilhørende vedligeholdelsesaftale.

Der udbydes optioner på forlængelse af service- og vedligeholdelsesaftalen, således at den samlede driftsperiode inklusiv service og vedligeholdelse kan udvides til i alt seks et halvt år regnet fra overtagelsesdagen.
Den samlede værdi for de tre brintbusser er anslået til 18 millioner kroner.
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16 polske hybrid-busser
skal køre i havnebyen Szczecin

Den polske producent af busser, Solaris Bus & Coach S.A. i byen Bolechowo i nærheden af Poznan
i den vestlige del af landet, har fået en ordre på 16 hybridbusser, som skal leveres til havnebyen
Szczecin ved Østersøen og grænsen til Tyskland
Otte af busserne er led-busser, mens otte busser er busser på 12 meter. Hybridbusserne, som Solaris skal levere til
Szczecin bliver drevet af en el-motor, der får energi fra batterier. Batterierne lades op af en generator, der bliver drevet af en 4,5 liters dieselmotor i 12-meter busserne.

Busserne kan køre udslipsfrie ved hjælp af en særlig funktion. Takket være et stop-start system, der opsamler bevægelsesenergien ved opbremsninger i superkapacitorer, kan dieselmotoren kobles helt fra, når bussen holder ved et
stoppested og åbner og lukker dørene. Når superkapacitorerne løber tør for strøm, slår dieselmotoren til igen.
Busserne får også installeret en GPS som sammen med tilhørende software tillader aktivering af en Arrive-and-Go
function. Denne funktion tillader at slukke helt for dieselmotoren, når den nærmer sig et busstoppested. En række
test har vist, at ved at benytte denne funktion, kan man spare op til 20 procent brændstof sammenlignet med tilsvarende køretøjer med konventionelle drivliner.

Dertil kommer, at dieselmotoren er så stille, at støjniveauet fra busdrift kan nedbringes betragteligt - hvilket er særligt
efterspurgt i bycentre med mange beboere.
Solaris leverede i slutningen af 2017 25 hybridbusser til byerne Kielce og Tomaszów Mazowiecki. I de seneste uger
har Solaris leveret eller indgået aftaler om levering af 127 hybridbusser i Polen. Nye ordre er indgået med busoperatører i Czechowice-Dziedzice, Legnica, Luboń, Oświęcim, Pabianice, Piła, Płock, Pobiedziska, Świnoujście og som
nævnt ovenfor, Szczecin.
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Nissans elektriske varebil er også
en personbil med plads til syv personer

Den japanske bilproducent, Nissan, har lanceret en ny udgave af sin elektriske bil - e-NV200 - der
kan fåes som varebil eller som en stor personbil med plads til syv personer

Som personbil har e-NV200 fået tilføjet et Evalia. Bilens modulopbyggede sædeindretning giver god plads til bagage
eller værktøj. Den er på nuværende tidspunkt den eneste 100 procent eldrevne syv-personers bil i Europa og er et
godt alternativ til eksempelvis taxifirmaer.
Afhængigt af udstyrsvariant leveres Nissan e-NV200 med eksempelvis som eksempelvis bakkamera i farver, Bluetooth-tilslutning, nøglefri betjening og fuldt integreret navigationssystem. Navigationssystemet er blevet forbedret i
forhold til den tidligere generation og giver førerne af e-NV200 en bedre brugeroplevelse.

Med NissanConnect EV-app’en kan føreren kan organisere sin dag og sine ture. Med betjening via smartphone, tablet eller computer kan ejerne intuitivt følge og logge chaufførrapporterne digitalt. De kan tjekke oplysninger om batteriets opladningstilstand, starte opladning af batteriet og indstille bilens klimaanlæg fra deres apparat (via appen eller
You+Nissan-internetportalen). Alle de informationer, kunderne har brug for - inklusiv opladningsstatus og energiforbrug - vises også tydeligt i bilens instrumentpanel.
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Volvo Busser skal levere 12 hybride
til Krakow i Polen

Det polske marked for hybridbusser, der kombinerer el- og dieseldrift, er voksende. Det kan man eksempelvis mærke hos Volvo Busser, som har fået en ordre på 12 Volvo 7900 Hybrid ledbusser til
den kollektive bytrafik i byen Krakow. Volvo Busser har ind til nu solgt over 50 hybrid-busser til busoperatører i Polen
De 12 hybrid-busser, der skal leveres i løbet af efteråret i år, bliver produceret på Volvo Busser’s produktionsanlæg i
Wroclaw, som har haft en serieproduktion af hybridbusser siden 2010. Volvo Busser har ind til videre leveret hybridbusser til Wroclaw, Inowrocław, Tarnowskie Góry og Warzawa. Volvo Busser’s hidtil største ordre på elektrificerede
busser i Polen er 35 hybridbusser til byen Sosnowiec - hvoraf 10 er ledbusser.
Volvo Bussers elektro-mobilitetsprogram omfatter hybridbusser, el-hybridbusser og helt elektriske busser.

Volvo Busser har totalt solgt over 3.800 elektrificerede busser til byer i 22 lande. De største aftagere er Storbritannien, Colombia og Spanien.

Volvo Busser’s hybrid-bus er drevet helt elektrisk - lydløst og udslipsfri - fra stilstand og op til en hastighed på 15-20
km/t. Ved højere hastigheder bliver bussen drevet af en mindre firecylindret dieselmotor. Energi, som bliver genereret
ved opbremsning, bliver lagret i bussens batterier og bliver brugt til at drive el-motoren og andre systemer.
Hybridbusserne fra Volvo Busser bruger 30-40 procent mindre brændstof og udsender 30-40 procent mindre CO2 og kun halvt så meget NOx og partikler sammenlignet med tilsvarende dieseldrevne busser.
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Forskere på Aalborg Universitet:

Biogas kan bane vejen for grøn transport
Frem mod 2030 kan den europæiske biogasproduktion stige til det firdobbelte. Det viser forskning
på Aalborg Universitets Institut for Energiteknik, der fysisk ligger i Esbjerg. Der er tale om en stigning, der kan skabe grundlag for, at 20 procent af transportsektoren til den tid kan køre på grønt
brændstof.

Det gælder blandt andet busser og tung transport med lastbiler, der både vil udlede mindre CO2 og færre partikler,
end tilsvarende lastbiler og busser, der kører på konventionel dieselolie.

- Mens overgangen til vedvarende energi går fornuftigt på kraftvarme- og energiområdet, så halter transportsektoren
efter. Det vil man kunne lave om på, hvis vi formår at udnytte det store potentiale, der er for at øge biogasproduktionen frem mod 2030, siger Jens Bo Holm-Nielsen, der er sektionsleder på Institut for Energiteknik ved Aalborg Universitet i Esbjerg.

Jens Bo Holm-Nielsen, der er en af Europas førende biogaseksperter forklarer, at prognosen bygger på hans og kollegernes forskning gennem de seneste tre år. Forskningen omfatter blandt andet en detaljeret kortlægning af hele det
europæiske anvendelsesareal til landbrug (GIS-mapping). Kortlægningen viser, at der er enorme mængder husdyrgødning, halm og græs til rådighed, som tilsammen skaber grundlaget for en bæredygtig biogasproduktion - uden at
kompromittere fødevareproduktionen.
Magasinet Bus 2 - 2018

Miljø

- Vi taler kun om at bruge affalds- og biprodukter i produktionen, så vi hele tiden kan sikre, at vi går bæredygtigt til
værks. Det er ikke bæredygtigt, hvis vi bruger afgrøder eller fødevarer, der kunne være brugt som foder til dyr, eller
som mad til mennesker - det kunne for eksempel være hele majsafgrøden, siger Jens Bo Holm-Nielsen.

Han pointerer, at man i Tyskland ser en udbredt brug af energimajs i biogasproduktionen, men at det er et udtryk for
en skæv udvikling, når det gælder bæredygtighed. Det er dog en udvikling, der kan rettes op på ved at bringe AAUforskernes resultater i anvendelse, ligesom det er sket i Danmark gennem de senere år.

Vedvarende energi, der kan lagres
Mens både sol- og vindenergi fortsat er udfordret af begrænsede muligheder for at lagre store mængder energi, så
ser det bedre ud for biogas. Opgraderet biogas - eller biomethan/bionaturgas - kan nemlig lagres i naturgasnettet og
først bruges, når behovet er der. I dag kører flere buslinjer i de større byer på bionaturgas - linje 5C i København er
et eksempel. Men i fremtiden vil det kunne blive aktuelt for langt flere både busser og lastbiler.
- Transportsektoren er ved at få øjnene op for de gode muligheder, biomethan giver, fordi det viser vejen til at gøre
sektoren meget mere klimavenlig, end den er i dag. Hvis sektoren udnytter det fulde potentiale, vil vi kunne se, at
mindst 20 procent af sektoren kører på grønt brændstof i 2030, siger Jens Bo Holm-Nielsen.

Succes kræver samspil mellem flere aktører
For at opnå det fulde udbytte af potentialet for biogasproduktionen, kræver det, at flere parametre går op i en højere
enhed. Blandt andet kræver det et positivt samspil mellem producenterne, branchen og politikerne.
- Vi har set, hvor hurtigt det er gået siden 2012. Vi har opnået store resultater på biogasområdet netop fordi, de forskellige parter har arbejdet i samme retning. Det bliver vi nødt til at holde fast i fremadrettet, hvis vi skal sikre en
mere grøn transportsektor, siger Jens Bo Holm-Nielsen.

I branchen betyder det, at der skal holdes fokus på at reducere omkostninger både på det råmateriale, der bruges i
anlæggene og på teknologien. Og den proces er man godt i gang med, vurderer Jens Bo Holm-Nielsen, der har set
fine eksempler på en lignende øvelse i Offshore Wind-branchen.
- I biogasbranchen er man meget villig til at indgå i forsknings- og innovationssamarbejder med universiteterne, så
man kan nå frem til en mere robust og low cost produktion, siger han og tilføjer:
- Og det er der, vi som forskere kommer ind i billedet.

Fra politisk side har man en målsætning om, at halvdelen af Danmarks husdyrgødning skal bruges til biogas. Det kan
blive en realitet i løbet af de næste 10 år, hvis det politiske fokus på denne ressource fastholdes.
Kontrolleret proces bag biogasproduktionen
En grønnere transportsektor og en energiform, der kan lagres, er de åbenlyse gevinster ved at gå biogasvejen. Men
man vil også se en række afledte effekter af biogasproduktionen. For landmanden, der leverer husdyrgødningen til
biogasanlægget, betyder det, at han får afgasset gylle tilbage til sin jord. Det indeholder flere og bedre plantenæringsstoffer, end det gjorde inden turen gennem reaktoren. For omgivelserne vil det betyde, at der vil være færre lugtgener, og endelig er kontrollen med, hvad der kommer tilbage til marken streng, så det giver også en øget
fødevaresikkerhed.
- Det er helt afgørende, at vi kender kilderne, der leverer til biogasanlæggene. Vi skal ikke ud at forurene landbrugsjorden. Det skal tilbage i fødekæden og skabe værdi der, siger Jens Bo Holm-Nielsen.
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Brintteknologi kan være
Danmarks næste eksporteventyr

Der er stort miljøpotentiale i brintteknologi. Men hvis brint skal konkurrere med naturgas, benzin og
diesel, skal prisen ned. Især processen, der danner brint (elektrolyse), er for dyr. Et projekt skal
lægge grundstenen for det, der kan blive et nyt eksporteventyr med muligheder for at brint kan bidrage til transportområdets behov for energi

Hvis energiforsyningen både skal være stabil og i højere grad baseret på vedvarende energikilder, skal vind- og solenergi kunne lagres - eksempelvis som brint.
Brint kan lagres på flere måder. Det kan skydes direkte ind i naturgasnettet, som kan optage 5-10 procent brint, det
kan lagres i store centrale brintlagre eller det kan bruges som flydende brændstof i stedet for benzin, diesel
og metan. Med dagens teknologi tabes 15-30 procent af energien i den proces, der omdanner energi til brint. Det betyder, at brint på nuværende tidspunkt er en dyr løsning. ¨

Med projektet EEEHy vil forskere på DTU Energi og Aarhus BSS (Aarhus Universitet) sammen med en række private
partnere teste nye materialer, mere effektive teknologier og nyudviklede elektrolyseceller. Målet er at mindske energitabet og udnytte 99 procent af energien, samt øge produktionen af brint med helt op til 400 procent i forhold til eksisterende kommerciel alkalisk elektrolyse-teknologi.
- Hvis vi kan udvikle materialer og metoder til at konvertere energi og brint med et energitab tæt på nul, vil det blive
langt mere attraktivt for industrien at udvikle effektive brændselsceller. Det er nøglen til overgangen til et 100 procent
bæredygtigt energisystem, at der er en forretningsmæssig gevinst ved at fremstille og bruge produkter til brintkonvertering. Derfor skal vi finde metoder, der kan øge effektiviteten og gøre installation og drift langt billigere, end vi er i
stand til i dag, siger seniorforsker Christodoulos Chatzichristodoulou fra DTU Energi.
Hvis det lykkes, vil det ikke kun løse udfordringen med at lagre overskudsstrøm fra vedvarende energi. Det vil også
gøre det muligt at sammenkoble det danske el- og naturgasnet og dermed skabe større fleksibilitet og stabilitet i
energiforsyningen. Udvikler forskerne materialer og metoder, der effektivt kan omdanne brint til ”kunstig naturgas” i
form af metan, kan man erstatte de fossile naturgasser, der bruges i dag. Mere effektiv elektrolyse-teknologi betyder
også, at flydende brint for alvor kan blive et alternativt brændstof i transportsektoren, der i dag udgør 30 procent af
Danmarks samlede energiforbrug.
Udover, at bedre teknologi kan løse de praktiske problemer med at lagre overskudsstrøm, er potentialet for jobskabelse stort. Brintbaseret teknologi forventes ifølge European Strategic Energy Technology Plan at skabe ca. 50.000
job i Europa frem til 2030 og ca. 200.000 flere frem til 2050, samtidig med at markedet for elektrolyseteknologi øges
drastisk til en forventet værdi på over 50 milliarder euro i 2050. Projektet vil ruste Danmark til kampen for disse arbejdspladser, så brintteknologi kan blive et dansk eksporteventyr på linie med vindteknologi.

- Markedspotentialet for teknologier til effektiv elektrolyse er vurderet til at blive meget stort, og projektet yder en væsentlig støtte til vores udvikling af nye materialer og komponenter. Det vil gøre Danske virksomheder bedre rustet til
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at løse den globale problemstilling med at gemme strømmen fra vedvarende energiteknologier, siger Thomas Steenberg, der er teknisk direktør i Danish Power Systems.
DTU Energi har forsket i elektrolyseceller og -teknologier i 15 år og dækker sammen med Danish Power Systems,
Århus Universitet, Haldor Topsøe A/S, GreenHydrogen.dk og Resolvent Denmark P/S hele paletten af elektrolyseforskning fra grundforskning i materialer til udvikling og fremstilling af celle- og stakteknologier.

Partnerne Force Technology, AB Sandvik Materials Technology og Sur-Tech A/S bidrager med relevant materialeteknologi om korrosion og overfladebehandling.

Svensk bilproducent vil skubbe på
udviklingen af batterier

Scania, der producerer lastbiler og busser, vil skubbe på udviklingen af effektive batterier til tunge
køretøjer. Derfor har Scania investeret 10 millioner euro - cirka 74,5 millioner kroner - i et partnerskab med batteriproducenter Northvolt, som blev etableret i 2016 med en mission om at bygge verdens mest miljø-venlige batterier med en minimal CO2-belastning og en høj ambition og
genanvendelse for at bane vejen for Europas skift til bæredygtig energi

Elektrificeringen af køretøjer - eksempelvis busser og lastbiler - er i hastig udvikling og åbner for en attraktiv vej mod
mere bæredygtig transport. For busser og lastbiler er en fortsat udvikling af både lademuligheder og mere robuste,
omkostningseffektive og bæredygtige batterier af afgørende betydning for et bredt gennembrud for elektriske busser
og lastbiler i alle størrelser. Hos Scania peger man på, at forskellige transportopgaver kræver forskellige elektriske
drivliner. For at opnå den optimale effekt skal batteri-teknologien udvikles til at støtte de forskellige behov.

- Elektrificeringen vil spille en nøglerolle i skiftet til fossil-frie transportsystemer. Men den aktuelle batteri-teknologi
skal udvikles til at kunne opfylde efterspørgslen fra bus- og lastbil kunder, siger Henrik Henriksson, der er administrerende direktør og koncernchef i Scania.
Scania og Northvolt vil sammen sætte et hold og arbejde sammen på Northvolt’s udviklingsfacillitet - Northvolt Labs i
Västerås i Västmanland mellem Stockholm og Örebro. Samarbejdet skal føre til udvikling og kommercialisering af
battericeller optimeret til at levere elektrisk energi til busser og lastbiler.

- Med Scania’s ekspertise inden for produktion og salg i kombination med vores banebrydende fremstillingsproces er
vi overbevist om, at vi kan producere omkostningseffektive og bæredygtige batterier af høj kvalitet til busser og lastbiler, siger Peter Carlsson, der er medstifter af og administrerende direktør i Northvolt.
Batteriproduktion kræver megen energi, og her kan Sverige levere billig og bæredygtig energi. Dermed er landet velegnet til bæredygtig batteriproduktion i stor skala. Northvolt er ved at bygge næste generation af batteriproduktionsanlæg i den nordsvenske by, Skellefteå, med det mål at producere bæredygtige batterier af meget høj kvalitet med
en minimalt CO2-belastning og et mål om mest mulig genanvendelse. Når produktionsanlægget står færdigt, vil det
være Europa’s hidtil største og kunne producere batterier med en samlet kapacitet på 32 GWh årligt.
Partnerskabet med Northvolt er et af en række strategiske initiativer, som Scania har taget for at skubbe på skiftet
mod bæredygtige transportsystemer.
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Roskilde siger ja til el-busser

Roskilde Kommune har som den første kommune i Danmark valgt at betjene de mest benyttede
kommunale buslinier med elbusser. 28. februar bestemmer Roskilde Byråd om eldriften også skal
omfatte yderligere syv linier, så alle bybusser i Roskilde vil være støjsvage og miljøvenlige el-busser
fra foråret 2019
Baggrunden for at indsætte el-busser på de travle bybus-linier 201A og 202A i Roskilde fra foråret 2019 er et ønske
om at mindske støj og luftforurening i Roskilde by.

Ved at indsætte el-busser reduceres CO2-udledningen, støjgenerne bliver mærkbart lavere, og der sendes hverken
NOx eller partikler ud lokalt. Med beslutningen om at skifte til el, kommer Roskilde Kommune i forreste række i den
grønne omstilling af den kollektiv transport.
Roskilde Byråd mangler endnu at beslutte, om el-driften også skal omfatte de andre bylinier - linie 203, 204, 205,
206, 208, 209 og 212. Det sker på byrådsmødet 28. februar i år.

Trafikselskabet Movia oplyser, at man forventer at tildele kørslen med elbusser i Roskilde til Umove Øst, som er den
private busoperatør, der har vundet el-buskørslen i Roskilde.

- Jeg er meget stolt af, at Roskilde har lagt sig i spidsen med grøn omstilling af kollektiv transport. Vi får mindre støj i
byen, og passagerne vil opleve en meget behagelig rejse i busserne. Samtidig er det et vigtigt skridt i vores klimastrategi, at vi kan køre med busser, der hverken forurener med NOx eller partikler lokalt, siger Roskildes borgmester,
Joy Mogensen (S) er meget tilfreds med, at Roskilde kører helt i front i forhold til grøn omstilling af kollektiv transport.
Movia’s administrerende direktør, Dorthe Nøhr Pedersen, er tilfreds med, at Movia’s udbud hjælper til at få el ind i
større skala i den kollektive transport.
Movia har sammen med kommunerne og regionerne sat et fælles mål om, at busdriften skal være fossilfri i 2030.

- Vi oplever et stigende ønske fra kommuner og regioner om miljø- og klimavenlige busser. El er en ny teknologi i forhold til busserne, som vi ikke har prøvet i stordrift i Danmark endnu. Det har været et udviklingsprojekt for alle parter
at gennemføre udbuddet. Og vi er meget tilfredse med, at vi på den måde har kunnet bistå Roskilde Kommune med
at gå i front med omstillingen til elbusser og en grønnere kollektiv transport, siger Dorthe Nøhr Pedersen, der glæder
sig over det gode og tætte samarbejde med Roskilde Kommune i forbindelse med udbuddet.
Movia oplyser, at den private busoperatør, Umove Øst, kommer til at stå for driften af de nye elbusser, der vil blive
opladt på operatørens garageanlæg.
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I 2015 åbnede en brinttankstation i Korsør.

Vejdirektoratet åbner pulje for støtte til brintbiler

En pulje på 10 millioner kroner skal støtte udbredelsen af brintbiler og andre brændselscellekøretøjer herhjemme. Vejdirektoratet har åbnet for ansøgninger til puljen, der kan søges af både private
virksomheder og offentlige myndigheder

- Pengene i puljen skal bruges til projekter, der skal forbedre vilkårene for brintbiler eller andre brændselscellekøretøjer, siger afdelingsleder Kasper Grøndahl Rosenstand fra Vejdirektoratet.
Det kan for eksempel være støtte til opførsel af ladestationer for brændselscellebiler eller indkøb af taxier, der kører
på brint.

Puljen er blevet afsat af et politisk flertal bestående af VLAK-Regeringen, Socialdemokratiet og Radikale Venstre.
Det er en betingelse for at få tilskud, at man selv finansierer mindst 50 procent af omkostningerne til det projekt, man
søger tilskud til.
Ansøgningsfristen for puljen er 28. februar. Herefter vil Vejdirektoratet udarbejde en indstilling til transport- bygningsog boligministeren.
- Det er vores forhåbning, at pengene fra puljen bliver udmøntet i løbet af foråret, siger Kasper Grøndahl Rosenstand.
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Luxembourg har fået de første
syv elektriske busser fra Holland

Den hollandske industri-koncern, VDL, har leveret de første syv el-busser af typen VDL Citea LLE99. Busserne udgør den kørende del af VDL’s første ordre på elbusser og ladeinfrastruktur i Luxembourg. De elektriske Citea-busser skal køre i byen Bettembourg og er i øjeblikket den største flåde
af el-busser i landet. Busserne er leveret til operatøren Voyages Emile Weber og vil kører under
navnet Autocars Pletschette
VDL oplyser i forbindelse med leverancen af busser og ladeinfrastruktur, at de syv 9,9 meter lange busser vil køre
omkring 1.400 km dagligt.

I løbet af dagen vil busserne blive hurtig-opladt - det kaldes opportunity charging/lejlighedsvis opladning - i løbet af
dagen, så busserne kan udnyttes optimalt. I løbet af natten vil busserne blive langsom-opladt. Opladningen vi ske via
pantografer på bussernes tag eller via kabel.
VDL leverer hele pakken med busser og opladningsinfrastruktur og er dermed ansvarlig for installering og for at systemerne kan køre.
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VDL har i dag 9 projekter med E-Mobilitet, hvilket gør den hollandske busproducent til en erfaren partner, når det
gælder 0-emmissionsløsninger til offentlig transport. VDL har også el-busser kørende i flere tyske byer.

De elektriske Citea-busser, som skal køre i Bettembourg er specielt udviklet til at køre i mindre travle byområder og
regionale liner, så de også kan få gavn af 0-emmissionsløsninger.
VDL Citea LLE markerer sig ved at have en lav egenvægt i forhold til andre elektriske busser.

Operatøren Voyages Emile Weber blev etableret i 1875, hvor selskabet opererede en diligence på tre ruter to gange
ugentligt.

I dag ledes selskabet af femte generation og beskæftiger tæt på 1.000 mennesker. Voyages Emile Weber er et af de
største selskaber inden for passagertransport i Luxembourg. Flåden af køretøjer består af taxier, by- og rutebusser,
minibusser og turistbusser.

Du kan automatisk få

Magasinet Bus
hver gang det udkommer
direkte i den indbakke

Klik her og skriv dig på vores mail-liste
Det er ganske uforpligtende
og uden omkostninger
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Iveco Bus skal levere 84 busser til Nettbuss

Nettbuss, der er et datterselskab i statsejede NSB og en af de største busoperatører i Norge med
bus-aktiviteter i Sverige, har bestilt 84 busser hos Iveco Bus

Der er tale om en ordre, der omfatter fire forskellige bustyper, hvoraf de første skal sættes i drift i Nordhordland ved
Bergen 16. august i år.

Størstedelen af ordren på de 84 busser vil bestå af Crossway-busser i forskellige udformninger. Otte busser er to-akslede Crossway NF på 10,8 meter med Tector 7 motor på 320 hk og ZF Ecolife automatgearkasse. 51 er to-akslede
Crossway NF på 12,1 meter med samme drivlinie, mens 22 er tre-akslede Crossway LE laventrebusser på 14,5
meter med den større Cursor 9-motoren på 360 hk og ZF Ecolife automatgearkasse. Iveco Crossway modtog i efteråret prisen “The international Bus & Coach award”.
De sidste busser er tre Iveco Daily 60C18 Line minibusser i udførelsen Mussa & Graziano. Der er tale om busser
med en totalvægt på 6,1 ton med fire-cylindrede 3,0-liters F1C-motor på 180 hk og otte trins ZF Hi-Matic automatgearkasser
Iveco Daily blev i minibusudgaven kåret som “International Minibus of the Year 2017”.
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Nye:

Februar 2018

Nye MB Sprintere - Euro VI

Vi bygger din nye minibus e er dine ønsker og behov. Taxa - Flexkørsel - Sygetransport - VIP
• Mercedes sprinter 314 CDI fra kr. 335.000,3500 kg. M1 Li 5 + G + F

• Mercedes sprinter 316 CDI fra kr. 385.000,3500 kg. R1 Li 7 + G + F

• Mercedes sprinter 316 CDI fra kr. 395.000,4050 kg. R3 Li 14 + G + F

• Mercedes sprinter 516 CDI fra kr. 465.000,5000 kg. R3L Li 19 + G + F

De anførte priser er standard opbygning. Bemærk, at der e er de nye regler for kørestole ikke kan komme det samme antal i som hid l.

Nye Isuzu`ere
• NOVO

med op l 29 + F + G

fra kr. 675.000,-

• TURQUOISE med op l 31 + F + G

fra kr. 795.000,-

• VISIGO

fra kr. 1.195.000,-

med op l 39 + F + G

Brugte:

MAN R08 - 2013

Km. ca. 340.000 - Automatgear - 59 + 1 + 1 pass.
Klima, bakkamera, retarder, fartpilot, køkken,
armlæn, ha ehylde

Pris: 1.150.000 Kr.

Kontakt:
Salg: Jylland & Fyn
Leif Brændekilde • Tlf. +45 4035 9308
E mail: lb@busimport.dk
Alle priser er ab plads i danske kr

•

Scania Omniline - 2008

Km. ca. 239.609 - Automatgear - 45/26 pass.
Fartpilot, tonede ruder, mikrofon, termoruder,
armlæn, retarder - Har 5 andre af samme slags

Pris: 375.000 Kr.

Setra S431DT - 2012

Km. ca. 414.383 - Automatgear - 78 + 1 pass.
Fartpilot, Toilet, køkken, varmtvandstank, køleskab, retarder, air-con.

Pris: 1.925.000 Kr.

Salg: Sjælland
Mark Petersen • Tlf. +45 4020 3680
E mail: mp@busimport.dk

Der skal llægges moms

•

Der tages forbehold for mellemsalg & trykfejl

Værksted/Lager
Tlf. +45 7456 1326
E mail: info@busimport.dk
•

Se mere på: www.vbi-group.eu
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Brugte busser kører ind som en del af
MAN’s kvalitetscertificering
MAN TopUsed, der er navnet på MAN’s afdeling for håndtering og salg af brugte lastbiler, varebiler
og busser, har nu udvidet sin kvalitetscertificering - ”Seal of quality” - til også at gælde brugte busser. Klassificeringen omfatter certificerede brugte busser og skal sikre et højt niveau af sikkerhed,
troværdighed og gennemsigtighed, når kunderne skal købe brugte busser
Kategoriseringen af de brugte busser bliver fordelt i
tre kategorier, som skal vejlede, når kunderne skal
vælge køretøj. Kategoriseringen bliver opdelt i
alder, kilometertal og generel tilstand. Derudover
kan man tilvælge en garanti for drivlinien afhængig
af den enkelte kategori.

Udgangspunktet for at tage busser med i certificeringen er det stående spørgsmål, om man kan gennemskue tilstanden på en brugt bus blot ved at
kaste et hurtigt blik på den. Spørgsmålet er svært at
besvare, hvis man ikke har de specifikke detaljer.
Det er her, det nye MAN TopUsed kvalitetsstempel
kommer ind i billedet. Stemplet er skabt til at skabe
yderligere sikkerhed for køberen, der også ved køb
af en brugt bus foretager en betydelig investering.

- Kvalitetsstemplet dækker udelukkende køretøjer, som er blevet godkendt af vores buseksperter og derfor, med garanti, overholder de nødvendige kriterier, siger Erik Boere, der er leder af Used Bus & Coach hos MAN Truck & Bus.
Den tekniske kontrol er baseret på en række standarder, som betyder, at køberne kan forvente høj kvalitet, når de
køber brugte køretøjer. De individuelle kategorier sikrer gennemsigtighed. Kvalitetsstemplet bliver udstedt til én-, toog tre-stjernede køretøjer.
- Kategoriseringen gør det muligt for potentielle kunder at sammenligne de forskellige busser med hinanden. Kunderne får også et hurtigt overblik over, hvilke køretøjer, der passer til deres ønsker og budget, påpeger Erik Boere.

Tre stjerner bliver kun tildelt brugte MAN- og NEOPLAN-busser, som er højst fire år gamle og har et kilometertal
under 400.000 og med dæktykkelse på minimum seks millimeter. Dertil kommer en udvidet 12-måneders MAN TopUsed garanti på drivlinien.
En vedligeholdelses- og istandsættelsesproces vil yderligere tilknyttes den trestjernede kvalitetsordning.
To stjerner bliver tildelt brugte MAN og NEOPLAN-busser, som er højst seks år gamle og har et kilometertal på højst
600.000 og med dæktykkelse på minimum fire millimeter. Hvis ønsket kan kunderne tilkøbe en 12-måneders MAN
TopUsed udvidet garanti på drivlinien. De to-stjernede busser får samtidigt en højkvalitets overfladebehandling.
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Køretøjer af alle mærker, som er godkendt og har fået en basal klargøring, modtager én stjerne, så længe de følger
MAN TopUsed’s retningslinjer. MAN TopUsed udbyder en lang række af brugte køretøjer fra trailere, varevogne, busser til lastbiler. Derudover tilbyder MAN forskellige typer brugte køretøjer fra andre fabrikanter.

- Det stempel er ensbetydende med overholdelse af strenge principper, som dækker sikkerhed og kvalitet, og gør det
muligt for os, at tilbyde kunderne en yderligere vigtig service, når de køber køretøjer, siger Erik Boere.
Til at begynde med udrulles kvalitetsordningen i Tyskland, Østrig, Frankrig, Spanien, Italien og Polen. Resten af Europa, inklusiv Danmark, vil følge hurtigt efter.

MAN’s filial i Aalborg har fået ny driftsleder
Jacob Skovsgaard (40) er netop tiltrådt stillingen som driftsleder og skal fremover stå i spidsen for
MAN’s eftermarkedsaktiviteter i filialen i Svenstrup, der ligger lige syd for Aalborg
MAN filialen i Aalborg servicerer dagligt en stor del af forsvarets
MAN-lastbiler. Det er derfor ikke helt tilfældigt at Jacob Skovsgaard er hentet til filialen netop fra forsvaret, hvor Jacob Skovsgaard har over 20 års erfaring.
Som officer arbejdede Jacob Skovsgaard først og fremmest indenfor det logistiske område - hovedsageligt med ledelse og udvikling af andre ledere og mellemledere indenfor drift af
. Jacob Skovsgaard har blandt andet har været værkstedschef
og chef for depot- og reservedelsfaciliteter ved Forsvarets udsendte enheder i Irak og Afghanistan.
Jacob Skovsgaard har efterfølgende og frem til sin ansættelse
hos MAN arbejdet som Militær Bilinspektør og chef for Forsvarets Bilsyn.
På CV’et kan Jacob Skovsgaard også skrive selvstændig brugtvognsforhandler, så alt i alt er det en erfaren bil- og værkstedsmand, som nu står i spidsen for MAN’s eftermarkedsaktiviteter i
Aalborg.

Jacob Skovsgaard (40) skal fremover stå i spidsen
MAN Truck & Bus Danmark A/S er et datterselskab i MAN-konfor MAN’s eftermarkedsaktiviteter i filialen i Svencernen og en del af VW Group
strup, der ligger syd for Aalborg.
Det danske selskab beskæftiger 220 medarbejdere, som varetager salget og serviceringen af lastbiler og busser i Danmark
De 220 medarbejdere er fordelt på hovedkontoret i Storkøbenhavn og fem filialer
Byen Svenstrup er historisk kendt for at være skueplads for slaget ved Svenstrup, hvor Skipper Clement og hans
bondehær, der støttede en genindsættelse af Christian 2., besejrede en adelshær 16. oktober 1534. Skipper Clement
blev efter en kamp om Aalborg taget til fange. i September 1536 blev kan halshugget, parteret og stejlet ved Viborg
Landsting.
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MAN’s vindere: Fra Greve afdelingen, reservedelschef Susanne Nielsen (tv), busværkfører Pia Frederiksen (i midten)
samt kundeservicechef Claus Jensen (th). Bag dem står salgskonsulent Erik Christiansen (th) og markedschef for busserne, Steffen Feddersen (tv).

MAN priser sine bedste

I slutningen af januar havde MAN Trucks & Bus i Danmark samlet sine forhandlere og ansatte til det
årlige kick off, hvor resultater fra det gamle år, samt mål for det nye år blev gennemgået. Som en
vigtig tradition på det årlige kick off uddelte MAN priser til sine bedste
Årets MAN Pris 2017
Med vægten lagt på kundetilfredshed og udvikling i markedspotentialet blev det MAN’s serviceafdeling i Greve, der
løb med æren om at vinde ”Årets MAN Pris 2017.
Serviceafdelingen i Greve, der på værkstedet kører med dobbeltskift i hverdagene og har weekendåbent, har i den
grad haft travlt med at kunne nå at servicere alle MAN’s kunder i Storkøbenhavn.
Den fornemme titel betyder nu, at der snart skal tages en aften ud af kalenderen, hvor hele teamet skal fejres på behørigt vis.
Årets MAN sælger 2017
Ved en samlet vurdering af salgsindsatsen i 2017 blev salgskonsulent Erik Christiansen, MAN Esbjerg, for tredje år i
træk kåret som årets sælger.
På trods af Eriks unge alder på 51 år, har han allerede været ansat i mere end 34 år hos MAN.
Det vidner om stort engagement og udnyttelse af sin erfaring, samt stor indsigt i lokalmarkedet, når man tre år i træk
kan vinde titlen som årets sælger.
Årets MAN løve 2017
MAN symbolet på kraft og styrke - Büssing løven - bruges af MAN til at hædre en person, som har gjort en ekstraordinær indsats.
Titlen som ”Årets løve 2017” blev tildelt busafdelingens markedschef, Steffen Feddersen, som sammen med sit lille,
men effektive bus-team, har sikret MAN det bedste bus-resultat igennem årene.
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Se den. Test den. Mærk den. Kør den

Ny MAN TGE Minibus

Forbrug ved blandet kørsel: 13-14,3 km/l. CO2-udslip 184 -198 g/km.

Har du lyst til en prøvetur?
– ring nu og book på telefon 43 20 77 07
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Iveco kørte med førstepladsen

I løbet af 2017 fik danske busvognmænd leveret i alt 456 nye busser over 7 ton. Det var 15 flere
end i 2016, hvilket svarer til en stigning på 3,4 procent. Ud af de 456 nye busser over 7 ton stod
der Iveco på 146 - eller lige under en tredjedel
Efter Iveco kom Volvo Busser med 108, Scania med 60, MAN med 57, Setra med 22, Isuzu med 18, MercedesBenz med 15, Solaris med 12, Irizar med 7, Neoplan med 4, VDL med 3, Güleryüz med 2, Kutsenits med 1.

I nedenstående tabel, der er udarbejdet på basis af statistikken fra De Danske Bilimportører, kan man se tallene
over nyregistrerede busser i 2017 sammenlignet med 2016.
Det er værd at bemærker, at leverancerne og markedsandelene i høj grad er påvirket af udbud af kørsel for trafikselskaberne.
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Mercedes’ nye Sprinter ud med standardudstyr

Chauffører er blandt dem, der vil mærke forskel, hvis de skal skifte fra deres nuværende Sprinter til
de nye i tredje generation, der er blevet præsenteret i Duisburg. Foruden et komplet nyt og moderne
design er den ny Sprinter forsynet med både komfort- og sikkerhedsudstyr inde såvel som ude
- Vi ved, at mange af vores kunder tilbringer rigtig mange timer bag rattet
hver dag. Derfor er det selvfølgelig afgørende, at vi leverer det bedste inden
for komfort, sikkerhed og fleksibel indretning af bilen. Det må man sige, at
den ny Sprinter lever op til, og derfor er
jeg sikker på, at der vil blive taget rigtig
godt imod den, siger Louise Klink Raaschou, der er salgschef for MercedesBenz varebiler i Danmark.

Udvendigt sørger den automatiske
regnsensor med Wet Wiper-system for
hurtig og effektiv rensning af forruden,
da sprinklerdyserne nu sidder monteret
på viskerbladene for mere effektiv fordeling af sprinklervæske. Sammen med
den udvendige lyssensor og automatiske nødbremseassistent har sikkerhedsniveauet taget et stort skridt fremad.

Aircondition og oliefyr er fortsat med til at gøre hverdagen mere behagelig for især håndværkere og chauffører, som
tilbringer mange timer i bilen. I kabinen dækker dansk standard blandt andet også over nøglefri start, radio med syvtommer farvedisplay med opkobling af smartphone (eksempelvis via Apple CarPlay), elektrisk styretøj samt multifunktionsrat, hvorfra både radio og fartpilot kan styres.

Som yderligere standardudstyr er den ny Sprinter forberedt til fleet management-systemet Mercedes PRO, som
blandt andet giver overblik over informationer som lokation, kilometerstand, brændstofniveau og serviceintervaller for
enkelte biler eller en hel flåde.
Mulighed for baghjulstræk, firehjulstræk og forhjulstræk
Det er som hidtil muligt at sammensætte en Sprinter på et hav af forskellige måder og i forskellige længder, uanset
om man som kunde ønsker en lukket varebil, en bus til persontransport eller et chassis til opbygning til noget helt
tredje. Foruden baghjuls- og firehjulstræk fås Sprinter som noget helt nyt nu også med forhjulstræk. Det sparer både
vægt og plads og giver mulighed for at laste op til 50 kg ekstra samt 80 mm lavere læssehøjde i varerummet, hvilket
letter af- og pålæsning samt ind- og udstigning.
Blandt højdepunkterne for den ny Sprinter er også to nyligt udviklede gearkasser, som fås til den forhjulstrukne variant. Her kan vælges mellem en 9-trins automatgearkasse eller en 6-trins manuel gearkasse, som udmærker sig ved
en næsten vibrationsfri gearstang. Til de baghjuls- og firehjulstrukne varianter leveres 6-trins manuelle eller 7-trins
automatgearkasser.
Den ny Sprinter er sat til slag med levering til først på sommeren, hvor den lanceres på det danske marked.
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Repræsentanter fra de tre vindere: Paw Ragner fra Egon’s, Peter Papuga fra Papuga Bus og René Troels fra Sørens
Rejser.

Vinderne har vundet før

Danish Coach Award 2018 blev fredag eftermiddag delt ud i tre kategorier - til tre forskellige busvognmænd. Uddelingen fandt sted under publikumsmessen Ferie for Alle i Messecenter Herning.
For den ene af vinderne var der tale om et hattrick, da man for tredje år i træk modtog en statuette
Danish Coach Award blev for sjette gang uddelt på Ferie for Alle i Herning - i tre kategorier.
•
•
•

Årets Busrejsearrangør
Årets Turistbusselskab
Årets Innovatør

Årets Busrejsearrangør blev Egon’s fra Slagelse.
Det var ikke første gang Egon’s fra Slagelse kunne hyldes ved Danish Coach Award. Men det var første gang, at
Egon’s får prisen for Årets Busrejsearrangør. Sidste år brillerede Egon’s med prisen for Årets Turistbusselskab, mens
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det i år var selskabets rejsebureau, der løb med de rosende ord - blandt andet for deres stærke virksomhedskultur,
digitale markedsføring og rejsekatalog.

Årets Turistbusselskab blev Papuga Bus i Vejle
Papuga Bus modtog prisen som Årets Turistbusselskab. Papuga Bus blev rost for deres serviceinnovation, chaufføruddannelse og miljøbevidsthed samt deres omfattende kørsel for respekterede rejsebureauer som Højmark Rejser,
Riis Rejser og Ruby Rejser. Der var igen tale om en dobbeltvinder, da Papuga Bus i 2015 også kunne løfte ”trofæet”
som Årets Turistbusselskab.
Årets Innovatør blev Sørens Rejser i Kjellerup
Sørens Rejser vandt for tredje år i træk Danish Coach Award-prisen som Årets Innovatør. Sørens Rejser fremviser
en fornem vækst baseret på blandt andet succesfulde sæsonudvidelser. Også konceptet Sørens Picnic-vogn, hvor
gæsterne engageres i turen for at holde priserne nede og ryste folk sammen, blev bemærket af priskomiteen.

Turistbussen er en vigtig brik
- Ved Danish Coach Award hædrer vi de bedste inden for branchen. Og det fortjener de, for turistbussen spiller en
vigtig brik ikke bare som transportmiddel til udlandsrejsen, men også som en del af den voksende turistindustri i Danmark, siger Michael Nielsen, der er administrerende direktør i Danske Busvognmænd og medlem af priskomiteen
bag Danish Coach Award.
- Turistbussen står dagligt klar for rejsebureauer, institutioner, virksomheder, turister, fjernruter og foreninger. Turistbussen leverer personbefordring af høj kvalitet og komfort og udfylder vigtige funktioner både i folks hverdag og fritid.
De tre vindere ved Danish Coach Award er alle fornemme eksempler herpå, påpeger han.
Med hæderen følger retten til at markedsføre sig med Danish Coach Award-logoet og en statuette af skulptøren Lisa
Marie Frost.

Priskomitéen

De nominerede

Priskomitéen bestod i 2018 af:

Årets busrejsearrangør
• Egon's Rejsebureau (vinder)
• Cultours.dk

De nominerede var udpeget af priskomitéen,
som også udpegede de endelige vindere ved
afstemning.
•

•

•
•

•

•
•

Lars Thykier - Danmarks Rejsebureau
Forening
Lise Lyck - tidl. lektor i turisme og oplevelsesøkonomi, CBS
Anna Wittgren - Visit Skåne/Visit Malmø
Carsten Johansen - Tysk Turist Information
Allan Jensen - Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening, Dansk Erhverv
Georg Julin - Invio
Michael Nielsen - Danske Busvognmænd

De nominerede til Danish Coach Award 2018
var:

Årets turistbusselskab
• Nyborg Rejser
• Papuga Bus (vinder)

Årets innovatør
• Sørens Rejser (vinder)
• FlixBus
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Vejdirektoratet slukker lyset

Lamperne, der lyser på de store vejvisningstavler, der hænger henover motorvejene, bruger meget
energi. Derfor vil Vejdirektoratet forsøgsvis slukke belysningen af udvalgte motorvejstavler ved Aarhus og på Fyn frem til sommer. Målet er at spare energi - og skære udgifterne ned
- Vi arbejder løbende på at mindske vores energiforbrug, både af hensyn til miljøet og af økonomiske hensyn, siger
afdelingsleder i Vejdirektoratet, Michael Aakjer Nielsen, og fortsætter:

- Og da de store motorvejstavler sluger rigtig meget energi, når de belyses om natten, har vi besluttet at prøve, om vi
kan undvære belysningen af dem.
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Samtidig vil forsøget betyde, at der kommer mindre lysforurening af nattehimlen, hvilket er et spørgsmål, der optager
borgere lokalt.
- Vi får flere og flere henvendelser fra folk og borgergrupper, der klager over, at belysningen af de store tavler skaber
lysforurening af nattehimlen i deres lokalområde. Forsøget skal afprøve, om vi kan komme dem i møde, siger Michael Aakjer Nielsen.
Helt konkret slukker Vejdirektoratet for belysningen af tavlerne i to geografisk adskilte områder:
•
•

På motorvejsnettet omkring Århus
På motorvejsnettet på Fyn, E20 over Fyn og Rute 9 mellem Odense og Svendborg

I alt vil 46 belysningsanlæg blive slukket som en del af forsøget.

Forsøget betyder, at det kan blive sværere for trafikanterne at læse tavlerne særligt i perioder med rim og dugdannelse.

- Vores vurdering er dog, at det faktum at der skiltes på motorvejene i flere omgange - samt at trafikanterne i langt
større omfang end tidligere benytter navigationssystemer i deres biler - gør, at det ikke vil være en væsentlig gene.
Men det er netop det, vi skal afprøve i praksis, siger Michael Aakjer Nielsen, der henviser til, at forsøget i øvrigt vil
bringe Danmark på linje med flere af vores nabolande, hvor motorvejstavlerne ofte heller ikke er belyste om natten.
- I flere af vores nabolande arbejder man med en praksis, hvor der kun i særlige tilfælde er belysning af motorvejstavlerne,” siger han.
Mens forsøget står på, vil Vejdirektoratet foretage en vurdering af de trafiksikkerhedsmæssige konsekvenser.

Forsøget slutter 1. juni. Når det er gennemført, vil Vejdirektoratet beslutte, om belysningen af tavlerne kan reduceres
permanent, og om det kan udbredes til hele motorvejsnettet.

Fakta om energiforbruget

Energiforbruget til belysning af de i alt omkring
430 portaltavler over motorvejene i hele Danmark
udgør omkring 650 MWh om året. Det svarer til
energiforbruget i ca. 150 parcelhuse.
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It-virksomhed vil hjælpe transportkunder
med gratis-lønsystem - med tilkøbsmuligheder

Lønplatformen Gratisal, som siden starten i 2016 har oplevet stor vækst, har rundet 2.000 virksomheder på sit system, der gør virksomheders lønadministration både nem og overskuelig. Gratisal har
nu fået øje på transportsektoren, som den nu vil tilbyde sit lønsystem, hvor omkostningerne på
nogle funktioner er nede på nul kroner, mens andre funktioner kan tilkøbes
Gratisal meldte sig som en ny spiller sig på det danske lønmarked for to år siden med en vision om at revolutionere
branchen og gøre lønadministration langt mere lige til.

- Vi oplever stor efterspørgsel på vores løsning, fordi den frigiver tid og penge til kerneforretningen. Vi har for nylig reduceret lønarterne fra 240 til 35 i en transportvirksomhed ved hjælp af automation, og der indså jeg, at vi virkelig kan
gøre en forskel for transportsektoren, siger Frants Moraitis, der er administrerende direktør og stifter af Gratisal.
Frants Moraitis er overbevist om, at han med Gratisal har en aktiv rolle at spille i transportsektorens lønadministration, som ifølge ham er præget af gamle systemer som Danske Lønsystemer og Visma Bluegarden.

En branche uden plads til fejl
Transportsektoren er en branche kendetegnet ved sin høje effektivitet, men lave margin. Her kan holdet bag Gratisal
ifølge Frants Moraitis tilbyde noget helt unikt til de lønansvarlige.

- Vi ligger 80 procent under vores konkurrenter på pris, og med så lav margin som i transportsektoren, betyder det
meget, hvor man lægger sine penge og administrationstid. Normalt tager det måneder at skifte lønsystem, men vi
kan gøre det på to dage, og så har vi som de første integreret udlandsbetaling i vores løsning. Det er 50 procent billigere end i banken, og kursen kendes inden beløbet trækkes. Det giver alt sammen administrative fordele og gennemsigtighed for medarbejderne, forklarer Frants Moraitis.
Gratisal har indledt en række aftaler med transportvirksomheder og er derudover i dialog med
flere potentielle kunder. Forhåbningen er at lave
aftaler med op til 50 virksomheder inden for
transportsektoren inden årets udgang.
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Interview med it-mand om lønsystem:

Det skal være lettere og hurtigere - og billigere

For en virksomhed med 100 til 250 ansatte tager det blot et par dage at skifte til lønplatformen, som
Frants Moraitis, er klar til tilbyde transportvirksomheder. - Det er ikke et månedsprojekt, siger Frants
Moraitis, der er administrerende direktør og stifter af lønplatformen Gratisal, som blev lanceret i
2016. I dag er omkring 2.000 virksomheder koblet på lønplatformen, der som basis er gratis at bruge
Af Jesper Christensen

Frants Moraitis har blandt andet en baggrund fra et stort revisions- og rådgivningsfirma, hvor han var i en halv snes
år. For godt otte år siden tog han skridtet og etablerede virksomheden Capworks ApS, som har specialiseret sig i
økonomi, løn og IT-løsninger for virksomheder i alle størrelser og brancher.

Capworks ApS og erfaringerne fra tidligere ansporede Frants Moraitis til at sætte gang i udviklingen af lønplatformen
Gratisal - for, som han siger til Magasinet Bus/transportnyhederne.dk, det måtte kunne køres både smartere, lettere,
hurtigere og billigere, end de dominerende lønsystemer, der havde været på markedet og domineret det gennem
mange år - og tjent mange penge.

Over for Magasinet Bus/transportnyhederne.dk forklarer han, at de gode fortjenester efter hans vurdering fik de etablerede udbydere til at fokusere på det, de havde - og ikke på det, der lå og ventede. Som eksempel nævner han, at
der i de seneste år er dukket flere nye lønplatforme op, hvoraf Gratisal er den ene, så hans fornemmelse for, at der
var og er et ventende marked, var rigtig nok.
Gratisal og firmaet af samme navn - Gratisal ApS har udgangspunkt i Capworks. Idéen er, at basisudgaven skal
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være tilgængelig og gratis for alle, der har brug for et lønsystem. Det kan lade sig gøre at køre løn uden at skulle
have penge op af lommen. Men hvis man som virksomhed har flere ansatte og ønsker lidt mere, så koster det nogle
kroner pr. lønseddel afhængigt af, hvad man gerne vil have. Jo flere finesser og muligheder, jo flere kroner koster det
pr. lønseddel. Men dog ikke flere skattekister fulde.

- Vi har valgt at bygge platformen op, så basisudgaven er tilgængelig og gratis for alle, der har brug for et lønsystem.
Og så tilkøber man de større funktionaliteter, så som automatisk håndtering af betalinger, udvidet lønstyring, fraværshåndtering eller modul for udlandsbetalinger til ca. halv pris af bankerne, siger Frants Moraitis.
Frants Moraitis nævner priser på mellem 4 og 10 kroner pr. lønseddel for dem, der har valgt flest muligheder.

- Og det er stadig under det halve af, hvad de traditionelle udbydere tager, siger han og peger på, at det vel er rimeligt at få en bid, når systemet skaber mere værdi hos brugerne.

Bygger på skabeloner
Frants Moraitis forklarer, at Gratisal i al sin enkelthed bygger på skabeloner. Hvis en transportvirksomhed - på gods
eller persontransportområdet eksempelvis har chauffører, mekanikere, lagerfolk og kontorpersonale i staben, bliver
der lavet en skabelon for hver gruppe. Sker der generelle ændringer i eksempelvis lønsatser, bliver det rettet i skabelonen - og dermed rettet for alle i gruppen.
Rydder op og skifter på et par dage
På it-området skal man ikke lede længe efter spor, der skræmmer. Skift fra et system til et andet kan udløse svedeture og rystende hænder hos mange. Men et skift til Gratisal bør ikke udløse rysteture og søvnløse nætter. Gratisal
bygger på åbne standarder og er klar til dialog med andre systemer. Derudover kan Gratisal håndtere en lang række
fil-typer, som eksempelvis planlægnings- og bogholderisystemer kan eksportere.

Frants Moraitis fremhæver på den baggrund, at det typisk vil tage et par dage eller tre at koble en virksomhed med et
par hundrede ansatte på Gratisal - inklusiv oprydning i tidligere fejl, og forebyggelse af gentagelser ved at bruge
ovennævnte skabeloner.
De typiske fejl, som virksomhederne ifølge Frants Moraitis kan undgå med Gratisal er eksempelvis fejl med:
•
•
•
•
•

Feriedage
Søgnehelligdagsbetaling
ATP
Tillæg
Pensionsordninger

Ud over at gøre arbejdet lettere og hurtigere med lavere omkostninger til følge, åbner lønplatformen også for større
gennemsigtighed, overblik og sikkerhed for, at resultatet er rigtigt. Gennemsigtigheden bygger blandt andet på automatiserede funktioner og realtids-data, så man kan se ændringer med det samme - både hos den enkelte og i det
samlede overblik.
I dag har Gratisal omkring et halvt hundrede mindre virksomheder på transportområdet som brugere, men der er
også nogle større med mange ansatte - blandt andet et busselskab med over 100 medarbejdere.
Og flere vil ifølge Frants Moraitis komme på i løbet af marts og april.

Frants Moraitis forventer, at de i løbet af næste år vil have så mange brugere på Gratisal-systemet, at Gratisal ApS
begynder at give udbytte af de investerede ressourcer.
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Reservedelsleverandør åbner dørene
til uddannelsesakademi

Besko, der fra hovedsædet i Brabrand ved Aarhus og fra strategisk placerede butikker i hele landet,
leverer reservedele til lastbiler, trailere og busser, slår dørene op til et nyt uddannelsesakademi Besko Akademi - i Kolding. Besko betegner stedet som branchens nye hus til kurser og efteruddannelse i den tunge transportsektor
Torsdag 1. marts er officiel åbningsdag, hvor Besko klipper snoren til det nye akademi, der ligger på Trianglen i Kolding. Åbningen markeres med et åbent hus-arrangement fra middagstid og frem til sidst på eftermiddagen, hvor alle
kunder, leverandører og samarbejdspartnere er velkomne til at kigge forbi.

- Vi er glade for den positive modtagelse Besko Akademi har fået, og håber rigtig mange vil kigge forbi. Det er en stor
dag for os, og vi glæder os til at vise branchen vores nye hus og den topmoderne undervisningshal, som er indrettet
med trailer-chassiser, lastbiler og nyt teknisk udstyr, siger Kim B. Jepsen, direktør i Besko.
Åbningsdagen byder på taler fra branchens organisationer. Der bliver lejlighed til at høre mere om mulighederne for
efteruddannelse, og der vil blive serveret lidt godt til ganen.
Besko Akademi ligger i Kolding og er Beskos nye skolingskoncept indenfor uddannelse og træning af værksteder i
den tunge transportsektor. Besko ønsker at dække behovet for løbende videreuddannelse og hjælpe med at sætte
efteruddannelse af værkstedernes mekanikere i system.
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Højesteret i København. (fotograf Per Johansen)

Højesteret har dømt:

Sådan skal 120 sygedage tælles
ved delvis sygemelding

To principielle afgørelser i Højesteret fastslår, hvordan 120 sygedage skal beregnes, når en funktionæransat er delvist sygemeldt. Baggrunden for, at spørgsmålet er kommet helt til Højesteret, er, at
der i flere år har været usikkerhed om, hvordan man beregner 120 sygedage for en funktionær, der
er deltidssygemeldt

Hidtil har man anvendt en gennemsnitsmetode, hvor man har regnet et forholdsmæssigt antal fraværstimer for weekender og andre arbejdsfrie dage med under en deltidssygemelding.
Men det ændrer de to nye afgørelser på, siger advokatfuldmægtig med speciale i ansættelsesret Cecilie de Claville
Christiansen hos advokat-firmaet Advodan’s kontor i Holbæk.

Et eksempel på hidtidige metode kunne se sådan ud: Ved et delvist sygefravær på 16 timer ud af en ugentlig arbejdstid på 32 timer ville en arbejdsfri weekend indgå i optællingen med 16/32. Set over hele ugen ville det sygefravær, der kunne tælles med, opgøres til 7 dage x 0,5 fraværsdage svarende til 3,5 sygedage.
- Men denne gennemsnitsmetode er nu afvist én gang for alle, siger Cecilie de Claville Christiansen.

Kun faktisk fravær må indgå i beregningen
- Er man deltidssygemeldt, er det kun de faktiske fraværstimer, der tæller med, og weekender eller andre arbejdsfrie
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dage kan derfor ikke længere indgå i beregningen. Efter den nye afgørelse, skal sygefraværet i stedet opgøres til 5
dage gange 0,5 fraværsdage svarende til 2,5 sygedage, siger siger Cecilie de Claville Christiansen.

Beregningsmetoden for en deltidssygemelding adskiller sig fra en fuldtidssygemelding, hvor praksis viser, at weekender, helligdage og eventuelt andre arbejdsfrie dage netop skal medregnes i opgørelsen af de 120 sygedage, hvor en
funktionær er fuldtidssygemeldt.
Højesteret har desuden slået fast, at man ved opgørelsen af de 120 sygedage kun kan medtage én sygedag pr. dag
medarbejderen er syg, uanset om medarbejderen arbejder flere timer end de almindelige 7,4 timer eller arbejder forskudte timer - for eksempel morgen- og aftenarbejde på samme arbejdsplads.
Arbejdsgiver kan afvise delvis sygemelding
I den anden afgørelse, som også relaterer sig til beregningen af 120 sygedage for en deltidssygemeldt, er Højesteret
kommet frem til, at man som arbejdsgiver ikke har pligt til at acceptere en delvis sygemelding fra en medarbejder.
- Som arbejdsgiver må man gerne takke nej til en funktionærs delvise arbejdskraft, selvom det medfører, at funktionæren så fortsat vil være fuldtidssygemeldt. I forhold til beregningen af funktionærens 120 sygedage, er arbejdsgiveren dermed berettiget til at tælle fulde sygedage, hvor medarbejderen modtager løn, med i opgørelsen af de 120
sygedage. Og det gælder altså også, selvom det er arbejdsgiveren selv, der har afvist at benytte funktionærens delvise arbejdskraft, siger Cecilie de Claville Christiansen.

Mange faldgruber
Cecilie de Claville Christiansen påpeger, at det som arbejdsgiver kan være svært at tælles til 120 sygedage, fordi lovgivningen er så kompliceret, som den er.
- Jeg vil til enhver tid anbefale arbejdsgivere at få juridisk rådgivning, inden de opsiger en funktionær efter 120-dages
reglen. Det er utrolig nemt at komme til at overtræde reglerne, og det kan efterfølgende blive rigtig dyrt, hvis der skal
betales godtgørelse for en uretmæssig opsigelse, siger hun.

Faglige sager udløste
betaling på godt
to millioner kroner

Fagforening fik
16 millioner kroner hjem
i arbejdsskadesager

Det er på omtrent samme niveau som i 2016,
hvor beløbet var på 2.093.538,76 kroner.

Det er næste dobbelt så meget som i 2016,
hvor beløbet var på 8.643.488 kroner.

Chaufførernes Fagforening i København fik
sidste år 2.059.485,20 kroner hjem til sine
medlemmer i faglige sager

I december fik fagforeningen 18.000 kroner
hjem i faglige sager.

Chaufførernes Fagforening i København fik
16.112.977 kroner hjem til sine medlemmer i
sager om arbejdsskader sidste år.

I december fik fagforeningen 239.568 kroner
hjem i sager om arbejdsskader.
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Hasteprocedure for chaufførkort
skal løse op for en klemme

Trafik-, Bolig, og Byggestyrelsen har sat en hasteprocedure for behandling af ansøgninger om
chaufførkort i gang. Baggrunden er, at en række chauffører er kommet i klemme mellem den gamle
og nye taxilov. Den nye taxi-lov trådte i kraft ved årsskiftet
De berørte chauffører har typisk et førerkort, der udløber i januar i år. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har efter den
nugældende taxibekendtgørelse kun mulighed for at udstede midlertidige chaufførkort, når det er dokumenteret, at
chaufføren opfylder de fastsatte krav -eksempelvis vandel og helbred). Chaufføren har på denne måde ret til at udføre erhvervsmæssig persontransport fra tidspunktet, hvor adgangsbetingelserne er opfyldt og indtil, at det permanente chaufførkort er udstedt. Det permanente chaufførkort fremsendes til chaufføren, når betaling af gebyr er
modtaget.

Styrelsen har derfor fastsat en hasteprocedure for behandling af ansøgninger fra de berørte chauffører, og de første
midlertidige chaufførkort er netop udstedt.
Endvidere har styrelsen henstillet til politiet, at der indtil udgangen af marts ikke sker håndhævelse af reglerne om
medbringelse af gyldigt chaufførkort eller førerkort i bilen.

Der er for øjeblikket ca. 1.300 ansøgninger om chaufførkort under behandling i styrelsen, hvoraf ca. 150 ansøgninger
vedrører fornyelse af førerkort, der udløber i januar i år. Disse forventes behandlet inden udgangen af januar, medmindre der er forhold, der bevirker, at der er et behov for yderligere oplysninger - for eksempel speciallægeerklæringer eller domsudskrifter.
Generelt forventer Trafik-, Bolig, og Byggestyrelsen, at der vil være en sagsbehandlingstid på mellem fire og seks for
ansøgninger om udstedelse af chaufførkort.

Passager ville have kommune til at betale taxien
En 45-årig mand gav kommunen skylden, da han natten til onsdag 20. februar klokken 01.19
blev sigtet for at køre i taxa i Aarhus uden at kunne betale

Manden havde prajet en taxi ved banegården i Aarhus og fortalt chaufføren, at han havde et dankort derhjemme
i Tranbjerg, hvor han bad om at blive sat af. Chaufføren troede på mandens forklaring, men da de kom frem,
viste det sig, at der hverken var dankort eller kontanter nogen steder. Derfor så chaufføren sig nødsaget til at
ringe til politiet.
Da betjentene kom frem, forklarede den 45-årige mand, at han ikke havde nogen penge, men at han mente, at
kommunen burde betale hans taxi, da kommunen ikke havde udbetalt de penge til ham, han havde krav på.
Den 45-årige mand blev sigtet for at tage taxituren uden at kunne betale.
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1.269 virksomheder har søgt
om 4.974 tilladelser

Ved årsskiftet trådte en ny taxilov i kraft. Foreløbige tal viser, at der er har være en meget stor interesse for at erhverve de nye tilladelser til erhvervsmæssig persontransport, som fra årsskiftet erstattede de fire hidtidige typer tilladelser - taxi, limousine, sygetransport og offentlig servicetrafik
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen oplyser, at den opgjort fredag 9. februar har modtaget ansøgninger fra 1.269 virksomheder, som samlet har søgt om i alt 4.974 tilladelser til erhvervsmæssig persontransport.

Da Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ifølge taxiloven har mulighed for at udstede i alt 200 tilladelser i første kvartal og
150 tilladelse i de følgende tre kvartaler af året, skal der gennemføres en lodtrækning mellem ansøgerne i første
kvartal.
Dén lodtrækning vil finde sted 28. februar og vil blive kontrolleret af en ekstern statsautoriseret revisor.

De ansøgere, der ved denne lodtrækning ikke får tildelt tilladelser, har mulighed for at søge igen i de efterfølgende
kvartaler.

Styrelsen har desuden pr. dags dato modtaget 2.340 ansøgninger om chaufførkort - nogenlunde ligeligt fordelt mellem fornyelser af førerkort fra chauffører, der i dag udfører erhvervsmæssig persontransport i bil, og ansøgninger fra
nye chauffører.
Endelig har styrelsen modtaget 24 ansøgninger om oprettelse af kørselskontor.
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Lufthavn og taxiselskaber har
indført nabovenligt taxisystem

Mange taxier holder på lokale villaveje, mens de venter på ture fra Københavns Lufthavn i Kastrup.
Derfor har lufthavnen og taxiselskaberne indført et nyt it-system, der skal få de ventende taxier væk
fra lokalområdet
Baggrunden for at indføre et nyt it-system er, at holdende taxier på villaveje og ved rekreative områder tæt på lufthavnen, har skabt problemer for lufthavnens naboer.

Første del af løsningen blev præsenteret i september 2017, hvor CPH byggede et større taxidepot, der gav plads til
næsten dobbelt så mange taxier i lufthavnen. Anden del af løsningen - et nabovenligt taxisystem - blev sat i drift 7.
februar.

Bedre prioritering af taxier til ture fra lufthavnen
Med det nye system er der indført en bedre prioritering af taxier, som kaldes til ture fra lufthavnen. Prioriteringen sker
automatisk i det nye IT-system, der er udviklet i et tæt samarbejde mellem Københavns Lufthavn og taxiselskaberne.

Det nye system prioriterer taxier, som kommer fra offentlige taxiholdepladser og taxier, der allerede er i lufthavnen for
at sætte en kunde af. Mens taxier, der holder og venter på lokale villaveje, ikke prioriteres. På den måde sikrer det
nye system, at taxichauffører, der benytter villaveje og boligområder i Tårnby som venteplads, slet ikke får ture fra
lufthavnen fremover.
I Tårnby er borgmester Allan S. Andersen tilfreds med, at lufthavnen og taxiselskaberne tager det næste skridt for at
løse problemet med taxichauffører, der venter på ture i lokalområdet.

- Vores holdning har hele tiden været, at taxierne skal væk fra de lokale villaveje. Vi oplever stadig taxier, der holder i
tomgang med lyset tændt og chauffører der efterlader affald. Det kan borgerne i Tårnby ikke leve med. Derfor er jeg
tilfreds med, at lufthavnen og taxiselskaberne præsenterer et system, der skal løse problemet, siger borgmester Allan
S. Andersen.
Større fokus på service
Med det nye taxisystem indføres også serviceforbedringer, som skal føre til et generelt løft af det serviceniveau, som
kunder vil opleve, når de tager en taxi fra lufthavnen.

Det nye system anvender for eksempel målinger af kundetilfredshed til at udelukke chauffører, som leverer meget
dårlig kundeservice. Mens målingerne også anvendes til at belønne service-mindede chauffører, der kommer til at
opleve fordele i det nye system. Omvendt indføres hårdere sanktioner til de chauffører, der ikke overholder de servicekrav, som er aftalt mellem lufthavnen og taxiselskaberne. Det betyder blandt andet, at chauffører vil blive mødt af
hårdere sanktioner, hvis de ikke bærer profilbeklædning eller tilbyder kunder hjælp til at få kufferten i taxiens bagagerum.
- Lufthavnen og taxiselskaberne har en fælles ambition om at forbedre serviceniveauet i lufthavnen. Derfor skal det
nye IT-system også sikre et generelt løft af taxichaufførernes serviceniveau. Både uden for lufthavnen, hvor naboMagasinet Bus 2 - 2018
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erne ikke skal opleve ventende taxier, og på lufthavnens områder, hvor passagererne møder de mange service-mindede chauffører, siger Thomas Hoff Andersson, der er passagerchef i Københavns Lufthavn.

Tæt samarbejde med taxiselskaberne
Det nye taxisystem er udviklet i et tæt samarbejde med taxiselskaberne, der har samlet input fra chauffører og vognmænd, som er blevet brugt til at udvikle det nye system. Derfor indeholder systemet også flere fordele for taxiselskaberne og deres chauffører.

- I Dantaxi 4x48 er vi glade for at vi nu er klar til at præsentere et nyt taxisystem sammen med lufthavnen. Det har
været afgørende for Dantaxi 4x48, at få taxierne væk fra lufthavnens lokalområde. Vi har allerede ændret vores
zone-inddelinger og optimeret styringen af vores taxiflåde, og med det nye system indfører vi den sidste del af en
samlet løsning på problemet. Samtidigt indføres en række forbedringer af Taxi Management Systemet, som giver
vores chauffører bedre forhold i lufthavnen og som vil medføre et generelt løft af det serviceniveau, som vores chauffører kan tilbyde kunder fra lufthavnen. Det er vi meget tilfredse med, siger Carsten Aastrup, der er administrerende
direktør i DanTaxi 4x48.
Hos Taxi 4x27 (Amager-Øbro) bakker administrerende direktør Thomas R. B. Petersen op om de nye tiltag.

- Med det nye system finder vi endelig løsninger på en række problemer, som vores chauffører længe har peget på.
For eksempel muligheden for hurtigt at få en tur, når man i forvejen er i lufthavnen for at sætte en kunde af. Samtidigt
leverer vi løsninger, der skal få ventede taxier væk fra lokalområdet, mens vi højner serviceniveauet hos taxichaufførerne. Det er gode nyheder for vores kunder og vores naboer” siger Thomas R. B. Petersen.
Peter Bjerregaard, der er administrerende direktør i TAXA 4x35, er også tilfreds med de nye tiltag.

- Vi har længe ønsket ændringer, hvor man i langt højre grad kunne ”genbruge” de taxier, der kommer til lufthavnen
med gæster, for derved at kunne løse problemerne med tomme taxier, som holder forskellige steder i Tårnby kommune til gene for beboerne i området. Vi har i samarbejde med lufthavnen udviklet en rigtig god løsning, hvor systemet er bygget op så der er fordele for de allerbedste og mest servicemindede chauffører, hvilket klart vil højne
servicen og kvalitetsniveauet for kunderne. Overordnet set har vi hos TAXA 4x35 en rigtig god kundetilfredshed med
4,5 ud af 5 stjerner, så de nye tiltag i lufthavnen passer i høj grad med den strategi om kvalitet og service, som vi selv
arbejder med i vores egen forretning, siger Peter Bjerregaard.

Fakta:
•

•

•

•

•
•

7. februar indførtes et nyt taxisystem, der skal få taxier, der venter på ture til lufthavnen, væk fra lokale villaveje
Det nye system sætter nabovenlighed i system og prioriterer taxier til ture fra lufthavnen, som ikke holder
og venter på ture i lokalområdet
CPH, Taxiselskaberne og software-virksomheden Payvend har udviklet det nye løsning, som integreres
med lufthavnens Taxi Management System
Det nye system belønner dygtige og service-mindede chauffører, og skal højne det serviceniveau, som de
rejsende oplever, når de bestiller en taxi fra lufthavne
Der afvikles dagligt ca. 2000 taxiture fra Københavns Lufthavn
I 2017 kom 15 procent af de rejsende med taxi til lufthavnen, inden de rejste videre med fly
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VLAK-Regeringen og DF fordeler
100 millioner til mere plads på vejene

I aftale om finansloven for 2018 fik VLAK-Regeringen med støtte fra Dansk Folkeparti afsat 50 millioner kroner til mindre initiativer på vejområdet i hvert af årene 2018 og 2019. På den baggrund har
partierne nu udmøntet midler til en række vejprojekter, som bliver betegnet som samfundsøkonomisk gode
VLAK-Regeringen vil med støtte fra Dansk Folkeparti forbedre trafiksikkerheden og fremkommeligheden på de eksisterende veje.

Fremkommelighed
•
•

•
•
•
•
•
•

•

120 km/t på udvalgte motorvejsstrækninger (18,2 millioner kroner)
Aarhus: Motorvejskryds Aarhus Syd - motorvejskryds Aarhus Vest og Aarhus Syd Motorvejen:
Motorvejskryds Aarhus Syd - Viby Ringvej
Vejle: Strækning fra motorvejskryds Skærup til Vejle Syd
Holbækmotorvejen: Holbæk til Torkildstrup Rasteplads
Aalborg: Svenstrup til Aalborg Syd - Kun nordgående retning
Ekstra frakørselsbane på Motorring 3 ved Lagergårdsvej (TSA 18) (8,3 millioner kroner)
Hillerødmotorvejen nordgående TSA 5 Værebrovej (3,4 millioner kroner)
Parallelspor ved forbindelsesrampe mellem E45 - Østjyske Motorvej og Rute 15 - Djurslandmotorvejen, TSA 46, Aarhus N (24,7 millioner kroner)
Udbygning af sydligt rampekryds og anlæg af ny vestvendt rampe, Frakørsel 59, Fredericia S
(21,1 millioner kroner), under forudsætning af kommunal medfinansiering af de resterende
udgifter

Trafiksikkerhed:
•
•
•
•

Bundet venstresving ved kryds (Bredgade i Struer Kommune) (3,0 millioner kroner)
Krydsombygning ved Ansvej, Ans (5,9 millioner kroner)
Krydsombygning af Vildsundvej/Åsvej i Vilsund (6,2 millioner kroner)
Rundkørsel, Koldingvej, Tyvse i Tønder Kommune (7,8 millioner kroner)
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Analyse om mobilitet i Danmark:

Vi kører længere på arbejde

I gennemsnit transporterer danskerne sig 42,5 kilometer til og fra arbejde - og der bruges mere tid
på transporten. Det viser en ny analyse, som tænketanken Kraka har udarbejdet på opfordring fra DI
Transport
Ifølge analysen er omkring 98 procent af de danske lønmodtagere pendler - og de pendlede i 2016 år 9 procent
længere, end de gjorde for ti år siden i 2008 - hvor den eneste finans-krise ramte i sensommeren. Den gang var
pendlerafstanden knap 39 kilometer. I løbet af 2016 brugte en bilpendler i snit 146 timer på at komme til og fra arbejde, hvilket er en stigning på 8 procent i forhold til 2008. Således er både pendlingsafstanden og tiden brugt på
pendling steget. Opgjort i dage og timer bliver det til seks dage og to timer i bilen. Det er en stigning på 11 timer
siden 2008.

Forfatterne til analysen peger på, at en række faktorer kan påvirke det fremtidige pendlingsomfang - eksempelvis urbanisering, udbygning af infrastrukturen, omfanget af trængsel, udbredelsen af selvkørende biler og andre former for
teknologisk udvikling. Hvis udviklingen forsætter, som den har gjort siden 2008, vil den gennemsnitlige pendlingsafstand i 2025 være 46 km, hvilket vil være en forøgelse på 8 procent i forhold til i dag.

Branchedirektør i DI Transport Michael Svane ser udviklingen som udtryk for, at danskerne er villige til at transportere
sig derhen, hvor der er arbejde.
- Der er rigtig mange virksomheder, der har udfordringer med at finde kvalificerede medarbejdere i disse dage. Netop
derfor er det supervigtigt, at der er mange, der er villige til at køre lidt længere til og fra arbejde, siger Michael Svane,
der henviser til, at en undersøgelse gennemført af DI har vist, at fire ud af ti virksomheder har søgt forgæves efter
medarbejdere i det seneste år.
- Desto længere danskerne vil transportere sig til og fra job, desto større mulighed er der for at finde det job, der passer allerbedst, siger Michael Svane.
Krakas analyse peger på, at såfremt de senere års udvikling fortsætter, vil den gennemsnitlige pendlingsafstand i
2025 være cirka 46 kilometer - 3,5 kilometer længere end i dag. Ifølge analysen er pendlingsafstanden især steget
siden 2013, hvor den var godt 40 km. Samtidig er den tid, vi bruger på pendling ti log fra arbejde steget markant fra
omkring 133 timer i 2013 til de anførte 146 timer i 2016.

- Det afgørende spørgsmål er, om det også vil føre til, at danskerne bruger mere tid på at pendle. Som Krakas analyse viser, så er længere pendlingsafstand i de senere år gået hånd i hånd med længere transporttid. Spørgsmålet
er, om det også bliver sådan i fremtiden, siger branchedirektør i DI Transport Michael Svane.

Han påpeger, at den optimale situation er, at danskerne har mulighed for at transportere sig længere på den samme
tid. Det vil komme både pendlerne og virksomhederne til gavn.

- Men det kræver investeringer i både veje og den kollektive trafik, hvis ikke en længere pendlingsafstand skal føre til
et øget tidsforbrug, siger Michael Svane.
Interesserede kan læse Kraka’s analyse her:
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Vejdirektoratet har nye trafiktal:

Motorvejene lægger asfalt til rekordmange biler

Der er flere biler på motorvejene, som kører flere kilometer, end nogen sinde før. Siden 2010 er trafikken på det danske motorvejsnet steget med godt 30 procent. Tallene stammer fra Vejdirektoratet,
der peger på, at den stigende trafik skaber risiko for trængsel og uforudsigelige køer på vejene
De nye tal fra Vejdirektoratet viser, at trafikanterne i 2017 kørte 4,1 procent flere kilometer på motorvejene end året
før. Og sådan har tendensen været siden 2008, hvor finanskrisen satte en midlertidig stopper for den økonomiske
udvikling.

Vejdirektoratet fremhæver, at hovedårsagerne til den stigende trafik er den generelle fremgang i økonomien, øget beskæftigelse, større privatforbrug samt voksende samhandel med udlandet. Samtidig er der kommet flere biler på vejene i kraft af, at vi i Danmark har købt flere nye biler uden at skrotte et tilsvarende antal brugte.
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- Der er ingen tvivl om, at denne markante stigning, som vi oplever år efter år på det overordnede vejnet, skaber
trængsel - simpelthen, fordi der er flere bilister, der skal deles om pladsen. Det betyder også, at risikoen for trængsel
og kø bliver større i takt med, at trafikken vokser, og flere motorveje nærmer sig deres kapacitetsgrænse, siger trafikdirektør i Vejdirektoratet Niels Tørsløv og fortsætter:
- Det skaber selvfølgelig nye udfordringer for os i Vejdirektoratet med at sørge for, at vi hele tiden udnytter den eksisterende kapacitet på vejene bedre og mere intelligent, så trafikanterne ikke spilder for meget tid med at sidde i kø.
Det sker blandt andet ved at afprøve nye løsninger med kørsel i nødspor, nye dynamiske krydsløsninger, flytbare autoværn og skarpere trafikinformation.
Vejdirektoratet peger også på, at målinger viser, at når nye motorvejsstrækninger åbner, så flytter en del af trafikken
fra de mindre veje over på motorvejene. På den måde sparer trafikanterne tid, men det bidrager også til en støt stigende trafik på det overordnede vejnet.

- Vi kan se, at trafikanterne vælger motorvejene, når de kan. Det er godt for trafiksikkerheden, eftersom motorvejene
generelt er de mest sikre veje at køre på, men det giver os udfordringer med at håndtere den voksende trafik, påpeger Niels Tørsløv.
Trafikken stiger mest i myldretiden
Udfordringerne bliver ikke mindre af, at trafikstigningen på nogle motorvejsstrækninger ikke er spredt jævnt ud over
hele dagen, men er stærkest i de tidsrum, hvor der i forvejen er flest biler på vejene - nemlig myldretiderne.

- Trafikken i myldretiderne udgør en særskilt udfordring, fordi den stiger kraftigst og dermed lægger et ekstra pres på
de travleste motorveje, siger Niels Tørsløv og fortsætter:
- Konsekvensen er, at vi får mere uforudsigelige rejsetider i spidsbelastnings-tidspunkterne om morgenen og om eftermiddagen - simpelthen fordi der kun skal ganske små forstyrrelser til at skabe køer og sætte trafikken i stå i lang
tid.

Fakta:
•

•

•
•
•

Nogle af de største stigninger ses på motorvejsstrækninger i Hovedstadsområdet, Trekantsområdet og ved Aarhus. Åbning af Silkeborgmotorvejen har bidraget til en kraftig vækst i trafikken på
motorvejen mellem Herning og Aarhus.
34 procent af den samlede bilkørsel i Danmark foregår på motorvejsnettet
Personbilparken er vokset med 19 procent fra 2010 til 2017
På Vejlefjordbroen er trafikken i myldretidstimerne fra 2010 frem
til 2017 steget med 40-45 procent, mens trafikken midt på dagen
kun er steget med 25-30 procent
På Holbækmotorvejen ved Taastrup er trafikken i myldretidstimerne steget med over 40 procent, mens trafikken midt på
dagen er steget med 25-30
procent
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Undersøgelse fra Danske Regioner:

Ni ud af ti bilture
på job og uddannelse køres alene

Samkørslen blandt pendlere er faldet stødt de sidste ti år. Det betyder, at der er kommet omtrent
70.000 flere biler på vejene i samme periode. De fem danske regioner vil stå i spidsen for en mobilitetsstrategi, der skal skabe gode alternativer til solo-turen i bilen
I 2007 var godt 14 procent af pendlerturene i personbil såkaldt samkørsel, hvor to eller flere fulgtes ad et stykke eller
hele vejen. I 2016 var tallet faldet til 10 procent, da ni ud af ti valgte at tage turen til job eller uddannelse i deres eget
selskab i deres engen bil.

- Når danskere i stigende grad vælger samkørsel fra, betyder det naturligt nok endnu flere biler på vejene. Og det betyder, at turen til job eller uddannelse for dem, der vælger bilen, bliver endnu længere. Det er ikke kun til gene og irritation for den enkelte, men for eksempel også en udfordring, når virksomheder skal tiltrække arbejdskraft i et større
geografisk område, siger Stephanie Lose (V), der er næstformand for Danske Regioner og Regionsrådsformand i
Region Syddanmark.
Fravalget af at køre sammen med andre, når den daglige pendlertur skal tilbagelægges, skyldes formentlig, at det er
nemmere at lade være. Regionerne vil derfor arbejde på at gøre alternativer til solo-pendlerturen attraktive.

- Vi har stort fokus på at løse trængselsudfordringerne. Men det er ikke noget, der kan løses med et snuptag - også
fordi udfordringerne er forskellige fra region til region. Netop derfor vil alle regioner stå i spidsen for en regional mobilitetsstrategi sammen med de relevante aktører i området, siger Stephanie Lose.
De regionale mobilitetsstrategier kan for eksempel indeholde, at både det offentlige og virksomheder i højere grad
bør samarbejde med delebilstjenester, så deres ansatte kan køre med hinanden til og fra arbejde.

Et andet punkt i de fremtidige mobilitetsstrategier kan være, at man med fordel etablere flere samkørselspladser ved
for eksempel motorveje, så man kan parkere sin bil og køre med hinanden på de lange motorvejsstrækninger.
Det sidste har man rigtig god erfaring med i Region Nordjylland, hvor det regionale trafikselskab Nordjyllands Trafikselskab (NT) og samkørselstjenesten GoMore i foråret 2017 satte et samarbejde i søen. Formålet med at inddrage
GoMore i trafikplanlægningen er at øge mobiliteten i Nordjylland.

Der blev etableret 13 samkørselstoppesteder i Frederikshavn, Hjørring og Aalborg Kommune. Samkørselstoppestederne skal fungere som mødested til og fra samkørselskift for på den måde at gøre det lettere for chauffør og passager at finde hinanden.

Som resultat er antallet af passagerbookninger i de tre kommuner steget med 31 procent i løbet af samarbejdets første to måneder.
Interesserede kan læse analysen af udviklingen i danskernes samkørsel her:
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Letbanen i Aarhus har nået
yderligere to milepæle

En ny sikkerhedsvurderingsrapport skal sikre fortsat kørsel på den indre strækning af Aarhus Letbane, som åbnede kørt før jul sidste år. Aarhus Letbane oplyser, at arbejdet med at opnå godkendelse af Odder- og Grenaabanen fortsætter, men at der belært af erfaringerne endnu ikke er sat
dato på, hvornår letbanetogene begynder at køre helt til Odder og Grenå

Ifølge Aarhus Letbane er der fortsat fremdrift på arbejdet med dels at håndtere de vilkår, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen gav i forbindelse med godkendelsen af Aarhus Letbane på den indre strækning 20. december 2017 - dels
at opnå godkendelse af drift på Odder- og Grenaabanen.
Til de vilkår, der blev givet til kørsel på den indre strækning, har assessor udarbejdet en fornyet Sikkerhedsvurderingsrapport. Sammen med det samlede regelgrundlag for letbanens indre strækning fra Aarhus H til Skejby er rapporten sendt til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 20. februar. Dermed har Aarhus Letbane fulgt den aftalte tidsplan og
nået en vigtig milepæl, der sikrer fortsat kørsel på den indre strækning.
Hvad angår arbejdet med at opnå godkendelse af strækningen mod Odder i Syd og Lisbjerg Skole længere ude af
sporet mod Skejby - og derefter strækningen mod Grenaa, arbejdes der på seks områder:

Operationelle Regler: Godkendelsesprocessen for de Operationelle Regler er i gang, og der udestår få rettelser og
en opdatering af materialet

Letbanetog: Godkendelsesprocessen af letbanetogene er i gang, men der udestår en række rettelser og en opdatering af materialet. Da der skal godkendes to togtyper, er omfanget større end ved godkendelsen af den indre strækning, hvor der kun benyttes én type letbanetog
Tekniske regler: De tekniske regler er på såkaldt kritisk vej, da det er dem, der senest bliver færdige, og hvor Aarhus Letbane fik alle vilkårene i forbindelse med godkendelsen i december. Derfor er der særlig opmærksomhed og
ledelsesmæssigt fokus på dette område

Infrastruktur: Godkendelsesprocessen af infrastruktur er i gang, og der udestår kun få rettelser og opdateringer.
Væsentligste udestående er godkendelse ATP-systemet (Automatic Train Protection), der er nyt i forhold til godkendelsen af den indre strækning, hvor letbanetogene ikke benytter ATP

Sikkerhedsledelsessystemet: Aarhus Letbane fremsendte 16. februar ansøgning om udvidelse af letbanens driftsområde til også at omfatte strækningen mod Odder samt strækningen mellem Skejby og Lisbjerg Skole. Denne ansøgning er en vigtig milepæl frem mod den senere sikkerhedsgodkendelse af Aarhus Letbane som
infrastrukturforvalter af disse strækninger

Strækningen mod Grenaa: Der er god fremdrift på anlægsarbejdet - blandt andet er der etableret køreledningsanlæg på hele strækningen og alle transformerstationer er testede og klar. Strækningen forventes at være færdigbygget
sidst i april
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Aarhus Letbane får ny formand

Den aarhusianske erhvervsmand og tidligere konservativt medlem af Aarhus Byråd, Steen
Stavnsbo, indstilles til posten som ny formand for Aarhus Letbane I/S. Han skal afløse Umove-direktør Johnny B. Hansen, der har valgt at stoppe
Borgmester Jacob Bundsgaard og regionsrådsformand Anders Kühnau er enige om at indstille den 53-årige Steen
Stavnsbo som ny formand for Aarhus Letbane. Sagen skal nu behandles politisk i Aarhus Byråd.
Jacob Bundsgaard og Anders Kühnau fremhæver Steen Stavnsbo som en stærk, rutineret og engageret formand
med solid erfaring fra både privat og offentlig virksomhed.

Steen Stavnsbo er professionelt bestyrelsesmedlem i flere danske såvel som udenlandske virksomheder samt bestyrelsesmedlem i Erhverv Aarhus og netop afgået byrådsmedlem i Aarhus Kommune, hvor han blandt andet sad i Teknisk Udvalg. Steen Stavnsbo har desuden en lang international karriere bag sig som topleder i danske og
udenlandske virksomheder.
- Mit fokus som formand vil i allerførste omgang være, at vi får sikret en klar og troværdig tidsplan for færdiggørelsen
af etape 1 og at vi hurtigst muligt har letbanedrift til både Odder og Grenå. Der er en forståelig utålmodighed, og vi
skal derfor sikre en god løbende kommunikation. Her vil jeg gerne spille en central rolle i dialogen med de berørte
kommuner og regionen samt de statslige Instanser, siger Steen Stavnsbo og fortsætter:

- Men herudover vil jeg også i et længere perspektiv lægge stor vægt på en styrket dialog med erhvervslivet og andre
interessenter, så vi sikrer, at Letbanens kæmpe potentiale for at bidrage til udviklingen i Østjylland forløses fuldt ud.
Letbaneselskabet Aarhus Letbane I/S forestår anlæg, drift og vedligehold af Aarhus Letbane, og selskabet ejes af
Aarhus Kommune og Region Midtjylland med hver 50 procent.

Få transportnyheder dagligt
direkte i din e-postkasse
for kun 1.596,00 kroner for 12 måneder
Bestil dit eget abonnement
på transportnyhederne.dk
ved at klikke her!

Magasinet Bus 2 - 2018

Letbaner

Staten trækker sig som ejer
af letbaneselskabet i Hovedstaden

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) oplyser, at Hovedstadens letbane, der
skal anlægges langs Ring 3, skal anlægges med statsligt tilskud frem for statsligt ejerskab. Forligskredsen bag Letbanen i Ring 3 vil fastholde tilskuddet til letbaneprojektet, men staten ønsker at
trække sig ud af Hovedstadens Letbane I/S

Forligskredsen bag letbanen i Ring 3 - Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale, SF
og Konservative - står ved tilsagnet om et statsligt tilskud til letbaneprojektet på 1.777 millioner kroner i 2013-priser,
som det fremgår af principaftalen fra 2013 og lov om letbanen på Ring 3.

Som en forudsætning for, at staten kan give sit tilsagn til, at selskabets ledelse underskriver kontrakterne med de vindende entreprenører, ønsker forligskredsen en ”Aarhus-model” for statens engagement i Hovedstadens Letbane.
Det betyder, at staten træder ud af interessentskabet snarest muligt, i stedet for når letbanen går i drift. Herefter vil
anlægget og driften være kommunernes og regionens projekt. Denne udtræden sker rent praktisk ved, at vedtægterne for interessentskabet ændres. Vedtægtsændringen forventes at komme på dagsorden på næste interessentskabsmøde midt i marts, hvorefter kontrakterne med entreprenørerne kan underskrives, og byggeriet kan sættes i
gang. Herefter skal der endvidere foretages en ændring i loven om letbanen.

- Forligskredsen besluttede i 2013, at der skal anlægges en letbane i Ring 3. Med de aktuelle fordyrelser har det
været relevant at kigge på statens rolle, og i den forbindelse ønsker vi en model, hvor vi sikrer os, at staten ikke pålægges merudgifter ud over de afsatte reserver, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen, der ser
frem til næste møde, hvor vedtægtsændringen skal drøftes.
Statens forpligtelse vedrørende kapitalindskud og anlægsreserver berøres ikke af Statens udtræden.
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