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Den kollektive transport kan køre frem

Den kollektive transport er presset af billigere privat transport. Lavere bilpriser og billigere brændstof i kombination
med lavere brændstofforbrug pr. kørt kilometer er en udfordring for transport med bus og tog.
Men transporten i private biler skaber trængsel - og skaber dermed basis for, at den kollektive transport kan køre
frem.

Nogle steder i landet er der tegn på, at trafikselskaberne har fat i noget spændende. I Nordjylland arbejder men på at
koble tog og busser sammen med samkørsel i private biler.
I Aarhus har Midttrafik i samarbejde med operatøren Arriva indsat nye ledbusser, der har plads til flere passagerer og
bedre ind- og udstigningsforhold. Og i samme by er der en formodning om, at byen spøgelsestog snart vil åbne dørene for passagere. Når det spøgelsesagtige er fjernet fra letbanetogene er der banet vej for et ganske effektivt
transportsystem fra Aarhus Midtby til Skejby med et af landets største hospitaler, en lang række erhvervsvirksomheder og beboelsesområder.
Letbanetogene kan hurtigt bringe mange mennesker fra et sted til et andet - meget hurtigere og betydeligt mere behageligt, end hvis de skulle med bil. For de skulle bruge så mange personbiler, så trafikken vil gå i stå.

I Odense bliver sporene lagt til en kollektiv transport med letbane. Det samme sker i Hovedstadsområdet med en letbane langs Ring 3. Derudover skal Metroen’s Cityring efter planen, og hvis Metroen kan få tilladelse til det, åbne i
2019.
De nævnte projekter kan - sammen med en række andre rundt i landet - skabe basis for bedre mobilitet.

Der er dog én enkelt udfordring, som er nok så vigtig - at få alle de mange mennesker, der kører i deres egen private
bil, når de skal fra A til B, til at vælge den fælles transport til.
Et godt argument - men måske også farligt:

I busser og tog kan man møde nye og spændende mennesker

Her på Magasinet Bus er vi klar til at møde nye mennesker i det nye år - og vores foretrukne transportform er busser
og tog. Og så sker det en gang i mellem, at vi tager det sidste stykke på en medbragt cykel.
Glædelig jul og godt nytår
Jesper Christensen
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taxi - eksempelvis tog og færger. Magasinet Bus udkom første gang i efteråret 2012.

NATUREN ER I LUFTEN

BÆREDYGTIG FRA NATURENS HÅND
Halvering af støj, NOx reduceret med mere
end en tredjedel og PM tæt på nul.
Fås til biometan med op til -95% CO2.
Ingen begrænsninger for kørsel i bycentre eller forstæder.

SMART DESIGN
Patenterede gastanke fuldt integreret i taget giver markedets
laveste højde på 3.210 mm, der er perfekt til enhver rute.
Konstrueret til maksimal stabilitet på vejen.

OPTIMERET TCO
Reducerede brændstofomkostninger takket være
den nye Cursor 9 Natural Power på 360 hk.
Let vedligeholdelse og dokumenteret driftssikkerhed
arvet fra Crossway-serien.

KOMFORT OG INDSTIGNINGSFORHOLD
Let ind- og udstigning for passager i en flydende strøm.
Brugervenlig adgang for bevægelseshæmmede.
Varme og belysning skaber et komfortabelt miljø.

Kontakt os for at høre mere:
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Nye busser er et led i arbejdet
mod bedre kundebetjening

Midttrafik og Arriva indsatte fredag 1. december de første tre af i alt 12 nye ledbusser på Rute 100,
som årligt betjener 2,4 millioner passagerer på ruten, der går fra Odder i syd via Aarhus og til Hornslet i nord. De nye ledbusser, der er leveret af Scania, markerer sig ved at have plads til i alt 126
passagerer - 57 siddende og 69 stående - brede døre og så en forvogn med lavt gulv, så det er lettere at komme ind og ud - også for gangbesværede, mennesker med barnevogne eller i kørestole
Indsættelsen af de nye busser er en opgradering af komforten på Rute 100. Fordelen ved at køre med busser med
lavt gulv i dele af bussen kommer især til sin ret på ruter, hvor passagererne foretager mange korte rejser, og hvor
busserne er en del af betjeningen af større byområder.

Netop Rute 100, som busoperatøren Arriva kører for Midttrafik, er sådan en rute, hvor busserne dagligt supplerer bybustrafikken fra Skåde i Aarhus Syd til Lystrupvej i Aarhus Nord - og hvor de uden for Aarhus-området kører som
mere traditionelle regionale busser.
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- Vi glæder os til at sætte de nye busser i drift og tilbyde kunderne i Regionen en endnu bedre rejseoplevelse. Vi
håber, at muligheden for hurtigere ind- og udstigning på grund af den lave indstigningshøjde, bredere døråbninger
samt flere døre vil være med til at øge mobiliteten for kunderne, sagde Henrik La Cour, der er regionschef hos Arriva.
- Samtidig er vi også glade for, at gøre bussen mere tilgængelig overfor gangbesværede med rollator eller kunder
med barnevogn, siger han videre.

Ved den lille ceremoni på Rutebilstationen i Aarhus fremhævede han, at Arriva’s chauffører var spændte på at køre
ud på ruten i de spritnye busser.

- Og det er ikke en helt almindelig bus. Det er en helt ny type bus, som vi glæder os til at lære endnu bedre at kende,
sagde han og pegede på, at han tror, at de kommer til at spille en væsentlig rolle i at gøre den kollektive trafik mere
attraktiv.
- Vi skal i endnu højere grad til at rette fokus på passagerne og deres krav, ønsker og behov, Og vi skal til at tænke
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Vi håber, at muligheden for hurtigere ind- og udstigning på grund
af den lave indstigningshøjde,
bredere døråbninger samt flere
døre vil være med til at øge mobiliteten for kunderne, sagde Henrik
La Cour, der er regionschef hos
Arriva.

innovativt, hvis vi skal have alle med
videre. Det er de nye ledbusser på
Rute 100 et godt eksempel på, sagde
Henrik La Cour og fortsatte:

- Gennem investeringer i nyt busmateriel kan vi være med til at gøre bussen mere attraktiv.

En af de ting, der er med til at gøre rejseoplevelsen bedre er bussernes lave entré og flade gulv uden trin op og ned
inde i bussens forreste del.
- Jeg håber, at kunderne vil tage godt i mod de nye busser, sagde han afslutningsvis.

Midttrafiks direktør, Jens Erik Sørensen, pegede på, at fredag 1. december var en god dag for kunderne og for Midttrafik.

- Kunderne vil opleve klart bedre komfort, sagde han og fremhævede, at der i de nye ledbusser er langt flere pladser.
I selve leddet har Scania, der har leveret busserne, eksempelvis kunnet fastmontere to sæder, da konstruktionen er
lidt anderledes, end i mange andre leddelte busser.
- Når man i dag ser på Rute 100, ser man overfyldte busser. Jeg håber, at indsættelsen af først tre - og senere i alt
12 busser vil lette lidt på det pres, sagde han og fremhævede den øgede plads i bussen og at flowet bliver bedre.
- Det er nemmere at komme hurtigere ind og ud, og jeg håber, det vil lette vilkårene for chaufførerne, sagde han og
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- Det er nemmere at komme hurtigere ind og ud, og jeg håber, det
vil lette vilkårene for chaufførerne,
sagde han og fremhævede, at
chaufførerne på Rute 100 kæmper en kamp for at overholde køreplanen, sagde Midttrafiks
direktør, Jens Erik Sørensen

fremhævede, at chaufførerne på Rute 100
kæmper en kamp for at overholde køreplanen.

- Der er vejarbejde mange steder og trafikkaos, der gør det rigtigt, rigtigt svært for chaufførerne at opretholde en stabil drift.
Han fremhævede også, at når Letbanetogene kommer ud at køre med passagerer i Aarhus, og når Midttrafik ved,
hvordan det kommer til at virke i trafikken, kan Midttrafik lave nogle realistiske køreplaner for chaufførerne og kunderne, så køreplanerne vil blive overholdt.

- Så busserne bliver forhåbentlig også en forbedring for de mange dygtige og tålmodige chauffører, I har i Arriva,
sagde Jens Erik Sørensen, som også pegede på, at de nye Scania-busser med lavt gul i forvognen er et eksempel
på en rigtig måde at lave rutebusser, der også kører som bybusser, på.

De første tre nye ledbusser blev indsat 1. december. I løbet af de kommende måneder - altså et stykke ind i 2018 bliver de resterende ledbusser indsat på Rute 100. Arriva har også mulighed for at indsætte de nye ledbusser på Rute
123, der ligesom Rute 100 også supplerer bybusserne i Aarhus.
Midttrafik har som et led i indsættelsen af de nye ledbusser forlænget aftalen med Arriva om betjeningen af Rute 100
med to år.
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Midttrafiks Rute 100 har fået mere plads
til de flere millioner rejsende

Med 2,4 millioner passagerer årligt er Midttrafiks Rute 100 en af trafikselskabets travle ruter. 12 nye
ledbusser med lavt gulv i den forreste del af det over 18 meter lange vogntog skal gøre det lettere
for passagererne at komme ind og ud
Af Jesper Christensen

Ved indsættelsesceremonien fredag 1. december på Aarhus Rutebilstation fik vi et kig ind i en af de tre nye busser,
som er blevet leveret som de første af i alt 12.
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De nye ledbusser kan tage flere
passagerer med. Antallet er blevet
øget med en halv snes i forhold til
de hidtidige - og efterhånden godt
brugte ledbusser.

Rent teknisk er der tale om en 18,15 meter lang dieseldrevet Scania Citywide LE ledbus, der kører lige så godt på
biodiesel (HVO), som på fossil dieselolie.

Bussen er 2,55 meter bred og lige under 3,2 meter høj. Der er 57 fastmonterede Kiel Ligero 1000 HF sæder suppleret med 2 klapsæder ved perronen i den forreste del af bussen. De to forreste døre er brede dobbeltdøre, mens den
bagerste er en bred enkeltdør.

Når alle sæder er besat, er der plads til yderligere 69 stående passagerer, plus kørestole og barnevogne på perronen. Ved den midterste brede dør er den monteret en håndbetjent rampe, så rejsende i kørestole også kan komme
med bussen, som kan knæle ved stoppestederne, så de blot behøver en hjælpende hånd til at få rampen ned og op.

Drivlinen er en ni-liters fem-cylindret Scania Euro 6-motor, der lever op til Euro-normen ved hjælp at et SCR-system
på udstødningen. Motoren yder 320 hk og har et maksimalt drejningsmoment på 1.650 Nm. Gearkassen er en automatisk ZF Ecolife-gearkasse med indbygget retarder. Bussen er forsynet med Scania’s communicator-system, så
driften og chaufførernes måde at køre på kan følges ganske nøje. Det kan bidrage til høj oppetid på basis af forebygMagasinet
12 -deres
2017kørsel med bedre kørekomfort for passagegende vedligeholdelse og til at hjælpe chaufførerne
til at Bus
optimere
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rerne og dem selv - og bedre brændstoføkonomi og færre skader til følge.

Key Account Manager Steffen Laursen hos Scania fortæller, at ikke to chauffører kører ens. Den samme bus kan
have både dårlig eller god brændstoføkonomi alt afhængig af, hvilken chauffør, der sidder bag rattet.
- Vi har eksempler på forskelle på over én kilometer pr liter, siger Steffen Laursen.

Med de nye busser har Arriva ud ad til mulighed for at levere en bedre service over for kunderne, og indadtil fået mulighed for at optimere driften - brændstoføkonomisk - vedligeholdelsesmæssigt - og forbedre chaufførernes arbejdsmiljø.
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Med et greb i håndtaget kan rampen til kørestolsbrugere vippes ud - og ind. Arriva oplyser, at ramperne bliver brugt ret sjældent.
Håbet er, at de nye ramper vi blive brugt lidt
mere, fordi de er lettere at betjene.
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De to forreste indgange til de nye ledbusser er dobbelte og brede. Når bussen knæler ved stoppestedet er det let for
gangbesværede og folk med barnevogne at gå ind i bussen.

Buspassager nægtede at have sparket
en kontrollør i skridtet

En 20-årig kvinde blev den sidste tirsdag i november så hidsig og aggressiv over for en kontrollør i
en bybus i Hans H Seedorfs Stræde i Aarhus Midtby, at hun endte med at blive sigtet for vold

Østjyllands Politi oplyser, at der klokken 10.12 indløb en anmeldelse fra en buskontrollør, der fortalte, at en kvindelig
buspassager havde sparket ham i skridtet. Kvinden havde en ugyldig billet, og da kontrolløren ville skrive en afgift,
blev hun aggressiv, begyndte at råbe og forsøgte at mase sig forbi kontrolløren. Det fik kontrolløren og hans makker
til at tage fat i kvinden og holde hende tilbage. Det var her, kvinden ifølge kontrolløren sparkede ud og ramte ham i
skridtet.

Da politiet kom frem, var kvinden stadig oprevet, og betjentene anholdt hende og sigtede hende for vold mod en person i offentlig tjeneste. Hun nægtede at have sparket kontrolløren.

Arriva har opsagt 20 medarbejdere

Torsdag 30. november sagde Arriva Danmark farvel til omkring 20 medarbejdere på hovedkontoret på Skøjtevej i Kastrup på Amager. Baggrunden var et behov for at tilpasse organisationen
til markedsvilkårene med en skærpet konkurrencesituation

Over for transportnyhederne.dk oplyste Arriva's kommunikations- og marketingchef, Pia Hammershøy Splittorff,
at omstruktureringen var et tiltag, der skal sikre Arriva's fremadrettede konkurrencedygtighed.
- Det er som sådan ikke et udtryk for, at vi bagudrettet skal løfte et regnskabsår, sagde Pia Hammershøy Splittorff.
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Busprojekt i Aalborg får plus 250.000.000 kroner

Trafikstyrelsen udmønter 297 millioner kroner til investeringer i kollektiv bustrafik. Et projekt i Aalborg
får hovedparten af pengene, mens ni andre må dele resten. Midlerne kommer fra “Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik”, der er afsat af
forligskredsen bag “Bedre og billigere kollektiv trafik”
Der udmøntes i alt 297 millioner kroner til 10 busprojekter over hele landet.
Til højre er der en oversigt over de 10 projekter:

Ansøgerkredsen var offentlige myndigheder, trafikselskaber og offentligt ejede selskaber. Der
kunne søges om støtte på 50 procent af projektets budget.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen modtog i denne
ansøgningsrunde 19 ansøgninger om i alt ca.
326 millioner kroner.
Næste ansøgningsfrist er 1. september 2018.
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Politikere bag udbud af S-togene i Hovedstadsområdet:

Driften vil blive bedre og billigere

VLAK-Regeringen, Dansk Folkeparti og De Radikale, som sammen har flertal i Folketinget, har aftalt
at udbyde hele S-togsdriften og den tilhørende infrastruktur - og at fremtidens S-tog skal være automatiske og dermed førerløse lige som togene på den københavnske Metro. Partierne mener, at et
udbud af S-togene vil betyde bedre og billigere S-togsdrift, der kan håndtere op mod 13 millioner
flere rejsende
Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen glæder sig over dagens aftale, hvor regeringen sammen med
Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har besluttet at udbyde en betydelig del af den danske jernbane.

- Det er en del af regeringsgrundlaget, at vi vil udbyde markant mere togtrafik i Danmark, og med dagens aftale tager
vi endnu et vigtigt skridt på vejen, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) og fortsætter:
- Vi har nemlig i dag givet hinanden håndslag på, at 68 procent af DSB’s samlede passagerantal skal udbydes til private aktører. Det er positivt, fordi vi så kan bygge videre på de rigtig gode erfaringer, vi har med udbud af den midtog vestjyske togtrafik, hvor der er høj punktlighed og høj kundetilfredshed.

Sammen med de allerede udbudte togstrækninger vil aftalen om S-togene i Hovedstadsområdet betyde, at 41 procent af togtrafikken målt på togkilometer, og 75 procent af andelen af rejser på landsplan vil være udbudt i fremtiden.

Fremtidens S-tog
Med dagens aftale bliver ansvaret for togdriften og for Banedanmark’s infrastruktur på S-banen udbudt og lagt sammen i én organisation i forbindelse med omlægningen til automatisk drift. Det skal ske i et OPP (Offentligt Privat Partnerskab), som giver økonomiske og opgavemæssige kompetencer til at sikre S-togsdriften både i overgangsfasen fra
konventionel til automatisk drift og i den efterfølgende driftsfase.
Udgangspunktet er, at DSB skal være den offentlige part i OPP-organisationen.

For DSB står S-tog for ca. 60 pct. af DSB’s passagertal og udgør 27 pct. af DSB’s samlede produktion målt i togkilometer. For Banedanmark vurderes S-banen skønsmæssigt at udgøre ca. 20 pct. af Banedanmark’s samlede udgifter
til drift, vedligehold og fornyelse. Med aftalen i dag vil en betydelig andel af DSB og Banedanmark’s opgaver således
blive overdraget og varetaget i en ny OPP-organisation.
Automatisk togdrift på S-banen vil ifølge politikerne bag aftalen give mulighed for at tilbyde passagerne en mere effektiv service, end det er tilfældet i dag. Et udbud af den automatiske drift vil give et effektiviseringspotentiale på 1,3
milliarder kroner, som kan omsættes til en øget betjening, hvilket kan give knap 13 millioner ekstra passagerer om
året.

- Med automatiske tog på S-banen vil man kunne køre væsentligt flere S-tog uden, at driftsomkostningerne stiger på
samme måde som i dag. Det vil for eksempel være muligt at lade S-togene køre i døgndrift, sådan som vi kender
det fra metroen. Netop fleksibiliteten i, hvordan den fremtidige S-togs trafik skal afvikles, vil være en stor gevinst for
passagererne, som får et helt nyt mobilitetstilbud, siger Ole Birk Olesen
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Interesserede kan læse mere i en række faktaark, som Transportministeriet har offentliggjort om aftalen om udbud af
S-togene i Hovedstadsområdet:
Omlægning til førerløs drift på S-banen
OPP-organisering af S-tog
Erfaringer med udbud

Som en tyv om natten

Enhedslisten om politikere bag udbud af DSB S-tog:
Transportminister Ole Birk Olesen afholdt i onsdag formiddag 13. december et pressemøde sammen med transportordførerne for regeringspartierne, Dansk Folkeparti og De Radikale. Her præsenterede de fremtidens togtrafik i hovedstadsområdet, hvor DSB S-tog er sendt i udbud
De planer får en iskold modtagelse hos blandt andet Enhedslisten, hvor partiets transportordfører, Henning Hyllested, kalder det en katastrofe, hvis S-togene privatiseres

- Det kommer som en tyv om natten og er et frontalt angreb på DSB. S-togs trafikken er således ualmindeligt veldrevet og ligger nummer tre i en international sammenligning med lignende i andre lande. Det er samtidig en af DSB’s
store indtægtskilder, siger Henning Hyllested og fortsætter:

- Det vil være en katastrofe, hvis S-togene privatiseres. Internationale erfaringer taler imod. Det bliver både dyrere og
dårligere togdrift, når private skal ind og tjene penge på pendlerne og de rejsende. Selv Transportministeriet’s egen
sektoranalyse peger på dette.
Henning Hyllested mener, at det er helt overflødigt at sende S-Togene i udbud.

- DSB har selv påpeget, at de med den nuværende drift kan køre uden statstilskud i 2030. Måske det er derfor, at ministeren og de borgerlige partier har fået så travlt. Ideologi alt sammen.
Henning Hyllested frygter, at pendlerne i Hovedstaden og øvrige rejsende bliver malkekøer i transportministerens og
partiernes planer om at sende DSB S-Tog i udbud.
- Der vil samtidig være tale om et direkte kontraktbrud i kontrakten mellem DSB og Transportministeriet. Det tredje
eller fjerde af slagsen. Det er umuligt at drive virksomhed på de vilkår, men det er tilsyneladende blevet et mål i sig
selv for at bane vej for udbud og privatiseringer, siger Henning Hyllested og fortsætter:
- Der er brug for en sammenhængende kollektiv trafik - ikke mindst i hovedstadsområdet. S-togene er rygraden i
denne trafik og skal ikke være styret af kortsigtede profitmotiver, men af langsigtet planlægning og investeringer.
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Øresundstrafikken skal opdeles

Siden ibrugtagningen af Øresundsbroen har togtrafikken over Øresund været integreret med Kystbanen mellem Helsingør og København. Det har bidraget til en ringe punktlighed og skabt en meget
kompleks organisering med både dansk og svensk trafikkøber og to operatører på dansk og svensk
side

Det forhold skal det rettes op på, mener man på begge sider af Øresund. En aftale mellem VLAK-Regeringen, Dansk
Folkeparti og De Radikale om togtrafikken i Hovedstadsområdet, indeholder ud over en aftale om fremtidens S-tog
også en aftale om at forenkle det praktiske trafikkøberansvar for Øresundstrafikken mellem Østerport Station i København og Malmø.
Efter planen skal ansvaret fra december 2021 overlades til Skånetrafiken, så der kun bliver én trafikkøber og én operatør i Øresundstrafikken.
Skånetrafiken vil i løbet af 2018 gennemføre et udbud af togbetjeningen på strækningen.

- Forbindelsen mellem Østerport og Malmø giver stor mobilitet på tværs af landegrænserne. Der er særligt fra svensk
side en stor interesse i togtrafikken på strækningen, da ca. to tredjedele af passagererne er svenske, og derfor er det
oplagt at lade Skånetrafiken stå for udbuddet, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) og
fortsætter:
- Samtidig vil en adskillelse af de to trafiksystemer forbedre mulighederne for en mere punktlig togbetjening på Kystbanen, da driften ikke længere vil være påvirket af forsinkelser langt oppe i Sverige.
Med aftalen får DSB alene får ansvaret for trafikken på Kystbanen.

Interesserede kan læse mere i et faktaark, som Transportministeriet har offentliggjort.

Adskillelse af Kystbanen og Øresundstrafikken og udbud af togtrafikken over Øresund
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Ny takstreform i Jylland og på Fyn
træder i kraft 18. marts

Søndag 18. marts næste år træder takstreformen, Takst Vest, i kraft i Jylland og på Fyn. Reformen
er udarbejdet i et samarbejde mellem alle regionale trafikselskaber samt Arriva og DSB og skal forenkle det nuværende takst- og zonesystem i den kollektive trafik

Takst Vest er resultatet af et fælles samarbejde mellem alle regionale trafikselskaber samt Arriva og DSB med henblik på at skabe et fælles system, der, i modsætning til det nuværende, tager udgangspunkt i et fælles zonesystem
for både bus og tog på tværs af regioner og landsdele. De involverede selskaber er ud over DSB og Arriva, FynBus,
Sydtrafik, Midttrafik og Nordjyllands Trafikselskab.
Reformen bunder i et politisk ønske og et ønske blandt trafikselskaberne i Vestdanmark om at gøre takstsystemet
mere enkelt. Det nye takstsystem er præsenteret for transportordførerne fra de politiske partier i Folketinget, som
med undtagelse af Enhedslistens bakker op.

Takst Vest kommer overordnet til at betyde, at zonesystemet forenkles, og at rabatter harmoniseres på tværs af trafikselskaberne, så det bliver mere overskueligt at finde den billigste pris på en given rejse.

Forenklingen af priser og produkter vil påvirke kunder forskelligt alt efter deres rejsevaner og billetvalg. De fire trafikselskaber behandler sagen i deres bestyrelser i december, og det fulde overblik forventes at være klar i starten af det
nye. De enkelte trafikselskaber vil hver især informere om, hvordan takstreformen påvirker priser og produkter i
deres område.
Det nye takstsystem er allerede indført i busserne på Fyn.

Fakta om Takst Vest
•

•

•
•

I januar 2017 blev en reform af takstsystemet på Sjælland gennemført.
Takst Vest er det næste skridt i reformarbejdet med at skabe et mere enkelt og gennemsigtigt takst- og zonesystem i den kollektive trafik i Danmark
Takst Vest er en reform af takster og zoner i Jylland og på Fyn. Reformen indføres 18. marts 2018
Midttrafik, NT, Sydtrafik, FynBus, DSB og Arriva står bag reformen
Transportordførerne fra Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance, Radikale, SF og Alternativet bakker op om reformen i
Vestdanmark
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I Odense koster julebilletterne til FynBusserne kun en 10’er
Trafikselskabet FynBus har åbnet lågen til december med et juletilbud til alle, der skal rejse i
Odense. Fra 1. december til og med 1. januar 2018 kan man køre i hele Odense Kommune for
10 kroner
Julebilletten til 10 kroner giver kunden ret til at rejse i hele Odense Kommune i 1 time og 15 minutter på den
valgte rejsedag. Børn under 16 år kan nøjes med at betale 5 kroner.

Kunderne kan købe Julebillet Odense via FynBus’ nye Mobilbillet-app eller i webshoppen, hvor købet kan foretages med kreditkort eller MobilePay. Det er ikke muligt at købe Julebillet Odense kontant i FynBusserne i
Odense.
Interesserede kan hente mere information om Julebillet Odense på www.fynBus.dk/julebilletten.
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Nordjyllands Politi efterlyste voldsmand fra bus

Den unge mand, der torsdag 2. november klokken 17.06 begik vold mod en buskontrollør i buslinje
13 i Aalborg, blev set af et overvågningskamera i bussen. Efter en efterlysning meldte manden sig
selv til politiet i Aalborg

Voldsepisoden fandt sted torsdag 2. november klokken 17.06 på buslinje 13 i Borgergade i Aalborg, da buskontrolløren steg ind i bussen og ville se gerningsmandens billet

Gerningsmanden skubbede buskontrolløren baglæns ud af bussen og ned af trapperne ved bussens bagudgang, så
buskontrolløren landede på cykelstien. Han pådrog sig skader på højre hånd, ansigtet og knæ. Gerningsmanden løb
bagefter fra stedet.
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Folketinget strammer kursen
over for miljøsnydere

Alle partier i Folketinget stemte den sidste dag i november for en ændring af Færdselsloven, som
hæver bødestørrelsen for snyd og manipulation med køretøjers forureningsbegrænsende udstyr eksempelvis SCR-systemer, der skal have tilført AdBlue for at fungere. Bødestraffen for at chiptune
og omprogrammere motorstyresystemer og lignende er også blevet hævet. Med ændringen af
Færdselsloven kommer det til at koste en bøde på 115.000 kroner, hvis man som vognmand bliver
taget i manipulation med styresystemer i motorer for sjette gang

Med afstemningen skærpede Folketingets partier kursen over for vognmænd og chauffører, som bevidst manipulerer
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med deres lastbiler, busser og andre køretøjer, så de kan køre, selvom de eksempelvis mangler AdBlue til deres
SCR-katalysatorer. Lovligt fungerende systemer vil begrænse hastigheden markant, hvis der ikke er AdBlue i systemet

Hidtil er snyd og manipulation med AdBlue-systemer blevet straffet med en bøde på 1.000 kroner. Men gevinsten ved
at snyde har været mange gange større. I begrundelsen til forslaget, som VLAK-Regeringen fremsatte efter flere tilfælde af snyd med AdBlue-systemer, står der blandt andet, at man som vognmand kan spare 10.000 kroner for hver
100.000 kilometer en lastbil har kørt uden AdBlue. Derudover kan man ved snyd og manipulation spare yderligere på
reparation og vedligehold af udstødningssystemerne.
Dermed kan man synede sig til konkurrencefordele i forhold til konkurrenter, der overholder lovgivningen.

Oprindeligt foreslog VLAK-Regeringen, at det bøden skulle vokse med 10.000 kroner for hver gang, man som vognmand blev taget i at snyde med AdBlue eller manipulation med styresystemerne på køretøjerne. Sjette gang skulle
det koste 65.000 kroner. Men under forhandlingerne var der flertal uden om VLAK-Regeringen for at bøderne skulle
stige med 20.000 kroner per gang til maksimalt 115.000 kroner.

De nye sanktioner skelner mellem køretøjer over og under 3,5 ton. Det bliver dyrest at snyde, hvis man kører i køretøjer på 3.500 kg og derover.

Transportorganisation støtter hård kurs over
for miljø-svindlere

- Det skal ikke kunne betale sig at snyde, og derfor støtter ITD også Folketingets nye lov, siger JørnHenrik Carstens, der chefkonsulent i ITD i en kommentar til, at Folketinget har vedtaget markant
højre bødestraffe for snyd og manipulation med morers styresystemer, så de på den ene eller anden
måde kommer til at forurene mere end tilladt
- Vi tager på det kraftigste afstand fra enhver form for svindel med køretøjers forureningsbegrænsende udstyr. For os
er det dog vigtigt, at der skelnes mellem bevidst manipulering med udstyret og tilfælde, hvor eventuelle fejl på systemet kan være opstået utilsigtet, siger Jørn-Henrik Carstens.
Hidtil er AdBlue-svindel blevet straffet med en bøde på 1.000 kroner. Med den nye lov hæves bødestørrelsen markant, så det ikke længere kan betale sig at spekulere i at omgå reglerne.

Lovgivningen kommer som led i, at politiet i foråret fandt snydeanordninger i omkring hvert fjerde køretøj i forbindelse
med en stikprøveundersøgelse. På den baggrund tester Miljøstyrelsen i øjeblikket det reelle omfang af snyd med forureningsbegrænsende udstyr ved den danske grænse.
- ITD glæder sig over Miljøstyrelsens initiativ og ser frem til at få neutral og faktuel statistik på området. Vi forventer,
at Miljøstyrelsen undersøger flere strækninger rundt om i Danmark for at få så retvisende et billede af det reelle omfang som muligt, siger Jørn-Henrik Carstens.
ITD, hvor Danske Busvognmænd er associeret medlem, understreger, at organisationen støtter et højt bødeniveau,
som er proportionalt i forhold til overtrædelsen.
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Håndværkere er gået i gang med en tilbygning hos Dahl Engineering i Thisted, som blandt andet huser Danmarks eneste crashtest-laboratorium.

Dansk crashtest-virksomhed vokser i Thisted

Det er tredje gang, at indehaveren af Dahl Engineering, opfinderen og iværksætteren Claus Dahl
Pedersen, sætter skovlen i jorden til en udvidelse, siden værksted og crashtest-laboratorium stod
færdigt i februar 2005. Med den seneste udvidelse, som denne gang er på knap 350 kvadratmeter,
kommer virksomheden til at have godt 2.100 kvadratmeter under tag.

- Det er særligt i prototypeværkstedet, at pladsen er blevet for trang, men en flytning af lagerpladser til bil-karosserier
og prototyper, skal også skaffe mere plads på lageret og i montageafdelingen, siger Claus Dahl Pedersen, der forventer, at tilbygningen står færdig i februar.
Udvikler og fremstiller godkendte byggesæt til specialkøretøjer
Den nordvestjyske virksomhed har specialiseret sig i at udvikle, teste og fremstille godkendte byggesæt, bestående
af fastspændingsudstyr og sikkerhedsseler til biler og busser indrettet til kørestolsbrugere, men også sikkerhedsudstyr til militærkøretøjer, politibiler, ambulancer og andre redningskøretøjer. De færdige og godkendte byggesæt med
tilhørende montereringsvejledninger, leveres primært til udenlandske bilombygningsfirmaer.
Her i landet har virksomheden markeret sig med et patenterede bussæde med indbygget barnestol. Det blev dog
ikke til en produktionsmæssig succes i Danmark, og produktionen er blevet flyttet til udlandet.
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- Vores virksomhed nok er lidt som historien om humlebien, som ikke burde kunne flyve, men som gør det alligevel. Der var sikkert mange, der tilbage i 2005 tænkte, at
det vil aldrig kunne gå rundt i et lille land som Danmark,
uden en serieproduktion af biler eller tilbageværende busfabrikker, siger Claus Dahl Pedersen og konstaterer:
- Men vi er her da endnu.

Han fortæller, at der siden test-laboratoriet blev indviet, er
blevet udført præcist 1.339 test i Thisteds nordvestlige industrikvarter, og at der i indeværende år til dato er blevet
gennemført 187 test fordelt på dynamiske crashtest og
trækprøvninger af sikkerhedsseleforankringer.
- Vi har været så privilegerede, at vi med undtagelse af to
år har haft to og tre cifrede vækstrater siden starten for
snart 14 år siden, siger Claus Dahl Pedersen.

95 procent af virksomhedens omsætningen afsættes uden
for landets grænser - eksempelvis til lande som Kina, Australien og New Zealand.

Mangler du et nummer af Magasinet Bus?

Du kan hente tidligere numre af Magasinet Bus her:
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MAN TGE er også til passagertransport
I forbindelse med præsentationen og turnéen med den nye varevogn fra MAN, havde vi her på Magasinet Bus lejlighed til at tage en lille testtur i Esbjerg. Vi kan tilslutte os de mange roser, som
MAN’s nye lette køretøj har fået siden introduktionen
Af Jesper Christensen

Den MAN TGE, som vi testede var en kassevogn, der var opbygget og indrettet som minibus med gulv, 10 sæder,
sikkerhedsseler og lift hos VBI Group A/S i Christiansfeld.

Den dansk indrettede MAN TGE er et godt eksempel på, hvor alsidigt TGE-programmet er. Men da vi her på Magasinet Bus har fokus på persontransport, vil vi afholde os fra at gå dybere ind i de mange muligheder TGE’en åbner for,
når det gælder varetransport - blot nævne det.
Fokus i denne lille test-historie er først og fremmest køreegenskaberne og det, at TGE’er i flere forskellige størrelse
og motorydelser åbner for persontransport på et professionelt niveau.
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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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Vi havde MAN Truck & Bus’ markedskommunikationschef Claus Lindholm og regional manager Henrik N. Knudsen
med som passagerer i bussen, som med en motor med en effekt på 180 heste og en otte-trins automatgearkasse og
en totalvægt på 3,5 ton kunne køres på et almindeligt personbilskørekort.
MAN’s busfolk havde taget godt med udstyr ned fra hylderne og fået det monteret i TGE-minibussen.
Her skal blot listes en “smule” op:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adaptive Cruise Control (ACC) med begrænsning af maksimumhastighed og standsefunktion
Airbag til chauffør og andenchauffør
Aktivt Lane Guard System
Akustisk advarsel ved bakgear
Automatiske trepunktssikkerhedsseler med selehøjdejustering og elektriske selestrammere foran¨
Avanceret nødbremsesystem til Adaptive Cruise Control ACC
Bakkamera "Rear View"
Begrænsning af maksimumhastighed til maksimalt 100 km/t
Digital fartskriver
Dæktrykovervågning
Elektrisk motoruafhængigt varmesystem (luft)
Klimaanlæg "Climatic"
ZMK Komfortpakke Plus
LED-forlygter med LED-kørelys
Tågelygter inklusiv kurvelys
Sideruder foran i varmeabsorberende glas, sideruder bagtil og bagrude tonede
Sidespejle med elektrisk indstilling, opvarmning og klapfunktion
Træthedsdetektor
Vliesbatteri og generator med øget kapacitet til 230 V-udtag
12 V-stikdåse og 2 kopholdere i instrumentpanelet
Visning af sprinklervæskeniveau med forstørret sprinklervæskebeholder (7 liter)
Forlygterengøringssystem
Sprinklerdyser med varme
Start / Stop-system med genvinding af bremseenergien

Efter en kort instruktion af TGE’ens mange finesser var det blot at sætte gearvælgeren i køre-stilling og trykke på
gaspedalen. Der er en lille detalje ved automatgearkasser - at man kan komme i den situation, at der ikke sker noget
som helst, når man træder på gaspedalen. Det er en sikkerhedsfinesse, der skal forebygge, at man uforvaret kommer til at køre frem. Et tryk på bremsepedalen signalerer til systemet, at man som chauffør har styr på bilen - og så
kører det.
Det gør den nye TGE bestemt. Det var en overraskende god fornøjelse at køre ud fra MAN Truck & Bus nye domicil
tæt ved Motorvej E20 og ind mod Esbjerg By.

Gode oversigtsforhold, passende motorkraft, automatgear, der sørger for at samstemme motoromdrejninger, gear og
den ønskede hastighed, så bilen kører mest økonomisk, giver chaufføren mulighed for at holde fokus på trafikken.
Det er et punkt, der bliver mere og mere vigtigt i takt med, at flere og flere mennesker kører ud på vejene i deres eksemplar af den stadigt voksende bilpark i Danmark.
Selvom testturen mest foregik i bymæssig bebyggelse i en tidlig eftermiddagstrafik var der også mulighed for at
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prøve nogle af de nye sikkerhedsmæssige systemer - afstandskontrollen eksempelvis. Det er ganske smart og afstressende at have et system, der altid er vågent og altid holder øje med, at afstanden til den forankørende fastholdes - uanset om han bremser eller accellererer. Eller et system, der brummer utilfreds, hvis man kommer for tæt på
den hvide kantlinie
En anden ting, vi vil fremhæver fra testturen, er det lave støjniveau. Vi kunne uden at hæve stemmen sidde og
snakke sammen under kørslen. TGE’en er som udgangspunkt kørt ind på et højt kvalitetsniveau - og indretningen
med sæder med mere trækker bestemt ikke ned.
Akselafstanden på 4.490 mm med langt overhæng var også med til at gøre kørslen behagelig.

MAN’s folk peger på, at en af fordelene ved at vælge en TGE frem for søstermodellen fra VW - eller en minibus fra
en anden leverandør - er, at MAN er en decideret leverandør af køretøjer ti erhvervsvirksomheder med deraf følgende fokus på at holde de leverede køretøjer kørende så godt og så længe som muligt. Det betyder eksempelvis
stor viden om eksempelvis det at drive transportvirksomhed, når det gælder oppetid, vedligeholdelse og service.
Konkret giver det sig udslag i længere åbningstid på værkstederne i dagtimerne - måske også aftenåbent - og mulighed for at få assistance om natten og i weekenderne, hvis og når det er måtte være nødvendigt.
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MAN TGE tiltrak sig stor opmærksomhed, da MAN var på turné i efteråret. Her er regional manager Henrik N. Knudsen
fra MAN ved at gøre klar til en præsetationstur med nogle interesserede i Esbjerg.

809 busser er blevet nyregistreret i år

I perioden fra 1. januar til og med 30. november er der blevet nyregistreret 809 busser i Danmark. Det er 125 flere end i samme periode sidste år, hvor antallet var nået op på 684 nye busser
I procent er der tale om en fremgang på lige under 18,3 procent.

Tallet stammer fra De Danske Bilimportørers månedlige opgørelse over nyregistrerede biler i Danmark. De Danske Bilimportører peger på, at der er betydelige variationer fra måned til måden og fra år til år. Overordnet set
har salget og antallet af nyregistrerede busser været stigende gennem de seneste år.
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Energiselskab åbner truck-tankstation
ved Sønderborg

Den lille by Ragebøl ved Sønderborg har fået en ny Truck Diesel-station med gas i tilknytning til en
ny tankstation for personbiler og ny miljøvenlig vaskehal. Ragebøl er en lille by ved den gamle hovedvej mellem Sønderborg og Aabenraa. Byen ligger tæt på en afkørsel på motorvejen til og fra
Sønderborg

- OK Truck Diesel-stationen i Sønderborg er et godt eksempel på, at vi ønsker at være til stede der, hvor vores kunder har deres kørsel. Vi har haft kig på området igennem længere tid, og Hørtoftvej i Ragebøl er en rigtig fin placering
for flere af vores kunder i området, siger Henrik Dehn, der er markedschef i OK.
Stationen er udstyret med AdBlue og vil udover dieselstanderne også tælle en stander, hvor man kan tanke gas, som
bliver leveret af Nature Energy.
- Det bliver en topmoderne Truck Diesel station, som vi føjer til vores landsdækkende netværk af stationer til den
tunge transport. Vi ønsker at være bredt til stede i Danmark og udvider derfor løbende vores stationsnetværk, således eksisterende og nye kunder hele tiden er dækket godt ind, siger Henrik Dehn.

Foruden Truck Diesel stationen er det nye OK-servicecenter i Ragebøl udstyret med en tankstation til personbiler og
en vaskehal. Vaskehallen har det nordiske miljømærke 'Svanen’. Det svanemærkede vaskeanlæg bruger cirka 30
liter vand, mens en almindelig bilvask kan bruge op til 150 liter friskaftappet vand fra hanen.
OK står for hele byggeprojektet og ejer selve Truck Diesel stationen, mens detail-tankstationen og vaskehallen er
ejet af Kvickly i Sønderborg. OK vil sammen med brugsforeningen holde en officiel åbning i midten af januar.

Fakta om OK a.m.b.a
• OK-kæden omfatter over 660 tankstationer samt 71 Truck Diesel stationer, hvor vognmænd kan tanke døgnet
rundt, fordelt over hele landet. På langt de fleste stationer kan man tanke AdBlue, der er nødvendigt for at lastbiler og bussers SCR-katalysatorer kan fungere. AdBlue tilsættes udstødningssystemerne for at reducere udslippet af NOx
• OK har et af markedets mest sikre Truck Diesel kort med indbygget chip
• OK repræsenterer den verdensomspændende smøreolieproducent Mobil på det danske marked
• OK a.m.b.a er landsdækkende leverandør af transportdiesel, benzin, smøremidler, naturgas og elektricitet til
både erhverv og private. Desuden leverer OK rådgivning, projektering og installation af varmepumpeløsninger i
alle størrelser
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Italiensk-tjekkisk samarbejde kører ud
med en ny trolleybus-generation

Italienske Iveco Bus, der har busproduktion i Tjekkiet, er sammen med tjekkiske Skoda Electric kørt
et stoppested videre med udviklingen af el-busser, der henter energien til motorerne fra luftledninger
Den nyeste generation af trolleybusser blev præsenteret på busmessen i den belgiske by, Kortrijk, i oktober. Trolleybussen bygger på det nyeste inden for opladning af batterier under kørsel.
Den nye trolleybusser bliver lanceret i Iveco Bus’ Urbanway-serien og i Bus rapid Transit Crealis-serien og leveres i
både 12 meter-udførelser og 18 meters udførelser.

Iveco Bus og Skoda Electric har samarbejdet i næsten 20 år. Skoda Electric har en ledende position inden for trolleybus-teknologi og har leveret systemer til omkring 15.000 køretøjer. Iveco Bus har gennem årene leveret 800 trolleybuser - senest 49 Crealis til Bologna i Norditalien.
Iveco Bus leverer køretøjer med en række forskellige motor- og drivlineløsninger. Ud over drivliner med dieselmotorer er det drivliner med gasmotorer, hybrid-løsninger og el-busser.
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Nye:

December 2017

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:

Irisbus Evadys - 2013

Km. ca. 86.434 - Automatgear 53 + 1 + 1 pass.
Toilet, køleskab, ka emaskine, læselamper,
borde, fartpilot, bakkamera

Pris: 975.000 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 Omniexpress - 2012

Km. ca. 155.534 - Euro V - Manuelt gear 49 + 1 +
1 pass. fartpilot, bakkamera, klima, læselamper,
armlæn

Mercedes Tourismo - 2009
Km. ca. 797.863 - Euro V - Automatgear 49 +
1 + 1 pass. Toilet, klima, køkken, ka emaskine,
pølsekoger, sovekabine, fartpilot, bakkamera

Pris: 790.000 Kr.

Pris: 775.000 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

Materiel

Vaskehaller skifter ejer

Nyscan-koncernen, der blandt andet forhandler og servicerer Iveco-lastbiler og servicerer Scanialastbiler, overdrager sine vaskeaktiviteter inden for lastbilvask i Hvidovre og Køge til Copenhagen
Truck Wash. Copenhagen Truck Wash supplerer dermed sine aktiviteter i Høje Taastrup og fordobler sin kapacitet til i alt seks store vaskehaller med fokus på erhvervskøretøjer

- Med frasalget af vaskeaktiviteterne ønsker vi at kunne fokusere yderligere på vores kerneforretning, der er salg,
servicering og reparation af lette, mellemtunge og tunge erhvervskøretøjer med tilhørende transportudstyr, siger Nyscan’s servicedirektør Jens Egeskov.
- Vi er overbeviste om, at vi i Copenhagen Truck Wash har fundet den helt rigtige partner til at køre vaskeaktiviteterne videre. Nyscan forbliver selvfølgelig kunde i vores tidligere vaskehaller, for vi kan se, at Copenhagen Truck
Washs tilgang til lastbilvask er helt unik, siger Jens Egeskov videre.

Tre vaskehaller til modulvogntog
Aftalen med Copenhagen Truck Wash omfatter en vaskehal på Nyscan’s Iveco-anlæg på Avedøre Holme i Hvidovre
ved København samt de to vaskehaller på Scania-anlægget på Skandinavisk Transportcenter i Køge. Vaskehallerne
er alle udrustet med 31 meter lange vaskebaner, som kan håndtere modulvogntog i én vaskeproces.
- Vi er rigtig glade for aftalen, som vil styrke vores position i Hovedstadsområdet, siger indehaveren af Copenhagen
Truck Wash, Mikkel Merrild.
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- Vi har fuld fart på vores tre vaskehaller på Letland Allé i Høje Taastrup, hvor vi blandt andet servicerer de mange
virksomheder i det store transportcenter og entreprenørvognmænd i området. Ved at kunne tilbyde kvalitetsvask på
Avedøre Holme samt i Køge fordobler vi vores kapacitet og bliver den største aktør på det storkøbenhavnske vaskemarked, siger han videre.
Overdragelsen sker ved årsskiftet som en såkaldt virksomhedsoverdragelse, hvor de fire vaskemedarbejdere hos
Nyscan følger med på uændrede vilkår. Også de mange vaskeaftaler, som Nyscan har indgået med kunder i hele
Storkøbenhavn, følger med på uændrede vilkår.

- Vi glæder os til at servicere Nyscan’s vaskekunder. Med vores kvalitetskoncept for vask af alle typer erhvervskøretøjer - fra varevogne og lastbiler til mobilkraner og specialkøretøjer i det tunge segment - er vi overbeviste om, at vi
kan effektivisere driften af vores vaskehaller og tilbyde et endnu højere serviceniveau, siger Mikkel Merrild, der peger
på, at skarpe priser og hurtig vask i høj kvalitet er vejen frem på det meget konkurrenceudsatte marked.
- Vi har drevet vaskehallerne i Høje Taastrup i snart halvandet år, og i den tid er det lykkedes os at hæve kvaliteten
markant og samtidig halvere ventetiden. Det satser vi også på at gøre i Hvidovre og Køge, siger Mikkel Merrild.

Copenhagen Truck Wash er eksempelvis kendt for at yde vaskegaranti med tilbud om en gratis omvask, hvis køretøjet ikke bliver helt rent i første forsøg.

BusStore - Et mærke fra Daimler AG

- Vores professionelle vognvaskere sætter en ære i at levere den højeste kvalitet. Hvis det skulle ske, at kunden ikke
er tilfreds med vaskeresultatet, når køretøjet bliver klarmeldt, vasker vi det en gang til uden diskussion, siger Mikkel
Merrild.

Tried. Tested. Trusted.

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

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

Fra førersædet

Rolf Brems er bybuschauffør i Odense og en af
Magasinet Bus faste
klummeskribenter

Om nul-tolerance og falsk tolerance

Bytrafikken hos Keolis er for alvor begyndt at måle i promiller. Ved fremmøde har chaufførerne det
sidste års tid været underlagt en alkotest, som var sat til en stikprøve af ca. hver femte chauffør. Det
har dog ikke fungeret helt efter hensigten. Derfor begyndte man i sommer at indføre, at alle ved opmøde skulle afgive en alkotest. Keolis har 0-tolerance, hvilket selvfølgelig er helt foreneligt, når man
har med transport at gøre, og dermed ansvaret for andre mennesker
Af Rolf Brems

Også de ansatte i driftsovervågningen skal blæse ved mødetid. At møde op med alkohol i blodet medfører en øjeblikkelig bortvisning, og her er procedureren, at hvis testen er positiv, skal en medarbejder fra driftsovervågningen
blæse, og viser den nul skal den pågældende medarbejder blæse igen. Dette gentages på en anden alkotester.
Giver den udslag igen skal en overordnet tilkaldes, men chaufføren kommer under alle omstændigheder ikke ud at
køre. Det har desværre været årsag til, at tre kolleger har måtte sige farvel til deres arbejdsplads, ikke at de var at
betragtet som ”berusede”, men nul-tolerance betyder… 0-tolerance.
Og tolerance kan være svært, specielt hvis man begynder at blande religion ind i det. Det er ingen hemmelighed, at
inden for buschauffør branchen har vi en del muslimske kolleger, som holder ramadanen i hævd. Den faldt i år fra 26
maj til 24 juni, dvs. at en muslim ikke må spise og drikke efter solopgang til solnedgang, hvilket på årets længste dag
er 17 timer.

Professor i ernæring Arne Astrup udtaler: Værre er det nok, at man ikke må drikke hele dagen. Kombinationen af hen
på eftermiddagen at gå sukkerkold, og at blive dehydreret på grund af væskemangel, kan godt give hovedpine, irritabilitet og nedsat reaktionsevne. Så hvis man er bus- eller taxachauffør, så er det ikke nogen god idé at køre om eftermiddagen, hvor kroppen er ved at være flad.
Magasinet Bus 12 - 2017

Setra - Et mærke fra Daimler AG

Bygget for at begejstre.
Setra TopClass 500.
Man kan tale om suverænitet, ligesom man kan tale om design,
kvalitet, effektivitet og sikkerhedsteknologier, men det bedste er
nok i virkeligheden at man oplever den. En enkelt følelse der kan
beskrive TopClass 500 må være begejstring.
se mere på www.setra.dk
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Ja, eller endnu værre, at skulle køre til kl. 23. Jeg havde selv en muslimsk chauffør på oplæring. Det var en eftermiddags- og aftenvagt, men først på aftenen kunne han simpelthen ikke kapere mere, og jeg måtte overtage kørslen.
Dette videregav jeg til min foresatte som også mente, at det ikke var forsvarligt at lade ham fortsætte.
Men ligeså snart at talen falder på religion, begynder alle alarmer at blinker. Man er åh.. så bange, for at man kan
støde nogen på deres såkaldte religiøse følelser, at der er mange, som får et fjernt blik i øjet, og små svedperler på
overlæben.

Men i en moderne virksomhed, hvor reglerne er ens for alle, der må passagererne også være trygge ved at chaufførerne, uanset religion og etnicitet, møder ædru, udhvilet og efterlever kroppens signaler, uanset hvad der står i en
gammel bog. Omvendt, så må man alternativt holde sin ferie i ramadanen.

December måned kan man så kalde en slags omvendt ramadan, her gælder det om at indtage store mængder spise
og drikke - og forhåbentlig at hygge sig ved de forskellige julefrokoster.

Det får mig til at tænke på en kold vinter julefrokostaften i 1980. Vi var et par gutter, der tog en bus fra Virum til
Lyngby St. Jeg havde medbragt en lommelærke med vodka og lemon, datidens Breezer, og undervejs tilbød vi
chaufføren et glas. Dem drak han to af, og her mange år efter tænker jeg på, hvordan han dog kunne finde på det.
Men det var en anden tid, det var ikke socialt uacceptabelt at drikke og føre bil, omend at det i løbet at få år ændrede
sig.
Jeg nyder mit glas rødvin, når jeg har fri, og nyder så december måned, når jeg triller gennem byen med alt dens
pynt og julelys, og tager kun i mod chokolade og andre søde sager fra betænksomme passagerer.
Min kamp mod fedtprocenterne tager jeg i januar måned.
God jul/solhvervsfest og godt nytår.
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Olieselskab øget kampen mod brændstofsvind
Brændstofsvind er fortsat et problem for landets vognmænd, som jævnligt oplever, at deres dieselkort bliver misbrugt, selvom sikkerheden de sidste år er blevet opgraderet markant. Derfor lancerer
olieselskabet YX Erhverv nu endnu et tiltag - Kortløs tankning - på selskabets truck-anlæg

- Vi oplever fortsat misbrug af vognmændenes dieselkort på trods af diverse foranstaltninger, og derfor introducerer vi
nu endnu et tiltag, der skal øge sikkerheden yderligere. Med kortløs tankning fjerner vi den største risiko - nemlig kortet, og indfører i stedet et nyt system på vognmændenes telefoner. Hvis tyvene ikke har et kort at stjæle, men derimod skal have fat i en låst telefon, bliver det automatisk også sværere for dem at misbruge virksomhedens
brændstofkonto, siger Claus Gottlieb, der er direktør i YX Erhverv.
Med det nye sikkerhedstiltag skal vognmændene altså tanke med deres telefon i stedet for et plastickort. Det gør de
ved at sende en SMS til YX, herefter får chaufføren tilsendt en kode som skal indtastes på terminalen, så fortsætter
transaktionen som man kender den.
Kundens hverdag skal være nemmere
YX Erhverv gør med kortløs tankning det traditionelle kort og pinkode overflødig og sikrer kundens sikkerhed yderligere. En løsning, som samtidigt kan gøre kundernes hverdag så effektiv og bekymringsfri som muligt.

- Vi er tilfredse med at lancere endnu et initiativ for at mindske brændstofsvindet. Vi ønsker at gøre kundens hverdag
nemmere og øge deres bundlinje ved at undgå dieselsvind. Ved at ændre måden, der tankes på, tager vi endnu et
skridt i den rigtige retning, men for os er hver kunde unik, så vi fortsætter med at udvikle løsninger, siger Claus
Gottlieb.
Den nye sikkerhedsløsning bliver indført i januar næste år og forventes at inkludere samtlige YX’s truckstationer landet over, der er forbeholdt erhvervskunder med brændstofkort. Udover den kortløse betaling har YX Erhverv tidligere
også indført sikkerhedstiltag som videoovervågning, to-kort-systemer og ‘Alarm 24/7’, Købsmax, Geografisk spærring, Tidsbegrænset spærring og Kilometer Alarm..
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DI Transport ønsker sig mere

Finanslovsaftalen og senest aftalen om udbud af førerløse S-tog har vist, at der er politisk vilje til at
investere i den trafikale infrastruktur. Det fremhæver Michael Svane, der er branchedirektør i DI
Transport
Michael Svane skriver videre:

Taksterne på Storebælt nedsættes med 15 procent fra 1. januar 2018, færdiggørelsen af den vestfynske motorvej er
inde for rækkevidde og skal afsluttes senest i 2022. Der er afsat penge til en VVM-undersøgelse af den fulde strækning på E45 fra Randers og syd på. På togområdet kom et flertal bestående af blå blok og Radikale Venstre med et
visionært udspil om udbud af S-togene og Øresundstrafikken. Visionært og klogt at satse på førerløse S-tog og
udbud i en metrolignende konstruktion.
Kan man så ønske sig mere?

Ja, det kan man. Og det gør vi i DI - ikke fordi vi er nogle skarn. Men fordi virkeligheden gør det.
Vi oplever trængsel på vejene, i den kollektive trafik og på cykelstierne. Og det bliver værre og værre.

Vi har brug for flere investeringer og frem for alt en masterplan, der peger frem mod 2030 eller 2035. De nævnte politiske aftaler er vi glade for ,og vi skylder ministeren og forligspartierne en stor tak. Men virkeligheden kræver mere.

Sæt fokus på din historie
Har du snart jubilæum? Eller har du fundet
en bunke gamle billeder i arkivet?
Få din og virksomhedens historie skrevet til
dit formål - til hjemmesiden, en artikel eller et
jubilæumsskrift.
Vi graver i arkivet for dig, og vi interviewer
dem, der oplevede det hele.

Vi kombinerer nutid og nostalgi

Mikael Hansen

journalist og konsulent
IMAGITA Kommunikation
Sanderumvej 16 B, 5250 Odense SV
tlf. 70 27 96 96 mail@imagita.dk
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Helsingør Kommune og Region Hovedstaden
skal følge tunnel-analyse tæt

Den danske og svenske regering skyder inden længe en analyse af en fast forbindelse mellem Danmark og Sverige i gang. I den forbindelse inviterer transportminister Ole Birk Olsen (LA) Helsingør
Kommune og Region Hovedstaden med i en gruppe, der skal følge analysearbejdet
Et kommende fælles analysearbejde mellem den danske og den svenske regering skal vise potentialet ved en ny
fast forbindelse mellem de to lande. Både tog- og vejforbindelse skal undersøges.

Helsingør Kommune og Region Hovedstaden er overbeviste om, at der ligger et meget stort potentiale for eksempelvis erhvervsliv og turisme i hele regionen.

- En ny fast forbindelse mellem Danmark og Sverige vil have en kolossal betydning ikke bare for Nordsjælland og resten af hovedstadsområdet, men for hele regionen omkring Øresund. Derfor er jeg selvfølgelig rigtig glad for ministerens invitation. Vi hjælper meget gerne med input, så arbejdstagere, studerende, turister og så videre ikke så langt
ude i fremtiden blot har ni minutters togrejse eller ti minutter i bil mellem landene, siger borgmester i Helsingør Kommune, Benedikte Kiær (K), som også er borgmester efter kommunalvalget 21. november.
Den genvalgte formand for Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S), peger på, at en fast HH-forbindelse
for både biler og tog vil lette transporten for borgere, turister og virksomheder.
- Den vil binde Greater Copenhagen sammen og bidrage til at skabe vækst, udvikling og flere arbejdspladser, siger
hun.
Helsingør Kommune fremhæver, at tidligere analyser for eksempel har vist:
•
•

•

•

•

at virksomhederne i København får adgang til ekstra 110.000 arbejdstagere inden for 60 minutters rejsetid
at billister i gennemsnit vil spare 43 minutter, mens togpassagerer vil opnå rejsetidsbesparelser på 31 minutter
pr. tur
at værdien af den spildtid, der frigives, udgør i størrelsesordenen 28 milliarder kroner, hvoraf tre fjerdedel tilfalder erhvervslivet og pendlere
at der overordnet er tale om en samlet nettogevinst på 27 milliarder kroner og et samfundsøkonomisk afkast på
6,1 procent årligt
at Københavns Lufthavne vil opleve en markant udvidelse og styrkelse af optageområdet i retning af blandt
andet Göteborg og Jönköping og dermed et væsentligt bidrag til lufthavnens ambitioner om at øge antallet af
rejsende fra de nuværende ca. 29 millioner passagerer om året til 40 millioner
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Billigere brotakster gælder kun for udvalgte kunder

Hvis man som bilist tror, at de lavere brotakster, som VLAK-Regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om, gælder for alle, må man tro om igen. Ønsker man at komme billigere over broen, skal
man opfylde en par betingelser

Det fremgår af oversigten over Finanslov 2018, som VLAK-Regeringen og Dansk Folkeparti blev enige om fredag 8.
december.
Betingelserne er, at man som kunde anvender automatisk betaling - eksempelvis BroBizz - eller tilmelder sig det
kommende automatiske nummerpladegenkendelsessystem i betalingsanlægget på Storebælt.

Motorvej E45 i Østjylland er sat på dagsordenen

VLAK-Regeringen og Dansk Folkeparti er med finanslovsaftalen for 2018 blevet enige om, at sætte
en VVM-undersøgelser af en udbygning af E45 fra fire til seks spor på strækningerne mellem Skanderborg og Vejle, vest om Aarhus og mellem Aarhus og Randers
I finanslovsaftalen er der afsat 78 millioner kroner til VVM-undersøgelserne.

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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Transportorganisation vil have lys
i de elektroniske trafiktavler igen

ITD, der er interesseorganisation for omkring 800 transportvirksomheder, opfordrer VLAK-Regeringen og Dansk Folkeparti til at prioritere midler til drift og udvikling af de elektroniske trafikinformationstavler på de danske motorveje. Investeringen vil kunne nedbringe trængslen og øge
trafiksikkerheden, mener ITD

Baggrunden for opfordringen er, at Vejdirektoratet i marts slukkede for elektroniske informationstavler på motorvejene. Den midlertidige pulje, der var afsat til finansieringen, blev ikke forlænget, og dermed var det slut med opdateringer om udrykningskørsler, bilkøer og ændringer i hastighedsbegrænsningerne. Oplysninger kan have en positiv
effekt på både trafiksikkerhed og trafikafvikling.

ITD konstaterer, at VLAK-Regeringen og Dansk Folkeparti ikke har sat penge af på finansloven for 2018 til at tænde
for tavlerne igen. Og det ærgrer ITD.

- I ITD havde vi set frem til, at der på finansloven for 2018 blev afsat midler til fortsat drift og udvikling af de elektroniske trafiktavler. Det er desværre ikke sket. Vi opfordrer derfor til, at man hurtigst muligt sikrer den fortsatte drift og arbejder videre med at udvikle systemerne, så man på sigt også kan arbejde med for eksempel dynamisk
hastighedsregulering og variable overhalingsforbud, siger Jørn-Henrik Carstens, der er chefkonsulent i ITD.
Udover at bidrage til øget trafiksikkerhed og en hensigtsmæssig afvikling af trængselsproblemerne, kan tavlerne
også indgå som et led i den løbende teknologiudvikling og digitalisering på infrastrukturområdet.

- Der er et stigende krav til transportsektoren om at gøre transporten mere sikker, effektiv og bæredygtig. Samtidig
fører den teknologiske udvikling og innovation i branchen til et stigende behov for nye digitale tjenester. Hvis Danmark skal gribe de muligheder, som udviklingen medfører, kræver det, at vi er i front med at benytte de digitale redskaber, og så er det altså en rigtig dårlig ide at afvikle de elektroniske trafiktavler, siger Jørn-Henrik Carstens.

ITD vil i dialog med de relevante politikere for at finde finansieringsmuligheder. En mulighed kunne være puljen i Finansloven for 2018 til mindre initiativer på transportområdet, som udmøntes af aftaleparterne og målrettes mindre
transport- og infrastrukturinitiativer. Der er afsat 50 millioner kroner årligt i 2018 og 2019.
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Flere holder til højre i trafikken

To-tredjedele af de danske bilister er begyndt at tænke mere over deres adfærd i trafikken som følge
af Vejdirektoratet’s Hold til højre-kampagne, der har kørt i november. Det viser en Megafonmåling,
som Vejdirektoratet har fået lavet. Samtidig siger halvdelen af bilisterne i undersøgelsen, at de er
blevet mere opmærksomme på at holde til højre
- Det er positivt, hvis vi kan få flere bilister til at tale om deres adfærd i trafikken og tage stilling til kørslen, i stedet for
at slå autopiloten til og gøre som de plejer. Når de enkelte trafikanterne tager ansvar i trafikken, så kommer vi alle
nemmere og mere sikkert frem, siger Marianne Foldberg Steffensen, der er afdelingsleder i Vejdirektoratet’s trafiksikkerhedsafdeling.
Kampagnen har ændret adfærd
Kampagnen har bestået af skilte på motorvejen, streamere på biler og film om bilister, der opdager, at det ikke er så
slemt at holde til højre.
Derudover har Vejdirektoratet også gennemført målinger på de tre motorvejsstrækninger, hvor nye skilte har guidet
trafikanterne til at holde til højre. På de strækninger har seks procent af bilisterne ændret adfærd i løbet af kampagneperioden. Forandringerne betyder, at knap 6.000 færre bilister er blevet generet af andre, der ikke holdt til højre,
mens kampagnen har kørt.

- Bilisterne reagerer på budskabet om at holde til højre, når vi møder dem på vejen, siger Marianne Foldberg Steffensen og forsætter:
- Hvis vi skal have flere til at holde til højre, er det en langsigtet indsats, der skal til, og derfor gentager vi kampagnen
over de kommende år.
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Fakta om kampagnen:

Megafonmålingen fra 2017 er baseret på 1540 interviews. Målingen viser:
•

•
•
•

•

•

•

64 procent siger, at Hold til højre-kampagnen har fået dem til at tænke over deres kørevaner
i trafikken.
49 procent siger, at kampagnen har gjort dem mere opmærksomme på at holde til højre.
38 procent siger, at kampagnen har fået dem til at tale om adfærd i trafikken med andre.
77 procent af bilisterne mener, det er et stort problem, at vi ikke holder til højre på motorvejen.
89 procent af bilisterne opfatter sig selv som hensynsfulde i trafikken, men kun 40 procent
mener, at andre viser hensyn til dem i trafikken.
Stikprøver viser, at hver gang der er en bilist, der ikke holder til højre, går det i gennemsnit
ud over to andre bilister.
6 procent af bilisterne på de tre udvalgte strækninger har ændret adfærd i kampagneperioden. De tre forsøgsstrækninger er geografisk placeret på Vestmotorvejen, Fynske motorvej,
østjyske motorvej. De har en samlet længde på 76 km

8.000 bilister blev taget i politiets fartkontroller
I perioden fra mandag 20. til søndag 26. november gennemførte politiet over hele landet en målrettet indsats mod hastighedsoverskridelser på vejene. I løbet af uge 47 noterede politifolk over 8.000
overtrædelser af Færdselslovens hastighedsregler
Ud af de over 8.000 hastighedsovertrædelser var:
•
•
•
•

knap 2.850 overskridelser af den generelle hastighed i byerne
knap 1.700 overskridelser af den generelle hastighed på landeveje
godt 680 overskridelser af den skiltede samt generelle hastighed på motorveje
knap 2.900 overskridelser af den skiltede hastighed på vejene, blandt andet hvor hastigheden var nedsat på
grund af vejarbejder

Politiet konstaterer, at der stadig er for mange bilister, der kører for hurtigt og dermed udsætter sig selv og andre for
fare. Politiet peger på, at når man som bilist øger hastigheden, øger man både den strækning, som bilen når at køre,
inden man når at reagere - og bilens bremselængde.
Der er dermed en klar sammenhæng mellem farten på vejene og antallet af dræbte og tilskadekomne.

Politiet fremhæver, at i op mod halvdelen af alle dødsulykker eller ulykker med alvorligt tilskadekomne med personbil
i 2015 kørte føreren hurtigere end tilladt.
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Politiet i Sydøstjylland efter trafikfokus:

Bilisterne har behov for at få
genopfrisket færdselsreglerne

Sydøstjyllands Politi gennemførte fra midten af oktober til midten af november en præventiv, målrettet og synlig politiindsats på motorvej E 45. - Målet for vores tilstedeværelse på E 45 var at virke forebyggende på de situationer, der kan føre til uheld eller skabe kødannelse og nedsat
fremkommelighed på strækningen. Vores erfaring fra indsatsen slår fast, at vores tilstedeværelse
var nødvendig, men at det ikke er løsningen på problemet med uheld og kødannelse på E-45, siger
politikommissær Erik Nielsen fra Sydøstjyllands Politi
Løsningen ligger hos bilisterne.

- Deres adfærd i trafikken er helt afgørende i forhold til at nedbringe antallet af færdselsuheld og skabe større fremkommelighed på motorvejsstrækningen, understreger Erik Nielsen.

Sydøstjyllands Politi var under politiindsatsen vidner til flere trafikale hændelser med bilister, der overtrådte færdselsloven og kørte så uforsvarligt, at det meget vel kunne have ført til uheld. Eksemplerne er genfortalt af patruljer, der
deltog i politiindsatsen:
En bilist kom tæt op bag mig, da jeg var ved at overhale en anden bil. Bilisten syntes åbenbart ikke, det gik hurtigt
nok og begyndte at blinke med overhalingslyset. Jeg bremsede ned og trak ind bag bilen, jeg var ved at overhale og
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lod den anden bilist komme forbi. Her bemærkede jeg, at han pegede på sin tinding med pegefingeren og efterfølgende kunne jeg se, at han gav mig fingeren (fuck finger). Bilisten blev herefter målt til en hastighed på 146 km/t i
110 zone. Ud over sigtelsen for hastighedsovertrædelsen fik han en pædagogisk samtale om, hvordan man skal optræde i trafikken.Ifølge patruljen var det en meget flov 59-årig mand, der kørte videre.
En 21-årig mand fra Vejle overhalede politiets uniformerede motorcykel på 110-strækningen syd for Vejle mod Kolding, hvorefter han fortsatte med øget hastighed, der blev målt til 125 km/t. Samme sted måltes en 47-årig mand til
131 km/t, alt mens han under målingen frem mod Hylkedal Rasteplads overhalede en af politiets uniformerede gruppebiler.

En bilist blev sigtet for uopmærksomhed ved ikke at give plads for et udrykningskøretøj. Den civile patruljebil forsøgte i flere omgange at bringe bilisten til standsning ved hjælp af udrykningssignaler uden at bilisten reagerede.
Han oplyste, at han hverken havde hørt eller set patruljevognens udrykningssignaler. Endvidere havde han foretaget
overhaling højre om på motorvejen.

En 66-årig håndværksmester førte sin varebil mod nord og overhalede politiets uniformerede patruljebil, der kørte
på 110-strækningen ved Skærup. Håndværksmesteren øgede sin hastighed, som efter en måling endte på 144 km/t i
en 110 km. zone.
Eksemplerne viser en uhensigtsmæssig og særdeles farlig trafikal adfærd, og det er netop den adfærd, der kan føre
til uheld og hindrer en smidig trafikafvikling, understreger Erik Nielsen og fortsætter:

- For os er bilisterne derfor en del af problemet, men også løsningen på problemet. Det handler meget simpelt sagt
om, at de skal overholde færdselsreglerne. Bilisterne skal være opmærksomme i den tætte trafik på strækningen,
holde afstand, overholde fartgrænserne, holde til højre og i det hele taget køre efter forholdene. Og så skal de lastbiler, der kører her, også overholde overhalingsforbuddene. På den måde får vi skabt mere sikker trafik. Og selvom
den særlige politiindsats er slut nu, så har strækningen stadig vores opmærksomhed, hvor vi løbende vil være til
stede for at minde bilisterne om færdselsreglerne, så antallet af uheld nedbringes, og trafikken kan glide smidigt og
sikkert af sted.

Fakta om indsatsen:
•

•

•

Politiindsatsen byggede på en analyse af registrerede uheld på E-45 i Sydøstjyllands Politikreds foretaget i
perioden 1. oktober 2016 til 1. december 2016
Analysen fokuserede udelukkende på uheld sket på hverdage i morgen og eftermiddagstimerne i tidsrummet kl. 06.00-10.00 og kl. 14.00-18:.00
Analysen viste blandt andet, at der blev registreret 44 uheld i perioden, som alle var af materiel skadeuheld
og uden personskade, og at de 15 af dem var harmonikasammenstød, og at de resterende 19 var ’simple’
uheld, hvor der var lastbiler involveret i de 7 af dem

Antal sigtelser fra politiindsatsen 2017
• Indsatsen fra uge 41 til og med uge 46 resulterede i 550 forseelser, hvor 522 personer blev sigtet. Der blev
givet omkring 135 påtaler efterfulgt af pædagogiske samtaler med bilister
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To erfarne vognmænd går sammen
om minibusser i Aarhus

Vagn Nymand Andersen i Nykøbing Falster og Jess Abildskou i Aarhus mødtes for et halt års tid
siden til et klassisk racerløb i Aarhus. Mødet, der sluttede i en god stemning, lagde grund til et samarbejde og et nyt fælles selskab - Aarhus Minibusser ApS - som fra 1. februar skal udføre specialkørsel med op til 40 minibusser for Aarhus Kommune
Af Jesper Christensen

Vagn Nymand Andersen og Jess Abildskou blev efter sommerens møde i Aarhus enige om at byde på et udbud af
specialkørsel for Aarhus Kommune. Vagn Nymand Andersen i Nykøbing Falster har gennem mange år kørt specialkørsel i den østlige del af Danmark. For et par år siden forsøgte han at komme til Vestdanmark i forbindelse med et
udbud i Viborg Kommune. Men det udbud gik til Terndrup Taxa og Turistbusser A/S.
Vagn Nymand Andersen kunne se, at udbuddet i Aarhus var en ny mulighed for at komme vest på. Da han og Jess
Abildskou så kunne konstatere, at der var en god kemi mellem dem og en gensidig tillid, var der ikke så langt til
handling.
- Jeg tror på, at det kommer til at køre, siger Jes Abildskou til Magasinet Bus.
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Vognmand tager sin erfaring med til Aarhus

Vagn Nymand Andersen, der har mange års erfaring med specialkørsel i Guldborgsund Kommune,
der dækker Falster og den østlige del af Lolland, kommer til Aarhus, hvor han sammen med Jess
Abildskou skal køre specialkørsel med 35-40 minibusser
Af Jesper Christensen

Skal vi til Jylland, skal vi have en lokal partner. Sådan konkluderede Vagn Nymand Andersen, da han for nogle år
siden var en de vognmænd, der måtte se en anden køre med en stor opgave med buskørsel på lukkede skoleruter,
kørsel med specialskolebørn og kørsel for ældrecentre i Viborg Kommune.
Den lokale partner fandt han i sommer, da hen mødte Jess Abildskou ved Classic Car Race i Aarhus.

Sammen med Jess Abildskou og deres fælles selskab Aarhus Minibusser ApS vandt han udbuddet af specialkørsel
med 35-40 biler for Aarhus Kommune - en kontrakt på 164 millioner kroner fordelt over seks år.

Lige som Jess Abildskou tror Vagn Nymand Andersen på samarbejdet om Aarhus Minibusser og
kørslen for Aarhus Kommune.

Vagn Nymand Andersen har i dag 55 minibusser
kørende i sin hjemegn på Falster og omliggende
øer. Der til kommer nogle større busser, så flåden
i alt kommer op på 70.

- Vi kører med busser for Guldborgsund Kommune med tilhørende bestillingskontor, forklarer
han og lægger vægt på, at buddet til Aarhus Kommune bygger på mange års erfaring med specialkørsel på Falster.
- Vi ved, hvor meget arbejde, der er med den
slags kørsel, siger han og nævner eksempelvis
vigtigheden af, at det er de samme chauffører,
Vagn Nymand Andersen har
i dag 55 minibusser kørende
i sin hjemegn på Falster og
omliggende øer. Snart har
han i samarbejde med Jess
Abildskou i Aarhus også 40
biler kørende i Aarhus Kommune.
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børnene møder, når de skal til og fra skole.

Med en stabilitetsgrad på 99,9 procent i den kørsel, Vagn Nymand Andersen kører for Guldborgsund Kommune,
mener vognmanden fra Falster, at der er grundlag for at kunne levere specialkørsel på et tilsvarende niveau, selvom
det er i Aarhus, og dialekten lidt anderledes.

- Jeg tror på, at chauffører i Aarhus er lige så dygtige, som dem på Lolland og Falster, siger han og håber på, at der
vil være så mange ansøgere, at han sammen med Jess Abildskou kan håndplukke de mest egnede til at køre specialkørsel for Aarhus Minibusser.
En udfordrende opgave
Specialkørslen i Aarhus Kommune har de seneste år været udsat for kritik fra blandt andet forældre til børn, der skal
med busserne til og fra skole. Et af problemerne har været administrationssystemerne.

Her siger Vagn Nymand Andersen, at Aarhus Kommune har skiftet system og i dag bruger et system fra den leverandør, som har leveret systemerne, Nymand A/S bruger på Falster.
Det vil give en god samspilseffekt, mener vognmanden fra Falster, som lægger vægt på, at alle involverede samarbejder om at løse opgaven med at få ensartethed indarbejdet i dagligdagen til gavn for børnene - og for chaufførerne.
- Det lyder nemt. Men jeg ved godt, hvor stort et arbejde, det er, siger Vagn Nymand Andersen til Magasinet Bus.

Jess Abildskou om samarbejdet med vognmand fra Falster:

- Jeg tror, det kommer til at køre

Afstanden mellem Nykøbing Falster og Aarhus via Storebæltsbroen er 312 kilometer var ikke nogen
hindring for, at vognmand Vagn Nymand Andersen i juni tog turen til Classic Car Race i Aarhus, hvor
han mødte vognmand Jess Abildskou. De to busvognmænd faldt i snak og der opstod en god kemi
mellem dem - så god, at Vagn Nymand Andersen nogle uger senere ringede til Jess Abilskou for lige
at få bekræftet, at de planer og idéer, de havde snakket om, også skulle føres ud i livet
Af Jesper Christensen

Det skulle de. De to busvognmænd bød sammen på noget specialkørsel i Aarhus, hvor de kunne udnytte deres erfaringer, kompetencer - og de fysiske rammer, som Jess Abildskou råder over, efter at have overtaget et større anlæg
på Blomstervej i Tilst, hvor Centrum Turist tidligere havde til huse.
De vandt og specialkørslen skal udføres af Aarhus Minibusser ApS, hvor de hver ejer 50 procent.

- Vagn Nymand Andersen har viden om specialkørsel, og vi har rammerne på Blomstervej, siger Jess Abildskou.
Abildskou flyttede for et par år siden fra det nordlige Aarhus til busanlægget på Blomstervej i Tilst.
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Anlægget er så stort, at Abildskou’s nuværende aktiviteter med Rute 888, der er integreret i Flixbus’ fjernbusnetværk,
ikke fylder det hele. Heller ikke med Jess Abildskou’s aktiviteter på lastbilområdet er pladsen fyldt ud.
Om lastbilaktiviteterne siger Jess Abildskou, at han kunne se frem til at miste sin vognmandstilladelse efter at have
været væk fra området i snart ti år.
- Jeg kunne ikke leve med, ikke længere at kunne kalde mig lastbilvognmand, siger han med et hørbart smil, da vi
snakker med ham i telefonen.
Så i dag har han et par lastbiler kørende.

Ud over Rute 888-aktiviteterne og lastbilerne plus planer om at køre mere turistkørsel er der stadig plads til at få den
nye aktivitet med 35-40 minibusser til specialkørsel til at blomstre op.
- Vi lægger rammer til og står for ansættelsen af medarbejdere, siger Jess Abildskou, som vurderer, at Abildskou et
renommé som en god arbejdsplads.
- Vi har ansat den første medarbejder, som skal står for administrationen, siger han.

Aarhus Minibusser ApS får i løbet af de næste uger leveret de første nye minibusser, der er opbygget hos VBI Group
A/S, som har hovedsæde i Christiansfeld. VBI Group A/S er blandt andet kendt som forhandler af Iveco- og Isuzubusser - og for opbygning og indretning af minibusser af forskellige mærker efter kundernes ønsker.
Med nye minibusser og et godt renommé håber Jess Abildskou på, at mange af de chauffører, som i dag udfører
specialkørslen for de vognmænd, der udfører kørslen i dag, vil søge job i Aarhus Minibusser.

Jess Abildskou fortæller, at et jobopslag på Facebook fra den ene dag til den anden blev set af mange og delt af
endnu flere, så han er forhåbningsfuld med hensyn til at kunne stille op med det antal chauffører, der skal til for at udføre specialkørslen for Aarhus Kommune.
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Efteruddannelsen for chauffører
bliver mere fleksibel

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om kvalifikationskrav til førere af
busser og lastbiler. Den nye bekendtgørelse imødekommer branchens ønske om mere fleksibilitet i
efteruddannelsen for bus- og godschauffører
Efteruddannelsen for gods- og buschauffører, der varer fem dage, har indtil videre haft tre dage med en række obligatoriske fag og to dage med valg imellem en række forskellige kurser.

Med den nye bekendtgørelse vil efteruddannelsen fremover bestå af et obligatorisk modul på to dage med ajourføringer inden for blandt andet færdselsregler, køre- og hviletid, trafiksikkerhed og førstehjælp, et brancherettet modul på
to dage, samt et valgfrit modul på én dag.
Da nogle uddannelsessteder allerede har planlagt undervisningen i 1. halvår 2018, har uddannelsesstederne mulighed for at udbyde efteruddannelse i den nugældende form indtil udgangen af juni 2018.
Med den nye bekendtgørelse bliver der indført krav om, at buschauffører der udfører rutekørsel fra 1. marts 2018
skal medbringe dokumentation for at have gennemført en handicapbevidstgørende uddannelse, når de er ude at
køre i deres busser. Baggrunden er, at der i buspassagerrettighedsforordningen er krav om en sådan uddannelse.

Derudover bliver gyldigheden af det midlertidige chaufføruddannelsesbevis ændret fra 14 dage til en måned, så det
sikres, at chauffører modtager det endelige chaufføruddannelsesbevis inden udløbet af det midlertidige bevis.
Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2018.

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

Det landsdækkende vejhjælpsfirma, Redning Danmark A/S, opkøber konkurrenterne DK Assistance
Aps og DK Vejhjælp A/S, der fortsætter som datterselskaber under Redning Danmark A/S

- Vi har brugt en rum tid i forhandlingslokalet sammen med ejerne bag DK Assistance og må sande, at deres tilgang
til at drive forretning er fuldt på højde med vores. Vi lægger alle vægt på værdier som ordholdenhed og ordentlighed.
Samtidig ligger deres kunder og koncepter så tæt på vores forretningsgrundlag, at den her handel giver rigtig god
mening, siger Uffe Dalsgaard, der er administrerende direktør i Redning Danmark A/S.

Redning Danmark, der er ejet af en række tidligere stationsejere og aktionærer i Dansk Autohjælp, indgik for nylig en
betydelig samarbejdsaftale med Falck A/S. DK Assistance og DK Vejhjælp har bygget deres forretninger op omkring
en række aftaler med forsikringsselskaber og bilimportører samt egne abonnenter, der nu tilføres det samlede Redning Danmark A/S.
Uffe Dalsgaard vurderer, at opkøbet af DK Assistance og DK Vejhjælp vil sætte yderligere skub i væksten i det samlede selskab.

- Kombinationen af et stærkt organiseret, landsdækkende netværk med et godt renommé i Redning Danmark A/S og
en stærk administrativ organisation i DK Assistance styrker vores tro på, at der er lavet en fornuftig aftale for alle parter, siger Uffe Dalsgaard.
- Vi er meget glade for sammenlægningen, som vi ser som det helt rigtige for vores gode kunder og dygtige medarbejdere, siger Henrik Hildebrandt, direktør i DK Assistance.

DK Assistance og DK Vejhjælp fortsætter i deres nuværende form, hvorfor samtlige medarbejdere såvel som kunder
ikke umiddelbart vil mærke ændringer.
Blandt ejerkredsen og sælgerne af DK Assistance og DK Vejhjælp er Mogens Sværke Johansen, Steen Samuelsen
og Henrik Hildebrandt, som får aktier og bestyrelsesposter som en del af handlen og vil alle være tilknyttet selskaberne. Henrik Hildebrandt vil fortsat være ansvarlig for salgsorganisationen i selskabet.
Uffe Dalsgaard, der i dag er administrerende direktør i Redning Danmark A/S, fortsætter som administrerende direktør i de sammenlagte selskaber.

Redning Danmark A/S vil fremadrettet have 38 stationer i Danmark. Administrationen bliver samlet i henholdsvis Fredericia og Rødovre.
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Politisk flertal præciserer løn- og arbejdsvilkår
i den nye taxi-lov

Et flertal i Folketinget har under andenbehandlingen af VLAK-Regeringens forslag til en ny taxi-lov
vedtaget en ændring, som præciserer, at løn- og arbejdsvilkår skal følge de mest repræsentative
overenskomster på området. Torsdag 14. december blev den nye taxi-lov tredjebehandlet og vedtaget med ændringsforslaget indarbejdet
Paragraf 10 i den kommende taxi-lov vil efter andenbehandlingen i Folketingets Transportudvalg komme til at lyde:

Indehaveren af en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport skal følge de bestemmelser, der sikrer de ansatte
løn, herunder særlige ydelser, samt arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der
gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst, indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.
Ændringen er en præcisering af løn- og arbejdsvilkår og forholdet til overenskomster.

Baggrunden for flertallets præcisering er blandt andet en dom afsagt af Højesteret 4. februar 2015. Højesteret underkendte med dommen den hidtidige praksis for udstedelse af tilladelser til erhvervsmæssig persontransport ved at
godkende en lokal overenskomst som gældende, selvom den ikke svarede til de toneangivende overenskomster på
området. Sagen har fået navnet Nortra-sagen.
Interesserede kan se taxi-lovens ordlyd efter andenbehandlingen her:

3F har fire overenskomster på taxi-området

I forbindelse med den nye taxi-lov bringer vi her i Magasinet Bus en oversigt over de fire overenskomster, fagforeningen 3F har indgået

Turistoverenskomst med ATV
Turistoverenskomst mellem 3F og ATV Arbejdsgiverforeningen for Turistvognmænd under DI for turistbuschauffører,
taxichauffører, busstewardesser, ungarbejdere, lærlinge/elever og andre

Turistoverenskomst med TA under Dansk Erhverv Arbejdsgiver
Turistoverenskomst mellem 3F og TA Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening under Dansk Erhverv Arbejdsgiver
for turistbuschauffører, taxichauffører, busstewardesser, ungarbejdere, lærlinge/elever og andre
Taxaoverenskomst med ATD
Overenskomst mellem 3F og ATD Arbejdsgiverforeningen for Taxivognmænd i Danmark under DI for taxikørsel

Taxaoverenskomst med ATAX
Overenskomst mellem 3F og ATAX Arbejdsgiverforeningen for Taxabranchen for erhvervsmæssig persontransport
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Danske Busvognmænd er glade for
lovgivning om overenskomstforhold

Et flertal uden om VLAK-Regeringen stemte under udvalgsbehandlingen af taxiloven for Enhedslistens ændringsforslag om krav til løn- og arbejdsvilkår i taxibranchen. Ændringsforslaget blev indarbejdet i den endelige lov, som blev vedtaget 14. december. Organisationen Danske Busvognmænd,
der har en stor del af de danske busvognmænd som medlemmer, hilser den nye lovs bestemmelser
om løn- og arbejdsforhold velkommen. - Det har langt fra været tilfredsstillende med den retstilstand,
der fulgte af Nortra-dommen, og som har betydet uacceptable lønninger og arbejdsforhold særligt i
flextrafikken, siger Michael Branner, der er chefkonsulent i Danske Busvognmænd
- Vi er derfor tilfredse med, at lovgiverne endelig er blevet enige om en formulering i lovteksten, som skaber et mindstemål for, hvorledes der skal aflønnes i forhold til taxiloven, påpeger Michael Branner.
Den nye taxilov betyder, at formuleringen i den hidtidige taxilov, som efter Højestret’s Nortra-dom viste sig at tillade
enhver overenskomst i vejtransporten indgået af to parter, bliver erstattet af en formulering, som kræver, at indehavere af en tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring i personbil følger en overenskomst ”indgået af de inden for
det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark.
Den nye taxilov sætter dermed en stopper for den retstilstand, der har betydet social dumping og spotpriser som
følge af de indholdsløse overenskomstbestemmelser i lovteksten.

- Vi har efter moden overvejelse besluttet at stemme ja til Enhedslistens ændringsforslag. Vi kan ikke leve med de
forhold, der er for især flextrafikchauffører rundt omkring i Danmark. Vi taler meget om social dumping med hensyn til
østeuropæiske arbejdere i Danmark. Men her har vi altså danske arbejdere, som er udsat for social dumping, fordi
kommunerne ikke ønsker at betale den pris, det reelt koster. Så vi støtter ændringsforslaget, sagde Danske Transportordfører Kim Christiansen fra Folketingets talerstol under andenbehandlingen af forslaget.

Taxi-chauffør blev overfaldet

Nordsjællands Politi anholdt natten til søndag 17. december to mænd på henholdsvis 23 og 26
år efter et overfald på en 36-årig taxi-chauffør i Helsingør. De to mænd blev efterfølgende varetægtsfængslet frem til den 3. januar

Under overfaldet, som skete klokken 04.12 på Hestens Bakke i Helsingør, holdt den ene mand taxi-chaufføren
fast, mens den anden mand bed ham flere steder i ansigtet og i en finger. Det lykkedes efterfølgende taxi-chaufføren at få en forbipasserende til at ringe efter en ambulance, og den 36-årige blev kørt til behandling på skadestuen.
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Mindretalstransportminister om flertallets holdning:

Taxivirksomheder i store dele af landet
vil blive undergravet

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) der under andenbehandlingen af VLAKRegeringens forslag til en ny taxilov, måtte konstatere, at han måtte dæmpe sine liberale ønsker og
acceptere en ændring i paragraffen om løv- og arbejdsvilkår, bruger ministeriets web-side til at lange
ud efter flertallets beslutning. Ole Birk Olesen finder det meget beklageligt, at et flertal af Folketingets partier har besluttet at skabe et “…fagforeningsmonopol, som vil gøre det svært at drive taxivirksomhed i store dele af landet”
Af Jesper Christensen

Ole Birk Olesen fremfører, at ændringsforslaget, som Enhedslisten fik til opbakning fra Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet, Alternativet, Dansk Folkeparti, vil betyde, at alle taxivirksomheder skal leve op til niveauet i den mest repræsentative landsdækkende overenskomst.
Ole Birk Olsen mener, at det i praksis vil det betyde, at taxivirksomhederne skal leve op til overenskomstkrav fra 3F,
som ministeren mener dermed får monopolstatus.

- Jeg synes ikke, at det er rimeligt over for taxierhvervet, at der sidder nogle politikere ved et skrivebord i København,
som bringer taxivirksomhederne i knæ i store dele af landet. De får svært ved at leve op til det fagforeningsmonopol,
som et flertal af Folketingets partier i dag reelt har skabt, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen,
der argumenterer for sit synspunkt med at en undersøgelse foretaget af Deloitte i 2015 viste, at omkring halvdelen af
taxierne i Danmark ikke tjente tilstrækkeligt til at kunne aflønne chauffører og kørende vognmænd med minimumslønnen i henhold til den landsdækkende overenskomst mellem ATAX og 3F for det antal timer, bilen var på gaden.

Taxi-selskab erstatter pladslejen
med et servicebidrag

Fra nytår bliver det billigere at være taxivognmand i København og Nordsjælland, hvis man kører for
Dantaxi 4x48. Taxi-selskabet erstatter pladslejen med et servicebidrag, der består dels af et grundbidrag - dels af et omsætningsbidrag. Det nye servicebidrag vil betyde besparelser i omegnen af 5-20
procent for hovedparten af selskabets vognmænd
Fra nytår træder en ny taxilov i kraft, men de Dantaxi 4x48 vognmænd, der kører i Region Hovedstaden skal samtidig vænne sig til, at pladslejen forsvinder og i stedet erstattes af et servicebidrag.
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- Den gamle idealistiske foreningstanke om lige bidrag, som var legitimeret i den gamle lov, hvor alle vognmænd uanset udnyttelsesgrad betalte præcis det samme pr. tilladelse, afløses af det nye servicebidrag, siger Lars Christiansen,
der er formand for bestyrelsen i Dantaxi 4x48.
For en vognmanden med én bil kan servicebidraget betyde en årlige besparelse på over 12.000 kroner.

- Servicebidraget er en ny og mere intelligent måde at finansiere aktiviteterne i vores kommende kørselskontor på.
Især for vognmænd med én vogn vil servicebidraget betyde markant lavere omkostninger, siger Carsten Aastrup, der
er direktør i Dantaxi 4x48.
Et typisk eksempel kunne være en vognmand med en omsætning på 700.000 kroner. For ham eller hende vil servicebidraget betyde en årlig besparelse på over 12.000 kroner. Således, at det samlede årlige servicebidrag kommer
under 65.000 kroner alt inklusivt – herunder gratis foliering af taxien og en tøjpengekonto.
Stordriftsfordele betyder lavere omkostninger pr. vogn
- At vi nu kan sænke vognmandens faste udgifter, hænger selvfølgelig sammen med de stordriftsfordele vi har opnået efter sammenlægningen mellem Dantaxi og 4x48 TaxiNord. Når en lang række funktioner i løbet af 2017 nu er
slået sammen, udmønter det sig i lavere omkostninger pr. vogn, fremhæver Carsten Aastrup og fortætter:
- De besparelser vi allerede har opnået, og dem vi opnår i fremtiden, kommer på denne måde vores nuværende,
men også vores kommende medlemmer til gode.

Bestyrelsen i Dantaxi 4x48 præsenterede servicebidraget for medlemmerne på den nyligt afholdte generalforsamling
på Hotel Crowne Plaza i København. Her var der fra medlemmernes side stor opbakning til forslaget, der træder i
kraft i Region Hovedstaden pr. 1. januar 2018.
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Aarhus Letbane gør klar til åbning

Efter et møde i København mellem Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Aarhus Letbane er det
fortsat uklart, hvornår Aarhus Letbane kan begynde at køre med passagerer

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har brug for nogle flere dage til at sagsbehandle de sidste udeståender i den
reviderede sikkerhedsvurderingsrapport for de tekniske regler, som assessor i overensstemmelse med tidsplanen fremsendte tirsdag 28. november.

Mens sagsbehandlingen pågår, har Aarhus Letbane sat de fornødne forberedelser til at indlede kørsel med passagerer i gang. Dermed vil driften med passagerer kunne på- begyndes umiddelbart efter, at Aarhus Letbane har
modtaget de sidste, nødvendige godkendelser fra styrelsen.
Det er muligt, at Aarhus Letbane kommer til at køre med passagerer midt i ugen før jul.

Odderbanen bliver testet
i begyndelsen af 2018

Odderbanen, der bliver en del af letbanen i Aarhus, er færdigbygget og alle sikkerhedsbærende
tests er gennemført. ASAL-konsortiet er ved at færdiggøre testmaterialet inden endelig assessering,
og der mangler kun at blive gennemført funktionstest ved fuld strækningshastighed. Men Trafik-,
Bygge- og Boligstyrelsen fastholder, at test skal ske under styrelsens myndighedsområde på Odderbanen og Grenaabanen, da de to banestrækninger efter styrelsens opfattelse ikke er nyanlagte banestrækninger, selvom skinner, sveller, signaler og strømledninger er nye. Trafikstyrelsens
opfattelse har forsinket testene
Under testene skal ASAL-konsortiet påvise, at deres anlæg lever op til letbanens krav, som er beskrevet i kontrakten.
På grund af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen holdning, har Aarhus Letbane valgt at udskyde de manglende test til
efter sikkerhedsgodkendelsen af Odderbanen. Det vil minimere letbanens forbrug af tid, ressourcer og økonomi frem
mod åbningen af Odderbanen. De kontraktuelle test udføres således først efter, at sikkerhedsgodkendelsen er på
plads.

Åbning af Odderbanen afventer nu en detailplanlægning i forhold til udmelding af åbningsdato. ASAL’s test personale
er blevet omdisponeret, så de kan gennemføre testene i begyndelsen af 2018.
Letbanen i Aarhus fra Aarhus H til Skejby, Lisbjerg og Lystrup er lagt på en strækning, hvor der ikke var jernbane før.
Det betød, at det politi og Arbejdstilsyn, der skulle give tilladelserne til testkørsler.
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Italiensk konsortie gør krav mod Aarhus Letbane
Myndigheders uenighed om testkørsler forsinker letbanen mellem Aarhus og Odder. Trafikstyrelsen
mener, at de er myndighed og har endnu ikke givet grønt lys til, at ASAL-konsortiets testspecialister
kan gennemføre funktionstest ved fuld strækningshastighed. Specialisterne venter på tilladelsen og det koster penge - penge, som ASAL vil have Aarhus Letbane til at betale

Odderbanen er færdigbygget og alle sikkerhedsbærende tests var gennemført 25. oktober 2017. ASAL-konsortiet er
ved at færdiggøre testmaterialet inden en endelig assessering. Der mangler kun at blive gennemført funktionstest
ved fuld strækningshastighed. Her skal ASAL-konsortiet påvise, at deres anlæg lever op til letbanens krav som beskrevet i kontrakten.

Og ASAL-konsortiet er klar til at gennemføre testene. Og Aarhus Letbane var også klar - troede de. Men en uklarhed
om, hvilken myndighed, der skulle give tilladelsen til testene, har betydet, at Aarhus Letbane ikke har fået tilladelse
fra trafikstyrelsen, så ASAL-konsortiet kan komme i gang.
Aarhus Letbane havde i 2015 rejst spørgsmålet om, hvilke myndigheder, Aarhus Letbane skulle søge tilladelse hos,
for at funktionstestene kunne gennemføres. Spørgsmålet blev rejst over for Trafik styrelsen, forudsat at kunne gennemføre disse test ved at afspærre vejene mens testene foregik, således at færdselsloven var sat ud af kraft i den
periode. Det har

Politi og arbejdstilsyn har godkendt, at testene kan gennemføres ved at afspærre vejene, mens testene foregår, så
Færdselsloven var sat ud af kraft i testperiode. Men Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har afvist at give tilladelse til testene.
Derfor kan ASAL’s testspecialister ikke komme videre med deres arbejde. ASAL-konsortiet har derfor sendt et krav til
Aarhus Letbane for denne kontraktforseelse. Af kontraktuelle årsager kan Aarhus Letbane ikke oplyse størrelsen af
konsortiets krav.
På et møde 23. november mellem Letbanens og Trafikstyrelsen oplyste Trafikstyrelsen, at problemstillingen burde
kunne løses i en hurtig proces.
Så længe problemstillingen er uafklaret, er det usikkert, hvornår Odderbanen kan åbne.
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Direktør med erfaring fra Banedanmark
skal styre letbanen i Aarhus

Aarhus Letbane oplyser, at Michael Borre bliver ny direktør for Aarhus Letbane. Michael Borre har
bred erfaring med banedrift - blandt andet som tidligere produktionsdirektør i Banedanmark med ansvar for drift og vedligehold. Letbanens nye direktør tiltræder umiddelbart efter nytår
Michael Borre har gennem godt 20 år arbejdet med jernbaner - blandt andet syv år som produktionsdirektør i Banedanmark. Ud over drift har Michael Borre erfaring med vedligehold, entreprenørvirksomhed, IT, strategisk indkøb og
strategisk udvikling. Det er kompetencer, som han får brug for i Aarhus Letbane, der er midt i en omstilling fra at
være et rent anlægsselskab til også at være et driftsselskab.
Michael Borre er født i 1966, uddannet Cand.merc.(mat.), reserveofficer i flyvevåbnet og har gennemført en organisationspsykologisk uddannelse. Han bor i Gentofte, men flytter til Aarhus som led i jobskiftet.

- Som den første letbane i Danmark er Aarhus Letbane særligt spændende - og her tænker jeg også på, at Aarhus
Letbane kombinerer en bybane med regionale forbindelser til Odder og Grenaa. Samtidig ser jeg et stort udviklingspotentiale i Letbanen, også fordi ambitionsniveauet i Aarhus og Østjylland er så højt. Det tiltrækker og motiverer mig
meget, siger Michael Borre om sit kommende job.
Han forventer at få gavn af sin store erfaring med samspillet mellem drift og udvikling, herunder samarbejdet med
mange forskellige interessenter og leverandører. En kompleks virkelighed, der også kendetegner Aarhus Letbane.

- Med Michael Borre har vi fundet en sjælden kombination af erfaring med både drift og udvikling, der passer perfekt
til den situation, som Aarhus Letbane befinder sig i - både nu og i de kommende år, siger Johnny Hansen, der er bestyrelsesformand for Aarhus Letbane I/S.
Han glæder sig til at byde den nye direktør velkommen til en virksomhed, der snart går i drift, er klar til at levere høj
kvalitet på alle parametre og består af en gruppe medarbejdere, der med en særdeles dedikeret indsats har skabt
Danmarks første og største letbane på fem år.

19-årig bilist kørte ind foran letbanetog

Østjyllands Politi oplyser, at en 19-årig bilist sent en aften i november kørte til venstre og ind
foran letbanetoget i et kryds, hvor venstresving er forbudt

Den 19-åriges overtrædelse af Færdselsloven skete omkring klokken 22.25 en tirsdag aften i Nørreport-krydset i
Aarhus.
Den 19-årige holdt sammen med togføreren og ventede på grønt i retning mod Aarhus Havnen. Da signalet skiftede til grønt, svingede bilisten ind foran letbanetoget, der derfor påkørte ham.
Ved sammenstødet skete kun lettere materiel skade.
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Thorsager på Djursland får en ny station

I 1971 mistede Thorsager på Djursland sin station - et trinbræt, hvor togene holdt, hvor nogen
skulle med eller af toget. Siden da er togene mellem Grenaa og Aarhus blot kørt forbi uden at
standse. Nu kan borgerne i byen se frem til atter at kunne stige på toget - denne gang i form af
letbanetog - når en ny station står færdig
Fornylig blev det første spadestik taget til Thorsagers nye station. Egentlig skulle Thorsager blot have haft sit
trinbræt igen, men det bliver altså en station, hvor letbanetogene vil have fast stop.
Byggeriet af den nye station løber op i syv millioner kroner, som Staten betaler.

Lokalt er der forventninger om, at stationen vil gøre byen mere attraktiv, da det bliver let at komme til og fra Aarhus med sine mange arbejdspladser og andre fornøjelser.

Hvornår det første letbanetog stopper ved Thorsager Station er uvist. Letbanetogene i selve Aarhus kører stadig
som spøgelsestog uden passagerer.

Trafikstyrelsen:

Aarhus Letbane vil formentlig kunne køre
med passagerer torsdag inden jul
Søndag 17. december skiftede køreplanerne i
Aarhus. En række ruter blev lagt om efter, at letbanetogene ville begynde at køre med passagerer

Men Aarhus Letbane venter stadig på en godkendelse fra
Trafikstyrelsen, så togene kørte ikke med passagerer søndag, så Midttrafik satte letbanebusser ind på strækningen
mellem Aarhus H og Skejby, så de planlagte ændringer
kunne køre ud på Aarhus gader og veje.
I løbet af weekenden meldte Trafikstyrelsen, at der nok vil
komme en betinget tilladelse sent onsdag 20. december,
så Letbanen kan begynde at køre med passagerer torsdag. Aarhus Letbane har dog ikke meldt nogen startdato
ud, da der tidligere har været meldinger fra Trafikstyrelsen
om, at en godkendelse var nært forestående uden at den
kom
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Entreprenør fra Nordsjælland skal til Fyn
for at anlægge letbanetracé i Odense

Barslund A/S, der har hovedsæde i Kvistgård syd for Helsingør og en afdeling i Viby i Aarhus sydlige
bydel, skal stå for noget af det mest bynære og komplicerede anlægsarbejde, letbaneprojektet i
Odense har at byde på - letbanetracé og byrum foran banegården. Entreprenørfirmaet er det tredje,
som Odense Letbane A/S har skrevet anlægskontrakt med. Den ekstra entreprenør vil styrke kapaciteten og dermed fremdriften i det samlede projekt

Efter nytår begynder arbejdet med at gøre Vestre og Østre Stationsvej i Odense klar til letbanens spor. Der skal skabes et otte meter bredt areal langs hele stationsvejen. Arbejdet går ud på at flytte vejbaner, cykelstier og fortove. Derudover skal der anlægges et nyt byrum omkring Odense Banegård Center, hvor den almindelige biltrafik bliver ført
bagom via det område, hvor der i dag er busterminal. Til gengæld bliver banegårdens forplads ombygget til et nyt
fælles rum for cyklister, gående og kollektiv trafik.
Barslund A/S kommer til at stå for det omfattende arbejde, som odenseanerne vil opleve i Odense C gennem hele
2018. Odense Letbane P/S skrev fredag 1. december kontrakt med entreprenørfirmaet. Barslund A/S har vundet licitationen med et bud på knap 39 millioner kroner i et udbud, hvor tre andre entreprenører også bød ind.
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- Anlægsarbejdet på Vestre og Østre Stationsvej er noget af det mest bynære og komplicerede, vi har på letbanens
strækning. Så vi var naturligvis spændte på at modtage resultatet af licitationen, siger Mogens Hagelskær, der er administrerende direktør for Odens Letbane P/S.

- Derfor er vi også glade for, at det endnu en gang er lykkedes at lande et letbaneudbud inden for budgettet. Det er et
tegn på godt og grundigt forarbejde i udbuddet - samt på at det er lykkedes os at skabe god konkurrence i markedet
om letbaneopgaverne, siger han videre.
Det er den første anlægskontrakt, Barslund A/S vinder i letbaneprojektet. De fire anlægskontrakter, der tidligere er
blevet udbudt, er gået til Arkil A/S og M.J. Eriksson A/S.

- Det betyder, at vi har fået endnu en entreprenør ombord i anlægsarbejdet, hvilket vil øge robustheden i forhold til
kapaciteten, så vi bedre kan sikre fremdriften i vores samlede tidsplan, påpeger Mogens Hagelskær.

Efter at Barslund A/S er færdig med at anlægge nye vejbaner, stier og fortove, vil letbanes entreprenør på sporarbejdet, Comsa S.A.U., gå i gang med at lægge skinner og bygge stationer samt sætte letbanens elektriske og elektroniske systemer op. Dette arbejde forventes at vare gennem hele 2019.
Der mangler fortsat at blive udbudt to ud af i alt syv anlægskontrakter: Odense Idrætspark-Vesterbro samt Albanigade-Nyborgvej. Disse vil blive udbudt over de kommende måneder, så anlægsarbejdet i løbet af 2018 vil komme i
gang på hele letbanens strækning.

I fremtiden bliver biltrafikken ledt bagom Odense Banegård Center gennem den gamle busterminal, mens banegårdens forplads bliver et nyt fællesrum for letbane og busser.

Letbane skal hjælpe ledige ind i byggebranchen

Odense Letbane har forpligtet sig til at skabe plads til lærlinge og ledige i snusepraktik på letbanearbejdet, så de lokale byggeaktiviteter kan bruges til at omskole ledige til byggebranchen
Letbanens anlægsarbejde er i gang flere steder i byen, blandt andet på Ørbækvej. Over de kommende måneder vil
arbejdet med at flytte vejbaner, cykelstier og fortove for at skabe plads til sporene gå i gang langs resten af letbanestrækningen. Og anlægsarbejdet skal også skabe plads til ledige. Hver 10. beskæftigede på letbanens anlægsarbejde skal være enten lærling eller en person i såkaldt snusepraktik. Det har Odense Letbane forpligtet sig til via en
aftale med Byg Til Vækst, der er et samarbejde mellem fynske kommuner om at få ledige ind i byggebranchen.

En vellykket snusepraktik kan eksempelvis føre til, at den enkelte kommer i job eller vælger at starte i ordinær uddannelse.
Indtil videre har fem været i snusepraktik på letbanens anlægsarbejde. Ud af disse har en enkelt fået fast arbejde
ved én af letbanens entreprenører, mens to er i løntilskud. Derudover er der to lærlinge på arbejdspladsen på Ørbækvej.

Odense Letbanes forventning er, at aftalen med Byg Til Vækst kan føre til omkring 20 forløb med lærlinge eller ledige
i snusepraktik. Derudover er der en god synergieffekt med det entreprenørarbejde, der grænser op til letbanens anlægsarbejde. For eksempel de omfattende ledningsflytninger.
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