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Taxi-selskaber ruster sig en en ny tid

Udsigten til en ny taxi-lov, der er betydeligt mere liberal, end den nuværende, har skabt røre rundt omkring i landet.
Flere lokale taxi-selskaber har meldt sig under fanerne hos et af de helt store taxi-selskaber, der arbjder på at
blive landsdækkende ved hjælp af ny it-teknik - og ved hjælp af den nye taxi-lov.

Taxi-selskaber landet over har gennem mange år klaget over de rammer, som den eksisterende lov har lagt.
Med den nye lov er der lagt op til helt nye muligheder - og dermed også et opgør med dagens situation, hvor en
taxi eksempelvis må køre tom hjem til eksempelvis Silkeborg, hvis chaufføren har haft en tur til eksempelvis
Aarhus.
Med den nye lov, kan han tage passagerer op, der hvor han er.

Den mulighed er gået op for de store taxi-selskaber, der peger på, at taxierne kan udnyttes bedre til gavn for
kunderne. Det sidste betyder i mange tilfælde lavere priser.

Her på redaktionen har vi i flere tilfælde benyttet de nyeste app’er, når vi har haft brug for en taxi. Lavere pris og
for os som kunder at se - en bedre service.
Som kunde med indblik i transportområdets mange forhold er det vores forhåbning, at den nye taxi-lov med
sine mere vide rammer kan betyde en større rentabilitet hos taxi-vognmændene, så både deres chauffører og
dem selv kan arbejde i en forretning, der har styr på arbejdstider, løn, forsikringer, moms og skat - og ikke kører
ud i situationer, hvor de bliver presset af andre aktører, der ser en mulighed for at rage noget til sig på en hurtig
måde - måske ved at spekulere i, at dem, der udfører kørslen bevidst eller ubevidst undlader at holde regnskab
og dermed undlader at yde deres bidrager til samfundet i form af moms- og skattebetalinger.

Set herfra må det være i alles interesse, at der er klare spilleregler, som aktørerne tilslutter sig for at være med i
puljen.
Hvis man ikke vil tilslutte sig spillereglerne, må man holde udenfor. Ikke noget med at sige ja for at komme med
til bordet for så derefter at snyde.
For så holder det gode spil hurtigt op med risiko for at ende i kaos.

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

Ansvarshavende redaktør:
Jesper Christensen

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

Magasinet Bus udsendes frit til alle med interesse i området for passagertransport - med fokus på transport med bus, minibus og taxi. Magasinet Bus ser også på andre områder for passagertransport, der berører transport med bus, minibus og
taxi - eksempelvis tog og færger. Magasinet Bus udkom første gang i efteråret 2012.
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Kontakt os for at høre mere:

IVECO BUS
HAL 3 - Stand 301
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Politiet søger voldsmand efter overfald

Midt- og Vestsjællands Politi beder offentligheden om hjælp til at identificere en gerningsmand, der
torsdag 29. juni i år overfaldt en buschauffør i buslinie 401 ud for Nørretorv i Ringsted. Voldsepisoden skete klokken 14.56

Politiet forklarer, at gerningsmanden ved indstigning viste et ugyldigt buskort, hvilket buschaufføren. påtalte. Efter en
kort samtale gav gerningsmanden uden varsel buschaufføren et knytnæveslag i ansigtet, hvorefter gerningsmanden
flygtede fra bussen, løb ad Nørregade og forsvandt ad Dronning Margrethesvej.
Gerningsmanden beskrives som:
• mand, 25-30 år
• anden etnisk oprindelse end dansk
• almindelig af bygning
• ca. 185 cm høj
• kort sort hår, tyndt sort overskæg
• iført sort kort jakke, grå/blå bukser og lyse kondisko
• Han talte dansk med accent

Sammen med gerningsmanden steg en udenlandsk kvinde, iført lilla/lyserødt hovedtørklæde, grå lang trøje, hvid
bluse og lilla/lyserøde bukser, ind i bussen. Kvinden medvirkede ikke ved den efterfølgende voldsepisode og er ikke
blevet identificeret ved politiets efterforskning af sagen.
Midt- og Vestsjællands Politi ønsker begge personer identificeret med henblik på afhøring til sagen.
Oplysninger i sagen bedes givet til Midt- og Vestsjællands Politi, Lokal efterforskning Roskilde, på telefon 46351448
eller via nærmeste politiet på telefon 114.
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- Nye skilte men samme gode service!

bustec.
fra
e
ilt
sk
ts
te
ali
kv
e
sk
ty
de
af
er
dl
an
Vi er nu blevet forh

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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NT gør status på den nordjyske togdrift:

- Det er gået som forventet

Godt og vel halvanden måned efter, at Nordjyllands Trafikselskab og Nordjyske Jernbaner overtog
den regionale togdrift, er det tid til at gøre status. Trods startvanskeligheder og en høj rejseaktivitet
er de to selskaber ved at have fundet sig til rette på de regionale baner. Hidtil har Nordjyske Jernbaner - trods navnet - stort set måtte nøjes med at betjene passagererne på sine egne jernbaner mellem Hjørring og Hirtshals plus banen mellem Frederikshavn og Skagen

Men fra søndag 6. august har det været Region Nordjylland, Nordjyllands Trafikselskab (NT) og Nordjyske Jernbaner
der officielt har stået for den regionale togdrift, som er blevet overtaget fra DSB på strækningen mellem Skørping og
Frederikshavn. Overtagelsen har betydet en markant stigende aktiviteter for både NT og Nordjyske Jernbaner, hvor
sidstnævnte har fået tredoblet passagertallet.
Begge selskaber har på ganske kort tid gennemgået en voldsom udvikling. Søndag 6. august i år var kulminationen
på to års forberedelse, som blev sat i gang kort efter, at aftalen mellem Region Nordjylland og Transportministeriet
blev indgået.

- Vi har taget en kæmpe opgave på os, som vi vidste ville give udfordringer, der ikke måtte undervurderes. Det er dog
meget naturligt, at organisationen og medarbejderne skal tilpasse sig den nye virkelighed - og det synes jeg, vi har
gjort utrolig hurtigt, siger Peter Hvilshøj, administrerende direktør ved Nordjyske Jernbaner, der heller ikke ligger skjul
på, at opstarten har været en krævende proces.
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- Jeg er meget stolt af vores medarbejdere og deres måde at håndtere denne enorme forandring på. Vi har alle løbet
stærkt på det sidste, men det er min oplevelse, at organisationen er rykket tættere sammen og har lært en masse i
denne periode. De nye rutiner er med andre ord ved at indfinde sig, siger han videre.
Fejl er uundgåelige
Peter Hvilshøj lægger dog ikke skjul på, at Nordjyske Jernbaner også har oplevet nogle startvanskeligheder. Midt i
august indtraf der en fejl i myldretiden på et af Nordjyske Jernbaners nye blå togs luftslanger, der udgør en del af togets affjedringssystem. En mindre driftsag, som dog fyldte meget.

- Det ville jo næsten være for godt til at være sandt, hvis der ikke skulle indfinde sig en lille fejl på et af vores nye tog.
At fejlen så lige skulle opstå i myldretiden var til gengæld sort uheld. Vi var efterfølgende bekymrede for, om fejlen
ville opstå på flere togsæt. Den bekymring blev heldigvis gjort til skamme, og det viste sig at være ét isoleret problem
med én luftslange. Hele processen blev håndteret på rekordtid - og her skal der selvfølgelig også lyde en stor ros til
producenten Alstom, der hurtigt leverede de nødvendige værktøjer og reservedele, siger Peter Hvilshøj.
Udfordringerne er velkendte
Mette Henriksen, der er chef for kunder og salg ved NT, peger på, at de mange generelle udfordringer, som var velkendte længe før den nordjyske overtagelse, har præget opstarten for NT og Nordjyske Jernbaner:

- Vi har efter bedste evne forsøgt at forberede vores kunder på de mange udfordringer, der lå ude i fremtiden. Her
tænker jeg især på etableringen af det nye signalsystem og den generelle vedligehold af jernbanerne, som Banedanmark varetager. Det er jo faktorer, der er ude af vores hænder, men som alligevel skaber gener for vores kunder, da
de jo i perioder må tage til takke med togbusser, siger Mette Henriksen.
Udsigten til spærringer på grund af det nye signalsystem samt vedligehold af jernbanenettet i Nordjylland er da heller
ikke slut endnu. Særligt i den sidste halvdel af september vil togrejsende kunne opleve gener, da Banedanmark har
planlagt 16 aftenspærringer i tidsrummet 22.00 - 04.00. Dermed må NT og Nordjyske Jernbaner aflyse en række
sene afgange - noget som sidstnævnte ikke har været nødsaget til at gøre tidligere.

- Både vi og Nordjyske Jernbaner er i løbende dialog med Banedanmark om at finde løsninger, der mindsker generne for vores kunder så meget som muligt. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at kundernes behov er vores topprioritet. Vi er heldigvis også lykkedes med at få konverteret en del weekendspærringer til aften- og natspærringer, så
færrest mulige kunder bliver ramt, siger Mette Henriksen.
Høj rejseaktivitet
Trods grundig forberedelse og en stor ydmyghed overfor opgavens størrelse har NT og Nordjyske Jernbaner alligevel ikke kunne forudse, at deres overtagelse af togdriften i Nordjylland ville få så mange til at benytte tog nærmest fra
dag ét. Rejseaktiviteten har nemlig vist sig at være meget høj. En positiv overraskelse, der kaster positivt nyt af sig.
- Overordnet set er vi kommet rigtig godt fra start, og det er faktisk gået bedre end forventet. Vi fik bestilt 13 splinternye tog, der alle blev leveret inden for aftalt tid. Derefter gik vi planmæssigt i gang med at ansætte og uddanne lokofører til vores nye tog, siger Peter Hvilshøj og fortsætter:
- Den høje rejseaktivitet kalder på en større grad af robusthed. Det kommer konkret til at betyde, at vi nu har startet
en søgning efter fem nye lokoførere og fire nye lokofører-elever,

Nordjyske Jernbaner transporterer i omegnen af 3.000 togpassagerer hver eneste morgen, mens NT dagligt håndterer omkring 100.000 påstigninger på busserne. Det løber op i cirka tre millioner togpassagerer samt mere end 30 millioner buskunder på årsbasis.
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Norsk buschauffør blev irriteret over unge
passagerer og kørte forbi stoppesteder

En gruppe unge mennesker, der kørte med en norsk bus, kom fornyligt mod deres vilje med helt
til endestationen i byen Kristiansund i nærheden af Trondheim. Under turen havde de flere
gange trykket på stopknappen for at signalere, at de ville af, men de blev i bussen, da chaufføren holdt ind ved stoppestederne. Til sidst blev det for meget for chaufføren, der tog sagen eller de unge - i egen hånd
Norsk politi kom ind i sagen, da de var blevet kontaktet af flere af de unge passagerer, der fortalte, at bussens
chauffør ikke ville holde ind til siden og lade dem komme af bussen.
Politiet fandt først frem til bussen, da den var nået til endestationen.

Politiets jurister overvejer, om der skal rejse sigtelse mod buschaufføren.

Ny parkeringszone har flyttet op mod 30 procent af bilerne

Københavns Kommune indførte tidligere på året en gule betalingszone i dele af Valby, på ydre
Nørrebro og ydre Østerbro. Resultatet er, at der er blevet bedre plads til beboernes biler. Samtidig ser det ud til, at pendlerne har ændret vaner med hensyn til, hvor de parkerer deres biler
En rapport konkluderer, at den markante effekt af indførelsen af betalingsparkering understreger, at behovet for
regulering i høj grad har været til stede. Ambitionen var at reducere belægningen med 5 procent og dermed frigøre ca. 700 parkeringspladser i gennemsnit over døgnet. Den reelle effekt har været en gennemsnitlig reduktion på 18-19 procent og en gennemsnitlig reduktion i antallet parkerede biler med 2.550 biler.

Over 3.500 færre parkerede biler i gul zone klokken 12 efter etableringen af gul zone vidner om, at mængden af
bilpendlere, der parkerede i gul zone, har været markant. Men selvom det stadig mange steder er gratis at parkere i randzonen af den gule zone, så kan kommunen ikke konstatere en tilsvarende stigning i randområderne
eller i andre betalingsområder. Dermed har gul zone tilsyneladende også været med til at ændre på folks vaner.

Mand kørte gratis med bussen 113 gange

En politipatrulje anholdt fornyligt en 43-årig mand på gaden i Aarhus’ Midtby. Manden var eftersøgt for at have kørt med Midttrafik’s busser 113 gange uden at have gyldig billet de seneste år
Politiet sigtede manden for de 113 forhold, som han alle erkendte.
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Budskab fra Nordjyllands Trafikselskab:

- Vi skal fokusere lidt mere på Flex-vognmanden

Underdirektør i Nordjyllands Trafikselskab (NT) Nicolai B. Sørensen peger på baggrund af en konsulentrapport om kompetencer hos vognmænd og chauffører, der kører Flextrafik for NT.
Det er en broget flok af vognmænd og chauffører, der udfører
trafikselskabernes Flextrafik, som er individuelle ture men alligevel kollektiv trafik. I lovgivningen er Flextrafik defineret som
”almindelige rutekørsel”, men kørslen udføres hovedsageligt af
vognmænd med en taxitilladelse eller en OST-tilladelse (OST=
Offentlig Service Trafik). Vi er i det grænseland mellem bus og
taxi, som snart vil blive ændret, når taxiloven moderniseres. Det
sker formentlig allerede i dette efterår.
For få år siden blev AMU-uddannelsen ”Befordring af bevægelseshæmmede” (BAB) revideret, så den passede bedre til forholdene i Flextrafik. BAB-uddannelsen er specielt orienteret
mod chauffører på OST-vogne. Det nuværende kvalifikationskursus for taxichauffører har et tilsvarende indhold - og meget
andet.

Nu er det vognmændenes tur
Nordjyllands Trafikselskab tog sidste år initiativ til at undersøge
kompetencerne hos både flexvognmænd og flexchauffører.

- Vores fornemmelse var, at vi havde fået rigtig godt styr på
chaufførernes kompetencer. Den nye BAB-uddannelse har
givet hele området et løft, som vi mærker meget tydeligt, men
hvad med vognmændene, siger Nicolai B. Sørensen og fortsætter:

Underdirektør i Nordjyllands Trafikselskab (NT)
Nicolai B. Sørensen

- Vi fik nogle midler til at lave en konsulentundersøgelse - både en systematisk opstilling af de ønskede kompetencer
og egenskaber, vi spørger efter, og en vurdering af, hvor niveauet er - et øjebliksbillede. Vi ville gerne fokusere på
vognmændene for at se, hvor der eventuelt skulle sættes mere ind.
Nicolai B. Sørensen peger på, at vognmændene er og skal gerne være rollemodel for chaufførerne.

- Derfor er det vigtigt at sikre et højt kompetenceniveau hos vognmændene, siger Nicolais B. Sørensen.

Det blev konsulentfirmaet BDO, der udførte den endnu ikke offentliggjorte undersøgelse, som Magasinet Bus har fået
lov at kigge i. Konsulenterne har udført en lang række interview med alle vigtige parter i Flextrafik - eksempelvis
brancheforeninger, arbejdsgiverforeninger, faglige organisationer, kommuner og regionen.
Desuden er der udført en stor spørgeskemaundersøgelse blandt flexvognmænd og flexchauffører, hvor de skulle vurdere deres egne kompetencer på en skala fra 1 til 5 - fra uvidenhed til specialistniveau.
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Resultatet: Et rimeligt godt niveau
Undersøgelsen endte i denne konklusion: Professionalismen blandt flexvognmænd og flexchauffører er rimelig god.
Cirka 60 procent mener, at professionalismen er på et højt eller godt niveau. Og branchen er enig. Konsulenterne har
været tilbage hos alle interviewede for at få deres reaktion på resultatet.
- Vi er altså nået et pænt stykke vej med at løfte kvaliteten. Et markant resultat fra undersøgelsen er den meget store
spredning i kompetencerne. Der er en temmelig stor gruppe af både vognmænd og chauffører, der har et markant
behov for et løft. De dårligste har desværre et meget lavt kompetenceniveau, og det bliver vi som trafikselskab nødt
til at gøre noget ved. Uddannelse er en vigtig vej, men der er også brug for at løfte niveauet på mere uformelle områder, siger Nicolai B. Sørensen.
Blå og grønne kompetencer
Konsulentundersøgelsen har opdelt kompetencerne i to grupper. De blå kompetencer er dem, man typisk kan lære
på en skole - for eksempel køreteknik, økonomiforståelse, love og regler eller sprog. De grønne kompetencer er de
personlige egenskaber - for eksempel lederevner, fleksibilitet, kulturforståelse eller kommunikation.

- NT har endnu ikke besluttet, om vi vil stille nye krav til vognmændene i kommende udbud af Flextrafik, siger Nicolai
Sørensen og fortsætter:
- Vi er ikke ude på at genere nogen eller udelukke nogen. Vi ønsker et stabilt marked og et stabilt samarbejde.

Ny taxilov og rekrutteringsproblemer
Nicolai B. Sørensen ser den lettere adgang til at få en taxitilladelse under den kommende nye lov som en udfordring.
Samtidig er der stigende problemer med at rekruttere chauffører til Flextrafik. Det er disse to udfordringer, som NT
gerne vil være på forkant med.
Bliver det for nemt at få en taxitilladelse under den nye lov?

- Det synes jeg egentlig ikke. Det er vigtigt, at der er flere veje ind på arbejdsmarkedet – også andre end teoretiske
uddannelser. Vi har flere gange oplevet, at en flexchauffør, der har kørt en fire-fem år vælger at starte for sig selv og
byde ind på næste udbud, siger Nicolai B. Sørensen og fortsætter:
- Han ved, at han ikke skal byde for højt for at få kørsel, og så står han måske pludselig med kørsel til 10 vogne og
20 chauffører. Det er sådan én som ham, der bør være nogle bedre tilbud til.
Rekruttering og fastholdelse af chauffører er et andet vigtigt indsatsområde for at sikre stabilitet og kvalitet.

- Det kræver en dygtig leder og arbejdsgiver at fastholde de gode medarbejdere. De jobsøgende kræver mere i dag
end tidligere. Vi mener, at vores kompetencehjul meget godt afdækker de ting, som vognmanden skal tænke på, når
han ansætter chauffører. Nye chauffører til selvfølgelig ikke kunne det hele på forhånd, men arbejdsgiveres skal
tænke hele hjulet med for at få tilfredse medarbejdere, og her skal vi som trafikselskab selvfølgelig støtte med især
information og kommunikation, siger Nicolai B. Sørensen, der understreger, at det ikke nødvendigvis skal være trafikselskabet, der skal sørge for uddannelse, coaching eller iværksætterhjælp.
På området chaufføruddannelse er det arbejdsmarkedets parter, der har taget initiativet til forbedringer, og som er
lykkedes med det.
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Første ajourføringskursus for OST-chauffører
blev afholdt hos AMUJUUL i Roskilde

Et nyt AMU-kursus på tre dage til ajourføring af chauffører i offentlig servicetrafik blev afholdt for allerførste gang hos AMUJUUL i Roskilde 29. - 31. august. Kurset blev gennemført som et pilotkursus
i tæt samarbejde med Movia og TUR, og hensigten var at gennemføre kurset ud fra nogle fastlagte
rammer og den vejledning, der er knyttet til uddannelsen for på den baggrund at evaluere og justere
tilgangen til undervisningen
Deltagerne på kurset var chauffører, der til dagligt udfører offentlig servicetrafik (flextrafik) under Trafikselskabet
Movia. Jesper Henriksen fra AMUJUUL er faglærer og ansvarlig for gennemførelsen af kurset hos AMUJUUL. Han
fortæller, at kurset forløb rigtigt godt og at deltagerne tog opgaven at agere piloter ved første prøveflyvning til sig.

- Vi er meget tilfredse med den måde kurset blev gennemført på. Deltagerne var meget engagerede og vi fik nogle
gode og konstruktive tilbagemeldinger, som vi helt bestemt kan bruge fremadrettet, siger Jesper Henriksen.

Ajour med regler og energirigtig kørsel
Ajourføringskurset indeholder bl.a. en opdatering af chaufførerne i regelsættet om offentlig servicetrafik, ordninger for
befordring af borgere med forskellige behov, samt kundeservice og ergonomi. Derudover ajourføres chaufførerne i
førstehjælp og gennemfører teoretisk og praktisk undervisning i energirigtig kørsel.
- Energi- og miljøvenlig køreteknik er et nyt emne på opfølgningskurset, hvor vi har lagt stor vægt på, at alle deltaMagasinet Bus XX - 2017
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gere kommer ud at køre med en kørelærer for at tjekke køreteknikken i praksis, siger Jesper Henriksen til Magasinet
Bus. Han fortsætter:

- Den største udfordring for os har været at få de praktiske køretimer til at gå op, men med en grundig planlægning,
og med den vejledning, der skal følges, hænger det fint sammen. Der var ingen tvivl om, at kursisterne fik meget ud
af kurset, særligt den praktiske kørsel, hvor de skulle ud at køre energirigtigt. Det bidrog til nogle interessante diskussioner, som er yderst relevante for deres hverdag og de kommende krav om, at de skal kunne køre energiøkonomisk.
Førstehjælp
Undervisning i førstehjælp var også prioriteret i opfølgningskurset. Fokus er på hjerte-lunge redning, men også på de
specielle målgrupper, som Flextrafik betjener.
- Førstehjælp er ikke bare førstehjælp. Vi forsøger at gøre undervisningen så kunderelevant som mulig for deltagerne. Hvad kan man komme ud for? Og hvornår og hvordan skal man yde førstehjælpen til for eksempel meget
gamle mennesker eller meget syge mennesker, siger Jesper Henriksen til Magasinet Bus.
Slutter med certificeringsprøve
Ajourføringskurset sluttede med en prøve og et certifikat for dem, der bestod.

- Udgangspunktet er, at ajourføringskurset er en opdatering af BAB2, dvs. det kursusmodul som handler om befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer. En vigtig del er genopfriskning af indholdet i BAB2, siger Jesper
Henriksen.
12 ud af 14 deltagere bestod prøven i første runde. Den ene af de to der ikke bestod, havde ikke aktiveret sit NemID. Disse to måtte til en ekstra prøve og bestod så her.

- Det er jo meningen, at alle skal kunne klare prøven. Deltagerne er folk i job, som er afhængige af et positivt resultat.
Jeg må så sige, at nogle deltagere med anden etnisk baggrund kan have nogle sproglige problemer med prøven.
Andre kan have tekniske problemer med NemID eller computerteknikken. Det forsøger vi at tage højde for i vores tilrettelæggelse, siger Jesper Henriksen.

Fakta om ajourføringskurset
•

•
•

Målgruppen er chauffører, der udfører offentlig servicetrafik og som
tidligere har gennemført modul 1 og 2 i den modulopdelte BAB-uddannelse: Introduktion til offentlig servicetrafik (1 dag) og Befordring
af sygdoms- og alderssvækkede passagerer (2 dage)
Trafikselskabet Movia stiller krav i deres udbudsbetingelser om at
chauffører, der udfører offentlig servicetrafik skal gennemføre ajourføringskurset senest fem år efter de har gennemført modul 2
Flere trafikselskaber forventes at følge trop med samme krav

Kilde: Transporterhvervets Uddannelser(TUR)
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Rolf Brems er bybuschauffør i Odense og en af
Magasinet Bus faste
klummeskribenter

Hvad er forskellen på en elefant og en bybus...?
Jo. I bybussen sidder røvhullet foran. Det var en stående vittighed, da jeg var ung - og dagligt kørte
med bussen fra Lyngby til Ballerup, og med en helt klar hentydning til, at nogle af chaufførerne ikke
besad samme humor som en flok 18-årige EFG elever

Vi var en 10-12 stykker som altid samledes på de bagerste sæder, og så ellers højlydt gjorde grin med hinanden eller
andre passagerer. Og så var det at chaufføren ”øffede” lidt en gang imellem, hvilket har været helt på sin plads.
Jeg husker, at der i Bagsværd altid stod en smart dame på i høje sko eller støvler. En snevejrsdag, hvor gulvet var
sølet godt ind, gled hun i midtergangen og landede lige så lang hun var til stor morskab for flokken, som grinede højlydt. Hende lyse cottoncoat var alt andet end lys.
Andre passagerer hjalp hende op og fik lige tørret det værste skidt af, og bagefter kom én af dem ned og kiggede
rundt på os og sagde stille og roligt, at sådan kunne man simpelthen ikke opføre sig. Hvor havde han dog ret, og jeg
tror, at på resten af turen sagde vi ikke ret meget.
Ikke lang tid efter kom en af chaufførerne ned bag i bussen inden afgang fra Ballerup, og spurgte hvor vi gik i skole,
hvad vi skulle være, når vi var færdige, og sagde så lige henkastet, at vi lige skulle tage lidt hensyn til de andre passagerer i bussen.

Det er jo en super måde at gøre det på, vis lidt interesse og bring budskabet, havde han skældt ud var vi jo bare begyndt at grine eller blive næsvise.

Så alt efter, hvor man står i livet, har man én opfattelse - med tiden ændrer den sig, og det er vel sådan, myter opstår. Altså: Hvis ikke jeg siden havde kørt i bus, ville jeg måske stadig opfatte chauffører som sure. Men omvendt, så
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opstår myter heller ikke altid ud af ingenting. Der er jo nogen gange en holdning i offentligheden om ”sure chauffører”
og der bliver også sunget om en sådan i M C Einar’s årlige julesang om en sur chauffør der råber ”ryk tilbage for
h......
Men det er jo også et job, hvor man bliver udfordret. Man skal kunne håndtere alle slags mennesker, lige fra bøvehovedet til direktøren, den travle passager, den sløve, snyderen og båtnakken, der maser ind foran de andre for så at
stå og lede efter kortet. Og hvordan er chaufføren så selv kommet hjemmefra, har han skændtes med konen eller
teenagebarnet, blev han mødt af en sur garagemester? Og i et større perspektiv, er der styr på rammerne for jobbet,
er køreplanerne tilpasset virkeligheden, er der et godt arbejdsmiljø, bliver der taget hånd om fejl, eller møder man op
til den samme defekte bus? Så jo, der er nok af faktorer der kan skabe en konfrontation.
Men der er nok uden tvivl nogen chauffører, som skulle have valgt at køre med grus og sten, og som absolut ikke
egner sig til at være i et servicefag.

Jeg kommer til at tænke på en episode fra midt i halvfjerdserne, da jeg som 15 årig sad lige bag fordøren i en linje
160. En ældre dame stiger på og begynder at tælle småpenge op, det har nok været 1-2-og 5 ører, og en billet kostede vel et par kroner, i hvertfald blev chaufføren så rasende, at da han havde talt dem op samlede alle mønterne
og kylede dem ud af sidevinduet, mens damen måbende fik sin billet.
Han har da sikkert haft en dårlig dag!

Jeg plejer at sige - at man får, hvad man giver - og nu, hvor det er undertegnede der sidder bag rattet, prøver jeg ikke
at virke sur, men altid hilse og eventuelt komme med en god bemærkning.
I skrivende stund, som er den 5. september har busserne flaget. Når folk har spurgt hvorfor, har jeg højlydt svaret ”at
det er Anker Boyes fødselsdag” (tidligere borgmester i Odense, der af mange blev opfattet som noget selvoptaget)
Det er der kommet mange forargede bemærkninger ud af, men som hurtigt gik over i grin, når jeg fortalte at det er
veteranernes dag.
Men det har undret mig siden jeg begyndte at køre bus, og erfarede hvad jobbet egentlig indebar, hvorfor man ikke
på AMU inkluderer noget af det som chaufføren ofte kommer ud for, nemlig at kunne håndtere konflikter. Man går
meget op i førstehjælp, vi lærte på EU-beviset at spise sundt og nærende, vi er på glatbane, og terper til bevidstløshed om bulede lufttanke, men konflikthåndtering..? nej! For en bybuschauffør skulle det da være krav med et par
dage om den menneskelige reaktion. Med en smule viden i bagagen kunne mange konflikter faktisk undgås, inden
de blev til en reel konflikt.

Nogle af vores ruter går igennem Vollsmose, som desværre mest er kendt for det negative. Her har man kunder, som
ikke respekterer almindelige normer, og hvor en flok unge for eksempel bare vader ind uden at betale. Kvindelige
chauffører har det særligt svært. En dag hvor én af vores mere erfarne havde held til at smide en flok ud, gik der ikke
mange minutter før hendes bus var blokeret af biler, sikkert brødre og fætre til de unge. Men de ved også at politiet
ikke er langt væk, hvis chaufføren først trykker på alarmknappen, derfor forsvandt de også hurtigt, men det var da
ubehageligt for hende.
Jeg tror såmænd heller ikke, at et kursus i konflikthåndtering kan løse alt, men man lærer jo også at ikke alle ting er
værd at tage en konflikt på.

En udmelding fra ledelsen i Keolis i foråret var næsten i strid med FynBus rejseregler. Her meldte man direkte ud at
hvis nogen ikke ville betale, skulle chaufføren ikke tage en konflikt, men fortælle om eventuelle konsekvenser i form
af kontrolafgift og tage ”kunden” med. Inden afgang kunne chaufføren så kalde driftsovervågningen for en kontrollør,
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men så højt at ”kunden” kunne høre det, og måske så luskede af.

For der er ingen tvivl om at samfundet er blevet mere råt med folk, der render rundt på stoffer og piller, de er uden
rækkevidde og prisen for en konflikt med dem kan aldrig retfærdiggøres for billetprisen på 24 kroner. I det hele taget
burde trafikselskaberne måske gennemgå deres rejseregler, de kan virker meget rigide og kan også give anledning
til konflikter.

For eksempel står der, at ved køb af en SMS billet skal kunden have denne klar ved påstigning, men nu lever vi jo
ikke i den perfekte verden, der kan være dårlig dækning osv. Det betød, at en chauffør med en kunde i den situation,
bad kunden forlade bussen, hvorefter han lukkede døren og kørte. Det fik ingen konsekvenser, chaufføren gjorde jo
bare hvad FynBus forlanger. Kunne man ikke ændre ”skal have” til ”bør have”. Det er jo et servicefag, og man bør
heller ikke glemme, at det i sidste ende er skatteyderne der betaler gildet.
Hvis man nu foretog det tankeeksperiment, at regionerne gav to busoperatører lov til at køre på de samme linjer,
mon ikke man så ville se nogle reklamer hvor man kælede for kunderne, og for eksempel kunne høre: Velkommen i
Odin Bus, her må du i ro og mag lave din billet under kørslen! eller: Her bliver du kun efterladt når DU vil!

Men også dagen i dag (6. september) har bragt en ny historie om en frustreret chauffør. I Norge valgte en chauffør,
efter at nogle teenagere blev ved at trykke stop, at fortsætte de ca. 30 km til endestationen uden at stoppe. Politiet
blev underrettet. Men en fare for terror under opsejling blev hurtigt gjort til skamme. Han var simpelthen bare træt af
deres opførsel.
Vi andre satte en snittet tændstik i klemme i stopknappen.

Så mon ikke røvhullerne kan sidde både foran og bagi i en bybus. Det tror jeg.

Mangler du et nummer af Magasinet Bus?

Du kan hente tidligere numre af Magasinet Bus her:
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Lovgiverne har åbnet for
selvkørende motorkøretøjer

Den 1. juli trådte en ændring af Færdselsloven i kraft, hvorefter transport-, bygnings- og boligministeren kan give tilladelse til forsøg til almindelig færdsel på vej med selvkørende motorkøretøjer uden at en fysisk person har fuld kontrol over køretøjet på den måde, som normalt er foreskrevet i
Færdselsloven. Ved et selvkørende motorkøretøj forstås ifølge de nye regler et EU-typegodkendt
eller nationalt godkendt motorkøretøj, som er teknisk indrettet således, at det er i stand til at køre
helt eller delvist uden fører. En tysk kommission har set på en række udfordringer, som førerløse
biler udløser
advokat, ph.d., Lissi Andersen Roost, Andersen Partners, Advokatfirma

Ifølge de nye regler i Færdselsloven forudsætter et forsøg med selvkørende motorkøretøjer deltagelse af en fysisk person, som kan overtage føringen af køretøjet, når dette anvises af det selvkørende
motorkøretøj selv, eller når den fysiske person vurderer, at der er behov
herfor. Den fysiske person kan deltage som fører i køretøjet eller som
operatør af det selvkørende motorkøretøj. I sidstnævnte tilfælde er personen ikke til stede i selve køretøjet, men personen har i stedet mulighed
for at fjernstyre køretøjet.
Der er næppe nogen tvivl om, at de selvkørende køretøjer er fremtiden
både inden for persontransport og godstransport.

§§§
§

§
§

The European Truck Platooning Challenge 2016
I marts sidste år tog seks delvist selvkørende lastbiler i en tur fra Malmø over
Sjælland, Fyn, gennem Jylland og ned til den tyske grænse i Padborg, inden turen gik videre mod slutdestinationen Rotterdam som led i forsøget The European Truck Platooning Challenge
2016. Formålet med dette forsøg var blandt andet at give EU-parlamentsmedlemmer et førstehåndsindtryk af perspektiverne for automatiseret mobilitet anvendt ved landevejstransport af gods.

At lastbilerne er delvist selvkørende indebærer, at der sidder en chauffør i hver lastbil, som fuldt ud styrer og kontrollerer lastbilen. Den første lastbil i en konvoj af selvkørende lastbiler fastsætter farten, ruten og vejpositionen, som de
efterfølgende delvist selvkørende lastbiler så retter automatisk ind efter. Foretager den forreste lastbil en undvigemanøvre, foretager de efterfølgende lastbiler automatisk den samme undvigemanøvre. Lastbilerne kører endvidere tættere på hinanden end ikke-selvkørende lastbiler bør gøre, hvorved der spares brændstof, fordi der er mindre
vindmodstand, hvilket så også fører til mindre udledning af skadelige partikler fra de delvist selvkørende lastbiler.
Etiske udfordringer ved brugen af selvkørende motorkøretøjer
Brugen af delvist selvkørende og selvkørende motorkøretøjer rejser dog også en række etiske og ikke mindst juridiske udfordringer. Således findes der allerede forskellige grader af automatisering af køretøjer. Lige fra de nye personbiler, der understøtter føreren ved automatisk at skifte vejbane, bremse eller dreje, til de helt førerløse biler eller
robottaxier og -busser.
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Svenske Scania arbejder lige som de fleste andre producenter af store og små køretøjer med at udvikle teknik, der kan
gøre dem selvkørende.

Der findes således processorer, som er i stand til via sensorer at opfatte, hvad der foregår i nærheden af bilen i realtid, og som kan planlægge og ændre kørslen, så den dynamisk tilpasses til kørselsforholdene. Det vil uden tvivl gøre
færdselssikkerheden større. I fremtiden vil det formentligt endog blive sådan, at alle køretøjer er førerløse og forbundet med hinanden, hvorfor det på det tidspunkt i alle situationer og under alle omstændigheder vil være muligt at
undgå færdselsuheld mellem biler. Det tekniske niveau på nuværende tidspunkt, hvor alle køretøjer ikke er forbundet
med hinanden og ej heller er førerløse, indebærer imidlertid trods ovenstående nye teknologier, at man ikke i alle tilfælde kan undgå færdselsuheld.

I juni i år udgav en etikkommission nedsat under det tyske Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
på den baggrund en rapport om de etiske spørgsmål, udviklingen inden for automatiseret og forbunden færdsel medfører. Baggrunden for denne rapport er, at det nuværende tekniske niveau og den omstændighed, at ikke alle køretøjer er forbundet med hinanden, indebærer, at der skal træffes nogle afgørende beslutninger ved programmeringen af
softwaren i de højautomatiske delvist selvkørende køretøjer og de fuld automatiske og selvkørende køretøjer.
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På baggrund af kommissionsarbejdet er kommissionen i rapporten blandt andet kommet frem til 20 etiske guidelines for den automatiserede og forbundne færdsel. Nogle af disse centrale guidelines er følgende:

Automatiseret og forbundet kørsel kan etisk forsvares, hvis sådan kørsel forårsager færre ulykker end ved brug af
køretøjer, der føres af et menneske.

Beskyttelsen af mennesker har forrang frem for alle andre beskyttelsesværdige hensyn forbundet med automatiseret og forbundet færdsel. I en faresituation har hensynet til menneskelivet således forrang frem for hensynet til dyr
eller løsøre, hvorfor programmeringen af køretøjets software derfor bør indrettes således, at skader på dyr og løsøre accepteres frem for skader på mennesker.

I tilfælde af uundgåelige færdselsuheld er al kategorisering af mennesker baseret på deres karakteristika (alder,
køn, fysisk eller psykisk tilstand) forbudt. Derfor må softwaren i køretøjet ikke programmeres til at beskytte en kategori af mennesker mere end en anden kategori i tilfælde af færdselsuheld, hvor et eller flere menneskeliv uundgåeligt vil gå tabt.
Ved automatiseret og forbundet kørsel forskubber ansvaret for køretøjet sig fra føreren til producenten af køretøjet
og dem, der driver netværket af de automatiserede og forbundne køretøjer samt de instanser, der træffer afgørelse
vedrørende infrastruktur, politik og ret. De ansvarsregler, der skal udformes for de automatiserede og forbundne
køretøjer, skal således tage højde herfor.
Det skal i alle tilfælde af færdsel være klart defineret og kendeligt, hvem der er ansvarlig for kørslen – føreren eller
køretøjets computer. Dette skal endvidere dokumenteres med henblik på at kunne afgøre evt. ansvarsspørgsmål.

Det er på nuværende tidspunkt umuligt at afgøre, om det vil være muligt og hensigtsmæssigt at forbinde alle køretøjer med hinanden og lade disse styre fra centralt hold. Noget sådant vil dog være etisk betænkeligt, hvis en fuldstændig overvågning af passagererne og en manipulation af det centrale styresystem ikke med sikkerhed kan
udelukkes.
Føreren af/passageren i køretøjet skal grundlæggende være berettiget og i stand til at afgøre, om han eller hun vil
dele sine kørselsdata med andre, og om føreren vil tillade disse andre at bruge disse data.

Som det fremgår, giver denne fagre nye fremtid anledning til ikke blot begejstring, men også eftertanke. Derudover
er der de samfundsmæssige fordele og ulemper, som også bør medtænkes.

Samfundsperspektiver
Fuldautomatiserede køretøjer kan således på sigt indebære, at erhvervschauffører, såsom buschauffører, lastbilchauffører og taxachauffører ikke længere er nødvendige, og at kørelærerne bliver overflødige. På den anden side
vil førerløse køretøjer, som styres fra centralt hold og deles af alle, kunne indebære, at parkeringspladser langt fra
er nødvendige i samme omfang som nu, ligesom det totale antal af køretøjer burde kunne reduceres betragteligt,
fordi køretøjerne ikke vil holde stille størstedelen af døgnet, mens folk for eksempel er på arbejde eller sover, men i
stedet forbliver i drift hele døgnet. Bilindustrien ville ikke miste noget herved, idet køretøjer, som alle er fælles om,
ville blive brugt langt mere end standardfamiliebilen bliver brugt i dag med deraf følgende oftere udskiftning og reparationer.
Hvordan det hele kommer til at udarte sig, kan kun fremtiden vise.

Magasinet Bus XX - 2017

Miljø

Solen er energikilden
- og brinten leder energien frem i bussen
Midt i september havde en række virksomheder inviteret til brintkonferencen FCB CPH 2017 i Den
Blå Planet på Amager. Budskabet var, at det i dag er muligt at bruge brint som energilager lige som
batterier og for den sags skyld benzin, gas og dieselolie. Teknikken er kendt og afprøvet, og man
har fremstillet brint til industribrug i mange, mange år. Produktionen af brint-tankstationer, der blandt
andet er sat op 10 forskellige steder rundt i landet, har været i gang i flere år hos en virksomhed i
Herning. Teknikken med brændselsceller er også afprøvet og bliver brugt i busser flere steder - eksempel på Hamburgs innovationslinie 109. Så arrangørernes melding var lige så klar, som de selv.
Brint har en stor fremtid i bæredygtige kollektiv trafik, hvor diesel- og gasmotorer bliver erstattet af
elektriske motorer
Tekst og foto: Jesper Christensen. Illustration: Nel Hydrogen

Ideen med at bruge brint som energilager er lige så enkel, som brint er i sig selv. Brint - H2 - består af to positivt ladede atomer. Når to positivt ladede brintatomer går sammen med et negativt ladet ilt-atom fra O2 dannes der vand
og energi.
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Omvendt kan man danne brint ved at tilføre elektrisk energi fra eksempelvis en vindmølle til noget vand. Ved at
stikke en positiv og en negativ elektrode ned vandet, bobler der ilt op ved den ene og brint op ved den anden. Det
kaldes elektrolyse. Brinten samles så op, mens ilten får lov til at blæse væk. Brinten flyttes så derhen, hvor den skal
bruges. Når briten så kommer i forbindelse med ilt, udløses der energi, der kan bruges til alt - eksempelvis til at få en
bus til at køre. Elementært, som fysiklæreren Erik fortalte en sine mere eller mindre interesserede elever i syvende
klasse på en lille landsbyskole en gang midt i 1970’erne. Han fortalte også om CO2-udslip og global opvarmning.
Over 40 år senere sidder en af hans elever til FCB CPH 2017 konferencen i Den Blå Planet og funderer over, at der
er gået så mange år, uden at der har været plads til den ganske effektive energibærer brint, som kan betegnes som
grøn og bæredygtig - blot den er fremstillet ved hjælp af bæredygtig energi - eksempelvis sol og vind.
Rækken af indlægsholdere på FCB CPH 2017 konferencen pegede set ud fra hver deres udgangspunkt på, at brintbranchen er klar til at køre ind på markedet for kollektiv trafik med bus - og med tog for den sags skyld. For dem
handler det her og nu om, at få slået hul på markedet, så prisen på busser med brint i tryktankene og brændselsceller som energiomformer kan komme ned. Og den vil falde, lød budskabet.

Nicolas Pocard, der er marketingdirektør i den canadiske Ballard-koncern, der producerer og markedsfører brændselscellesystemer, pegede i sit indlæg på, at flere busproducenter verden over har fokus på fordelene ved at bruge
brint og brændselsceller, når det gælder bæredygtig energiforsyning til el-busser. Når efterspørgslen og dermed produktionen stiger, vil produktionsprisen pr. enhed falde - og det vil komme kunderne til gode.
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Nicolas Pocard oplyste, at prisen for en bus med brændselsceller i 2010 kostede 1.500.000 euro - omkring 10 millioner kroner. Til næste år ventes prisen at ligge på mellem 400.000 og 600.000 euro. Og den vil komme længere ned
endnu.
Prisfaldet vil også ramme brinten. Gennem de seneste år er prisen på brint halveret flere gange, og nu nærmer den
sig et niveau, hvor den kan konkurrere med prisen på dieselolie.

Uffe Borup, som er direktør i den norske Nel-koncern, der producerer brint og med opkøbet af H2 Logic i Herning i
2016 også producerer brinttankstationer i Danmark, pegede på, at prisen på produktionen af brint på en bæredygtig
måde især kan hjælpes på vej ned, hvis overskudsenergi fra først og fremmest vindmøller - og også solceller - bruges til produktion af brint frem for at sælge den med tab, når vinden øger el-produktioner til mere, end der er aftagere
til - eller lade møllerne stå stille. Han understregede, at brintproduktion på den måde bliver en måde at lagre vedvarende energi fra vind og sol på.

Budskabet fra indlægsholderne var også, at en el-bus med brændselsceller og en tryktank med brint kan erstatte dieselbusser i forholdet 1:1 i modsætning til en el-bus, der har batterier som energilager. Her er der typisk brug for flere
el-busser til erstatning for dieselbusser alene på grund af, at en el-bus med batteri bruger længere tid om at tanke
energi end en bus, der skal have diesel eller brint i tanken. En bus kan tanke brint til 600 kilometers kørsel på mellem
tre og fem minutter.

Busser i Hamburg kører på brint
For et par år siden skabte trafikselskabet i Hamburg - Hamburger Hochbahn - en innovationslinie med nummeret
109. Her har trafikselskabet i samarbejde med en række busproducenter og systemleverandører afprøvet alternativer
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til dieseldrift. Blandt busleverandørerne var og er polske Solaris, som i anledning af FCB CPH 2017 havde fået mulighed for at tage bussen fra Hamburg til Amager for at vise konferencedeltagerne, at brint som energilager koblet på
et brændselscellesystem ikke blot er en teoretisk ting i et forsøgslaboratorium, men den virkelige virkelighed for de
mange mennesker, der dagligt tager med Solaris-bussen på rute 109 gennem Hamburg.
Og da bussen holdt for døren, strømmede konferencedeltagerne selvfølgelig ind i bussen, hvor den tyske chauffør
kørte ud i myldretidstrafikken på vejene på det østlige Amager.

Buspassagerne roste bussen for den behagelige og motormæssigt stort set lydløse kørsel. Det mest hørbare var airkonditioneringen og så de over 100 passageres højlydte snakken. Og det var ikke motorstøjen, de ville overdøve men deres medpassagerer. Hvis man selv lod være med at snakke, kunne man faktisk høre passagerne, der stod
helt nede i den anden ende, mens bussen nærmest gled gennem trafikken.
Et spørgsmål om penge
De tekniske erfaringer med el-busser med brændselscelleteknik - og for den sags skyld også med batteri-teknik - ligger pænt på den positive skala, når brugerne har vænnet sig til forskellene i forhold til dieseldrift. I Hamburg har
Hamburger Hochbahn netop oplyst, at det vil sende en investering på 60 busser med en elektrisk drivline i EUudbud. Budskabet fra Hamburger Hochbahn er, at testenes tid er forbi - og at kursen er lagt mod el-drift i den kollektive bustrafik i byen.
Hamburger Hochbahn peger i forbindelse med udbuddet på, at selskabet har indledt samarbejde med Berlin og
andre tyske byer med det formål at øge efterspørgslen efter busser med elektrisk drivline og dermed skabe basis for
serieproduktion med lavere priser tilfølge.

På FCB CPH 2017 blev det økonomiske spørgsmål som nævnt ovenfor også kørt frem. For det er stadig dyrere at
vælge elektriske drivliner frem for drivliner med en dieselmotor forrest. Men udviklingen er på vej. Hos Movia arbejder
man i øjeblikket med et udbud af el-busser til bytrafikken i Roskilde.
For arrangørerne er det ligesom hos Hamburger Hochbahn vigtigt, at efterspørgslen efter busser med elektriske drivliner stiger, så produktionen af busser og tilhørende udstyr kan komme op i gear.
Derfor opfordrede de til sidst alle til at gå hjem og få sat gang i bestillingerne af busser med elektriske drivliner - selvfølgelig med brint som energilager - for det var jo en konference om brint til kollektiv transport, vi var til.

Energien kommer fra vores tid
I begyndelsen af denne artikel var vi lidt inden på brint, ilt og vand i kombination med energi. Og her, hvor vi skal til at
sætte det sidste punktum for denne artikel, er det værd at pege på det bæredygtige i, at energien bliver leveret i form
af el fremstillet på en bæredygtig måde i vores egen meget nære nutid - enten lagret i batterier eller brint - frem for
energi, der er blevet oplagret for hundrede af millioner år siden i en helt anden tid og helt anden verden og i dag leveres i form af benzin, dieselolie eller naturgas.
Vi er godt klar over, at biler og busser også kan køre på bæredygtig biogas og diesel (eksempelvis HVO). Det vil der
bestemt også være plads til. Men med en øget produktion af el-busser, der får strøm fra batterier eller fra tryktanke
med brint via brændselsceller, kører busser med forbrændingsmotorer sandsynligvis mod en niche.
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Volvos elbusser kører i dag i blandt andet Differdange i Luxemburg. Her kom de i drift i begyndelsen af sommeren i år.

Norsk universitetsby får den største el-busflåde

Den norske busoperatør, Tide Buss, der også beskæftiger sig med kollektiv bustransport i Danmark,
har bestilt 25 el-busser hos Volvo Busser. De 25 nye elektriske busser bringer det samlede antal elbusser i Trondheim op på 35 - dermed får den norske universitetsby landets største flåde af el-busser
De 25 nye el-busser, som Volvo Busser skal levere, er af typen Volvo 7900 Electric. Busserne skal sættes i drift i august 2019.
Trafikselskabet AtB i Trondheim har været foregangsselskab, når det gælder introduktion af busser med alternative
drivliner. Tilbage i 2010 købte selskabet som nogle af de første i Europa 10 hybridbusser his Volvo Busser. De nye
el-busser skal køre på fire buslinier i Trondheim - hver med en rutestrækning på mellem 12 og 15 kilometer.

Volvo Bussers administrerende direktør, Håkan Agnevall, kalder ordren på de 25 busser for en milepæl i Volvo Bussers langsigtede engagement i at få bustrafikken i byerne over på el-drift.
- Vi er vældigt glade for, at etableringen af det første store system med elektriske busser i Norge sker i samarbejde
med Tide Buss, som er en pioner i bæredygtig bytrafik, siger Håkan Agnevall og fortsætter:

- At køre busser på el er den mest energieffektive løsning, som også bidrager til et klart forbedret miljø for de mennesker, der boer, rejser og besøger byen. Det er en udvikling, som Volvo Busser klart vil bidrage til.
Hos Tide Buss er der også tilfredshed med, at engagementet med AtB bliver udvidet. Tide Buss har været busoperatør i Trondheim siden 2010.

Elektrificeringen af den kollektive trafik er noget, vi tror meget på. Og dette projekt vil få stor betydning for os og blive
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et udstillingsvindue - ikke bare for Norge, men også i hele Europa, siger Jan-Helge Sandvåg, der er teknisk direktør i
Tide Buss.
- Det har været vigtigt for os, at Volvo Busser ikke blot kan levere førende produkter på konkurrencedygtige vilkår,
men også sikkerhed som stabil samarbejdspartner, som giver os tryghed i vores operative drift, siger han.

El-busserne sælges som en komplet nøglefærdig løsning, hvor Volvo Busser tager hånd om vedligeholdelse af både
busser og batterier til en fast månedlig pris.

Når busserne kommer i drift, vil de blive hurtigladet ved endestationerne. Her vil der blive opsat ladestandere med ladeteknologi, der baserer sig på det åbne grænsesnit - OppCharge - som betyder, at de kan benyttes af el-busser fra
andre producenter. Det er endnu ikke besluttet, hvem der skal stå for ladestanderne.
Busserne kommer til at køre på el, der er produceret på en bæredygtig måde. dermed bliver de helt CO2-fri. Volvo
Busser oplyser, at energiforbruget i en el-bus ligger omkring 80 procent lavere end energiforbruget i en dieselbus.

Volvo Busser har tidligere leveret el-drevne busser til eksempelvis Malmö, Luxemburg og Harrogate i England. Udover helt eldrevne busser omfatter Volvo Busser’s program af elektrificerede køretøjer også hybridbusser og elhybridbusser (ladehybrider). Ind til videre har Volvo Busser solgt over 3.600 elektrificerede busser verden over.

Miljø

Busoperatør vil investere i 60 udslipsfrie busser

Tiden til test er forbi. Omstigningen til den udslipsfrie nærtrafik er begyndt. Sådan lyder det fra Hamburger Hochbahn, der er busoperatør i Hamburg, og som dagligt transporterer omkring 1,2 millioner
mennesker rundt i den tyske storby. Det svarer til to tredje dele af byens indbyggere. Hamburger
Hochbahn etablerede for nogle år siden en særlig rute, hvor selskabet ville afprøve busser med alternative brændstof- og drivlineløsninger. Nu melder Hamburger Hochbahn, at testen af busserne på
Innovationslinie 109 er slut, og at selskabet er parat til at investere i 60 emissionsfrie busser på 12
meter, der skal sættes ind i trafikken i 2019 og 2020
I den anledning vil Hamburger Hochbahn nu sende investeringen på de 60 busser i EU-udbud, så de første serieproducerede emissionsfrie el-busser kan sættes ind på en af selskabets ruter i Hamburg. Udbuddet er det hidtil største
udbud af sin slags i Tyskland. Hamburger Hochbahn peger på, at det fra 2020 udelukkende vil køre med udslipsfrie
busser alle steder, hvor det er muligt.

Omstigning til den udslipsfrie nærtrafik begynder dermed et år tidligere, end oprindeligt planlagt. Forløber alt som forventet, kan målet om løbende erstatte de eksisterende omkring 1.000 dieselbusser i busflåden hos Hamburger
Hochbahn med emissionsfrie el-drevne busser nåes i begyndelsen af 2030’erne.
Hamburg og Berlin sætter kursen
Henrik Falk, der er bestyrelsesformand for Hamburger Hochbahn, peger på, at busselskabet i de seneste år har høstet mange erfaringer med innovationslinien 109, der har brugt trafikselskabet meget videre i arbejdet med at skabe
en udslipsfri nærtrafik i Hamburg.
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- Nu handler det om løbende at omstille vores busflåde. Vi er meget glade for, at andre byer deltager sammen med
Hamburg. Dette gør markedet meget større og dermed mere attraktivt for busproducenterne siger Henrik Falk.

For et år siden blev borgmestrene i Hamburg og Berlin, der er Tysklands folkerigeste byer, enige om et fælle initiativ,
når det gælder indkøb af busser, der kan levere udslipsfri offentlig transport. Hamburg og Berlins tre selskaber på
området - BVG i Berlin og Hamburger Hochbahn og VHH i Hamburg opererer til sammen med næsten 3.000 busser,
der transporterer over 740 millioner passagerer årligt på godt 340 buslinier. De er dermed nogle af de største indkøbere af busser i Europa. Efterfølgende har busoperatørerne i yderligere fem tyske byer - München (MVG), Düsseldorf (Rheinbahn), Köln (CCG), Stuttgart (SSB) og Darmstadt (HEAG) - tilsluttet sig initiativet, mens andre byer har
vist interesse for at gå med.

Med initiativer rykker omstigningen til en miljøvenlig el-drift i nærtrafikken i de tyske storbyer betydeligt tættere på.
Busselskaberne arbejder sammen om at fastsætte standarder for teknikken i de nye generationer af el-busser. Fælles standarder vil anspore producenterne til at køre frem på markedet med serieproducerede busser, der kan konkurrere på markedsmæssige vilkår.
- Vi er kommet et stort skridt videre. Med standardisering af teknologien skaber vi fundamentet for et velfungerende
marked for el-busser, siger Henrik Falk og fortsætter:

- Vi har brug for køretøjer, der kan konkurrere med konventionelle dieselbusser med hensyn til pålidelighed, tilgængelighed og anskaffelsesomkostninger. Så vil der ikke længere stå noget i vejen for en konsekvent omstilling af busflåden. Det offentlige transportsystem viser igen, at det er en trendsætter for bæredygtig mobilitet i byerne.

I det aktuelle udbud af busser til Hamburger Hochbahn er der fastsat minimumstandarder, som de nye busser skal
leve op til med hensyn til tilgængelighed og en rækkevidde på mindst 150 kilometer. Udbudsgrundlaget danner også
grundlag for udbud i de andre byer, der støtter op om initiativet.
Med harmoniserede krav og specifikationer vil busoperatørerne i Hamburg, Berlin og andre tysk byer, der støtter op
om initiativet hjælpe busproducenterne ti at udvikle og producere busser, der kan køre på markedsvilkår. I de kommende år vil der være tale om investeringer i milliardklassen.

- Vi vil fremskynde omstillingen til en udslipsfri busflåde i Berlin, Hamburg og andre tyske byer. Vi takker vores kolleger i Hamburg for, at de har taget og tager det første skridt, og vi håber, at mange busproducenter vil gribe chancen
for at komme ind på det lukrative marked for elektriske busser, siger Dr. Sigrid Nikutta, der er bestyrelsesformand for
Berlin Transport Companies (BVG).

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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Transport og varme kan indfri
Danmarks klimamål

Flere varmepumper, elbiler og lastbiler, der kører på biogas, kan bidrage afgørende til, at Danmark
kan nå sine klimamål for 2030. Det var budskabet fra en fælles konference, som Landbrug & Fødevarer og Dansk Energis fornyligt afholdt i København. Samtidig kan man fremtidssikre fødevareerhvervets konkurrenceevne

Danmark ventes at skulle begrænse CO2-udslippet fra landbrug, transport, individuel opvarmning og mindre industri
med mellem 21 og 38 millioner ton i perioden fra 2021 til 2030. Det er mellem 2 og 4

Mellem 21 og 38 millioner ton drivhusgasser - eller 2-4 gange den årlige CO2 udledning fra personbiler i Danmark.
Så meget ventes Danmark at skulle skære af CO2-regnskabet fra landbrug, transport, individuel opvarmning og mindre industri, som Danmark er forpligtet til af EU, i perioden fra 2021 til 2030.

Her kan energi- og transportsektoren levere omkostningseffektivt og bringe Danmark på vej mod det langsigtede mål
om, at Danmark skal være uafhængigt af fossile brændsler i 2050, som der er bred politisk enighed om.
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Samtidig vil det tage en del af presset af de konkurrenceudsatte sektorer som landbrug og industri, hvor høje reduktionsmål i sidste ende kan betyde tabt konkurrenceevne.

På den fælles klimakonference, som Landbrug & Fødevarer og Dansk Energi gennemførte, kom det frem, at landbruget siden 1990 har skåret 20 procent af den samlede drivhusgasudledning. Derfor ser man frem til diskussionen af,
hvordan de kommende klimamål kan nås.
- I fødevareklyngen har vi allerede taget store skridt for at reducere udledninger i erhvervet. Det er et langt, sejt træk
med optimeringer i hele kæden fra avl over fodersammensætning til minimering af spild og udnyttelse af restprodukter, siger Morten Høyer, der er direktør for Politik & Kommunikation hos Landbrug & Fødevarer.

- Landbruget skal fortsat bidrage til reduktioner af drivhusgasser, men vi skal finde kloge løsninger, der understøtter
erhvervets konkurrenceevne. Vi ser et stort uudnyttet potentiale i udbygningen med biogas og avancerede bioøkonomiske løsninger, siger han videre.

Dansk Energi har regnet på klimagevinsten på en række teknologier. Og pilen peger på en ambitiøs udrulning af elbiler, varmepumper, mere energieffektivisering i erhverv og øget brug af biogas i tung transport.
- Hvis vi vil nå i mål med vores klimaforpligtelse, bør vi satse på at skifte benzin, diesel, olie og gas ud med el fra
vedvarende energi. Den vej gavner klimaet, og det kan være med til at sikre fødevareerhvervets konkurrencedygtighed. Og sidst men ikke mindst, så flugter det med vores langsigtede mål om at blive uafhængig af fossile brændsler,
siger Lars Aagaard, der er administrerende direktør i Dansk Energi.

Målet på 39 procent er et forslag fra EU-Kommissionen, der ventes at blive vedtaget som direktiv. Herefter er det op
til den danske regering at fastlægge en kurs, der kan realisere målsætningen. En kurs, der blandt andet skal lægges
i den kommende energiaftale.
Landbrug & Fødevarer er erhvervsorganisation for landbruget, fødevare- og agroindustrien. Med en eksport på 156
milliarder kroner årligt og med 169.000 beskæftigede repræsenterer vi et af Danmarks vigtigste eksporterhverv. Ved
at nytænke og synliggøre erhvervets bidrag til samfundet sikrer vi vores medlemmer en stærk placering i Danmark
og globalt.

Fakta om CO2-udslip og reduktion:
•

•

•
•

Danmark skal reducere drivhusgasudledninger i de ikke-kvoteomfattede sektorer med 39 procent i 2030
sammenlignet med udledningerne i 2005
De ikke-kvoteomfattede sektorer indeholder transport, landbrug, mindre industrivirksomheder og individuel
opvarmning
Energistyrelsen forventer, at det vil kræve en ekstra klimaindsats i størrelsesordenen 21-38 millioner ton
CO2 i perioden 2021-2030 for at nå målet. Det svarer til 2-4 gange den årlige CO2-udledning fra personbiler i Danmark
Det centrale skøn fra Energistyrelsen er, at der skal fjernes ekstra 28 millioner ton CO2. Heraf forventes
kulstofoptag i skov og jord (LULUCF-sektoren) at kunne klare halvdelen, således at behovet for ekstra indsats i andre sektorer eller køb af reduktioner i udlandet lettes

Magasinet Bus XX - 2017

Bosch-koncernen:

Miljø

Syntetiske brændstoffer kan ændre
CO2 til et råstof

Bosch-undersøgelse viser, at der er et stort potentiale for at reducere CO2-emissionen ved at bruge
bæredygtig elektricitet til at få brint og CO2 til at gå sammen og blive til flydende brændstof til biler.
Koncernchef Volkmar Denner hos Bosch mener, at forbrændingsmotoren - enten diesel eller benzin
- kan blive CO2-neutral med meget begrænset om slet intet udslip af sod
Indtil for få år siden var en CO2-neutral forbrændingsmotor noget, man kun kunne drømme om. Nu kan det snart
blive en realitet. Hemmeligheden ligger i syntetiske eller CO2-neutrale brændstoffer, hvis produktionsproces binder
kuldioxid (CO2) til brint (H2). Derved bliver drivhusgassen CO2 til et råstof, som kan indgå i en kemisk proces, der
som slut-produkt ender med syntetisk fremstillet benzin, diesel eller naturgas. Den kemiske proces kan komme i
gang ved hjælp af elektricitet fra vedvarende energi.
- De syntetiske brændstoffer kan efterfølgende gøre benzin- og dieseldrevne biler CO2-neutrale og derved yde et
markant bidrag til begrænsning af den globale opvarmning, siger koncernchef Volkmar Denner hos Bosch.
Eksperter fra Bosch har sat tal på det bidrag, der kan opnås alene i den europæiske bilflåde:

Inden 2050 kan brugen af syntetiske brændstoffer som supplement til elektrificering spare op til 2,8 gigaton CO2 eller
2.800.000.000.000 kg CO2 . Det er tre gange Tysklands CO2-udslip i 2016.
Sodfattig forbrænding reducerer omkostningerne af udstødningsgasbehandling
Et blik ud over Europas grænser viser, hvor nødvendigt det er at reducere emissionen i trafikken yderligere. Hvis klimamålene fra klimakonferencen i Paris i 2015 skal nås, skal CO2-udslippet fra vejtrafikken reduceres med 50 procent over de næste fire årtier, og med mindst 85 procent i industrilandene.
- For at nå fremtidens klimamål er der behov for andre intelligente løsninger ud over elektromobilitet, siger Volkmar
Denner.

For selvom alle biler en dag kører rent elektrisk, vil flyvemaskiner, skibe og selv lastbiler stadig hovedsagelig køre
med brændstof. CO2-neutrale forbrændingsmotorer, der kører på syntetiske brændstoffer, er ifølge Bosch derfor en
meget lovende vej at udforske - også for personbiler. Desuden kan syntetiske brændstoffer designes således, at de
praktisk talt forbrænder uden sod. Derved kan omkostningerne til udstødningsgasbehandling reduceres.

En anden central fordel ved syntetisk fremstillede brændstoffer, der produceres ved hjælp af bæredygtig energi, er, at
det eksisterende tankstationsnetværk fortsat kan anvendes. Det samme gælder den eksisterende ekspertise, når det
gælder forbrændingsmotorer. Og selvom elbiler bliver markant billigere i de kommende år, kan det være umagen
værd at udvikle disse brændstoffer. Bosch har beregnet, at en hybridbil drevet med syntetiske brændstoffer op til en
distance på maks. 160.000 km kan være billigere end en langdistanceelbil, afhængig af den anvendte type vedvarende energi.
Det nuværende tankstationsnetværk kan udnyttes, ingen omstilling af gamle køretøjer
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Rent teknisk er det allerede muligt at fremstille syntetiske brændstoffer. Hvis den anvendte elektricitet er genereret
fra vedvarende energi (og dermed CO2-fri), er brændstofferne klimaneutrale og meget alsidige. Hydrogen (H2), der
fremstilles i begyndelsen, kan anvendes til at drive brændstofceller, mens de brændstoffer, der er dannet efter yderligere proces, kan anvendes til at drive forbrændingsmotorer eller flyturbiner.
Pilotprojekter til kommercialisering af syntetisk diesel, benzin og gas er for øjeblikket undervejs i Norge og Tyskland.
Da syntetiske brændstoffer desuden er kompatible med den eksisterende infrastruktur og motorgeneration vil det
tage langt mindre tid at opnå en høj grad af gennemslagskraft på markedet end at elektrificere den eksisterende bilflåde. Heller ikke for førere af ældre biler vil noget ændre sig, da klassiske biler stadig vil køre på syntetisk benzin med hensyn til kemisk struktur og grundlæggende egenskaber er det stadig benzin.

Om syntetiske brændstoffer

Hvad skal der ske, inden syntetiske brændstoffer slår igennem?
Store anstrengelser er trods alt stadig nødvendige, inden syntetiske brændstoffer
slår igennem. Bearbejdningsteknikken er stadig dyr, og der er kun få testanlæg. Det
tyske ministerium for økonomi og energi støtter derfor syntetiske brændstoffer som
en del af sit initiativ “Alternative energies in transportation” . Den stigende tilgængelighed og faldende priser for elektricitet fra vedvarende energi vil også fremskynde
den udbredte anvendelse af disse brændstoffer.
Hvordan fremstilles syntetiske brændstoffer?
Syntetiske brændstoffer fremstilles udelukkende ved hjælp af vedvarende energi. I
første trin fremstilles der brint af vand. Kulstof tilføjes for at fremstille et flydende
brændstof. Dette kulstof kan udvindes af industriprocesser eller sågar med filtre fra
luften. Ved at kombinere CO2 og H2 får man det syntetiske brændstof, der kan
være benzin, diesel, gas eller kerosin.
Hvor dyrt vil brændstoffet være?
For øjeblikket er det en kompleks og kostbar proces at fremstille syntetiske brændstoffer. Men en produktionsstigning og gunstige elpriser kan be tyde, at syntetiske
brændstoffer bliver markant billigere. Aktuelle undersøgelser tyder på, at selve
brændstoffet (ekskl. skat) på lang sigt vil koste mellem 1,00 og 1,40 euro pr. liter.

Hvad er forskellen mellem syntetiske brændstoffer og biobrændstoffer?
Syntetisk brændstof betyder, at vi ikke står med et valg om råmaterialet skal blive til
brændstof til forbrændingsmotorer eller mad på middagstallerkenen. Og hvis der
anvendes vedvarende energi, kan syntetisk brændstof fremstilles uden de volumenbegrænsninger, der kan forventes ved produktion af biobrændstof pga. faktorer
som mængden af tilgængeligt landbrugsland
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Scania skal levere 140 miljøvenlige busser
til den kollektive trafik i Kristiansand

Busserne kan alle køre på biodiesel, men halvdelen af busserne er hybridbusser, hvor drivlinen suppleres af en el-motor, der blandt andet drives af den energi, som opsamles ved opbremsning og kørsel ned ad bakke
Leverancen af de 140 busser omfatter også Scania Fleet Care, der er Scania’s tjeneste til fuldservice af en flåde. Ordren på de 140 busser bliver med de 70 hybridbusser Scania’s hidtil største enkeltleverance af hybridbusser.
Karin Rådström, der er chef for Buses and Coaches hos Scania, peger på, at det er Scania’s filosofi at have en bred
vifte af muligheder, når det gælder bæredygtige transportløsninger snarere end at låse sig fast på én løsning, hvilket
har hjulpet Scania til at imødekomme konkrete behov fra kunderne.
Leverancen omfatter modellerne Scania Citywide LE Suburban Hybrid, Scania Citywide LE Suburban og Scania
Higer A30 i forskellige specifikationer. Alle busser kan køre på biodiesel. Busserne skal i drift i juli 2018 hos busoperatøren Boreal Buss, der kører for trafikselskabet Agder Kollektivtrafikk. Boreal Buss har i dag 170 Scania-busser i
drift i Norge.

Leverancen af de 140 busser med 70 hybridbusser er ikke blot Scania’s største leverance af hybridbusser til dato.
Den er også Norsk Scania’s hidtil største busleverance. Norsk Scania, der er Scania’s datterselskab i Norge, har serviceværksteder i 45 byer i Norge.Norsk Scania beskæftiger omkring 1.000 mennesker.
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Ingeniørforeningen har undersøgt:

4 ud af 10 er klar til at udfase dieselbilen

Godt 40 procent af danskerne bakker op om, at der skal sættes en fast dato for dieselbilernes endeligt på de danske veje. Det viser en befolkningsundersøgelse fra Ingeniørforeningen i Danmark IDA. Undersøgelsen viser også, at 10 procent er meget negative over for en sådan beslutning
2016 var et skelsættende år for dieselmotoren. Diesel-skandalen, hvor Europas største bilproducent VW blev taget i
at snyde med emissionstest for at pynte på dieselmodellernes miljøaftryk, har ført til en erkendelse af, at dieselbilen
vil blive udfaset. Flere millionbyer som Madrid, Paris, Athen og Mexico City har besluttet at lukke byerne for dieselbiler i 2025, og senest har Kina meldt ud, at man "i nærmeste fremtid" vil udfase blandt andet benzin- og dieselbiler.
Samtidig med oprulningen af dieselskandalen er det blevet endnu mere tydeligt, at partikel- og NOx-forureningen fra
dieselbiler udgør en sundhedsrisiko for befolkningerne i byer over hele verden.
Spørger man danskerne, om de er parate til at udfase dieselbilen, er de ikke afvisende. I en ny befolkningsundersøgelse, som Userneeds har lavet for Ingeniørforeningen, IDA, svarer 41 procent, at de er ’positive’ eller ’meget positive’ over for at tage nøglen ud af tændingslåsen på landets dieselbiler og udfase dem i 2025.

- Det er klart positivt, at så mange danskere er parate til at sige endegyldigt farvel til dieselbilen i 2025. Der er rent
faktisk andre motorteknologier, som kan erstatte dieselmotoren i personbiler. Skal den grønne omstilling lykkes, kræver det et langt skarpere politisk fokus på transportområdet, ikke mindst bilparkens teknologi og miljøaftryk, siger
Thomas Damkjær Petersen, der er formand for IDA.
Thomas Damkjær Petersen mener, at politikerne bør fokusere langt mere på teknologi og miljøbelastning, nu hvor
der er åbnet op for en omlægning af registreringsafgiften.

- Ingen er tjent med, at den danske bilpark bliver et trillende museum for gammeldags motorteknologi, som hverken
tager hensyn til miljø eller befolkningens sundhed. Når der nu skal forhandles om en omlægning af registreringsafgiften på personbiler, savner jeg et langt højere politisk ambitionsniveau. Fokuseres der udelukkende på bilens pris, bliver den nyeste teknologi og miljøet taberen, siger Thomas Damkjær Petersen.
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København er kommet længere fra målet
om at blive CO2-neutral i 2015

Efter flere år med fald i udledningen af CO2, bød 2016 på en stigning. København er dermed kommet længere fra målet om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. Det er i sær CO2udledningen fra trafikken, der går den forkerte vej
København reducerede udledningen af CO2 med 33 procent i 2016. Det betyder, at kommunen er længere fra målet
om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025 end året før, hvor reduktionen lød på 38 procent - først og
fremmest på grund af ekstraordinært meget strøm fra vindmøller i det nationale elnet
Ifølge en opgørelse fra Københavns Kommune har kommunen en udfordring på transportområdet. Danmarks Tekniske Universitet DTU har opdaget en fejl i deres anvisning til, hvordan kommunerne skal udregne udledningen af
CO2. Inden for transportområdet skal der derfor reduceres 136.000 ton CO2 og ikke kun 78.000 ton CO2, som tidligere beregnet.

Trafikområdet er i forvejen den helt store udfordring. Siden 2005 er det kun lykkedes kommunen at nedbringe udledningen med 3 procent.
- København skal holde fast i ambitionen om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad, og derfor er det nu en
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bunden opgave for Borgerrepræsentationen at blive bedre til at udnytte eksisterende værktøjer til at gøre trafikken i
København grønnere. Samtidig må vi sammen med videninstitutioner, virksomheder og københavnerne udvikle nye
transportløsninger, siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

I forbindelse med dette års budgetforhandlinger, der starter senere på ugen, vil Morten Kabell forsøge at skabe flertal
for en række grønne trafikinvesteringer. En større del af København skal være omfattet af betalingsparkering, mens
fremkommeligheden for cyklister og buspassagerer skal prioriteres på alle byens veje med yderligere investeringer i
intelligente transportsystemer. Endelig foreslår borgmesteren en ny cykelpakke.
Men København får ifølge Morten Kabell svært ved at nå i mål med CO2-reduktionen fra transportområdet uden en
hjælpende hånd fra regeringen. Elbiler og tung trafik på eksempelvis biogas spiller en nøglerolle i arbejdet med at
gøre transport i København mere bæredygtig.

Morten Kabell fremhæver, at kun roadpricing eller en betalingsring kan sikre en markant overflytning af pendlerne fra
bil til grønnere transportformer som kollektiv transport eller cykel. Men det kræver en lovændring, der skal vedtages i
Folketinget, som hidtil har afvist at åbne for roadpricing.

- EU kræver, at Danmark frem mod 2030 reducerer udledningen af CO2 på transportområdet markant. Men i sit udspil til finanslov vil regeringen gøre det billigere at købe en bil, sænke prisen for at køre over Storebælt og bruge flere
penge på motorveje. Alle tre initiativer vil øge udledningen af CO2. Vi har brug for en regering, der lever op til sine internationale forpligtigelser. I København er vi parate til at hjælpe med at nå målet, men det kræver, at vi får de rigtige
værktøjer, siger Morten Kabell.
Siden 2005 har København reduceret udledningen af CO2 fra el og fjernvarme med henholdsvis 50 og 33 procent.
Det skyldes primært overgangen til biomasse på de kraftværker, der leverer fjernvarme og mere vedvarende energi i
det nationale elnet. Det er for eksempel de vindmøller, som København etablerer rundt i landet.

Når transportområdet kun bidrager med et fald på 3 procent i forhold til 2005 skyldes det primært en stigning i udledningen af CO2 fra bygge- og anlægsmaskiner på 130 procent, mens udledningen fra vejtrafik er faldet 8 procent. og
togtrafik med 44 procent.
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Tysk busproducent satser på elektrisk mobilitet

MAN Truck & Bus tager endnu et skridt mod serieproduktion af batteridrevne bybusser. En forserie
vil blive lanceret næste år - og en ordinær serieproduktion er planlagt at starte i slutningen af 2019

EU har lanceret en såkaldt eMobility Roadmap, som beskriver, hvordan transportsystemer i Europa skal elektrificeres. MAN deltager i arbejdet og har med udgangspunkt i sin strategi for at komme frem til hensigtsmæssige batteridrevne løsninger indgået et samarbejdsaftaler med en række busoperatører i Tyskland og Luxembourg. Årsagen er,
at el-busser alene ikke er nok. Infrastrukturen - ikke mindst når det gælder ladning - er mindst ligeså vigtig. Nogle af
samarbejdspartnerne har allerede elektriske busser i drift og kan bidrage med værdifuld erfaring.
MAN høstet mange erfaringer med elektriske drivlinier og komponenter gennem sit bybuskoncept, MAN Lion’s City
Hybrid, der blandt andet kører i København.

MAN Truck & Bus deltager også i EU’s forskningsprojekt ECOCHAMPS, hvor målet er at videreudvikle hybrid-teknologien til forskellige anvendelsesområdet. MAN vurderer, at både elektriske og hybride løsninger kommer til køre side
om side indenfor persontransporten med busser alt efter lokale forhold og behov - og hos MAN satser man på begge
dele.
MAN’s teknikere og ingeniører mener, at depot-ladning af batterierne er den bedste løsning, når det gælder el-busser. Det giver en enkel infrastruktur, og man slipper for hurtigladning i løbet af dagen, hvor busserne kører ude på
deres ruter. Flere af MAN’s konkurrenter på området - eksempelvis Volvo Busser i Sverige og VDL i Holland - opererer med både opladning i busdepoterne og supplerende ladning ude på ruten. Hollandske VDL har i dag en serieproduktion af el-busser.

Hos MAN vil man benytte et modulsystem for batterierne, så kunderne kan vælge den optimale kombination af nyttelast og rækkevidde. MAN Truck & Bus peger på, at der ved valg af antal batterimoduler må tages højde for, at opvarming og ventilation vil også vil skal have energi leveret fra batterierne.
Til næste år i marts vil MAN lancere en ny MAN Lion’s City. Den er helt nykonstrueret for at kunne danne basis for
alle MAN’s forskellige drivlinier i bybusser i de kommende år. Basis vil være det, uanset om man vælger forbrændingsmotorer til diesel eller gas eller om man vælger hybride løsninger eller ren batteridrift.
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Salg: Jylland & Fyn
Leif Brændekilde Tlf: +45 40359308
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Udvalg af nye MB Sprintere Euro VI
Mercedes sprinter 314 cdi 3500 kg M1. lift 5 + G + F

fra kr. 335.000. -

Mercedes sprinter 316 cdi 3500 kg R2. lift 7 + G + F

fra kr. 385.000. -

Mercedes sprinter 316 cdi 4050 kg R3 lift 14 + G + F

fra kr. 395.000. -

Mercedes sprinter 516 cdi 5000 kg R3L lift 19 + G + F

fra kr. 465.000. -

Vi bygger din nye mini bus efter dine ønsker og behov. Taxa – flexkørsel – syge transport – VIP. De anførte priser er standard opbygning
Bemærk, at der efter de nye regler for kørestole, ikke kan komme det samme antal i som hidtil

Udvalg af nye ISUZU
NOVO med op til 29 + F + G

Pris fra 675.000. - kr.

TURQUOISE med op til 31 + F + G

Pris fra 795.000. - kr.

VISIGO med op til 39 + F + G

Pris fra 1.195.000. - kr.

VW Caddy Maxi Trendline 2,0 TDI 102 HK DSG
Reg. NY

km. 0

Euro VI

Gearkasse: Automatik pladser: 7 el. 4 + F + kørestol

Pris fra: 205.000

________________________________________________________________________
5 stk. Scania Omniexpress r.f.g. 2008
Kilometer. Ca. 900.000, Euro IV, Automatgear, 53+1 pass.
•

Pris: 275.000

Toilet, luftdyser passagerer, Læse lamper, Armlæn, Bakkamera, Fartpilot, klima, lift

MAN Lions Coach r.f,g. 2008
Kilometer 640.000, Euro IV, automatgear, 49 + 1 + 1 pass.
•

Pris: 475.000

Fartpilot, klima, køkken, kaffemaskine, TV, Hattehylder

Alle priser er ab plads i danske kr. – der tages forbehold for mellemsalg og trykfejl – alle priserne skal tillægges moms

Materiel

Privat busimportør har leveret
over 1.100 busser på 10 år

VBI Group ApS i Christiansfeld har gennem mange år leveret både store og små busser til vognmænd i Danmark. For ti år siden begyndte virksomheden, der blev etableret i 1984, at importere og
sælge busser fra Iveco-koncernen. Den gang hed busserne blandt andet Irisbus Crossway - i dag
hedder bussen Iveco Crossway, så familieskabet er blevet helt tydeligt

Men uanset om busserne har haft det ene eller andet navn gennem de seneste ti år, har idéen med at importere busserne været den samme - at markedsføre og sælge dem til buskunder i Danmark - og holde dem kørende gennem
årene.
Magasinet Bus tog lige inden sommerferien til Christiansfeld for at få en snak med Dan Bork Pedersen, der er direktør i VBI Group ApS, som blev grundlagt af Svend K. Pedersen i 1984 og gennem flere år var bedst kendt som Vejstruprød Busimport ApS.
Anledningen var leverancen af omkring 150 nye Iveco-busser til en række busvognmænd, som kører rutekørsel for
forskellige trafikselskaber.
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Leverancerne af de mange Iveco Crossway-busser markerer sig tydeligt i registreringsstatistikken over busser på 8
ton og opefter fra De Danske Bilimportører. Opgjort pr. 31. august i år har Iveco i kraft af VBI Group’s salg af blandt
andet Crossway-rutebusser indtaget førstepladsen med 33,9 procent. I styktal er der siden 1. januar i år nyregistreret
115 nye Iveco-busser i Danmark. Det er mere end dobbelt så meget konkurrenterne, der indtager de tre næste pladser. Her ligger Scania nummer to med 54 nye busser, MAN nummer tre med 53 og Volvo nummer fire med 48 nye
busser på 8 ton og opefter.
EvoBus, der sælger busser fra Setra og Mercedes-Benz ligger samlet på femtepladsen med 36 busser (20 Setrabusser og 16 busser fra Mercedes-Benz.

Og så er det værd at bemærke, at det næste busmærke på listen er Isuzu - som også står på VBI Group’s vareliste.
Så spørgsmålet til Dan Bork Pedersen ligger ligefor:

Hvad er årsagen til fremgangen og kundernes tro på produktet, som VBI Group først fik på programmet for en halv
snes par år siden.

Dan Bork Pedersen peger på, at ret mange ruter kom i udbud, så busserne skulle leveres i år. Men det er ikke forklaring nok, for VBI Group kommer først ind i billedet, når busvognmændene skal overveje og beslutte, hvor busserne
skal komme fra.
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- Vi kan se, at det er de under, der har og er glade for deres Iveco-busser, der har vundet, siger Dan Bork Pedersen
og nævner eksempelvis Herning Turist, som vi fortalte om i Magasinet Bus 7/8.
Interesserede kan læse artiklen om Herning Turist her:

Dan Bork Pedersen forklarer, at det handler om mere end blot prisen på busserne. Det handler også om:
•
•
•
•

Reservedele
Tilgængelighed
Driftsikkerhed
Driftsøkonomi

- Og så også de personlige relationer og forhold til kunderne siger Dan Bork Pedersen, som kan fortælle, at hvor
hans far og mor havde gode relationer til jævnaldrende vognmænd, har han selv gode relationer til næste generation.

En anden ting, som han vurderer, har været en medvirkende årsag til, at VBI Group ApS i dag er en betydende spiller
på det danske busmarked, er, at det en privatejet virksomhed med en kort kommandovej, hvilket giver en større smidighed.
Iveco-bus nummer 1.000 blev leveret i 2016
Udgangspunket for denne artikel var de mange busser, som VBI Group ApS leverer i år. Et kig i en anden statistik den over bussernes alder - viser, at de fleste af over 1.100 busser, som VBI Group har leveret fra Iveco-koncernen,
stadig kører rundt i Danmark. Ifølge statistikken er der registreret 586 Irisbusser og 392 Iveco-buser i Centrelregisteret for Motorkøretøjer.

Dan Bork Pedersen forklarer, at VBI Group ApS lægger vægt på at have de mest efterspurgte reservedele liggende
på egne hylder i Christiansfeld, så de kan leveres til de busvognmænd, der står og har brug for dem for at holde busserne kørende med mest mulig oppetid.
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- Hvor andre måske har minimeret deres reservedelslagre lokalt, er vi gået den modsatte vej, siger Dan Bork Pedersen og fortsætter:
- Vi ligger inden med rigtig mange reservedele til busser. Vi har gearet vores lager op for at styrke sikkerheden.

Dann Bork Pedersen peger også på et andet forhold, som han og VBI Group lægger vægt på - vedligeholdelsen af
busserne.

Her kan han konstatere, at de busvognmænd, der har fokus på den løbende vedligeholdelse frem for at køre ind til
tingene går i stykker, har en bedre oppetid, større driftsikkerhed og et bedre driftsresultat. Og her spiller VBI Group’
ApS’ fokus på at kunne levere de efterspurgte reservedele og dele til serviceaftalens afgørende ind.

- Vi følger hele tiden flovet af reservedele, så vi kan hjælpe kunderne, hvis der er noget, der går i stykker, siger Dan
Bork Pedersen, som vurderer, at det har været et godt sats at have så stort et fokus på reservedelslager.

- Kunderne har vist os tillid og har tillid til produktet, siger han og tilføjer, at nye operatører i vid udstrækning har købt
brugte Iveco-busser fra de vognmænd, der har måtte afgive kørslen i forbindelse med et udbud.
Han peger også på, at en af de helt store busoperatører har genlanceret alle deres Iveco-busser i forbindelse med
udbudsrunder, hvor andre busoperatører har taget over.

- Vi gør meget for at hjælpe kunderne med at holde busserne kørende, siger Dan Bork Pedersen, der er direktør i
VBI Group ApS i Christiansfeld, som kan konstatere, at der i løbet af årets første otte måneder er nyregistreret 115
nye Iveco-busser på otte tons og derover - plus 14 busser fra Isuzu, som VBI Group begyndte at forhandle i 2016.

Busmarkedet er vokset
med knap 45 procent

Antallet af nyregistrerede busser siden årsskiftet
ligger med augusttallene på 597 busser. Det er
en fremgang på 44,6 procent i forhold til samme
periode sidste år, hvor der blev nyregistreret 413
busser
I forbindelse med augusttallene peger De Danske Bilimportører på, at salg og nyregistrering af busser svinger
meget, da de fleste leverancer har forbindelse med et
udbud i den kollektive trafik.
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Setra kørte sine nye bus frem i Stuttgart

Den tyske producent af busser, Setra, der har hovedsæde og fabriksanlæg i Ulm i Sydtyskland, har
efter 15 år lanceret en ny turistbus S531DT, der skal erstatte Setra S431DT. Præsentationen skete
ved et stort show i Stuttgart i begyndelsen af juli

I forhold til Setra S431DT er der tale om et nyt design. Den nye S531DT følger designmæssigt i hjulsporene på Comfort Class og Top Class, når det gælder front og bagende.
Når man træder ind i den nye bus, bliver man også mødt med et nyt design. Førerpladsen er ny, og man kan vælge
mellem en instrumentering fra enten Comfort Class eller Top Class alt efter, om man ønsker et enkelt design eller et
design, der tilbyder flere muligheder.
Setra kan se tilbage på 15 år med 2.300 solgte Setra S431DT-busser - sidste år alene solgte Setra over 200 af modellen, der bliver produceret på fabrikken i byen Neu-Ulm. Det betyder, at der i en periode vil blive produceret både
S431DT busser og de nye S531DT-busser. Men lidt efter lidt vil der udelukkende blive produceret nye S531DT-busser.

Setra har verdenspremiere med Daimler-koncernens bremseassistent ABA4. Systemet kan opdage og reagere på
både stillestående og bevægende genstande, dyr og mennesker, der kommer i nærheden af bussen forreste sider og
front. Chaufføren bag rattet bliver advaret, så han kan reagere - og hvis ikke han reagerer, gør bussen det for ham.
Som noget nyt har Setra S532DT en radar monteret på højre side ved hjulene. Radaren opdager cyklister eller gående, der befinder sig ved højre side, når bussen begynder at svinge. Når bussen kører over 45 km/t kommer radaren også med advarsler, når bussen skifter vognbane.
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TCO ved første øjekast: Find ud af mere omkring omkostningsfaktorerne ved drift af en bus eller coach http://overall-economy.bus.mercedes-benz.com

Anderledes for alle andre. Perfekt for dig.
Det ideelle valg til alle former for business: Den nye Tourismo. Oplev de uendelige mange muligheder
den nye Tourismo byder på og som aldrig er set før. 4 modeller, 2 motorer med 5 præstationsniveauer og
adskillige komfort funktioner. Uovertruffen i sin alsidighed, ekstrem økonomisk og med den mest avancerede
sikkerheds-teknologi. Den nye Tourismo er den perfekte bus – for både operatører, chauffører og passagerer.
For mere information, besøg www.mercedes-benz.com/buses

EvoBus Danmark A/S Centervej 3 4600 Køge

Trafikforhold

14 nye kilometer af Holstebromotorvejen
står klar til november

Arbejdet på Holstebromotorvejen er gået hurtigere end forventet. Vejdirektoratet kan derfor åbne
yderligere 14 kilometer af motorvejen mellem Holstebro og Herning 27. november

De 14 kilometer motorvej består af udvidelsesstrækningen mellem Sinding og Aulum, hvor den eksisterende motortrafikvej er ved at blive udbygget til motorvej, plus det nye motorvejsstykke mellem Aulum og Tvis.
De 14 nye kilometer føjer sig til de 10 kilometer mellem Snejbjerg og Sinding, som åbnede 28. maj i år.

Ifølge tidsfristen i den anlægslov, der blev vedtaget af Folketinget i december 2013, skulle resten af Holstebromotorvejen åbne inden udgangen af 2018, men til november får trafikanterne altså glæde af mere motorvej.
- Vi skulle først åbne de sidste stykker af Holstebromotorvejen inden udgangen af næste år, men det er Vejdirektoratet’s klare politik, at vi åbner vores veje, når de er klar. Så hvis vi bliver færdige med et stykke motorvej før tid, så
åbner vi den også før tid. Nu kan vi åbne 14 kilometers sammenhængende motorvej allerede til november, så det gør
vi, siger Vejdirektoratets områdechef for anlæg, Erik Stoklund Larsen.

Fakta om Holstebromotorvejen:
•

•

•
•

Holstebromotorvejen bliver omkring 40 km
lang. Linjeføringen går fra Holstebro N (rute
11) til Sinding nordvest for Herning og videre
frem til Snejbjerg, hvor motorvejen kobles
sammen med den eksisterende motortrafikvej
(rute 15) syd om Herning
På stækningen er der otte tilslutningsanlæg,
dalbroer over de store åer, en faunabro, faunapassager og et større antal broer, der fører
kommuneveje og jernbanen over eller under
motorvejen
Messemotorvejen mellem Snejbjerg og Sinding åbnede i maj i år, mens resten af motorvejen åbner inden udgangen af 2018
Det samlede anlægsbudget for motorvejen er
3,855 milliarder kroner
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Registreringsafgifterne er lagt på plads
VLAK-Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om at sænke registreringsafgiften for
biler. Samtidig er parterne nået til enighed om en sænkelse af taksterne på Storebæltsforbindelsen
og en udvidelse af motorvejen på Vestfyn til tre spor

Aftalen om ændrede registreringsafgifter ligger et godt stykke fra VLAK-Regeringens udspil om en ens afgift på 100
procent på alle biler. Aftalen fastholder den højeste registreringsafgift på 150 procent, men ændre på en række grænser forhold afhængig af bilernes miljøbelastning og trafiksikkerhed.
De aftalte initiativer i kort form:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Registreringsafgiften nedsættes for personbiler og motorcykler
Mere sikre biler og sanering af eksisterende fradrag
Tillægget og grænserne for dårlig brændstoføkonomi i registreringsafgiften forhøjes
Stramninger af afgiftsreglerne vedrørende leasing af biler
Den grønne ejerafgift forhøjes for nye biler
Gradvis forhøjelse af reparationsgrænsen
Nedsættelse af registreringsafgiften for autocampere
Kompensation af veteranbiler og varebiler
Styrke infrastrukturen og mobiliteten i Danmark

Interesserede kan hente den fulde aftaletekst her:

VLAK-Regeringen og Dansk Folkeparti:

Aftale vil styrke infrastruktur og mobilitet

Sammen med aftalen om ændrede registreringsafgifter er VLAK-Regeringen og Dansk Folkeparti også blevet enige om, at taksterne for persontransport over Storebæltsbroen skal sænkes
med 25 procent - og at Motorvej E20 over Vestfyn skal udvides fra to til tre spor

Udbygningen af Motorvej E20, der omfatter strækningen mellem Nr. Aaby og Odense V, skal ske hurtigst muligt,
mens takstnedsættelse på 25 procent på persontransporten over Storebælt vil begynde i 2018 og være fuldt indfaset, når Vestfynske motorvej er fuldt udbygget til tre spor.
VLAK-Regeringen vil fremlægge konkrete modeller for både anlægget af Motorvej E20 på Vestfyn til tre spor og
for takstnedsættelsen. VLAK-Regeringen bemærker, at de prioriterede infrastrukturprojekter, der er nævnt i regeringsgrundlaget fra sidste efterår - en ny midtjysk motorvej, en havnetunnel i København, en forlængelse af
Hillerødmotorvejen og en motorvej til Kalundborg - med bliver udskudt eller forsinket på grund af aftalen.
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Anklagemyndigheder sætter alle sager om
overtrædelse af køre- og hviletid i bero

Anklagemyndigheden har besluttet at sætte alle færdselssager om overtrædelse af køre- og hviletid
i bero, indtil en IT-løsning er på plads, så en ændring i færdselsloven kan træde i kraft. Dermed får
landtransporterhvervet et af sine ønsker opfyldt

Beslutningen om at sætte sagsbehandlingen af alle færdselssager om overtrædelse af køre- og hviletidsbestemmelserne i bero trådte i kraft tirsdag 19. september. Det betyder, at sagerne ikke kommer for retten eller i øvrigt bliver afgjort.

Sagerne bliver sat i bero, indtil en IT-løsning, som skal understøtte de nye bestemmelser på området, er færdigudviklet og implementeret. Løsningen skal udvikles af Rigspolitiet og forventes færdig omkring maj næste år.
- Der vil stadig blive rejst sigtelser for overtrædelser af køre- og hviletidsreglerne i den mellemliggende periode. Sagerne vil dog først blive ført og afgjort, når IT-løsningen er klar, og lovændringen er trådt i kraft, siger statsadvokat
Jens Røn fra Rigsadvokaten.

Imens sagerne er sat i bero, vil overtrædelser heller ikke kunne afgøres med et bødeforlæg, oplyser Rigsadvokaten.
30. maj i år vedtog Folketinget at ændre på sanktions- og frakendelsessystemet i Færdselsloven på køre- og hviletidsområdet. Loven trådte i kraft 1. juli, men ændringerne vedrørende køre- og hviletidsområdet træder først i kraft,
når transport-, bygnings- og boligministeren fastsætter et tidspunkt for, hvornår den del af lovændringen kan træde i
kraft.

Det kan tidligst ske, når IT-løsningen fra Rigspolitiet er på plads, da den er nødvendig for, at de nye sanktions- og frakendelsesregler kan gennemføres.

Vejen var for smal til både lastbil og bus

Onsdag 23. august sidst på formiddagen endte en bus ude i rabatten på den smalle Glostrupvej ved
Eskilstrup i nærheden af Vig i Odsherred. Rabatten var så blød, at bussen sank så dybt i med hjulene i højre side, at bussen kom til at hælde 45 grader

Klokken syv minutter over 11 den pågældende onsdag formiddag blev politiet på Midt- og Vestsjælland kontaktet af
chaufføren på bussen, der kørte med gymnasieelever på udflugt, at hans bus holdt ude i vejkanten med det ene hjulpar, og at bussen på grund af den bløde jord var sunket ned.

Politiet kørte til stedet og kunne konstatere, at gymnasieeleverne var kommet uskadte ud fra bussen, der havde en
hældning på ca. 45 grader på grund af den bløde jord i vejrabatten. Buschaufføren forklarede, at han var kørt ud i rabatten, da bussen og en lastbil skulle passere hinanden på den smalle vej.
Busselskabet sørgede selv for bjærgning af bussen, der ikke var til gene for den øvrige trafik.
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De nordiske lande vil styrke samarbejdet
på konkurrenceområdet

En ny aftale mellem de nordiske lande vil styrke samarbejdet om efterforskning af konkurrencesager. Aftalen giver mulighed for, at de nordiske konkurrencemyndigheder kan indhente oplysninger og
udføre kontrolundersøgelser for hinanden
- Det glæder mig meget, at vi i Norden har fælles front mod overtrædelser af konkurrencereglerne. Effektiv konkurrence er nødvendigt for at skabe velfungerende markeder til gavn for os alle.
Nu får vi bedre mulighed for at samarbejde om konkurrencesager i Norden. Det giver rigtig god mening, da det ofte
vil være Norden, som er relevant i forhold til de danske sager, siger erhvervsminister Brian Mikkelsen (K).

Den nye samarbejdsaftale mellem de nordiske konkurrencemyndigheder er blevet underskrevet i Helsinki i Finland.
Aftalen omfatter alle de nordiske lande - Island, Norge, Sverige, Finland og Danmark.

Med den nye aftale kan de danske konkurrencemyndigheder eksempelvis anmode konkurrencemyndighederne i de
øvrige nordiske lande om at udføre en kontrolundersøgelse i et andet nordisk land og indhente oplysninger i øvrigt.
Hidtil har det kun været muligt, hvis det andet nordiske land var medlem af EU, og sagen havde samhandelspåvirkning. Ud af de fem nordiske lande står Norge og Island uden for EU-samarbejdet.
Danmark kan først tiltræde den nye nordiske aftale endeligt, hvis der kommer hjemmel til det i den danske konkurrencelov. VLAK-Regeringen venter at fremsætte et lovforslag om sagen i oktober.

Politiet stoppede bussen og tog en 19-årig med sig

En 19-årig mand fra Holeby på Lolland trådte ifølge Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi langt
over stregen, da han fredag 15. september i en telefonsamtale med sin underviser på en uddannelsesinstitution i Nakskov flere gange gentog, at han ville smadre to af underviserne
Den 19-årige sagde blandt andet, at han ville medbringe kniv efter weekenden og at ”det bliver sådan noget
amerikansk pis med sværd og hele lortet”.

Efter samtalen steg den 19-årige på en bus mod Maribo. En politipatrulje fik standset bussen, og politifolkene
tog den 19-årige med på stationen til afhøring, og han blev sigtet for trusler på livet.
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Kalundborg Havn har fokus pa fremtidens krydstogtmarked.

Vestsjællandsk havn vil være port til Østersøen
Kalundborg Havn, Blue Water Shipping og PWL Port Services har indledt et samarbejde, der skal
bringe den danske havn i spil som port til Østersøen. Tilsammen vil parterne tilbyde optimale vilkår
for store krydstogtskibe i en havn med adgang til Københavns Lufthavn og hovedstaden

Væksten i krydstogtindustrien er markant og forretningspotentialet tilsvarende stort. Ved at slå sig sammen med Blue
Water Shipping i Danmark og PWL Port Services i Hamburg, som begge har langstrakt erfaring og ekspertise pa området, styrker den vestsjællandske havn sit potentiale væsentligt. PWL og Blue Water Shipping bliver ansvarlige for
driften og star blandt andet for håndtering af terminaler, gæster og sikkerhed.
Salg- og marketingholdet kommer til at bestå af Hans Chen Braas fra Blue Water Shipping, Alexander Napp fra PWL
og Liselotte Rørup hos Kalundborg Havn.
- Vi er overbeviste om, at vi med det nye havneområde tilbyder en unik turnaround-mulighed for krydstogtsejlads i
Østersøen og langs den norske kyst. Beliggenheden lige ud til dybvandsruten i Storebælt og bare 100 kilometer fra
Københavns Lufthavn er med til at gøre Kalundborg Havn til et stærkt og ikke mindst tids- og brændstofbesparende
alternativ til krydstogtrederier i Østersøen, siger Liselotte Rørup, der er Cruisemanager i Kalundborg Havn.
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PWL forklarer, at den massive vækst på krydstogtområdet har fået Hamburg-virksomheden til at søge efter potentielle turnaround-havne og destinationer uden for landets grænser.

- Og da vi stødte pa Kalundborg Havn og potentialet, som havneudvidelsen fører med sig, var der ingen tvivl om, at
vi skulle tilslutte os teamet med Kalundborg Havn og Blue Water. Med vores ekspertise og Kalundborgs gunstige beliggenhed ser vi en stor mulighed for regionen. Vi opfordrer alle krydstogtrederier til at se nærmere pa det her nye og
meget interessante alternativ, siger Alexander Napp fra PWL Port Services i Hamburg.
Hos Blue Water Shipping, der med samarbejdet er blevet en del af turnaround-projektet i Kalundborg, peger Hans
Chen Braas på, at Region Sjælland bliver mere og mere populær og med udsigt til store ordrer, er Kalundborg Havn
et stærkt alternativ og supplement til den eksisterende havnestruktur.

- Samlet har vi musklerne til at tilbyde en moderne og effektiv turnaround-løsning skræddersyet til at håndtere krydstogtrederiernes behov, siger Hans Chen Braas.

I februar 2019 star et nyt og 330.000 kvadratmeter stort havneområde færdigt i Kalundborg Havn. 25.000 kvadratmeter af det nye havneområde bliver skræddersyet til at støtte let besætnings- og passagerskift - et såkaldt turnaround for selv de største krydstogtskibe.

BusStore - Et mærke fra Daimler AG

Med en kaj på 500 meter og vanddybden på 15 meter har Kalundborg Havn også kapacitet til fremtidens krydstogtskibe, som bliver større og stikker dybere.

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
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Ole vang ved billetsalget og salgsafdeling.

Danmarks Busmuseum er værd at besøge

Et stykke trafik historie, som måske ikke har haft en større bevågenhed i bredere kredse, men som
havde en stor samfundsmæssig betydning. Det er det, man vil - råde bod på er måske et stærkt ord
- men formidle på det nye busmuseum i Skælskør
Af Rolf Brems, skribent og buschauffør

Danmarks Busmuseum har egentlig været længe undervejs. Det bygger på foreningen ”Bushistorisk selskab”, (BHS)
som blev stiftet i 1994 af en kreds af ildsjæle med interesse for busser og kollektiv trafik. Målet var at indsamle og bevare busser fra de forskellige fabrikanter - og fra de forskellige trafikselskaber i alle egne af landet.
Jeg har sat museets daglige leder stævne uden for åbningstiden. Museet, som ligger i byens industrikvarter, er nemt
at finde. Ole Vang byder mig velkommen i døren og foreslår, at vi nok bør starte vores aftale med en tur i ”pariser
bussen”. For, som han siger med et glimt i øjet:
- Jeg har mange kasketter på, fra direktør og museumsleder, til chauffør, billetsælger og rengøringsmand, og da vi
åbner klokken 12 i dag, og jeg er alene, starter vi med en tur rundt i byen.
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Ude i hallen holder den grønne franske bus af mærket Renault. Ole kravler op på førerpladsen, og vi hopper ind på
bagperronen. Bussen springer i gang, og lidt efter kører vi rundt i byens smalle gader.
Bussen vækker opsigt. Folk på gaden standser og smiler, børnene peger, og selv om det er en ældre bus fra 1934
kommer den let rundt om hjørnerne. Jeg kan tydelig mærke at Ole Vang ofte kører med den.
Tilbage på museet over en kop kaffe fortæller Ole Vang om udfordringerne ved et nystartet museum.

- Vores forening levede et stille liv i mange år, hvor medlemmer begyndte at indsamle billeder, arkivmateriale og lignende - samt udgav Busbladet fire gange årligt. BHS fik i årene 1994 til 2002 fem-ti gamle busser, nogle blev afhændet igen, andre havde en større historisk og økonomisk værdi og forblev derfor i BHS-regi. Problemet var, at BHS
ikke havde nogen fysisk adresse eller beliggenhed, fortæller Ole og fortsætter:
- I 2002 besluttede BHS bestyrelse at leje en kold hal i Skælskør til de daværende seks gamle busser, som hidtil
havde stået lige så mange forskellige steder. I 2009 kom der nyt blod i BHS bestyrelse, som betød ændring i strategi
og målsætning, da økonomien i BHS langt fra havde det godt.

Pariserbussen på
havnen i Skælskør,
chaufføren kravler
ind udefra.

Interiøret fra Pariserbussen, læg
mærke til borde
med lamper
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En del af reservedelslageret.

Setra’en som er under
en gemmen gribende
restaurering.

- Det kunne man ændre på ved at stille og roligt at åbne porten til garagen, så andre end medlemmerne af BHS
kunne se og endda leje en af de indregistrerede veteranbusser til særlige lejligheder, fortæller Ole og viser lidt billeder fra nogle ture.

Udlejningen gav ikke alene BHS et tiltrængt tilskud til økonomien, men interessen for veteranbusserne og den åbne
strategi overfor omgivelserne betød også, at BHS blev kontaktet af busvognmænd og private, der ville donere en
gammel rutebil/bus som stod hengemt.
I årene fra 2009 frem til 2014 kom der 10-15 busser mere ind i BHS’ regi. Følgerne blev pladsmangel til garagering,
men en øget lokal interesse for veteranbusserne havde måske også løsningen.
Slagelse Kommune hjalp til
De lokale kræfter i Skælskør fik idéen til et egentlig busmuseum, som kunne etableres med de omkring 20 busser,
der nu var - hvis altså der kunne findes egnede bygninger til formålet.

I 2014 bød der sig en lejlighed til at blive herre i eget hus. Det var tiltrængt, nu var man i nærheden af de 30 busser på 12 forskellige lokationer i lokalområdet...!
Med kommunesammenlægningerne var den gamle materielgård blevet ledig i Skælskør - en bygning der var yderst
velegnet til at rumme slige formål. I 2015 flyttede man ind, og 1/7 2016 var man klar til at slå dørene op.
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- Vi startede så sidste år med at adskille museet fra Dansk bushistorisk selskab og fik lavet en selvejende fond med
egen bestyrelse og ledelse. Den bygger på frivillighed og alle er dermed ulønnet, fortæller Ole.

- Vi får støtte fra blandt andet brancheforeningen Danske Busvognmænd. Og mange nuværende og tidligere busvognmænd er stadig flinke til at donerer udtjent materiel og reservedele, endda ofte nye dele.
Hver den første lørdag om måneden er der arbejdsdag hvor de frivillige mødes, først over et rundstykke, men siden
over forskellige projekter, som den enkelte har lyst og evner til. Ud på dagen er der selvfølgelig frokost og kaffe. Der
møder oftest mellem 12 og 20 lokale frivillige til disse arbejdslørdage.
Ud over de frivillige råder museet over nogle flexjobbere. De kommer blandt andet hver tirsdag og torsdag, hvor de
arbejder på forskellige projekter og museets vedligehold.

En tur rundt i museet
Vi går en rundtur på museet, indgangspartiet og billetsalget er et stort aflangt rum, der er skilte og logo’ er overalt, vitriner med forskellige effekter og et bord med de forskellige billetmaskiner.

Tegninger af opbygningen fra diverse karrosserifabrikker er let
tilgængelige - og kan
eksempelvis bruges i
forbindelse med restaurering af museets busser.
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Indgangspartiet med forskellige genstande og
billeder.

Billetmaskiner og
pengehylstre, læg
mærke til trækassen
forrest.

Museet har nogle fine værkstedsfaciliteter, hvor der i øjeblikket holder en Scania og en ældre Setra S11 fra 1965,
som skal have lavet en masse rust.
- Det er en større udfordring, siger Ole Vang,

- De ældre Setra-modeller var slemme til at ruste. Denne her får lavet rust over det hele, og specielt omkring de
buede tag-hjørne vinduer ligger der meget arbejde.
Vi går en tur bag værkstedet, om til lageret, som allerede er fyldt godt op med alskens dele. En reol er fyldt op med
instruktionsbøger. Nede i kælderen findes arkivet, her gemmes de originale arbejdstegninger af nogle af busserne.

Ude i hallen holder der en halv snes busser. Nogle står, som da de kom ud fra fabrikken, andre i noget bedaget
stand. En brunlig Leyland fanger min interesse, den er fra 1967, hedder Tiger Cub, altså en tigerkilling på dansk, hvilket logo’ et fortæller. Det var vist samme type, som Therkildsen rutebiler kørte med fra Lyngby mod Bagsværd, når
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jeg skulle besøge min moster omkring 1970. Den blev hovedrenoveret i 2003 og står som ny ud- og indvendig. Bemalingen er de oprindelige farver, som bussen havde, da den blev leveret til De Bornholmske Jernbaner i begyndelsen af 1967.

Udenfor under et halvtag står der en 10 busser, blandt andet en seks-meter Steyr City bus, som en overgang kørte i
Odense som city og handicapbus. Denne bustype blev også anvendt til internt til personaletransport i lufthavne blandt andet i Kastrup. Steyr-Daimler-Puch var nok mest kendt i Danmark for Puch-knallerten, men de lavede altså
også lastbiler og busser.

En indretning med plads til bagage.

Chaufførens arbejdsplads

SAS bussen på skovtur. Foto Ole Vang
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Ude i det fri står der endnu en række busser - to af dem med et SAS-logo, men hvor den ene ”blot ligner alle de
andre fra 1980’erne” har den anden opnået en ikonisk status. Det er en Volvo B655 bygget på Åbenrå Karrosserifabrik i 1958. Den er designet af SAS’ egen arkitekt, Bent Severin, som havde hentet inspirationen fra datidens fly, vel
nok en DC7.
- Museet har været åbent et år nu, siger Ole Vang og fortsætter:

- Publikumstallet har været væsentligt over det forventede, og da vi holdt en ”åbent hus” dag kom der alene 700 gæster. Men vi er også fremme i skoene, vi kører shuttle-kørsel til den årlige ”drengerøvs-aften” i Skælskør. Det er i maj
måned, i år kom der over 1.200 køretøjer og 22.000 gæster. Vi samarbejder med Fjordbåden, når de sejler ”broture”

Der er en rig samling af busmodeller.

”Sidste stop” eller ”endestationen er krematoriet” kunne
chaufføren sikkert have råbt
ned i bussen. En noget aparte
sammensætning af skilte som
spøgefugle sikkert kunne få
meget sjov ud af…!
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Et kig ud i garagen, dem med nummerplader er selvfølgelig køreklare.

Busser i hallen, den røde
Volvo er populær at leje og
har været med i adskillige
film og reklamer
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Interiør i Leylandbussen.
Efter datiden en flot arbejdsplads for chaufføren

på Storebælt, vi lejer busser ud til reklamer og film, og vi en del af den årlige keramikfestival, når det gælder transport.

- En succes har været vores herregårdsture her på Vestsjælland. Der besøger vi forskellige godser og herregårde. I
den forbindelse har vi fået tilladelse til at køre igennem nogen af de private skove, siger Ole Vang og fortsætter:
- Hele vores grundidé er, at en stor del af busserne skal være driftsklare, og tjene penge hjem til driften. Derfor er
busserne indregistreret som turistbusser. I øjeblikket har vi 11. Det kræver, at de skal synes hvert år, men også at vi
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De udendørs parkeret busser.
er underlagt krav om miljømærker, for at kunne køre i de større byers miljø zoner. Der lever de ikke op til moderne
emissionskrav. Hvis de var indregistreret som veteranbusser var det ikke noget problem.

Fremtiden
Jeg spørger ind til fremtiden. Ole Vang fortæller, at der er en London-bus og en hotelbus på vej. Sidstnævnte fra en
jysk vognmand. Den kan rumme 35 sovende gæster. Den kan så udlejes som en slags vandrerhjem, når der er arrangementer i byen.

- Og så har vi gjort et scoop, vi har erhvervet en bussimulator, ikke bare en PC fra drengeværelset, men en rigtig fullsize bygget op med et førerrum - med 270 grader vinkel på storskærme i stedet for vinduer.

Jeg bekræfter Ole Vang i, at den helt sikkert bliver et populært indslag i udstillingen, specielt blandt den unge ’gamergeneration’.
- Vi vil gerne være et museum for hele familien, og de fleste har jo et forhold til busser, for kvindernes vedkommende
er det måske ikke teknikken og lyden af en gammel dieselmotor, men måske genkendelsens glæde af stofbetrækket,
duften eller beskiltningen, fortæller Ole Vang.
Værd at besøge
Jeg syntes, der er en fin variation af busser, lige fra gamle langsnudede og til moderne fladnæsede, ledbusser og turistbusser, og så kan man komme ind i dem og fornemme tidsånden.

Busrejser

Billeder af busser i alle farver og varianter finder man overalt.
Og har man ikke fået nok, slutter man af i den meget velassorteret salgsafdeling, her er bøger om... busser selvfølgelig, men også lastbiler.

Det er tid at komme videre. Jeg har fortalt Ole Vang, at jeg selv kører i Jernbanemuseets gamle Volvo’er. Han lægger hovedet i alvorlige folder og siger, at den Triangel, som står inde i jernbanemuseets udstilling, egentlig burde
være kronen på værker her på busmuseet, den har nemlig kørt ud fra Skælskør.
Med Oles engagement skulle det ikke undre mig, at den en dag igen kører herovre.
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Den kommende bussimulator, den bliver
et populært indslag.

Rutebiler siden 1920
•

•

•
•
•

Rutebilen blev fra 1920 en væsentlig konkurrent til lokale jernbaner. Op gennem 1920’erne blev busserne
mere og mere driftssikre, fik en bedre komfort - og var frem for alt - væsentligt billigere at drive i forhold til
de jernbaner, der kørte i de tyndt befolkede områder
Privatbanerne, som de hed, skønt de var kommunalt drevne, bar selv ved til bålet ved at oprette busruter,
der kørte parallelt med jernbanen. DSB gik i 1930’erne også massivt ind i rutebildriften
Allerede inden verdenskrigen kom var en masse privatbaner lukningstruet, men krigens mangel på brændstof og gummi til dækkene udsatte dommedag nogle år. I 1950’erne og 1960’erne kom der to store bølger
af privatbane-lukninger, der reducerede jernbanenettet til det. vi har i dag. DSB selv oprettede en masse
ruter, men også et utal af private busvognmænd fik koncessioner til rutekørsel
Sideløbende fik busserne en øget konkurrence fra privatbilismen, og i skrivende stund er 17 ruter i det
midtjyske lukningstruet

Danmarks Busmuseum er godkendt af Skat som en Kulturhistorisk Virksomhed, hvilket betyder, at busmuseet kan modtage gavebeløb, der giver fradrag på efterfølgende årsopgørelse fra Skat. Museet er også arveberettiget, hvis nogen ønsker at tilgodese Danmarks Busmuseum

Afdelingschefen
vender tilbage

Navne

Efter at have fungeret som teknisk servicerådgiver hos
Scania Danmark i to år vender Johnny Rosenkilde tilbage
som afdelingschef hos Scania i Horsens

- Jeg har valgt at vende tilbage til værkstedsdrift, da det er det som
mit hjerte brænder for. Og så var det jo dejligt, at det lige er min tidligere afdeling, der havde brug for en ny afdelingschef, siger Johnny
Rosenkilde, der er 36 år.
Johnny Rosenkilde har i løbet de seneste to år ydet teknisk support
til Scania-værkstederne i hele Danmark samt bidraget til at styrke
den interne uddannelse af mekanikere, værksteds- og reservedelsmedarbejdere.

- Det bliver helt sikkert en fordel i mit daglige arbejde, at jeg har fået
så meget teknisk viden, siger Johnny Rosenkilde, der tiltrådte stillingen som afdelingschef i Horsens fredag 1. september.

Johnny Rosenkilde

DSB har ansat en ny driftsdirektør

DSB’s kommende driftsdirektør hedder Per Schrøder og kommer fra en stilling som ”fleet director” i
Thomas Cook Airlines. Per Schrøder er 60 år, uddannet jagerpilot og har arbejdet en årrække i SAS,
seneste stilling i SAS var som stedfortrædende driftsdirektør
- Jeg er meget tilfreds med, at det er lykkedes os at tiltrække Per Schrøder som ny driftsdirektør for DSB. Han er
uhyre kompetent og har mange års erfaring med komplekse driftsopgaver og punktlighed. Kompetencer, der matcher
de driftsopgaver, vi har i DSB, siger DSB’s administrerende direktør Flemming Jensen.
Selv siger Per Schrøder, at han forventer en opgave i DSB, der er lige så kompliceret og udfordrende, som den er
spændende.

- Heldigvis ved jeg, at der allerede er en masse kompetente mennesker i virksomheden, som jeg skal møde udfordringerne sammen med. Jeg har været utrolig glad for at være i Thomas Cook Airlines, så det er ikke et fravalg af
Thomas Cook Airlines men et tilvalg af DSB, siger Per Schrøder.

Det er endnu ikke afklaret, hvornår Per Schrøder kan starte hos DSB, men det bliver senest ved udgangen af februar
2018.
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MAN skifter mandskab på direktørposten

MAN Truck & Bus Danmark’s administrerende direktør Christian Barsøe, der har arbejdet hos MAN i
24 år, har besluttet at prøve noget nyt og forfølge nye udfordringer udenfor MAN og lastbilbranchen.
Han stopper derfor hos MAN 1. september. Fra samme dag overtager Niels-Jørgen Toft Jensen foreløbigt ansvaret som administrerende direktør for MAN Truck & Bus Danmark A/S i tillæg til sin nuværende stilling som administrerende direktør for MAN Truck & Bus Norge/Sverige

Niels-Jørgen (50) stammer fra Vendsyssel og har arbejdet i næsten 20 år hos både Iveco og Volvo Trucks i forskellige nationale og internationale stillinger. I 2016 overtog han sin nuværende stilling hos MAN Truck & Bus Norge/Sverige.
MAN Truck & Bus Danmark A/S er et datterselskab i MAN-koncernen og dermed en del af VW Group. Det danske
selskab beskæftiger 220 medarbejdere, som varetager salget og serviceringen af lastbiler og busser i Danmark. De
220 medarbejdere er fordelt på hovedkontoret i Storkøbenhavn og fem filialer.

Niels-Jørgen Toft Jensen (th) overtager stafetten fra Christian Barsøe (tv), som har valgt nye udfordringer uden for MAN
og lastbilbranchen
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Alt taler for, at den 1. januar 2018 forsvinder den geografske begrænsning på taxikørsel
i Danmark. Derfor stiller vi i Dantaxi 4x48 vores medlemmer frit. Helt bogstaveligt. Alle!
rede fra starten af 2018 kan alle Dantaxi 4x48 vogne i hele landet køre nøjagtig derhen
de vil. Danmark bliver et stort kørselsområde. Men friheden til at køre hvorhen man vil,
er ikke meget værd uden, at du som vognmand har en professionel og landsdækkende
organisation bag dig.
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Dantaxi 4x48 er landsdækkende med lokale kontakter og et stort kundeunderlag over
hele landet. Vi har kontorer og salgsmedarbejdere placeret både øst og vest for Store!
bælt. For den driftige vognmand er Dantaxi 4x48 derfor det kloge valg. Det sikrer dig
stabilitet i økonomien, når du er tilsluttet et kørselskontor i konstant vækst og udvikling.
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Når du kører i Dantaxi 4x48 er hele din forretningseksistens ikke bundet op på en en!
kelt storkunde. Måske er løsningen for dig at køre landtaxa i dagtimerne på hverdage,
turister i sommerhusområderne i nabokommunen i juli og kørsel med feststemte unge
mennesker i den nærmeste storby i weekenderne.
I Dantaxi 4x48 kan du variere kørselsmønstre og kundesegmenter på kryds og tværs.
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Selv om du allerede fra nytår kan øge din indtjening ved at udnytte fordelene i den ny
taxilov, er Dantaxi 4x48 også på den lange bane et godt og ansvarligt valg. I Dantaxi
4x48 tror vi på en fremtid for både for by- og landtaxien. Ved at blive en del af Dantaxi
4x48, vælger du den professionelle vej, som sikrer kunderne en høj kvalitet. DanTaxi
4x48 står for høj faglighed - og stoltheden skal tilbage i branchen.
Med venlig hilsen
Carsten Aastrup
Direktør, Dantaxi 4x48

!"#$%&'()$*$+
,('&$--"'#$*%.)/"#"-0(.0"'#%

!1%-02(%.*)("3%.*$#$%/$)%$0%4('5*$/

Som vognmand i Dantaxi 4x48 kan du trække på nogle af branchens dygtigste og mest
erfarne administrative medarbejdere. Medlemsservice hjælper dig med praktiske og juri!
diske spørgsmål i hverdagen. Du kan få hjælp og rådgivning til indkøb af din nye taxi, og
din afregning er altid i sikre hænder i vores bogholderi.
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Som vognmand i Dantaxi 4x48 kan du nyde godt af de mange stordriftsfordele, der
følger med, når man kører i Danmarks største taxiselskab. Vi tilbyder de bedste rabatordninger på f.eks. brændstof, bilvask, dæk og forsikringsordninger.
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Cabital Finans er et Dantaxi 4x48 ejet bilfnansieringsselskab med et indgående kend!
skab til taxibranchen. Cabital tilbyder vores vognmænd billån på markedets bedste
vilkår.
Cabital Finans tilbyder gerne at stille garanti i forbindelsen med etableringen af din nye
vognmandsvirksomhed.
B$($%"#&'+
Hvis du vil høre mere om alle fordelene ved at køre for Dantaxi 4x48
kontakt direktør Carsten Aastrup på tlf. 45 95 44 50 eller på ca@taxinord.dk.
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Taxi-kørsel

Taxi-selskab har succes med app
Dantaxi 4x48’s app - Moove - er blevet hentet 100.000 gange siden introduktionen ved årsskiftet.
App’en skal hjælpe Dantaxi 4x48 med at tilbyde taxidækning i hele landet

- Vi havde sat et forsigtigt mål på 50.000 downloads i hele 2017, men at vi allerede nu, i slutningen af august, er over
100.000, er ret fantastisk, siger projektleder på Moove, Mikael Stuhaug.
Om årsagen til Moove’s succes siger Mikael Stuhaug, at brugerne eksempelvis fremhæver funktionaliteten med
chauffør-rating, at det er rart, at prisen altid er kendt på forhånd.

- Men også det faktum, at app’en kan benyttes i det meste af Danmark, og ikke kun er et storbyfænomen, tror jeg,
spiller ind, siger han.

Moove og fremtiden
- Vi er hele tiden i tæt dialog med vores brugere om teknologi og innovation, og vi er dagligt optaget af, hvilke ønsker
de har til en god taxi-app. Med en ny taxilov på trapperne vil Moove få endnu større udbredelse. Vognmænd over
hele landet kan hoppe med på Moove-bølgen, uden at de selv skal ud og investere store summer i app- teknologi.
Moove kan på den måde være med til at redde landvognmænd og mindre centraler til gavn for danskere bosat i
yderområderne, fremhæver Mikael Stuhaug.

Moove i København
For mange københavnere er Moove blevet den naturlige måde at bestille en taxi på. Moove har i weekenderne i Hovedstaden overhalet 4x48 og DanTaxi’s taxi-app’s.
- Flere og flere bestillinger ryger over på Moove. Vi kan ikke gøre noget ved trængslen i bytrafikken, og antallet er
taxi-tilladelser er jo stadigvæk politisk bestemt. Men med Moove kan vi effektivisere taxikørsel bedst muligt - igen til
gavn for vores brugere, siger Mikael Stuhaug.

Om Moove
•

•
•

•

•
•

Prisen på en Moove tur ligger ca. 10-15 procent under prisen på en taxi bestilt over telefonen eller en taxi
prajet på gaden
Prisen kendt på forhånd: Den pris, man ser på skærmen, er hvad man betaler for turen
Chaufføren vurderes: Moove-konceptet indebærer, at kunden vurderer kørslen med op til fem stjerner. Kun
chauffører der kan opretholde et ensartet højt serviceniveau kører Moove.
Moove blev lanceret ultimo december 2016, og app’en kan benyttes til taxikørsel i Region Hovedstaden,
Aarhus, Aalborg og i en række andre byer i Danmark
Moove findes i en version til iOS og Android
Moove er udviklet af landets største taxiselskab Dantaxi 4x48
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Uber mister sin licens i London

Det amerikanske selskab, Uber, som via en app og mod betaling tilbyder at transportere mennesker fra et sted til et anden via tilknyttede private biler og chauffører - og som blandt andet i
Danmark har hævdet, at selskabet var en samkørselstjeneste og ikke en taxi-virksomhed, mister
sin licens til persontransport i London
Fredag 22. september informerede Transport for London, der blandt andet står for taxi-licenser i London, Uber
London Limited, at selskabet ikke vil få sin licens som “private hire operator” fornyet, når den nuværende fra
2012 udløber 30. september.

Transport for London regulering af London’s taxier og private aktører skal sikre passagernes sikkerhed. Private
aktører skal leve op til særlige betingelser og dokumentere over for Transport of London, at de gør det for at få
lov til at operere.
Transport for London skal også være overbevist om, at den private operatør er i stand til på en proper måde at
have en licens.

Transport for London har konkluderet, at Uber London Limited ikke er i stand til at tage vare på en licens på en
proper måde, da det er Transport for London’s opfattelse, at Uber’s tilgang og drift demonstrerer mangel på ansvarlighed i relation til en række forhold, som berører sikkerheden.

Forholdene vedrører Uber’s vilje og tilgang over for:
• at rapportere alvorlige kriminelle forhold
• hvordan lægeerklæringer skaffes
• hvordan betalinger bliver varetaget
• at forklare brugen af “Grayball-software” i London, som kan bruges til at blokere fuld adgang for myndighederne i Uber’s app og forhindre myndighederne håndhæve lovgivningen

Uber har nu 21 dage til at beslutte, om selskabet vil anke Transport of London’s beslutning om at fratage Uber licensen. Selvom licensen udløber 30. september, kan Uber - hvis Uber beslutter sig for at anke afgørelsen - fortsætte med operere i London, så længe sagen ikke er endeligt afgjort.
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Taxi-selskab tager forskud på den nye taxilov

Carsten Aastrup, administrerende direktør for landets største taxiselskab Dantaxi 4x48, glæder sig
over det stigende antal henvendelser, som selskabet får fra vognmænd over hele landet. Dantaxi
4x48 forhandler lige nu med flere taxiselskaber om at indgå i et tættere samarbejde

- Selv om loven først træder i kraft om fire måneder, kan ingen af os vente med at tænke og planlægge til 1. januar.
Fremtiden er startet, og vi skal være så klar i planlægningen, at overgangen til den ny taxilov bliver så smidig som
muligt, siger Carsten Aastrup.
Den ny taxilov åbner for en helt ny måde at drive taxivirksomhed på. Når vognmænd nu viser interesse i at blive en
del af Dantaxi 4x48, skyldes det ifølge Carsten Aastrup flere forhold:
•
•
•
•

stordriftsfordele
landsdækkende kundeaftaler
fleksibiliteten i udnyttelse af kapacitet
vognmændenes mulighed for at spare op i egen virksomhed
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Carsten Aastrup fremhæver især, at den nye lov vil ophæve de geografiske begrænsninger og give vognmændene
mulighed for at anvende den virksomhedsform, de foretrækker.

- Dantaxi 4x48 er det eneste landsdækkende selskab i branchen. Vi har infrastrukturen, teknologien og kapaciteten til
at tilbyde vognmænd over hele landet en mulighed for at anvende deres tilladelser optimalt. Vi kan flytte kapaciteten
hen, hvor der er efterspørgsel, og så har vi landsdækkende kundeaftaler, hvilke vi er i stand til at servicere og udnytte optimalt. Det er vigtigt, at vi bruger vores egen kapacitet rigtigt, for gør vi det ikke, står konkurrenter på spring
for at tage en del af markedet, siger Carsten Aastrup.
Tilstede overalt i landet
Carsten Aastrup lægger ikke skjul på, at man aktivt går efter at indgå samarbejder med lokale vognmænd eller taxiselskaber uden for København.

- Vognmænd over hele landet kan for eksempel drage fordel af vores ejerskab til taxiapp’en Moove uden, at de selv
behøver at investere store summer i app-teknologi. Det kan være med til at redde landtaxien til gavn for danskere
bosat i yderområderne, siger Carsten Aastrup og fortsætter:

- Sådan som den ny lov bliver udformet, er det en kæmpe fordel at være en stor spiller på markedet. Den vækststrategi, vi har lagt for dagen gennem de seneste fem-syv år, har vist sig at være den rigtige. Vi har 1.450 vogne ”fra
Gedser til Skagen”, og målet er at være tilstede overalt i landet. Størrelse betyder noget både økonomisk og med
hensyn til indflydelse på det politiske livs beslutninger om vores branche.

Med den nye taxilov kan vognmænd for alvor få mulighed for at blive forretningsfolk og opbygge virksomheder, hvilke
de kan bruge til opsparing og salg, den dag de vælger at stoppe, i stedet for som i dag bare at køre i garage og aflevere tilladelsen.
- Der bliver mange muligheder for at opbygge interessante og solide virksomheder, hvis de selv vil, påpeger Carsten
Aastrup.

Om Dantaxi 4x48
•

•
•

Dantaxi 4x48 er landets største taxiselskab med en årlig omsætning på 1.7 milliarder kroner
Selskabet opererer 889 taxier i Region Hovedstaden og 540 i
andre dele af Danmark. De i alt 1.429 taxier kører årligt 8 millioner ture
Selskabet beskæftiger 120 mennesker i administrationen og
3.600 chauffører hos de 800 tilknyttede taxivognmænd
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Billund er Danmarks nyeste Dantaxi 4x48-by
I juni valgte Skagen Taxa at indgå i samarbejde med Dantaxi 4x48, og fra 1. januar næste år er Billund Taxa også en del af Danmarks største og eneste landsdækkende taxiselskab. Det nye samarbejde, der ventes at blive til fordel for både kunder og vognmænd i Billund, vil ruste Billund Taxa til
fremtiden, hvor en ny taxilov venter lige om hjørnet

Selvom Billund Taxa fra nytår bliver en del af Dantaxi 4x48, kan kunderne fortsat bestille en taxi på det kendte nummer 75 35 35 06, ligesom vognmændene også er de samme. Det nye samarbejde betyder, at Billund Taxas 34 vogne
skal dirigeres fra DanTaxi 4x48’s kundecenter i Aalborg, og det er også DanTaxi 4x48’s telefonpersonale samme
sted, der skal besvare opkaldene fra kunderne i Billund. Dog med forstærkning fra et par medarbejdere, der forventes at flytte med over.
Aftalen betyder, at taxikunder snart kan benytte taxi-app’en Moove fra Danmarks fire største lufthavne.

Allerede i starten af det nye år kobles Billunds taxaer på Dantaxi 4x48’s landsdækkende app Moove. De kunder, der
bestiller deres taxi på den måde, får deres taxi til fast lav pris.

- Billund Taxas kunder kan bruge Moove til taxibestilling i hele landet, ligesom kunder fra hele landet kan benytte
Moove i Billund. Moove kan dermed snart anvendes til taxikørsel fra Danmarks fire største lufthavne. På andre områder drager kunderne også fordel af, at Billund Taxa nu er en del af Danmarks største taxisamarbejde. Den nye taxilov, der træder i kraft fra nytår, vil betyde, at vi kan flytte ledig kapacitet derhen, hvor behovet er. Det kommer
kunderne både i by- og landdistrikterne til gode, siger Carsten Aastrup, der er administrerende direktør i Dantaxi
4x48.
Ser frem til samarbejdet
Formanden for Billund Taxa, Frits Simmelsgaard Kristensen, ser frem til samarbejdet.

- Når Billund Taxa nu har valgt at gå sammen med Dantaxi 4x48, skyldes det først og fremmest hensynet til vores
kunder og til vognmændene. Vi kunne ikke fortsat se os selv som en selvstændig enhed med den øgede konkurrence, som den ny taxilov snart åbner for, siger han.

Følere ude
- Vi har som følge deraf, igennem det seneste år tid, haft følerne ude hos en række større taxiselskaber. Men der var
klart størst opbakning til at vælge Dantaxi 4x48. Det var især den professionelle måde, som Dantaxi 4x48’s personale i Aalborg håndterede telefonbetjeningen på, der gjorde udslaget. Det giver tryghed for os, at opkaldene fra vores
kunder er i gode hænder i Aalborg. Ligesom vi med samarbejdet kan fastholde en lav pladsleje, fremhæver formanden for Billund Taxa.
Kunderne skal informeres
Selvom telefonnummeret er det samme, skal taxikundernes i Billund have besked om, at Billund Taxa, nu er en del af
Dantaxi 4x48.
- Vores fornemmeste opgave i de kommende måneder bliver at informere alle vores kunder om, hvad samarbejdet
får af betydning for dem. Men lige nu glæder vi os over, at Billund Taxa er klædt på til fremtidens taximarked, især
taget i betragtning at den nye taxilov er en realitet allerede om få måneder, siger Frits Simmelsgaard Kristensen.
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Fire Uber-chauffører fik bøder på
mellem 40.000 og 486.500 kroner

Fire personer er fundet skyldige i at have udført taxikørsel mange gange i 2015, selvom de ikke opfyldte lovgivningens godkendelseskrav til fører og bil
Københavns Byret har afsagt dom i fire
sager mod fire personer, der stod tiltalt for at
have overtrådt taxikørselsloven, bekendtgørelsen om særlige krav til taxier mv. og
Færdselsloven ved at have udført taxikørsel
i strid med de godkendelseskrav, der gælder
til fører og bil.
De fire tiltalte og nu dømte personer havde
transporteret andre personer mod betaling
fra et punkt til et andet via den amerikanske
Uber-app, som passagerne havde brugt til
at bestille kørslen og betale for den, og hvor
Uber derefter afregnede med chaufføren på
en bankkonto.
•

•

•

•

fotograf Per Johansen

En tiltalt blev dømt for løbende i 2015 at
have udført i alt 5.427 taxiture. Denne tiltalte blev idømt en bøde på 486.500 kr.
En anden tiltalt blev dømt for løbende i 2015 at have udført i alt 1.282 taxiture. Denne tiltalte blev idømt en bøde
på 110.000 kr.
En tredje tiltalt blev dømt for løbende i 2015 at have udført i alt 609 taxiture. Denne tiltalte blev idømt en bøde
på 60.000 kr.
En fjerde tiltalt blev dømt for løbende i 2015 at have udført i alt 399 taxiture. Denne tiltalte blev idømt en bøde
på 40.000 kr.

Ved fastsættelsen af bødernes størrelse tog retten udgangspunkt i den indkørte bruttoindtægt.

Et af spørgsmålene for retten var, om det var i strid med EU-retten at benytte oplysninger, som politiet havde indhentet hos Skat, som bevis i sagerne. Der var tale om nogle oplysninger, som Skat med hjemmel i EU-direktiv
2011/16/EU havde modtaget fra det hollandske skattevæsen til skattekontrolformål, og som oprindelig stammede fra
Uber’s europæiske moderselskab, Uber B.V., der har hovedsæde i Holland.
Retten fandt, at oplysningerne kunne benyttes som bevis i sagerne, fordi betingelserne i artikel i 16, stk. 2, i direktiv
2011/16/EU var opfyldt.
Samme dag, som dommen faldt i Københavns Byret, havde tre ud af de fire tiltale besluttet at anke dommene til
Østre Landsret. Dagen efter havde den fjerde tiltale også tilsluttet sig beslutningen om at anke dommen til Østre
Landsret.
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Taxichauffører kan redde andres liv

Hvert år får 4.000 danskere hjertestop - tre ud af fire bliver ramt i deres eget hjem. Når hjertet stopper, er hurtig hjælp afgørende, da hjernen tager varigt skade efter få minutter uden hjerteslag. Det
har fået tre iværksættere til at starte det rullende tiltag Hjertepiloterne, hvor ansatte i kørende erhverv - eksempelvis taxichauffører - uddannes professionelle førstehjælpere

Når et menneske falder om med hjertestop, er hurtig hjælp afgørende, da hjernen tager varigt skade efter få minutter.
I 2015 overlevede 11 procent et hjertestop, mens de øvrige 89 procent døde. Det forhold fik iværksætterne Stefan
Meggele, Zitta Mogensen og Brian Clemens til at starte Hjertepiloterne. Målet er at uddanne kørende arbejdsfolk til at
redde liv. Københavns største taxiselskab, TAXA 4x35, er første virksomhed, der melder sig til og uddanner chauffører til at blive hjertepiloter.
- Vi er enormt stolte og glade for det nye samarbejde med Hjertepiloterne og deres vigtige mission om at redde flere
liv. Vi har dagligt hundredvis af chauffører på de københavnske veje, og hvis vi kan hjælpe med at redde liv, inden
ambulancefolkene ankommer, vil vi selvfølgelig det, siger Peter Bjerregaard, der er administrerende direktør i Taxa
4x35, der håber, at flere virksomheder i transportbranchen vil deltage.
Inden en chauffør kan kalde sig hjertepilot, skal han gennem en uddannelse og et førstehjælpskursus, som løbende
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bliver vedligeholdt. Taxien udstyres med en hjertestarter og moderne teknologi, der forbinder taxien med alarmcentralen, så chaufføren kan blive tilkaldt direkte af alarmcentralen. Der installeres også en GPS i taxien, så ambulancen
hurtigt kan finde frem til patienten og den hjertepilot, der yder livreddende førstehjælp på stedet.
Sammen kan vi redde hinanden
Brian Clemens, der selv er hjertepatient, har sammen med Stefan Meggele og Zitta Mogensen en klar ambition om
at forbedre chancen for overlevelse ved at komme hurtigere ud til hjertestoppet. Også her er man glade for samarbejdet med Taxa 4x35, der har et stort potentiale for mange hjertepiloter.

- Vi er utroligt glade for samarbejdet med Taxa 4x35, der som den første virksomhed har valgt at støtte vores mission. Uden kørende hjertepiloter ville vores ide ikke kunne lade sig gøre, og Taxa 4x35 har hele tiden mange chauffører i de københavnske gader, siger Stefan Meggele, der er administrerende direktør i Hjertepiloterne og Dansk
Førstehjælp, og fortsætter:
- Alt for få overlever ved hjertestop, og hvis vi skal komme den kedelige statistik til livs, bliver vi nødt til at hjælpe hinanden og komme hurtigere ud til personerne med hjertestop. Chancerne for overlevelse uden mén tredobles, hvis
der ydes livreddende førstehjælp, inden ambulancen kan nå frem, og vi håber, at de mange kørende førstehjælpere
kan hjælpe med det.
Hjertepiloterne starter i København, men målet er at komme samfundsproblemet til livs i hele Danmark og på længere sigt etablere sig i et internationalt initiativ.

- Det er et stort samfundsproblem, så selvom vi starter i København med Taxa 4x35, er målet at blive landsdækkende indenfor meget kort tid. Længere ude i fremtiden arbejder vi på en international ekspansion, men lige nu fokuserer vi på Danmark, siger Brian Clemens fra World Track og bestyrelsesformand i Hjertepiloterne.
Da Hjertepiloterne drives som en non-profit organisation, har man startet en hjertepilotfond, som giver samfundet
mulighed for at støtte projektet og de mange hjertepiloter. Jo flere hjertepiloter man kan uddanne, jo større er chancen for at redde flere menneskeliv.

Om TAXA 4x35 og Hjertepiloterne

TAXA 4x35 er i kraftig vækst og er det største taxiselskab i hovedstaden med over 3.000
erhvervskunder og flere end 250.000 bestilte ture om måneden. Selskabet er førende på
nye teknologier og er ved at revolutionere taxibranchen med masser af nye koncepter til
gavn for kunder, chauffører og vognmænd.

Hjertepiloterne er en komplet infrastruktur, der binder frivillige og professionelle akuthjælpere og AMK vagtcentralen sammen i et integreret system, hvor målet er at redde flere liv i
de private hjem.
Teamet bag hjertepiloterne giver også rådgivning og hjælp til myndighederne omkring gratis etableringen af hjertepilot-systemet for at sikre et solidt fundament for ideen både hos
myndighederne og hos borgere. Hjertepiloterne består af erfarne personer med forskellige
kompetencer samt et bredt netværk af dygtige folk.
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Trafikstyrelsen afviste i 11. time
at godkende Aarhus Letbane

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen afviste fredag 22. september at give de endelige godkendelser af
Letbanen i Aarhus. Dermed kunne Letbanen ikke som planlagt åbne for passagerer lørdag 23. september

Aarhus Letbane oplyser, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen angiver to grunde for at afvise at godkende Aarhus Letbane
Dels afviser Trafikstyrelsen at efterfølge den uvildige assessors vurdering af, at Aarhus Letbane lever op til kravene
om fremtidig vedligehold, og at Aarhus Letbane derfor ikke kan godkendes som forvalter af Letbanen. (I projekter af
denne karakter, er det normal procedure, at projektet vurderes og kvalitetsikres af en uvildig assessor).
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Dels er Trafikstyrelsen ikke tilfreds med dokumentationen af det sikkerhedsarbejde, som letbanens operatør Keolis
har udført. Det er særdeles skuffende og Aarhus Letbane vil nu undersøge, om der i den forbindelse kan placeres et
ansvar hos operatøren.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen’s afvisning kommer efter, at Aarhus Letbane siden maj og uden nævneværdige problemer har udført testkørsler, der kan sammenlignes med kommerciel drift med passagerer.

Undervejs i forløbet har Aarhus Letbane afklaret og dokumenteret næsten 3.500 sikkerhedsrelaterede emner og
spørgsmål. Dokumentationen herfor er blevet vurderet og godkendt af en uvildig assessor, og projektet har løbende
været i dialog med Trafikstyrelsen herom. Undervejs har der ikke været afgørende anmærkninger af Aarhus Letbane.
Assessor har derfor vurderet, at Trafikstyrelsen skal give Aarhus Letbane de godkendelser, der er nødvendige for at
få lov til at køre med passagerer. Dette har assessor fastholdt over for Aarhus Letbane så sent som fredag 11. september.
Men Aarhus Letbane må konstatere, at Trafikstyrelsen er uenig med en af verdens største og mest anerkendte assessorer - et firma som Trafikstyrelsen har forhåndsgodkendt.

- Uenigheden mellem Trafikstyrelsen og assessor er overraskende for Aarhus Letbane. Tilsvarende er det også utilfredsstillende, at Keolis som operatør ikke er lykkedes i deres arbejde med at opnå den nødvendige godkendelse,
siger Aarhus Letbane’s direktør, Claus Rehfeld Moshøj.
Resultatet er, at åbningen af Danmarks første letbane må udskydes. Dette er en særdeles skuffende situation for
borgerne i Østjylland samt naturligvis Letbanens ejere, Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

- Det er med dyb beklagelse, at vi i sidste øjeblik må aflyse åbningen af Aarhus Letbane, et historisk øjeblik som vi
ved, mange østjyder havde glædet sig til. Det er vi dybt berørte og kede af, fastslår Claus Rehfeld Moshøj.

Uanset skuffelsen har Aarhus Letbane straks indledt arbejdet med at opnå de udestående godkendelser, så Letbanen hurtigst muligt kan blive godkendt og åbnes for passagerer. Præcist hvornår det sker, ved Aarhus Letbane ikke
endnu. Men Aarhus Letbane har en klar forventning om, at det vil ske inden for kort tid.

23. september klokken 12.00.
Festen er aflyst - indsatsen var
forgæves, og det hele blev pakket
sammen igen.
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I kommer ikke til at køre
- der vil gå mindst halvanden måned
Kåre Clemmensen, der er vicedirektør i Trafik- Bolig og Byggestyrelsen, bliver flere steder citeret for
at sige, at der vil gå halvanden til to måneder inden Aarhus Letbane har fået alle godkendelser på
plads og får lov til at køre
Kåre Clemmensen, der har været vicedirektør i Trafik- Bolig og Byggestyrelsen siden juni i år, og tidligere har haft ledende stillinger i en række ministerier og en enkelt kommune, siger ifølge dr.dk, at han ikke kan garantere end godkendelse, og heller ikke ved, hvor lang tid det præcist vil tage.
Det er til dels op til operatøren, den internationale persontransportkoncern,Keolis, der er den største operatør af letbanesystemer i verden, og til Aarhus Letbane, at få lavet arbejdet færdigt.

Før Kåre Clemmensen i Trafik- Bolig og Byggestyrelsen kan give den endelige godkendelse, skal der ligge klare procedurer for, hvordan man håndterer, hvis en passager eksempelvis får en arm i klemme i en dør eller kommer til at
gå ud foran et af letbanens tog.
Ifølge Trafik- Bolig og Byggestyrelsen har Keolis ikke kunnet fremvise dokumentation for, at sikkerhedssystemet er
tilstrækkeligt.
- Vi har kigget på det, og vi har som helhed vurderet, at det ikke er i nærheden af at være færdigt nok til at vi kan
godkende det, siger Kåre Clemmesen ifølge dr.dk.

Aarhus’ Borgmester:

Jeg er dybt skuffet over, at uenigheder
aflyste letbanen

Aarhus’ borgmester, Jacob Bundsgaard (S) siger lørdag, hvor byens letbane skulle have været
åbnet med fest og farver - men blev aflyst aftenen før, at han naturligvis er dybt skuffet over, at
uenigheder mellem Trafikstyrelsen og Aarhus Letbane har ført til, at letbanen ikke åbnede som
planlagt.

- Det var mine klare forventning, at alt ville være godkendt til indvielsen, så derfor er det meget skuffende at konstatere, at Aarhus Letbane og Trafikstyrelsen ikke er kommet til enighed om procedurerne. Jeg forventer nu, at
arbejdet med at få godkendelserne bragt i orden, sker hurtigst muligt, siger Jacob Bundsgaard.
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Letbanen arbejder på ny tidsplan

Aarhus Letbane har indledt arbejdet med at fjerne de forhindringer, der fik Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen til at holde den endelige godkendelse tilbage, så letbanen kunne have haft premiere lørdag 23. september. Dialogen med Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen fortsætter

Den planlagte åbning af Aarhus Letbane lørdag 23. september blev aflyst. I stedet for høre på taler, musik, og sang,
og spise kransekage og drikke kaffe, var ledelsesgruppen i Aarhus Letbane på arbejde for at tage fat på de mest
presserende opgaver:

Aarhus Letbane har indledt arbejdet med at svare på de spørgsmål, som Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen har haft til
de tekniske regler. Det vil sige forskrifterne for det fremtidige vedligehold af Aarhus Letbane. Det arbejde er allerede
så langt fremme, at det - som processen foreskriver - forventes fremsendt til den uvildige assessor i den kommende
uge
Aarhus Letbane er også begyndt at udarbejde en revideret tidsplan for åbningen, der skal koordineres med Trafik-,
Bolig- og Byggestyrelsen
Letbanens operatør, Keolis, er blevet anmodet om at fremlægge en troværdig plan for, hvordan de kan opnå en sikkerhedsgodkendelse, så man undgår endnu en udsættelse
Aarhus Letbanes advokat er ved at undersøge eventuelle retslige skridt.
- Efter gårsdagens store skuffelse er vi i dag tilbage i arbejdstøjet. Fra lørdag morgen har vi været i gang med at få
løst de opgaver, der skal til for at få de endelige godkendelser, så Letbanen snart kan komme ud at køre i Aarhus,
siger Aarhus Letbanes direktør, Claus Rehfeld Moshøj.
Hvornår Letbanen kan åbne skal endeligt afklares i tæt dialog med Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen.
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Letbaneoperatør er dybt rystet

Den internationale persontransportkoncernen, Keolis, der er verdens største letbaneoperatør, og
som skal står for driften af letbanetogene i Aarhus, bliver kritiseret for at være skyld i, at letbane-premieren lørdag 23. september blev aflyst. Keolis melder, at selskabet er dybt rystede over aflysningen af åbningen af Aarhus Letbane

- Vi kan kun beklage og undskylde overfor borgerne i Østjylland og ejerne af Aarhus Letbane. Vi har i de sidste
mange måneder arbejdet hårdt på at nå i mål, og vi har en lang række godkendelser på plads samt veluddannede
letbaneførere og styringsmedarbejdere klar i startboksen, lyder det fra Keolis, der tage kritikken fra Trafik-, Bygge- og
Boligstyrelsen til efterretning og beklager meget konsekvenserne heraf.
- Vi mener, at vi har et sikkert ledelsessystem, hvilket vi også har meddelt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, da vi
modtog deres udkast til afgørelse sent fredag.

Keolis er den største operatør af letbanesystemer i verden, og er berørte af
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen afgørelse.

- Derfor er det også med stor beklagelse, at vi ikke kan fortsætte de seneste 10 ugers testdrift af Aarhus letbane
ind i drift med passagerer.
Keolis vil i de kommende uger fortsætte det tætte sammenarbejde med
Aarhus Letbane og Trafik-, Bygge- og
Boligstyrelsen for at få de sidste udeståender ud af verden, så letbanetogene hurtigst muligt kan begynde at
køre med passagerer.

Aflysningen af Aarhus Letbane’s åbning
lørdag 23. september kom bag på
mange og så sent, at plakaterne, der
varslede fest og farver ikke var ændret
klokken 12.00, hvor de første letbanetog skulle have været sendt af sted.
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Uddannede letbaneførere kører
letbanen på skinner

Danmarks nye letbane er kommet op at køre i regulær drift på skinnerne i Aarhus. I førersædet bag
styrepulten i letbanetogene sidder nyuddannede letbaneførere
Det er TUR’s brancheudvalg for letbaneområdet, som står bag de offentlige uddannelse til letbanefører samt trafikstyringsmedarbejder.

- Vi har haft et godt samarbejde med Keolis, Undervisningsministeriet samt Trafik-, Bolig- og Byggestyrelen om at få
beskrevet og godkendt uddannelserne til de personalegrupper, der skal betjene og styre letbanen, siger uddannelseskonsulent i TUR Jørgen Jæger.
Der har også været godt samarbejde om uddannelsen af førerne.

- Vi har haft et tæt samarbejde mellem Keolis og EUC Lillebælt om at få uddannet letbaneførere og styreringsmedarbejdere. Uddannelsen er primært foregået hos Keolis og en stor del har været ude på selve letbaneanlægget. I løbet
af den sidste måned har der været gennemført mange prøvekørsler, så vi ser frem til at letbanen går i drift med
vores nyuddannede personale i letbanetogene og ved kontrolpanelet, siger Kim Lykkegaard fra Keolis.

Indtil videre har to hold af kursister som letbanefører og som OCC-trafikstyringsmedarbejder gennemført uddannelse
i AMU for at lære at styre og betjene letbanen. Kurserne afsluttes med en teoriprøve i TUR’s testsystem, Multitest
samt praktiske prøver ude på selve letbanen. Keolis forventer, at omkring 100 personer skal uddannes via AMU-systemet, så letbanen i Aarhus kan glide driftssikkert og problemfrit med et højt niveau af service og sikkerhed på de
strækninger, der bliver taget i drift i første omgang.
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Der mangler endnu kød på skroget, men den nye fragt- og passagerfærge, der blandt andet skal sejle mellem Rønne og
Sassnitz, får stille og roligt liv på værftet i Finland.

Tysklandsfærge tager form

Molslinjen’s kombinerede fragt- og passagerfærge er ved at tage form i hænderne på skibsbyggerne
hos Rauma Marine Constructions i byen Rauma i det vestlige Finland ud til Den Botniske Bugt. Den
nye RoPax-færge kommer ifølge Molslinjen til at spille en central rolle i satsningen på at få flere
tyske turister til Bornholm
Den kombinerede fragt- og passagerfærge, som fra september 2018 skal sejle mellem Rønne og Køge samt på
ruten mellem Rønne og Sassnitz, er vokset flere gange under vejs fra idé til byggeriets start i Finland. Her var planen
først, at færgen skulle kunne medtage op til 400 passagerer. Men flere gange undervejs er færgens design blevet
ændret, så der nu bliver plads til 720 passagerer.
- Destination Bornholm og vi er enige om, at der gemmer sig et stort potentiale i Tyskland - også uden for højsæsonen. Vi satser på, at rigtig mange flere tyskere vil vælge Bornholm, når de ser, hvor billigt og nemt de kan komme af
sted, siger Molslinjen’s administrerende direktør, Carsten Jensen.
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Den kombinerede fragt- og passagerfærge udstyres med skilte på tysk, så det bliver nemt for de tyske gæster at
finde rundt på færgen, der både får cafeteria og lounge- og hvileområde.

- Skibsbyggerne arbejder stadig i det rå stål, men visualiseringerne af skibets indre viser, at vi kommer til Bornholm
med en - synes vi selv - ret flot og moderne færge, siger Carsten Jensen.

Værftet i Finland holder sig hele tiden et mulehår foran tidsplanen. Færgen bliver leveret til juni næste år, og efter lidt
tilretning og testsejlads vil den være klar til at tage de første passagerer med 1. september.

Om Molslinjen
•

•

•

•
•

Molslinjen råder i dag over fire hurtigfærger, der sejler på Kattegat. Det er hurtigfærgen Max Mols og de tre
superfærger, Express 1, Express 2 og Express 3, der er blandt verdens største katamaraner
Superfærgerne kan tage op til 1.000 passagerer, 417 personbiler og 60 motorcykler samt laste campingvogne, busser og op til 30 lastbiler på en overfart
Molslinjen tilbyder med Kattegat-ruterne Aarhus-Odden og Ebeltoft-Odden en hurtig og effektiv rejse mellem Sjælland og Jylland
Molslinjen overfører godt 1,3 millioner personbilsenheder og knap 2,8 millioner passagerer om året
Lørdag 1. september næste år overtager Molslinjen besejlingen af Bornholm
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Østersørederi er tilfreds med sommermånederne
Hos rederiet Scandlines, der sejler på to ruter over Østersøen mellem Danmark og Tyskland, er tilfredshed med de tre sommermåneder, hvor trafikken blev afviklet på tilfredsstillende vis. Scandlines
ser lyst på den nærmeste fremtid, hvor rederiet med to nye færger på ruten mellem Gedser og Rostok forventer at kunne sejle stabilt med meget få aflysninger
Scandlines kan også konstatere, at færgetrafikken er vokset i sommermånederne med meget få forsinkelser, der
skyldtes forhold uden for Scandlines’ kontrol. I de allerfleste tilfælde har forsinkelserne været på under fem minutter.

I hele højsæsonen har Scandlines haft flere afgange på både ruten Rødby-Puttgarden og på ruten Gedser-Rostock
end i 2016. På Rødby-Puttgarden var der i sommermånederne over 9.000 afgange. På årsbasis kommer ruten med
fire afgange i timen døgnet op på over 34.000 afgange årligt. Det får Scandlines til at fremføre, at ruten er den hurtigste og mest stabile trafikåre mellem det europæiske fastland og Skandinavien.
Når færgerne er i havn, er der afsat 15 minutter til at få alle biler kørt fra borde og om bord. På de største rejsedage i
sommeren sørgede det personale i havnene og om bord på færgerne for, at over 4.000 køretøjer kom af og på færgerne på ruten Gedser-Rostock.
Ud over at kunne se tilbage på en sommer, hvor kunderne kom af sted til tiden, kan rederiet også glæde sig over, at
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sejladsen på Østersøen foregår så energieffektivt som muligt. På ruten Gedser-Rostock indsatte Scandlines i 2016
verdens to største hybridfærger - M/F Berlin og M/F Copenhagen. Med deres hybridsystem reduceres brændstofforbruget med to tredjedele pr. overfart pr. bil. Ud over at være mere miljøvenlige og energieffektive end de gamle færger, har de to nye færger på grund af deres størrelse siden begyndelsen af 2017 sikret tocifrede vækstrater på ruten
mellem Gedser og Rostok.

M/F Berlin og M/F Copenhagen har hver plads til 1.300 passagerer, 460 biler og 96 lastbiler. Sammen er der over 20
daglige afgange med de to færger.
Sammenlagt transporterede rederiet tæt på én million køretøjer og tre millioner passagerer i højsæsonen i år.

Færgerederi flytter fra Bornholm til Fyn

Rederiet Færgen, der har rødder i Bornholmstrafikken, forlader Bornholm og flytter til Fyn. Grunden
til, at færgerederiet sejler fra øen i Østersøen, er, at rederiet har mistet færgebetjeningen af Bornholm til Molslinjen, som overtager færgebetjeningen af Bornholm 1. september næste år

Færgen har set på, hvor hovedkvarteret skulle ligge, når Bornholm ikke længere var på rederiets rutekort. Valget faldt
på Svendborg, som er centrum for en række maritime aktiviteter og dermed et godt sted at drive rederi-virksomhed
fra, når der skal skaffes kvalificerede medarbejdere.
Færgen har ifølge fyens.dk lejet sig ind i lokaler på Ryttervej i Svendborg. Rederiets direktør, John Steen-Mikkelsen
forventer, at rederiet skal finde op til 20 nye administrative medarbejdere.
- Vi ved endnu ikke, hvor mange fra Bornholm, der vælger at flytte med. Først når det er afklaret, slår vi stillingerne
op. Det bliver primært kompetencer indenfor økonomi, it og salg, vi får brug for, siger han ifølge fyens.dk.

Fra 1. september næste år, når Færgen har sagt farvel til færgetrafikken til og fra Bornholm, vil rederiet drive Samsøfærgen mellem Sjælland og Samsø, Alsfærgen mellem Als og Fyn, Langelandsfærgen mellem Langeland og Lolland,
og Fanøfærgen mellem Esbjerg og Fanø.
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Lavere takster på Storebælt skævvrider landet
Færgerederiet Molslinjen har reageret på VLAK-Regeringen og Dansk Folkepartis aftale om at
sænke afgifterne på persontransport via Storebæltsforbindelsen med 25 procent. Molslinjen kalder
aftalen for en regional skævvridning og et tilbageslag for sammenhængskraften i Danmark.

Molslinjen’s administrerende direktør, Carsten Jensen. peger på, at billigere ture over broen har nogle alvorlige konsekvenser andre steder i landet.

- Lavere priser på Storebælt vil have negative konsekvenser for sammenhængskraften i Danmark. Hvis vi bliver nødt
til at skære i afgangene over Kattegat, vil det betyde en regional skævvridning. Uden Molslinjen’s høje sejlfrekvens
har trafikanter på strækningen mellem Jylland nord for Aarhus og Sjælland langt ringere muligheder. Det vil skabe
ulighed mellem landets store og små kommuner, og dermed biddrage til en skævvridning af hele Danmark, siger
Carsten Jensen.
I forbindelse med VLAK-Regeringens forslag til lavere takster på Storebælt kom det frem, at en takstnedsættelse på
25 procent vil øge antallet af biler over broen med mellem 3.000 og 4.500 i døgnet.

- Vi sejler på helt kommercielle vilkår, og det er svært at konkurrere med statskassen, når broen får så markante konkurrencefordele. Det vil vi blive nødt til at tilpasse vores forretning efter, siger Carsten Jensen, der peger på, at Molslinjen ikke har været hørt i processen.
- Nu forventer vi, at politikerne går i dialog med os og forklarer, hvorvidt vores forretning overhovedet har været en
del af tankerne bag dette forslag. Alternativet til kommerciel færgedrift over Kattegat vil ikke være ønskeligt - hverken
for vores næsten tre millioner årlige gæster eller for et Danmark i balance, siger Carsten Jensen.

Færgerederier advarer:

Pas på den trafikale sammenhæng

De danske færgerederier er en afgørende del af vores infrastruktur, og færgerne er med til at skabe
sammenhæng på tværs af Danmark. Men den vigtige rolle er til tider udfordret, mener Færgerederierne, der i weekenden holdt generalforsamling i Svendborg

På generalforsamlingen var der fokus på færgernes rolle i den danske infrastruktur med over 32 millioner transporterede passagerer og 9,6 millioner biloverfarter årligt.

- Der er ingen tvivl om, at de danske færger er afgørende for den trafikale sammenhæng på tværs af landet og til
vores nabolande. Fra rederiernes side skal vi hele tiden sætter kundeoplevelsen i centrum og sikrer en solid kvalitet i
vores produkt. Men i den forbindelse er det også vigtigt, at man i udviklingen af det øvrige trafiksystem indtænker
færgefartens rolle, siger John Steen-Mikkelsen, som blev genvalgt som formand for Færgerederierne. John SteenMikkelsen er administrerende direktør i Rederiet Færgen.
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For ham handler det ikke kun om, at der i lyset af den voksende trafik, som mange færgerederier oplever, skal sikres
ordentlige tilkørselsveje til færgerne.
Det handler også om den aktuelle diskussion om Storebælt, hvor VLAK-Regeringen har foreslået en takstnedsættelse. Det vil flytte flere biler over på den fynske motorvej, hvor Fyens Stiftstidende fortæller, at trafikken over syv år
er steget med 24 procent.

- Det er vigtigt, at man fra politisk hold nøje overvejer effekten af en ændring af taksterne på Storebælt. Ikke bare for
den øgede trængsel på den allerede fyldte motorvej over Fyn, men også for den øvrige transport mellem landsdelene. Her bidrager vi gerne med indsigt i betydningen af forslaget, for det kan meget vel få konsekvenser for kundernes muligheder på færgeruterne, siger John Steen-Mikkelsen.

På generalforsamlingen i Færgerederierne, blev HH Ferries administrerende direktør Johan Röstin valgt ind i bestyrelsen for Færgerederierne. Efter generalforsamlingen består bestyrelsen af formand John Steen-Mikkelsen, administrerende direktør i Danske Færger, næstformand Søren Poulsgaard Jensen, administrerende direktør i Scandlines,
Carsten Jensen, administrerende direktør for Molslinjen og altså nyvalgte Johan Röstin, administrerende direktør i
HH Ferries.
Interesserede kan hente og læse hele Færgerederiernes årsberetning her:

Færgerne til Bornholm får trådløse
løsninger fra Norge

Norsk hightech-system skal løse opgaven med at sikre stabilt internet på Molslinjen’s færger, der fra
efteråret næste år skal sejle mellem Rønne på Bornholm og Ystad i Skåne
Molslinjen har taget fat på opgave med at sikre stabilt internet på ruten og mener at have fundet løsningen i form af
norske Spectro Remote, som også har sikret stabilt internet på rederiets hurtigfærger over Kattegat.

- Vi mener at have fundet den bedst mulige løsning på en ret kompliceret udfordring, og den teknologi sender vi med
Express 1 til Bornholm, siger Molslinjen’s kommercielle direktør, Jesper Skovgaard.

Den trådløse udfordringen består i at “skyde” internet næsten 35 kilometer ud over vandet og ramme en hurtigfærge,
som bevæger sig med op mod 70 kilometer i timen. Løsningen er en gyro-stabiliseret antenne på skibet og kraftige
antenner på landsiden af både Bornholm og Sverige.
- Vi har vænnet os til, at vi kan være online overalt, og vi har lagt os i selen for at finde en løsning, som giver stabilt
og brugbart bredbånd på færgen, siger Jesper Skovgaard.

Molslinjen tager sin første tur mellem Rønne og Ystad 1. september næste år. Inden da skal Molslinjen’s teknikere på
tur til Rønne og Ystad for at finde de mest optimale steder at sætte antenner op på land.
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