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2  Danske Busvognmænd

Det siges at alle drømme kan gå 
i opfyldelse, hvis man har modet 
til at opfylde dem. Vores nye 
dobbeltdækker, TopClass S 531 DT, 
er på mange måder en drøm der er 
gået i opfyldelse – i dobbelt forstand. 
Dens majestætiske elegance, 
moderne design og imponerende 
størrelse kan nu blive en del af din 
virkelighed. Tillad dig selv at rejse, 
tænke og drømme virkelig stort  
– dobbelt op.
www.setra.dk
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TopClass S 531 DT
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Sommeren 2018 bød igen på vejsidekon-
troller af busser. Denne gang med positive 
oplevelser, men desværre også med et 
par resultater, der ikke levede op til den 
forventede standard i branchen. Det betød, 
at vi igen skulle håndtere negativ omtale i 
medierne. Selvom beskrivelsen af udfordrin-
gerne i medierne mangler vigtige nuancer, 
må vi som branche konstatere, at det ikke er 
godt nok, når der sælges persontransport 
med busser, hvor manglerne står i kø.
 Vi har alle et ansvar for at løse proble-
merne. Vognmanden i forbindelse med 
den daglige vedligeholdelse og kontrol af 
busserne. Værkstederne ved at sikre, at 
reparationer er korrekt udført. Producenter-
ne ved at udvikle tekniske overvågningssy-
stemer af f.eks. skævbremsning, da det ofte 
ikke kan mærkes af chaufføren eller ses af 
vognmanden/værkstedet.
 Færdselsstyrelsen, politiet og synsvirk-
somhederne har også et ansvar for, at de 
periodiske kontroller stemmer overens med 
de vejsidekontroller, vognmændene indkal-
des til på de danske veje. Det er en retsløs 
tilstand, hvis vognmanden den ene dag kan 
få sin bus synet i en myndighedsgodkendt 
synsvirksomhed for dagen efter at modtage 
en stor bøde, fordi politiet ved en vejside-
kontrol er af en anden opfattelse.
 Sidst har også køberne af buskørslen et 
ansvar for, at der i kontrakten og dialogen 
med vognmanden stilles relevante krav. Det 
gælder såmænd ikke blot i forhold til mate-
riel og bremser, men også alle de andre led i 
kæden, som det fremgår af denne udgaves 
fokus på overenskomster og vilkår i kørslen 
for trafikselskabernes flextrafik.
  Når medier og fagfolk kan konstatere 
fejl og mangler i branchen, rammer det alle 
– også selvom bussen stadig er det sikre-
ste transportmiddel på de danske veje. Lad 
os alle arbejde sammen for at fastholde 
dette!  
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Af: Lasse Repsholt  Foto: Sydtrafik

Rapporten fra 3F falder på et tørt sted i 
en tid, hvor løndumping i flextrafikken 
og den nye taxilovs bestemmelser 

om overenskomster til stadighed er et varmt 
emne. På den ene side er der stadig meget 
opmærksomhed om trafikselskabernes evne 
til at håndtere tilbudspriser, der indikerer løn-
dumping, og at sociale klausuler på området 
ikke overholdes. På den anden side trådte 
den nye taxilov i kraft ved årsskiftet med 
netop nye og skærpede bestemmelser i § 10 
til den anvendte overenskomst. Denne skal 
nu være på niveau med de mest repræsenta-
tive i branchen.
 Rapporten lægger en god bund for en 
saglig diskussion af løn- og arbejdsvilkår i 
flextrafikken. Visse forbehold og justeringer 
er dog kloge at tage:

•  KRIFA/KA overenskomsten er ikke med i 
billedet

•  Hvordan ses der på muligheden for provi-
sionsaflønning i flexvariabel?

•  Relevansen i forhold til de tilbud, der 
kommer ind på flextrafik.

Et blik på KA/KRIFA gør billedet komplet
COWI har alene inddraget 3F’s egne over-
enskomster i sammenligningen.  Det er et 
rimeligt valg at tage opdragsgiveren taget 
i betragtning, men dermed får man ikke et 
komplet billede af de overenskomster, der 
dækker området. Taxilovens § 10 pålægger 
vognmanden at følge det niveau, der er lagt 
af  “…de inden for det pågældende faglige 
område mest repræsentative arbejdsmar-
kedsparter i Danmark, og som gælder på hele 

3F har fået rådgivningsvirksomheden COWI til at vurdere operatørernes omkostninger 
forbundet med flextrafikkens forskellige overenskomster. Resultatet er et grundigt og 
veldokumenteret værktøj til at orientere sig om omkostningsniveauet i branchen. Selvom 
der bør tages visse forbehold for resultaterne, mener Danske Busvognmænd, at de klart 
indikerer et behov for fortsat og udvidet brug af sociale klausuler i udbuddet af flextrafik.

Sociale klausuler 
er stadig relevante

Vidste du …

at tilladelser udstedt efter den forhenværende taxilovgivning ikke er bundet af overenskomstformuleringen i den 
nye lovgivning? Det er et problem, da tilladelser udstedt efter den forhenværende lovgivning kan have en løbetid  
på op til 10 år. Det problem har Midttrafik løst ved at indskrive overenskomstformuleringen fra den nye taxilov i  
udbudsmaterialet, hvilket sidestiller gamle og nye tilladelser i flextrafikken. Kravene skal bl.a. være med til at sikre 
lige og fair konkurrencevilkår i forbindelse med den nye taxilovgivning.
 I Danske Busvognmænd bakker man op om Midttrafiks tiltag, der også vil gælde i flextrafikken for Sydtrafik 
og FynBus: ”Vi ser helst, at trafikselskaberne indarbejder løn- og arbejdsklausuler direkte i kontrakterne, og at 
håndhævelse og kontrol ligeledes ligger i regi af trafikselskabet selv, så det ikke kun er Trafikstyrelsens opgave 
at overvåge løn- og arbejdsvilkårene i branchen,” udtaler Michael Nielsen, adm. direktør i Danske Busvognmænd, 
inden han afslutter: ”Det var næppe lovgivernes intention med overenskomstformuleringen i taxiloven, at markedet 
skulle være delt op af en række tilladelser, der er omfattet af overenskomstkrav, og en række tilladelser, der ikke er  
– så Midttrafiks tiltag er bestemt kærkomment.”

Fortsætter på side 06

Specialkørslen

FOKUS

SELVKØRENDE I  

FLEXTRAFIKKEN



 Danske Busvognmænd   05

Figur 1: Antallet af tilbudspriser. Udbud af FlexVariabel i 
Midttrafik, Sydtrafik og Fynbus (FV5, vogntype 2 og 3)

Timepriser – FV5 – alm. persombil

Timepriser – FV5 – liftvogne

Figur 2: Antallet af tilbudspriser. Udbud af FlexVariabel i 
Midttrafik, Sydtrafik og Fynbus (FV5, vogntype 5 og 6)

Figur 1: Den vandrette akse angiver tilbudsprisen (timeprisen) i DKK i intervaller. 
Den lodrette akse angiver antallet af tilbud inden for de pågældende prisintervaller.  
Priserne stammer fra det fælles udbud af Flextrafik Variabel (FV5), som Midttrafik,  
Sydtrafik og Fynbus gennemførte i 2016.

Figur 2: Den vandrette akse angiver tilbudsprisen (timeprisen) i DKK i intervaller. Den 
lodrette akse angiver antallet af tilbud indenfor de pågældende prisintervaller. Priserne 
stammer fra det fælles udbud af Flextrafik Variabel (FV5) som Midttrafik, Sydtrafik og 
Fynbus gennemførte i 2016.

Rapporten kort

Rapporten Omkostninger ved persontransport 
under forskellige overenskomster, juni 2018, 
3F er udarbejdet af COWI for 3F. 
 Den har til formål at give et overblik over de 
forventede omkostninger ved flextrafik under 
forskellige overenskomster for en vognmands-
virksomhed i forbindelse med udførsel af både 
variabel- og garantikørsel. 
 Rapporten dækker de (mange) overenskom-
ster, 3F har med forskellige parter om person-
befordring i taxi og med minibus, herunder:
• ATAX
• ATD (Dansk Industri)
•  Turistbusvognmændenes Arbejds- 

giverforening (Dansk Erhverv)
• Falck (Dansk Erhverv)

Hertil kan man tilføje, at overenskomsten mel-
lem Arbejdsgiverforeningen for Turistvogn-
mænd (ATV/Dansk Industri) og 3F også kan 
betragtes omfattet, da den svarer til overens-
komsten indgået med Turistbusvognmænde-
nes Arbejdsgiverforening.
 Rapporten går til den komplekse opgave 
med en nødvendig sondring mellem de forskel-
lige forudsætninger, der lægges til grund:

For det første sondres der mellem tre  
”omkostningselementer”: 

1. Overenskomstbestemt løn 
2. Omkostninger til køretøj 
3. Øvrige omkostninger 

For det andet sondres der mellem tre former 
for flextrafik:
1.  FlexVariabel. Omkostning ved garanteret 

mindsteløn ved provisionskørsel.
2.  FlexGaranti. Omkostning ved udbetaling af 

den timeløn, der opnås ved fast- eller time-
ansættelse. 

3.  FlexVariabel med rådighedstillæg (tilkalde-
vagttillæg), hvor der er taget højde for, at 
chaufføren modtager et beløb for at stå til 
rådighed.  

For det tredje ved at sondre mellem  
fem kørselsmønstre:
1.  45 timer inkl. 8 timers overarbejde,  

kun hverdage 
2. 37 timer, normaltimer, hverdag 
3. 37 timer, nat hverdag 
4. 38 timer, primært normaltimer 
5. Variabel kørsel – åbent vognløb fra kl. 8 –  
 kl. 19. 8 timers kørsel og resten er rådighed 

Specialkørslen
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Rapportens resultater

FlexGaranti
Rapporten konkluderer for basisscenariet (37 timer, normaltimer, hverdag), at 3F’s overenskomster giver lønomkostnin-
ger i intervallet 183 kr. til 197 kr. pr. time, hvor TA, ATAX og ATD ligger i bunden af intervallet og Falck-overenskomster i 
toppen. Bemærk, at de øvrige kørselsmønstre med enten overarbejde eller arbejde i aftentimer og weekend for alle  
overenskomsters vedkommende vil udløse et tillæg og dermed en højere timeløn.
Da omkostninger til køretøj og øvrige omkostninger rimeligvis må antages at være de samme – uanset den anvendte 
overenskomst – giver det en samlet timeomkostning på mellem 319 kr. og 333 kr.
Ovenstående tal er beregnet under forudsætningen, at der køres med den “billigste” variant af de vogntyper, der efter-
spørges i flextrafikken (vogntype 2 og 3). Drives flextrafikken med liftbusser (vogntyper 5 og 6) skal timeomkostningen 
øges med cirka 35 kr. til 40 kr. timen for at opnå dækningen for anskaffelse og drift af disse større køretøjer. 

FlexVariabel
Ved kørsel for FlexVariabel er billedet et ganske andet. Her har COWI alene foretaget en sammenligning af de to taxiove-
renskomster, ATAX og ATD, der begge rummer muligheden for at aflønne på baggrund af provisionsaflønning, idet den 
garanterede mindstetimeløn er lagt til grund for sammenligningen. Her må overenskomsterne med henholdsvis Falck og 
Turistbusvognmændenes Arbejdsgiverforening antages at være ”sat af”, da variabel kørsel med flextrafik, der bestilles 
fra tur til tur, er meget sammenlignelig med traditionel taxikørsel og tilsvarende vanskelig at håndtere med alt for faste 
vilkår for aflønning, regler for fremmøde og mulighed for delt tjeneste.
På lønomkostningen er ATAX marginalt billigere (166 kr. i timen) end ATD-overenskomsten (170 kr. i timen), og de  
samlede timeomkostninger ligger i forlængelse heraf fra 301 kr. (ATAX) til 304 kr. (ATD). 

Variabel kørsel med rådighedstillæg
I to taxioverenskomster (ATAX og ATD) gives mulighed for at aftale aflønning med rådighedstillæg. Her har COWI bereg-
net den gennemsnitlige timeomkostning ved en 11 timers vagt bestående af 8 timers kørsel og 3 timers rådighed.  
Her udgør denne omkostning i snit hhv. 317 kr. timen (ATAX) og 321 kr. i timen (ATD).

det danske område.” (Taxiloven § 10) For at 
komme dette begreb nærmere lod et flertal 
i Folketinget i en betænkning til den nye 
taxilov forstå, at foruden 3F’s overenskom-
ster med ATAX og ATD var overenskomsten 
KRIFA/KA også at betragte som en repræsen-
tativ overenskomst.
 Et komplet billede bør derfor også omfatte 
KRIFA/KA overenskomsten, der dækker 
buskørsel, taxikørsel og OST-kørsel. Busma-
gasinet har ikke foretaget en komplet sam-
menligning af omkostningsniveauet mellem 
overenskomsterne, men med udgangspunkt i 
KA-overenskomstens timelønssats – der også 
er garantiløn – på 130,50 kr. (fra 1. marts 
2018) sammenlignet med ATAX’ tilsvarende 
på 136,70 kr. (fra 30. september 2018) og 
ditto fra ATD på 134,85 kr. (fra 1. marts 
2018) tyder det på, at KA-overenskomsten 
er “konkurrencedygtig” også når de øvrige 
elementer, omkostninger og tillæg, er regnet 
ind.

Flexvariabel på provision
Et andet – og lidt overset – emne i COWI’s rap-
port er spørgsmålet om adgang til at aflønne 
variabel kørsel for flextrafik efter provision 

Specialkørslen
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 ..................................................................................kr. 99,00 pr. person

Frokost anretning 
 ...............................kr. 129,00 pr. person

Quick lunch Gravad laks, mørbradbøf, ost: ..............................................kr. 139,00 pr. person

  ......................kr. 129,00 pr. person

Rio Bravo Gryde med ris og pomfritter: ..................................................kr. 172,00 pr. person               

Ingen selskaber for store – ingen for små! 
Tjek vores á la carte kort på www.riobravo.dk. For særlige ønsker kontakt os endelig. 

 
Vi glæder os til at byde jer velkommen! 

Vester Voldgade 86, 1552 Kbh. V, 
+45 33 11 75 87, booking@riobravo.dk, www.riobravo.dk

DAN
MARKS

KENDTESTE  REST
AU

RA
NT

CHAUFFØRER OG REJSELEDERE  SPISER OG DRIKKER GRATIS

CHAUFFØRER OG REJSELEDERE  SPISER OG DRIKKER GRATIS

Op til 116 afgange om dagen
RØDBY - PUTTGARDEN

PUTTGARDEN - ROSTOCK

www.bordershop.com www.bus.scandlines.dk

BorderShop i Puttgarden
og Rostock er åben alle
ugens dage. Kontakt

grupper@scandlines.com
for en Transportstøtteaftale.

Prøv også vores lækre
Onboard buffet til 

 morgen, frokost og aften.

GEDSER - ROSTOCK
2 NYE 

FÆRGER
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Det mener Danske Busvognmænd

•  Trafikselskaberne bør i forbindelse med modtagelse af tilbud på flextrafik 
sikre sig, at tilbudsgiverne aflønner på et lovligt niveau jf. taxi-lovens § 10.

•  Sociale klausuler kan supplere lovgivningens krav og udgør i højere grad et 
klart signal fra kommuner, regioner og trafikselskaber om, at der skal være 
ordnede forhold i flextrafikken.

•  Som udgangspunkt er provisionsaflønning i flextrafikken ikke ønskelig. De 
forhold, der traditionelt berettiger provisionsaflønning – chaufføren kan og 
skal selv opsøge opgaverne – er ikke til stede i flextrafikken, hvor chaufføren 
ikke har indflydelse på sin omsætning. Dette forhold bør trafikselskaberne 
tage højde for i udbuddenes sociale klausuler.

•  I takt med at effekterne af den nye taxilov slår igennem med universaltilla-
delser, bør også overenskomster og arbejdsmarkedsforhold forenkles og nor-
maliseres, så ensartede løn- og arbejdsvilkår gælder for samme type arbejde. 

og med garantibetaling. Det er muligt i ATD’s 
overenskomst, når kørslen foregår på basis 
af en taxitilladelse, mens kørsel på bag-
grund af tilladelser til offentlig servicetrafik 
kræver, at der aflønnes med en anden – og 
højere – timeløn (se evt. boksen ”Rapportens 
resultater”). 
 ATAX' og førnævnte KRIFA/KA overens-
komst åbner også op for provisionsaflønning 
i flextrafikken uanset tilladelsestypen – taxi-
tilladelse eller OST-tilladelse. Disse forskelle 
er også vigtige, når man sammenligner 
overenskomsterne.
 Lidt udenfor rapportens naturlige emne-
felt ligger også spørgsmålet om, hvorvidt det 
er i orden at aflønne chauffører, der udfører 
flexvariabel, med provisionsaflønning? 
Det mente f.eks. Trafikstyrelsen ikke i den 
administrative sagsbehandling forud for den 
dom i Højesteret, der senere blev kendt som 
NORTRA-dommen. Her havde Trafikstyrelsen 
underkendt anvendelsen af provisionsafløn-
ning med henvisning til, at “…chaufførerne 
ikke har nogen mulighed for gennem omfan-
get af deres daglige arbejdsindsats at påvirke 
omsætningen og dermed størrelsen af deres 
personlige indkomst, idet omsætningen helt 
afhænger af trafikselskabets efterspørgsel.” 
(Kilde: Domsudskrivelse fra Vestre Landsret).
Om den nye taxilov, hvor universaltilladelser 
erstatter de gamle tilladelsestyper, fører til 
en ensretning af overenskomsterne på dette 
punkt, må tiden vise. 

Kortlægningen er i høj grad relevant
COWI’s kortlægning af omkostningsniveauet 
under forskellige overenskomster er i høj grad 
relevant. En gennemgang af de tilbudspriser, 
der blev givet i forbindelse med udbuddet af 
flextrafik i Midttrafik, Sydtrafik og Fynbus 
(2016) indikerer et betragteligt gab mellem 
det omkostningsniveau, COWI har beregnet 
som dækkende, og det faktiske prisniveau. 

Gennemsnitspriser FV5, 
Midttrafik, Fynbus, Sydtrafik

COWI’s basisscenarie med 
3F’s overenskomster

FV5 vogntype og 2-3 268 kr. 301-304 kr.

FV5 liftkøretøjer 331 kr. 354-368 kr.

AABENRAA TINGLEV PADBORG BRØNDBY

DANMARKS STØRSTE BUSRUDELAGER
Tlf. 7464 4189 • www.sydglas.dk

- just better

Annonce-busmagasin.qxp_Layout 1  09/02/2018  07.12  Side 1

Gennemsnitstilbudsprisen på kørsel med 
vogntype 2 og 3 var 268 kr. og 53 % af de 
afgivne tilbud lå under dette niveau.

For liftvogne (vogntyper 5 og 6) er tilbuds-
priserne afgivet med et gennemsnit på 331 
kr. i timen, og 68 % af de afgivne tilbud ligger 
under det interval på 354 kr. til 368 kr., der 
ifølge COWI giver omkostningsdækning for 
liftkøretøjer.

Det er derfor stadigvæk relevant for trafik-
selskaberne at følge op i forhold til de tilbud, 
de modtager på flextrafik for at sikre, at der 
aflønnes i overensstemmelse med såvel lov 
om taxikørsel og sociale klausuler.
 For de 84 vogne, der blev tilbudt kontrakt 
som garantivogn (Udbud af FlexGaranti – 
FG5) – heraf 17 almindelige vogne og 67 
liftvogne – var den gennemsnitlige timepris 
270 kr. 

Specialkørslen
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scania irizar i6S

luksuriøs scania 
klar til levering
• 54+1+1 siddepladser
• ’HDH’ 3.93m, 6x2*4
• Toilet, sovekabine, klimaanlæg,  

køkken, køleskab, USB
• 220V anlæg med udtag ved hver  

dobbeltstol
• Front view kamera
• Rustfri opbygning
• 450HK SCR motor EURO 6 med 12 trins 

automatisk Opticruise gearkasse

• ESP, LDW, ACC
• DVD med 3 monitorer
• Wi-Fi
• Digitalt TV
• Fuld LED-pakke
• To ekstra dobbeltstole medfølger
• Scania Active Prediction
• Scania Driver Support
• Scania Remote Diagnostics
• Og meget mere...

Se mere på www.scania.dk/irizar

Fabriksny 4-stjernet luksusturistbus er netop 
ankommet til hurtig levering.  
 
Ring til Dan Schroeder på  
25 51 80 83 for mere information.
Mulighed for finansiel eller operationel leasing.

Økonomi fo
r ejeren 

Køreglæ
de fo

r chauffø
ren 

Komfort fo
r passagererne
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Specialkørslen

Danske Busvognmænd og den øvrige 
branche for erhvervsmæssig person-
transport har længe haft fokus på 

overenskomster og arbejdsforhold i flextra-
fikken, og det gav i den grad genlyd, da man 
med den nye taxilov til dels fik genoprettet 
retstilstanden fra før NORTRA-dommen ved 
at indskrive en ny overenskomstformulering i 
lovgivningen. Hos trafikselskaber og kommu-
ne har man også mulighed for at kontrollere 
løn- og arbejdsvilkår gennem krav i kontrak-
terne, herunder sociale klausuler.

Løn- og overenskomstforhold spiller dog ikke 
den store rolle for de mange selvkørende 
vognmænd. Som selvstændige virksom-
hedsejere har de ingen medarbejdere og er 
derfor ikke underlagt overenskomstkrav eller 
kontroller fra Arbejdstilsynet. Dette skaber 
naturligvis nogle helt andre præmisser for 
konkurrencen mellem vognmændene.

Over 200 selvkørende vognmænd
Danske Busvognmænd har spurgt fem 
trafikselskaber, hvor mange selvkørende 

vognmænd – dvs. vognmænd med max én 
vogn – de har på kontrakt i flextrafikken. En 
vognmand kan naturligvis være selvkørende, 
selvom han har mere end et køretøj i vogn-
parken, men fælles for vognmænd med kun 
ét køretøj i kontrakten er, at de efter alt at 
dømme ikke har nogen ansatte og derfor ikke 
er forpligtigede til at overholde overenskom-
ster og andre arbejdsvilkår, når de sælger 
buskørsel.
 Blandt de fem trafikselskaber Movia, 
Midttrafik, Sydtrafik, Fynbus og NT, som 
Danske Busvognmænd har rettet henvendel-
se til, finder man som minimum over 200 af 
sådanne vognmænd. I tillæg hertil kommer 
naturligvis også et stort antal operatører, der 
ikke har mere end 2 og 3 vogne i kontrakten. 
Disse vognmænd kører givetvis også selv, 
men må nødvendigvis gøre brug af ansatte  
– i hvert fald hvis de skal have alle køretøjer-
ne ud at køre på samme tid.
 Dertil kommer, at flere trafikselskaber ikke 
i øjeblikket har registreret underleverandører 
(medlemmer) hos de taxaforeninger, som har 

Vidste du …
at selvkørende busvognmænd er underlagt 
særlige arbejdstidsregler om, hvor meget de må 
arbejde ved siden af buskørslen? Reglerne er 
bl.a. defineret i Bekendtgørelse om arbejdstid 
for selvstændige vognmænd, der udfører mobile 
vejtransportaktiviteter.  

Selvkørende vognmænd er 
undtaget overenskomstkrav 
og arbejdsmiljøkontrol

Af: Michael Branner   Foto: Colourbox

Der tales med rette om overenskomster og arbejdsforhold i busbranchen, både når det 
kommer til lovgivning og kravene i det offentliges kontrakter med private vognmænd. 
Disse krav om lønforhold og arbejdsmiljø er dog ikke relevante for de mange vognmænd, 
som selv udfører deres kørsel.

FOKUSSELVKØRENDE I  FLEXTRAFIKKEN



 Danske Busvognmænd   11

Specialkørslen

Tabel 1: Hvor mange selvkørende vognmænd (dvs. vognmænd 
med max én vogn i kontrakten), kører i flextrafikken?

Movia Movia oplyser, at der var 85 aktive operatører med kun én vogn i FV6. 
Yderligere 31 havde to vogne

Midttrafik Midttrafik oplyser, at man har registreret 67 vognmænd med aftaler, 
som kun har én vogn hos Midttrafik. Derudover har man fået oplyst,  
at der køres med 7 underleverandører, som kun har én vogn. Midttrafik 
har ikke registreret underleverandører hos taxicentraler. Det vil man 
gøre fra næste udbud med driftsstart i 2019.

Sydtrafik Sydtrafik oplyser, at de har aftale med 11 vognmænd, der kun har én 
vogn og dermed må antages at være selvkørende. Derudover har 
Sydtrafik 2 vognmænd, der benytter sig af underleverandører.  
Ligesom Midttrafik har Sydtrafik ikke oplysninger om operatørernes 
antal køretøjer i taxacentraler.

Nordjyllands 
Trafikselskab

Nordjyllands Trafikselskab oplyser, at de pt har selvstændig kontrakt 
om variabel kørsel med 30 vognmænd, der har én vogn tilknyttet. 
NT har ikke oplysninger om, hvor mange selvkørende vognmænd, 
der kører for taxicentralerne.

FynBus Ikke oplyst

Vidste du …
at Danske Busvognmænd 
har 37 medlemmer 
med kun ét køretøj og 
19 medlemmer med to 
køretøjer i garagen? Over 
halvdelen af disse har 
en turistbus, mens lidt 
over en fjerdedel har en 
minibus eller personbil.

kontrakt i flextrafikken. Tidligere undersøgel-
ser har dog vist, at vognmænd i taxibranchen 
i gennemsnit har 1,3 vogne til rådighed. Det 
tyder naturligvis på en stor andel selvkøren-
de vognmænd og underleverandører, der kan 
lægges til nedenstående tal på lidt over 200 
selvkørende busvognmænd i flextrafikken i 
tabel 1.

Der bør skabes mere viden
Adm. direktør i Danske Busvognmænd 
Michael Nielsen er ikke overrasket over 
tallene fra trafikselskaberne og påpeger, at 
flextrafikken i lang tid har været et oplagt 
marked for selvkørende vognmænd, der lader 
trafikselskabet disponere dagens kørsel.  
 ”Der er så absolut intet i vejen med 
at være selvkørende vognmand. Vi har 
adskillige selvkørende vognmænd i Danske 
Busvognmænd med både ét og flere køretø-
jer i garagen. Jeg tror, at størstedelen af vores 
medlemmer har et buskørekort og tager en 
tur i ny og næ for at få enderne til at mødes 
og for at holde fingeren på pulsen blandt 
chaufførerne,” udtaler Michael Nielsen.
 ”Men med undersøgelsen vil vi gerne rette 
opmærksomhed mod, at en betydelig del 
af vognene i flextrafikken ikke er bundet af 
overenskomstforhold eller arbejdsmiljøregler, 
da chaufføren er virksomhedsejeren selv. 
Dette kan naturligvis have en indflydelse 
på prissætningen i markedet, når trafiksel-
skaberne har mulighed for at entrere med 
vognmænd, der ikke er forpligtede af et vist 
lønniveau eller af standarder for arbejdsmiljø-
et,” påpeger Michael Nielsen og uddyber: ”En 
selvstændig skal naturligvis ikke forpligtes 
til at indbetale pension og feriepenge til sig 
selv. Vi mener dog, at trafikselskaberne som 
minimum skal sørge for, at selvstændige 
underleverandører i flextrafikken skal leve 
op til samme krav som hovedleverandøren. 
Det er også rigtig fornuftigt, når NT arbejder 
på at stille uddannelseskrav til alle virksom-
hedsejere, der kører flextrafik, så vi sikrer 
en professionel tilgang, ligegyldig om der er 

tale om virksomheder med én eller mange 
køretøjer.”
 De selvkørende vognmænd – dvs. 
vognmænd med kun ét køretøj i kontrakten 
– udgør kun en mindre del af det samlede 
antal vogne, som kører for trafikselskabernes 
flextrafik. Undersøgelsen fortæller dog ikke 
noget om, hvor stor en del af omsætningen 
for flexkørslen, de selvkørende vognmænd 
står for.
 ”Selvom operatører med kun én vogn 
udgør et mindretal af de potentielle vogne, 
som trafikselskaberne har til rådighed, så kan 
de godt have en betydning for den generelle 
prissætning. Derfor bør der skabes mere 
viden og en større bevidsthed om markedet 
for flextrafikken, så politikere og transportkø-
bere i kommuner og regioner kan forholde sig 
til det produkt, de køber,” lyder opfordringen 
fra Michael Nielsen. 

Alle bør bidrage til en sund branche
Michael Nielsen understreger, at der findes 
masser af dygtige, selvkørende vognmænd, 

som bidrager til en stærk og professionel 
persontransport. Men han mener også, det er 
vigtigt, at der skabes lige konkurrencevilkår 
mellem virksomhederne:
 ”Der kan være fordele og ulemper ved at 
være både selvkørende vognmand med få 
køretøjer og en vognmand med mange biler 
i garagen. Den konkurrence skal naturligvis 
have lov til at udfolde sig. Men jeg tror også, 
det er vigtigt, vi erkender, at en hel del 
vognmænd står uden for den organiserede 
del af bus- og taxibranchen. Det kan godt 
være med til at udfordre forståelsen af, hvil-
ke kvalifikationer og hvilken professionalis-
me, man skal gå til opgaverne med. Der skal 
lyde en stærk opfordring til alle vognmænd 
om at tage del i arbejdet med at sikre en 
stærk branche for persontransport. Vi har 
gjort vores ved at sikre en stærk forening i 
fremtiden i kraft af Dansk PersonTransport, 
som vil komme til at tale persontransportens 
sag på tværs af alle slags køretøjer og vogn-
mænd i alle størrelser,” lyder opfordringen 
fra Michael Nielsen.  

"Der er så absolut intet i vejen med at 
være selvkørende vognmand. Vi har 

adskillige selvkørende vognmænd i Danske 
Busvognmænd med både ét og flere køretøjer 

i garagen. Jeg tror, at størstedelen af vores 
medlemmer har et buskørekort og tager en tur i 
ny og næ for at få enderne til at mødes og for at 
holde fingeren på pulsen blandt chaufførerne."
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Specialkørslen

SafeNcare: 
”Vi skaber fordele for selvstændige 
vognmænd gennem volumen” 

Virksomheden SafeNcare så dagens lys tilbage i 2014. Dengang 
var det som en traditionel vognmandsvirksomhed, hvor man 
bød ind som operatør for flextrafikken og udførte kørslen med 

egne køretøjer og chauffører. 
 I 2017 valgte tre partnere i SafeNcare at omdanne virksomheden 
markant, og det har resulteret i en model, hvor SafeNcare ikke længere 
har nogen køretøjer i garagen, andet end de køretøjer, der bruges som 
reservevogne for de selvstændige vognmænd i akutte tilfælde.
 ”Vi ville tænke forretning på en anden måde end hidtil. Vi kom i 
kontakt med vores nuværende partner, som allerede havde konceptet 
med underleverandører kørende på Sjælland [DPT Flextransport, red.] 
og førte dette koncept videre til Fyn og Jylland. Den måde vi driver 
vores forretning på skaber en sund forretning og gode muligheder for 
at køre som selvstændig vognmand for os,” fortæller Bülent Karakoc, 
driftsdirektør og partner i virksomheden.
 SafeNcare har selv flere OST-tilladelser, hvilket er en forudsæt-
ning for at byde ind på kontrakter hos trafikselskaberne – i SafeNcare 
er de tre partnere i øvrigt i besiddelse af vognmandsbeviser til  
både bus og taxi. Men i stedet for at udføre kørslen selv, udliciterer 
SafeNcare den kørsel, de har kontrakt på med trafikselskabet, til 
selvstændige vognmænd, som kører under SafeNcares paraply. 

Af: Michael Branner   Foto: Adobe Stock, SafeNcare

I virksomheden SafeNcare har man specialiseret sig i at udlicitere og servicere selvkørende 
vognmænd i flextrafikken. Gevinsten for vognmanden er ifølge SafeNcare større rabataftaler, 
support på de svære områder og frihed som selvstændig.

Volumen skaber fordelen
”Vi stiller naturligvis samme krav til vores underleverandører, som 
trafikselskabet har stillet i kontrakten. Men ved at blive en del af 
samarbejdet med SafeNcare får de selvstændige vognmænd ad-
gang til en lang række rabataftaler på f.eks. diesel, værksteder og 
en masse andre rabataftaler, som går direkte til vognmanden selv. 
Vi sørger for forsikringerne til bilerne samt kontrol inden driftsstart 
og stiller revisionshjælp og rådgivning til rådighed. Disse aftaler 
og services ville en vognmand med kun en enkelt bil, der lige er 
startet i branchen, naturligvis ikke kunne forhandle hjem,” forklarer 
Bülent Karakoc.
 Som en central del af forretningsmodellen står kontrakten med 
trafikselskabet naturligvis. Det er således SafeNcare, der står for 
kontakten med trafikselskabet og den jura og dialog, der hører med.
 ”I mine øjne hjælper vi de selvkørende vognmænd, som ikke har 
lyst til at beskæftige sig med den omfattende udbudsjura, der følger 
med afgivelsen af et tilbud. Vi står på den måde for den omfattende 
administration, mens vognmanden kan nyde sin selvstændighed og 
drive sin virksomhed, som han har lyst til,” udtaler Bülent Karakoc.
 Skulle bilen bryde sammen står SafeNcare også til enhver tid til 
rådighed for vognmanden:

FOKUS

SELVKØRENDE I  

FLEXTRAFIKKEN
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Lalandia i Billund · Ellehammers Allé 3 · 7190 Billund · Telefon 7614 9467
www.lalandia.dk/sandgallery

Arrangér en spændende oplevelsestur til 
sand skulpturparken, hvor dygtige internationale 

 kunstnere har skabt de mest imponerende 
skulpturer i sand. Temaet er vilde dyr, og vil 

kun kunne opleves i 2018. 

Besøg også Lalandia Centret, hvor caféer, 
butikker og underholdende aktiviteter venter. 

SANDSKULPTUR-
PARKEN

ved Lalandia i Billund 

Efterårets udflugtsmål

Særligt til 
Danske 

Busvognmænd

Pakketilbud til Danske Busvognmænd
Aftalen mellem Lalandia og Danske Busvognmænd 
 betyder, at vi kan tilbyde tre fordelagtige pakketilbud 
med entré og forplejning. Bestil hos Lalandia på mail 
LB-event@lalandia.dk eller på tlf. 7614 9467. 
Se de mange medlemsfordele til busvognmænd på 
www.db-dk.dk/lalandia

Specialkørslen

”Vi hjælper vognmanden med at 
finde en løsning, så han kan komme 

ud at køre, hvis han vil.”

”Vi hjælper vognmanden med at finde en løsning, så han kan komme 
ud at køre, hvis han vil,” udtaler Bülent Karakoc. Skulle vognmanden 
blive syg eller trænge til en fridag, er det også SafeNcare, der tager 
sig af at finde en anden leverandør til kørslen, oplyser Bülent Karakoc.

SafeNcare: Overenskomster ikke en faktor 
Bülent Karakoc medgiver, at SafeNcare med deres forretningsmodel 
ofte ikke er omfattet af f.eks. Fynbus’ lønklausuler i kontrakterne og 
overenskomstkrav i lovgivningen, da langt de fleste underleveran-
dører består af selvkørende vognmænd. Men det er ifølge ham ikke 
det, der har været den drivende faktor i forretningen eller de priser, 
virksomheden byder ind med.
 ”Det har ikke været med tanke på overenskomster, at vi har 
startet denne forretningsmodel op. De skarpe priser, vi byder ind 
med, er et resultat af de fordelagtige rabataftaler og den effektive 
administration, vi kan stille til rådighed for vores underleverandører. 
Det giver kort sagt lavere omkostninger,” udtaler Bülent Karakoc 
og påpeger, at flere andre virksomheder i flextrafikken – som med 
ansatte chauffører er forpligtide af kontrakternes lønklausuler og 
lovgivningens overenskomstkrav – byder ind med priser på niveau 
med SafeNcare. Bülent Karakoc tilføjer, at SafeNcare er lige så inte-
resseret som alle andre leverandører i et fair marked og forbedrede 
udbudsvilkår i flextrafikken.
 ”Vores dør er altid åben, og alle er velkomne til at besøge os. Vi 
og vores underleverandører har været igennem Fynbus’ kontroller 
på området og har intet at skjule. De har fået vores regnskaber og 
kunne konstatere en rentabel forretning, der overholdt udbudsbe-
tingelserne,” beretter Bülent Karakoc og påpeger, at SafeNcare også 
har underleverandører, som har chauffører ansat, og som dermed 
naturligvis er omfattet af overenskomstklausuler og den tilhørende 
lovgivning.
 ”Vores forretningsmodel er en mulighed for nyopstartede vogn-
mænd til at drive deres egen virksomhed i flextrafikken. De har må-
ske altid haft en drøm om at være selvstændige. Det er mennesker, 
der nyder den frihed livet som selvstændig giver og ikke nødvendig-
vis vil arbejde fuldtid. De selvkørende vognmænd hos SafeNcare har 
alle deres eget vognmandskursusbevis og deres egen OST-tilladelser 
tilknyttet deres egen virksomhed,” fortæller Bülent Karakoc og  
tilføjer, at man også har hjulpet flere ledige i gang med modellen. 
 SafeNcare arbejder i øjeblikket sammen med ca. 80 vognmænd 
i flextrafikken. Heraf er størstedelen selvkørende med ét køretøj i 
størrelsen M1. SafeNcare kører flextrafik for FynBus, Sydtrafik og 
Midttrafik.        

Bülent Karakoc, driftsdirektør 
og partner i SafeNcare.
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Specialkørslen Køretøj og teknik

FynBus indskærper regler  
om brug af underleverandører

I forbindelse med flexkørsel anvender 
vognmænd ofte underleverandører i det 
omfang, de finder det nødvendigt. Men 

jf. de gældende udbudsregler kan trafiksel-
skaberne ikke blande sig i entreprenørers og 
eventuelle underleverandørers indbyrdes or-
ganisering. Ud fra den erkendelse har FynBus 
besluttet at understrege en række relevante 
og nødvendige krav i såvel udbudsmateriale 
som i kontrakten i forbindelse med entre-
prenørers eventuelle anvendelse af under-
leverandører. Det drejer sig kort fortalt om 
en indskærpelse af, at de regler der gælder 
for leverandørerne omkring overholdelse af 
overenskomster m.v., også gælder for deres 
underleverandører – altså en slags kædean-
svar.

Af: Nikolas Németh   Foto: Fynbus.dk

FynBus har besluttet at understrege en række relevante og nødvendige krav i udbuds-
materialet og kontrakterne i forbindelse med anvendelse af underleverandører. Et godt 
initiativ, mener Dansk Taxi Råd og Danske Busvognmænd, så den nødvendige brug af 
underleverandører ikke udnyttes til at omgås overenskomstmæssige forhold.

FynBus' juridiske enhed vurderer dog også 
på baggrund af aftaleretlige principper, at 
FynBus ikke kan hindre brugen af underleve-
randører, og at FynBus må acceptere, at en 
direkte aftalepart (vognmand) må gøre brug 
af underleverandører under nærmere fastsat-
te vilkår. FynBus kan dog i udbudsmaterialet 
fastsætte minimumskrav til tilbudsgiverens 
egnethed, og det kan indirekte få betydning 
for brug af underleverandører, hvilket Fynbus 
overvejer i skrivende stund.
 Dansk Taxi Råds formand Torben Kirketerp 
ser positivt på Fynbus vilje til at konkretisere 
reglerne: ”Mange vognmænd og taxiselska-
ber har jo til tider brug for underleverandører, 
men det er vigtigt, at brugen af underleve-
randører ikke kan udnyttes til blandt andet 

at omgås overenskomstmæssige forhold. Så i 
Dansk Taxi Råd ser vi meget positivt på dette 
initiativ.” 

FOKUS

SELVKØRENDE I  

FLEXTRAFIKKEN
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Region Sjælland 
udfører  
besparelser for  
kollektiv trafik
Nye økonomiske betingelser bety-
der, at Regions Sjælland svinger 
sparekniven. Dette medfører bety-
delige nedskæringer i den kollektive 
trafik og dermed færre busser.
 Nu er syv ud af otte partier i 
Regionsrådet gået sammen om en 
aftale, hvor de blandt andet skærer 
11 millioner kroner i budgettet 
for 2019 på den kollektive trafik. 
“Driften af busser og tog er en 
meget stor udgiftspost i Region 
Sjællands budget for Regional 
Udvikling”, siger Heino Knudsen 
(S), regionsrådsformand i Region 
Sjælland, i en pressemeddelelse. “Vi 
er derfor også tvunget ud i at finde 
besparelser på den kollektive trafik 
i Region Sjælland. Desværre har vi 
ingen andre muligheder, da vi af 
regeringen er forpligtet til ikke at 
bruge flere penge end den ramme, 
som regeringen tildeler os. Vi vil 
gøre alt, hvad vi kan for at minimere 
konsekvenserne for borgerne. Det 
er vigtigt, at de unge kan komme til 
skole og fritidsaktiviteter, og at der 
er et alternativ til at tage bilen, når 
man skal på arbejde.”
 Region Sjælland har endnu ikke 
meldt ud hvilke busruter, som vil bli-
ve ramt af besparelserne. Hen over 
efteråret skal Udvalget for trafik, 
infrastruktur og miljø dog komme 
med forslag til en samlet besparelse 
på 20 millioner indenfor bus- og 
togdrift. 

KORT 
OM...
BUSSEN

Egons A/S overtager aktiviteterne 
i Ørslev Turistbusser
Egons A/S har med virkning fra 1. juli 2018 overtaget aktiviteterne i Ørslev Turistbusser, 
som er den del af Ørslev Koncernen, der omhandler turist- og bestillingskørsel.
 ”Hos Egons er vi meget glade for at kunne byde medarbejdere samt kunder i Ørslev 
Turistbusser velkommen indenfor i Egons forretning. Det er et rigtig godt match for os 
og passer godt ind i den vækststrategi, som vi har hos Egons,” udtaler Mogens Pedersen, 
adm. direktør i Egons.
 Egons og Ørslev har gennem en årrække haft et rigtig godt samarbejde og overtagel-
sen af Ørslev Turistbusser sker som en naturlig del af dette samarbejde. Adm. direktør 
i Ørslev Ole Pedersen tilføjer: ”Det har været en god proces, og det har været meget 
vigtigt for mig at finde en god og troværdig køber til Ørslev Turistbusafdeling. Egons og 
Ørslevs DNA, føler jeg, passer godt sammen og derfor har det været muligt, at finde en 
god løsning for parterne og ikke mindst for medarbejderne og kunderne.”
 Den øvrige del af Ørslev Koncernen, Ørslev Turisttrafik, som håndterer rutebuskørsel 
og Ørslev Rejser, fortsætter som hidtil. Indtil videre ønsker Egons at fortsætte Ørslev 
Turistbusser under samme navn og logo samt med samme farver på busserne.
 ”Vi oplever hos Egons en god vækst på Sjælland og specielt i Københavnsområdet. Vi 
vil meget gerne understøtte væksten og betragter Ørslev som et meget stærkt brand i 
markedet,” tilføjer Mogens Pedersen, adm. direktør i Egons.

VIDSTE DU ...
at trafikken på de danske motorveje er steget med 
næsten en tredjedel i løbet af de sidste 10 år? 
Vejdirektoratets opgørelser viser desuden, at 
trafikken er steget med 40-45 % på nogle af de 
værst belastede strækninger i myldretiden. 
 

Busselskab 
opruster massivt 
på ruten Aalborg
-København
Der bliver nu sat endnu flere busser ind mellem Nordjylland og København.
 Fra mandag 3. september udvider busselskabet Kombardo Expressen antallet af 
daglige afgange til og fra hovedstaden fra to til seks.
 ”Vi har måske fået lidt hjælp til at komme godt i gang på ruten fra Aalborg, fordi der 
ikke har været direkte tog. Nu opruster vi for at holde fast i de kunder,” siger Jesper 
Maack, kommunikationschef hos Mols- linjen, der står bag Kombardo Expressen sammen 
med Herning Turist.
 Busselskabet, der har kørt fra Aalborg til hovedstaden siden 17. maj, vil køre med den 
udvidede køreplan frem til og med efterårsferien, hvorefter man vil evaluere tiltaget.
 Hos DSB hilser informationschef Tony Bispeskov konkurrencen velkommen, oplyser 
Nordjyske.
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Af: Michael Branner  Foto: Adobe Stock

Tilbage i 2016 fik Nordjyllands Trafik-
selskab udarbejdet en omfattende 
analyse af niveauet og kompeten-

cebehovet i trafikselskabernes flextrafik. 
Undersøgelsen blev til efter en længevaren-
de dialog med organisationer og vognmænd 
om forholdene i branchen og ikke mindst 
udfordringer og visioner for fremtiden.
 Undersøgelsen viste, at flere vogn-
mandsvirksomheder muligvis kan mangle 
kompetencer inden for IT, personaleledelse, 
kommunikation og økonomi, hvis de skal kun-

ne leve op til forventningerne til fremtidens 
persontransport.

Krav til branchen
”Det er bestemt ikke, fordi NT har behov 
for at give udtryk for specifikke problemer 
med flextrafikken. Vi har virkelig ikke mange 
klager i forhold til de 1,5 mio. ture, der køres 
hvert år,” understreger Nicolai B. Sørensen, 
underdirektør i Nordjyllands Trafikselskab. 
Han påpeger dog, at vejen til at blive 
selvstændig vognmand og få en kontrakt 

i flextrafikken er kort. Det er derfor i dag 
relativt let at få adgang til markedet. 
 ”Det er sådan set godt med en branche, 
der kan optage mennesker, der har lyst til at 
blive selvstændige. Når det er sagt, så ser  
vi et marked, hvor der er virksomheder 
med næsten 100 års erfaring, men også 
virksomheder, der nærmest er opstået fra 
den ene dag til den anden. Det kan være en 
chauffør, der blot har kørt et eller to år for 
en vognmand, og så vil skæbnen – selvom 
det er undtagelsen – at han vinder en større 

Nordjyllands Trafikselskab har i fællesskab med de øvrige trafikselskaber arbejdet på en 
uddannelse for flextrafikken rettet mod vognmændene. I projektet har man inddraget 
hele branchen og håber snart på at være klar med et udspil. Formålet med uddannelsen er 
at sikre fagligheden hos store virksomheder såvel som selvkørende vognmænd. Danske 
Busvognmænd og Dansk Taxi Råd bakker op om projektet og understreger, at et evt.  
kursuskrav også bør gælde underleverandører.

Særlig vognmands-
uddannelse skal stille 
krav til alle operatører 
i flextrafikken 

FOKUSSELVKØRENDE I  FLEXTRAFIKKEN
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kontrakt i flextrafikken. Er det godt nok, at 
en virksomhed med så lidt erfaring har så 
let adgang til markedet?” spørger Nicolai B. 
Sørensen og påpeger, at frafaldet af kravet 
om vognmandsuddannelsen for at opnå tilla-
delse i den nye taxilov kun har øget behovet 
for trafikselskabernes fokus på uddannelse 
blandt operatørerne.

Særlig uddannelse skal bygge ovenpå
NT har derfor i samarbejde med hele 
branchen nedsat en national arbejdsgruppe 
med repræsentanter fra trafikselskaber og 
Transporterhvervets Uddannelser (TUR), der 
det sidste års tid har arbejdet på at sammen-
sætte et modulopbygget uddannelsesforløb 
målrettet vognmænd, der udfører flextrafik.
 ”Uddannelsesforløbet rummer mere end 
den uddannelse til taxi-, OST-, og limousine-
vognmænd, som blev fjernet med den nye 
taxilovning,” forklarer Heidi Livoni, der leder 
uddannelsesprojektet i Nordjyllands Trafik-
selskab. ”Den modulopbyggede uddannelse 
omfatter også undervisning i en dybere 
forståelse af udbud og kontrakter, IT-syste-
mer, kommunikation, personalestyring og 
ikke mindst kundernes behov i flextrafikken,” 
uddyber Heidi Livoni og understreger, at ud-
dannelsen henvender sig til vognmænd med 
kontrakt i et trafikselskab, men i lige så høj 
grad drift- og personaleansvarlige i virksom-
heden.
 ”Målet med uddannelsen er at løfte 
bundniveauet og fastholde den høje kundetil-
fredshed i flextrafikken. Vi forventer også, at 
uddannelsen resulterer i en højere tilfreds-
hed med samarbejdet blandt vognmænd 

Danske Busvognmænd og Dansk Taxi Råd mener:

•  En landsdækkende modulopbygget uddannelse er en god måde at dække kompetencebehovet i flextrafikken på efter 
fjernelsen af kravet om et vognmandskursus i taxiloven – en mangel i den nye taxilov, som ærgrer både Danske  
Busvognmænd og DTR.

•  Indførelse af udbudskrav om en vognmandsuddannelse rettet mod flextrafikken kan være en rigtig god måde at løfte 
bundniveauet i flextrafikken på. Flextrafikken udgør, sammen med special- og handicapkørslen, den mest udfordren-
de og krævende erhvervsmæssige personbefordring.

•  Prispres har ifølge branchen længe været et problem i flextrafikken – konkurser og lykkeriddere er både ødelæggende 
for branchen og flextrafikken. Et kursuskrav til alle operatører – inkl. underleverandører! – vil sørge for, at alle vogn-
mænd har bedre forudsætninger for at drive en sund og bæredygtig forretning i flextrafikken.

•  Det er vigtigt, at udbudskravene tænkes sammen med den lovpligtige uddannelse til busvognmænd – der stadig 
gælder – og den taxivognmandsuddannelse, som mange vognmænd allerede har. Der er ingen grund til at dobbelt- 
uddanne vognmændene, når de allerede har et lovpligtigt kursusbevis, som er godkendt af Trafikstyrelsen.

Info om flextrafikken

•  I branchen bag flextrafikken er 
der – til forskel fra den almin-
delige rutetrafik – ikke sket en 
udvikling fra mange mindre 
entreprenører på markedet til 
færre, men større regionale, 
nationale og internationale 
spillere.

•  I flextrafikken er man interes-
seret i at fastholde konkurren-
cen blandt de mange mindre 
entreprenører.

•  I branchen bag flextrafikken  
etablerer flere og flere chauf-
fører sig som selvstændige 
vognmænd. Det kan på den 
ene side være positivt, men 
det skaber også en stor trafik 
ind og ud af branchen, som 
kan være en udfordring i 
forhold til at sikre en stabil 
branche, hvor virksomheder-
ne har vækstmuligheder og 
kan skabe trygge forhold for 
medarbejderne.

•  Størstedelen af kundegruppen 
i flextrafikken er patienter, 
fysisk handicappede, psykisk 
syge, specialskolebørn o.l., 
hvilket kræver både faglige og 
sociale egenskaber hos chauf-
førerne. Samlet set oplever 
både branche og transportkø-
bere en udvikling, der betyder, 
at kompetencer og ledelse i 
virksomhederne skal styrkes.

og chauffører, og at det kan forbedre den 
daglige dialog,” uddyber Heidi Livoni

Et kontraktkrav i fremtiden
Uddannelsesprofilen – der stadig er under 
udarbejdelse – omfatter fire moduler, der 
strækker sig over i alt 20 dage. 
 Det er målsætningen med projektet, at 
den modulopbyggede uddannelse på sigt vil 
indgå som et krav hos alle trafikselskaber til 
de vognmænd, som vil byde ind på kørslen i 
flextrafikken. 
 Ifølge Heidi Livoni er det ambitionen, at 
uddannelsen skal bygge oven på og ikke 
gentage de elementer af de lovpligtige 
vognmandsuddannelser, mange vognmænd 
allerede har været på. NT kan dog endnu ikke 
garantere udformningen og påpeger, at det 
naturligvis er en udfordring, når målgruppen 
har forskellige forudsætninger. Heidi Livoni 
understreger ligeledes, at implementeringen 
af uddannelseskravet i kontrakterne ikke er 
på plads endnu, og at man ser frem til en 
nærmere dialog med branchen om, hvorledes 
det gøres mest hensigtsmæssigt, når indhol-
det for uddannelsen er på plads.
 ”Det er vigtigt, at både trafikselskaber og 
vognmandsorganisationer samarbejder om at 
udvikle flextrafikken, så vi kan skabe en po-
sitiv udvikling for erhvervet. Det er vigtigt, at 
alle bidrager til en sund branche, og at der er 
gode partnerskaber – det kan vi kun sikre ved 
samarbejde. Det handler ikke kun om at sikre 
kompetencerne i erhvervet efter fjernelsen af 
den lovpligtige taxiuddannelse, men også om 
at sikre et ordentligt niveau for flextrafikken i 
fremtiden,” afslutter Heidi Livoni.  

"Målet med uddannelsen er at løfte 
bundniveauet og fastholde den høje 

kundetilfredshed i flextrafikken."



18  Danske Busvognmænd

Specialkørslen

Udbudskrav spænder 
ben for konkurrencen

Ifølge de tre trafikselskaber er beslutnin-
gen taget under hensyntagen til planlæg-
ningen i flextrafik, der fungerer bedst, når 

der er mulighed for at benytte hastigheder 
på op til 110 km/t i køretøjerne, og at hastig-
heden i øvrigt er ens for alle køretøjer.
 Dette argument undrer Danske Busvogn-
mænd, der påpeger, at alle EU-typegodkend-
te busser må køre 100 km/t på motorvejen, 
og at man med en sådan grænse dermed 
havde åbnet for hele markedet:
 ”Vi har ærligt talt svært ved at forstå, at 
en forskel på 10 km/t på motorvej, kan gøre 
den store forskel i trafikplanlægningen. Det 
virker helt ude af proportion at udelukke 
så mange tilbudsgivere ved ikke at sætte 
grænsen ved 100 km/t, som vi allerede har 
foreslået de tre trafikselskaber,” udtaler 
Michael Nielsen, adm. direktør i Danske 
Busvognmænd, og understreger, at det under 
alle omstændigheder er chaufføren i det 
konkrete køretøj – og hverken vognmand, 
flextrafik eller udbudskrav – der bestemmer, 
hvor meget der skal trykkes på speederen.

Overgangsordning lukker  
for konkurrencen
Samtidig er ulemperne for flextrafikken 
store. Virksomheder, der ikke i dag råder 
over OST-, taxi- eller EP-tilladelser efter den 
nye taxilov, er nemlig afskåret fra at byde 
på kørslen – med mindre man er heldig at 
vinde en af de få EP-tilladelser, der trækkes 
lod om, indtil tilladelserne gives fri i 2021. 
Både etablerede og nystartede virksomheder 
afskæres dermed fra at byde på opgaven, da 
en bustilladelse – som kan søges på ganske 
normal vis af alle vognmænd – ikke vil kunne 

Af: Michael Branner  Foto: Adobe Stock 

Flere busvognmænd spærrede øjnene op, da de læste kravene for Midttrafiks, Sydtrafiks 
og FynBus’ 6. udbud af FlexGaranti. Under kravene til alle vogntyper fremgik det 
nemlig, at ”alle vogne skal kunne køre mindst 110 km/t.” Det betyder reelt, at busser, 
der maksimalt må køre 100 km/t, er udelukket fra udbuddet. Helt ude af proportioner, 
mener Danske Busvognmænd, og et decideret selvmål, da adgangen til EP-tilladelser for 
personbiler er stærkt begrænset frem til 2021. Efter dialog med Danske Busvognmænd 
har trafikselskaberne meldt ud, at kravet ikke kommer til at indgå i FlexVariabels 6. udbud 
til efteråret.

løse opgaven i overensstemmelse med 
udbudskravet.
 ”Det mindsker naturligvis konkurrencen, 
når man med et pennestrøg udelukker et 
helt erhverv fra en opgave, der ellers er ble-
vet varetaget professionelt i årevis. Busser 
udgør en væsentlig del af kapaciteten i de 
tre regioner – navnlig i forhold til befordring 
af kørestolsbrugere, der kræver køretøj med 
lift,” udtaler Michael Nielsen.

Køre- og hviletidsregler i vejen 
for trafikselskaberne
Trafikselskaberne har også i dialogen med 
Danske Busvognmænd givet udtryk for, at 
hensynet til køre- og hviletidsreglerne – som 
busser er underlagt – giver trafikselskabet 
besværligheder med at afvikle flextrafikken.
 ”Pauser i forbindelse med køre- og 
hviletid er lovpligtige for buschauffører og 
er defineret af hensyn til trafiksikkerheden 
og chaufførens arbejdsmiljø,” pointerer 
Michael Nielsen. ”Det er ret uheldigt, at de 
offentlige trafikselskaber mener, sådanne 
ganske fornuftige hensyn er udslagsgivende 
for, hvilke slags køretøjer, man vil bruge i 
flextrafikken.” 
 Alt i alt betragter Danske Busvognmænd 
forløbet og beslutningen som ret beklagelig.
 ”Denne ret væsentlige ændring af 
udbudsvilkårene har ikke været genstand 
for en forudgående behandling i relevante 
kontaktudvalg for flextrafik. Den er med 
andre ord truffet hen over hovedet på 
branchen. Branchens opgave er naturligvis 
at levere den ydelse og det materiel, der 
efterspørges, men i denne sag synes vi, at 
beslutningen savner fornuft og proportioner. 

Vi vil virkelig appellere til, at lignende sager 
håndteres anderledes i fremtiden,” lyder det 
fra Michael Nielsen.
 Michael Nielsen glæder sig derfor over, at 
trafikselskaberne efter en nærmere dialog 
med Danske Busvognmænd, har meldt ud, at 
det kommende 6. udbud af FlexVariabel ikke 
vil være omfattet af et lignende krav.  



 Danske Busvognmænd   19

Seminar om kundetilfredshed 
i den kollektive (bus)trafik 

Generel økonomisk vækst, flere, bedre og billigere personbiler (øget bilejerskab) og en bevægelse mod alternative 
mobilitetsformer og deleøkonomi betyder, at den kollektive (bus)trafik er i hård konkurrence om borgernes valg af 
transportmiddel.  

1.  Er branchen skarp nok i denne konkurrence? 

2.   Hvordan bidrager kundetilfredshed og målingerne af denne i den forbindelse:  
Som et afrapporteringsværktøj til trafikselskaber og bestillere eller som et værktøj 
til at udvikle og forbedre den service, som trafikselskab, busselskab og chauffør i 
fællesskab leverer? 

3. Skal vi styrke det fælles arbejde med at løfte branchens image? 

Af: Redaktionen   Foto: Colourbox

Sæt kryds i kalenderen onsdag den 3. oktober 2018 kl. 10.00 til kl. 16.00, hvor Danske 
Busvognmænd afvikler seminar om kundetilfredshed i samarbejde med blandt andre 
FynBus, der er værter for arrangementet på Tolderlundsvej 9, 5000 Odense C.

Kundetilfredshed i den kollektive bustrafik  
– hvad ved vi om kunderne?...så vidt vi ved? 
Oplæg ved Per Claus Bech, Senior Director –Transportation, Epinion 
 
Bagvedliggende årsager til transportvalg  
og mulighedsområder 
Line Sassersen, Movia 
 
Præsentationer af praktiske eksempler fra blandt andre: 
Winnie Hoyer, Landechef Flixbus 
Thomas Dalgaard Mikkelsen, Sektionschef kontrakter i Midttrafik 
Mads V. Olesen, adm. direktør Strömma 

Passagerer og personale – hvad er potentialet? 
Susanne Arup, Svenskt Kvalitetsindex – a part of EPSI Rating Group
 
Ny, fælles national passagertilfredshedsmåling 
Signe Asser Møller, Bus & Tog, Rejsedata 
Dagen afsluttes med en evaluering og debat med deltagelse af: 
Laura Kirch Kirkegaard, Forbrugerrådet TÆNK, Passagerpulsen 
Torben Lund Kudsk, Forenede Danske Motorejere 
Claus Bondam, Cyklistforbundet 

Du kan melde dig til arrangementet inde på Danske Busvognmænds 
hjemmeside under ’Selvbetjening – Arrangementer’.

Kollektiv trafik

For at besvare nogle af de spørgsmål har vi 
samlet en række oplægsholdere og eksperter
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I samarbejde med ERTICO – ITS Europe’s danske direktør Jacob Bangs-
gaard inviterer Danske Busvognmænd medlemmer og associerede 
medlemmer til gratis at besøge ITS World Congress i Bella Center i 

København.
 ITS – intelligente transportsystemer – er i den grad i fokus i disse år 
som en vigtig medspiller i den bæredygtige udvikling i især de større byer, 
som mange steder i verden er præget af trafikkaos og forurening.
 På kongressen præsenteres blandt andet førerløse busser og taxier 
samt den nye Rejseplan-app ”MinRejseplan”, som føjer taxier, samkørsel, 
bycykler og delebiler til den hidtidige rejseplan med bus, tog og metro. 

Prøv en førerløs bus 
og kom på rundtur på ITS 
World Congress i København

Besøg messen på egen hånd

Har du ikke mulighed for at deltage i arrangemen-
tet, men stadig er nysgerrig efter at se den nyeste 
udvikling indenfor ITS, kan du på Danske Bus-
vognmænds hjemmeside under ”Arrangementer” 
finde en gratis adgangskode til kongressen, så du 
kan besøge den på egen hånd, når du har lyst.

Programmet for det af Danske Busvognmænd organiserede arrangement er:

Torsdag den 20. september

Kl. 09.30  Vi mødes ved Bella Center Metro St. og tager den førerløse bus til udstillingen
Kl. 10.00  Rundvisning på udstillingen for at se den nyeste ITS-teknologi, som også kommer i busserne
  v/ Jacob Bangsgaard, ERTICO – ITS Europe
Kl. 11.00  Arrangementet slutter

Tilmelding kan ske via den mail fra Conference Manager, der allerede er sendt ud til både medlemmer og associerede 
medlemmer. Du kan også tilmelde dig via vores hjemmeside db-dk.dk under ”Arrangementer”.
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Velkommen til ITS World 
Congress 2018 i København

Københavns Kommune er vært for ITS 
World Congress 2018, der finder sted 
i Bella Center d. 17.-21. september. 

Her vil 10.000 besøgende, 4.000 delegerede 
samt virksomheder og organisationer fra 
Smart Cities og ITS sektoren mødes for at få 
inspiration, dele viden og udvide netværket. 
 Kongressens hovedtema er ”Quality 
of Life”, og sigtet er at øge livskvaliteten 
gennem bæredygtige, effektive og smarte 
ITS-løsninger samt skabe levende, sunde og 
grønne byer. Kongressen understøtter der-
med Københavns vækststrategi og planerne 
for bæredygtig udvikling i Storkøbenhavn. 
 Intelligente transportsystemer kan bl.a. 
bidrage til øget livskvalitet blandt borgerne 
ved at skabe et bedre flow i trafikken, større 
trafiksikkerhed, bedre luftkvalitet og give 
aktuel information om trafikken her og nu.

København skal være CO2-neutral i 2025
København er blandt verdens førende, når 
det gælder en grøn by med bæredygtige 
transportløsninger, trafiksikkerhed og 
fremkommelighed. Københavns Kommunes 
bærende ambition er at blive den første 
CO2-neutrale by i verden i 2025. For at 
opnå dette arbejder kommunen målrettet 
på at vælge de bedste og mest innovative 
trafikløsninger, som forurener mindst muligt 
samtidig med, at trafikken glider og gør byen 
fremkommelig.
 Københavns Kommune faciliterer f.eks. 
udviklingen af en ny app, der vil guide chauf-

Af: Steffen Rasmussen, Københavns Kommune    Foto: itsworldcongress

Om få uger er Københavns Kommune vært for den største internationale kongres for 
intelligente transportsystemer (ITS). Kongressens hovedtema er ”Quality of Life”, og 
sigtet er, at ITS-løsninger skal bidrage til øget livskvalitet blandt borgerne og skabe 
levende, sunde og grønne byer. 

føren til at ramme grønt lys. Dette vil spare 
brændstof og reducere CO2-udledningen.

Førerløse busser og en ny Rejseplan-app
ITS World Congress i København er bygget op 
om en udstillingsdel, demonstrationsprojek-
ter og et fagligt program. Særligt demonstra-
tionsprojekterne forventes at blive et vigtigt 
trækplaster, hvor delegerede, besøgende, 
borgere og journalister kan være med til at 
teste og afprøve fremtidens ITS-løsninger. 
 I et samarbejde mellem IBEO, Bestmile, 
Paravan og Autonomous Mobility vil en 
førerløs bus blive sendt ud på jungleløb 
i et aflukket område af parkeringsarealet 
ved Bella Center. ”Urban Jungle” kaldes den 
testkørsel, hvor bussen skal prøve kræfter 
med at manøvrere forbi gorillaer og andre 
forhindringer og dermed vise sin duelighed 
som førerløs. Demonstrationsprojektet er en 
kreativ og underholdende måde at vise de 
besøgende, hvordan ITS-løsninger kan skabe 
nye transportmuligheder.
 Et andet demonstrationsprojekt, som helt 
sikkert vil komme i rampelyset, er app’en 
MinRejseplan, der er en videreudvikling af 
Rejseplanen. Den nye app giver langt flere 
transportformer at vælge imellem. Den er 
med andre ord en ”rejseplanlægger”, som 
udover bus, tog og metro også inkluderer 
rejser med taxa, samkørsel, bycykler og 
delebiler uden fast stamplads. Idéen med 
MinRejseplan er at skabe et bedre udbud og 
overblik over de forskellige transportformer, 

og som noget nyt integrerer app’en både of-
fentlige og private rejseformer. På den måde 
bliver det lettere for borgerne at vælge de 
kollektive og grønne transportmidler. App’en 
defineres som en ”Mobility as a Service”, der 
i daglig tale kaldes MaaS, og som er endnu et 
højaktuelt emne under kongressen.  

Udstillingsvindue for danske 
transportløsninger
ITS World Congress 2018 er et enestående 
udstillingsvindue for nye danskudviklede 
transportløsninger, forskningsresultater, 
teknologisk ekspertise samt produkter og 
services fra danske virksomheder. Samtidig 
er kongressen et afsæt til at sætte klima, 
erhverv og grøn vækst på dagsordenen. 
Københavns Kommune ønsker, at kongressen 
bliver en dagsordenssættende begivenhed, 
der ikke blot faciliterer og markedsfører 
virksomheder, innovation og netværk på 
ITS-området, men som også skaber reel værdi 
for erhverv, kommuner og borgere. 
 Kongressen forventes at bidrage til nye 
arbejdspladser, produktudvikling og forskning 
samtidig med, at Danmark trækker i den gule 
førertrøje indenfor intelligente transportsy-
stemer på globalt plan. Vækstpotentialet er 
betydeligt, og det er ambitionen, at kongres-
sen giver Danmark rygvind til at øge salget af 
know-how og ekspertise på ITS-området. 
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Af: Britt Wittrup  Foto: Redaktionen

Flere kontroller 
Den 26. juni foretog politiet, SKAT og Arbejds- 
tilsynet kontrol af 22 udenlandske busser i 
København. De kunne konstatere, at kun få 
af chaufførerne var tilmeldt det lovpligtige 
register for udenlandske tjenesteydere 
(RUT), ligesom kun 1 af de 22 chauffører 
kunne fremvise et bevis på momsregistrering 
i Danmark. Både SKAT og Arbejdstilsynet 
følger sagerne til dørs.
 I Danske Busvognmænd er man naturlig-
vis tilfredse med, at der med en sådan kontrol 
kommer mere fokus på, at de udenlandske 
busser skal overholde gældende lovgivning 
ved kørsel i Danmark. Adm. direktør Michael 
Nielsen udtaler: ”Vi er meget tilfredse med, 

at myndighederne har arbejdet sammen om 
at kontrollere de udenlandske busser. Vi kan 
se af tilbagemeldingerne, at både SKAT og 
Arbejdstilsynet har konstateret uregelmæs-
sigheder, som de vil følge op på. Samtidig 
viser tallene os, at der er behov for en langt 
strammere kurs over for de udenlandske 
busser. Derfor forventer vi, at der hurtigst 
muligt igangsættes flere kontroller, hvor de 
udenlandske busser er i fokus. Vi kunne i øv-
rigt også konstatere på dagen for kontrollen, 
at de udenlandske busser forsvandt fra de 
steder i København, hvor de normalt ophol-
der sig. Det er med til at fortælle os, at de har 
noget at skjule.”

Lovgivningen i dag er ikke skarp nok
Udenlandske virksomheder, der sender 
busser og chauffører til Danmark for at køre 
cabotagekørsel, skal naturligvis følge den 
gældende danske lovgivning. Virksomheden 
skal momsregistreres og svare dansk moms 
af den del af kørslen, der udføres i Danmark 
– og da der er tale om cabotagekørsel, er 
det hele omsætningen, der skal afregnes 
25 % moms af. Derudover er der ligesom for 
danske busser krav om tempo 100-tilladelse 
(hvis bussen lovligt skal kunne køre over 80 
km/t) og miljøzonemærkater (ved kørsel i 
København, Aalborg, Aarhus og Odense).
I forhold til cabotagereglerne, så har busser 
i EU-lovgivningen – til forskel fra lastbiler – 

Sidst i juni foretog politiets tungvognssektion, SKAT og Arbejdstilsynet på Danske 
Busvognmænds opfordring kontrol af udenlandske busser i København. De tilbage-
meldinger, Danske Busvognmænd indtil videre har fået fra myndighederne, viser klart,  
at der er behov for en meget strammere kurs over for de udenlandske busser.

Kontrol af udenlandske busser 
gav pote – hvad nu?

Turistbussen
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ikke nogen nærmere defineret begrænsning 
på, hvor meget cabotage, man må køre i et 
andet EU-land. Af EU-lovgivningen fremgår 
det, at en udenlandsk bus må udføre national 
personbefordring med bus ”i en begrænset 
periode i en værtsmedlemsstat”. Ifølge Trafik-
styrelsen i Danmark betyder det, at busser fra 
andre EU-lande kan køre fuldstændig tomme 
til Danmark og i op til tre måneder køre f.eks. 
sightseeing med turister i København.
 Når en udenlandsk virksomhed udstatio-
nerer deres medarbejdere, skal chaufførerne 
registreres i det lovpligtige register for uden-
landske tjenesteydere (RUT). Manglende regi-
strering kan straffes med bøde. Desuden har 
loven om udstationering til hensigt at sikre 
medarbejderen i forhold til f.eks. arbejdsmiljø 
og ligebehandling, men i dag findes ingen 
lovgivning, der forpligter den udenlandske 
virksomhed til at betale medarbejderen løn 
svarende til den løn, som ansatte i danske 
virksomheder får. Loven om udstationering 
lægger op til, at der kan foretages kollektive 
kampskridt over for udenlandske virksom-
heder til støtte for indgåelse af en kollektiv 
overenskomst.

Mens vi venter på EU…
I 2017 fremsatte EU-Kommissionen forslag 
om en ny vejpakke. I vejpakken var der des-

værre ikke lagt op til at begrænse cabotage-
reglerne for busser, men til gengæld blev det 
besluttet, at udstationeringsreglerne for den 
mobile vejtransport skal forhandles særskilt i 
vejpakken i stedet for i det generelle udstati-
oneringsdirektiv.
 Danske Busvognmænd har gennem møder 
og foretræder i både Danmark og Bruxelles 
forsøgt at påvirke indholdet af det kommende 
udstationeringsdirektiv, så cabotagekørsel  
bliver omfattet. Dette vil sikre, at udenland-
ske chauffører skal arbejde på samme vilkår 
som danske, når det gælder løn- og arbejds-
miljøforhold.
 EU-Parlamentets transportudvalg har 
fremsat et forslag, som indeholdt mange af 
de krav, som Danske Busvognmænd stillede, 
men en afstemning afholdt af hele EU-Parla-
mentet sendte forslaget retur til transportud-
valget. Imens går tiden – og med et valg til 
EU-Parlamentet til foråret kan en vedtagelse 
af et nyt udstationeringsdirektiv have lange 
udsigter, forklarer Michael Nielsen, adm. 
direktør i Danske Busvognmænd:
 ”Vi er naturligvis tilfredse med, at man 
i EU har lyttet til os, men vi ved jo også af 
erfaring, at lovgivningsarbejdet i EU kan tage 
rigtig lang tid, fordi der skal tilgodese så 
mange forskellige interesser. Men da vores 
udfordringer med de udenlandske busser i 
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Danmark er her og nu – og i øvrigt kun bliver 
større og større – kan vi ikke bare sidde og 
vente på, at et nyt udstationeringsdirektiv 
fra EU muligvis løser vores udfordringer. 
Busvognmænd og chauffører bliver dagligt 
presset på deres levebrød, da langt de fleste 
udenlandske busvognmænd tilsyneladende 
snyder på vægten. Vi samarbejder derfor med 
andre organisationer om et dansk forslag, der 
kan præsenteres for de relevante danske po-
litikere for at få en hurtig og effektiv løsning 
på problemet.”   

Velkommen til Nordens vigtigste mødested for den kollektive trafik!

Persontrafik 2018 i Stockholm: Fremtidens rejser!

I år med stort  
nordisk fokus 

InformNorden og Nordiskt Lokatrafikmöte 
er en del af årets seminar udbud og giver 
os et stærkt overblik over udviklingen 
inden for den kollektive trafik i Norden. 

Se nyhederne og de smarte løsninger

Se branchenyhederne inden for køretøjer og trafik
information, IT, service, sikkerhed m.m. Stor fokus på 
eldrift, hybrider og miljø smarte løsninger, avanceret 
teknik og nytænkning, som fører udviklingen fremad.

Den kollektive trafik er samlet i Stockholm – alle med 
et fælles mål: at skabe mere attraktive, komfortable 
og miljøvenlige rejser. 

22. – 24. oktober på Stockholmsmässan

 Få fri entré til messen – tilmeld dig på:  

 www.persontrafik.se 

 Inspiration og interaktion! 

• Se alle de spændende branchenyheder

• 150 udstillere fra 20 lande

• Interessant nordisk seminarprogram

• Premierepræsentationer – røde løbere  
og spotlights

• Mingle-aften – mandag 22. oktober

• Årets branchefest – tirsdag 23. oktober 

Arrangører: Stockholmsmässan og Svenska Mässan sammen med branchens ledende organisationer.

Program og bestilling af seminarpas,  
hotel og fest – se: www.persontrafik.se
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Af: Nicolai Hoffmann Foto: Bo Weye Hansen

Faglig konsulent i 3F Københavns 
Chauffører, Bo Weye Hansen, har ad tre 
omgange været på rundtur i Køben-

havn for at tage en snak med udenlandske 
chauffører og for at tilbyde dem brochurer, 
der oplyser om fair konkurrence og danske 
lønvilkår. Spørger man Bo, er situationen med 
de mange udenlandske busser ikke tilfældigt 
og sporadisk anlagt.
  ”Det, der foregår, er helt klart orkestreret. 
Der holdt 18 polske busser på Egensevej, 
hvor et par stykker af chaufførerne stod i en 
klynge og snakkede. De fortalte mig, at de 
ikke havde noget sted at opholde sig, hvor 
de eksempelvis kunne tage et bad. De havde 
kun deres bus. Jeg har dog hørt ad omveje, 
at de en gang imellem får lov til at tage en 
overnatning på et billigt hotel. De fortalte 
desuden, at de fik deres ture angivet via de-
res telefon. Her kunne de blive sendt rundt til 
Norge, Sverige osv. De kører altså rundt i hele 
Skandinavien,” fortæller han. ”Lige så snart 
man kører ud af landet nulstilles de tre må-

neder, som man frit kan køre cabotagekørsel 
i. Det tyder altså på, at vognmændene er 
bevidste om lovgivningen og ved, hvordan 
den skal omgås.”
  I praksis betyder dette, at udenlandske 
chauffører konstant kan være på farten ved 
at skifte mellem at køre i forskellige lande 
uden at komme i fare for at blive dømt for 
ulovlig cabotagekørsel. Dette er især et 
problem i Københavnsområdet, der ligger 
tæt på det svenske og norske marked, 
som ligeledes er lukrative at operere i. Bo 
fortæller derudover, at han på sin tur, så en 
kassevogn på polske plader med værktøj og 
udstyr til servicering af busser.
  ”Kassevognen var udstyret med grej til 
at kunne servicere busser. Vognen holdt bag 
en udenlandsk bus og var ved at skifte et 
hjul. Det fremstår åbenlyst organiseret, at 
de udenlandske vognmænd har en form for 
servicevogn kørende rundt. Det tyder i hvert 
fald på, at de har planlagt at køre rundt i 
landet i længere tid ad gangen.”

Ruterne er nøje udvalgt
Udover at kørslen mellem de forskellige 
lande synes orkestreret, fortæller Bo også, 
at de udenlandske busser er selektive i 
forhold til de ruter, de kører i hovedstaden 
og omegn:
  ”Meget kunne tyde på, at de udenlandske 
busser ikke vil røre ved havnepladsen, hvor 
skibene ligger til land. Når kunderne skal 
fragtes fra havnen til hotellerne er det der-
for de danske chauffører, der kører de ture. 
Når kunderne så skal videre fra hotellet, er 
det derimod de udenlandske busser, som ta-
ger over, hvilket virker meget besynderligt. 
Man kan kun gisne om det, men det giver 
god mening, at de undgår at samles, hvor 
turisterne ankommer, da det umiddelbart 
ville være nemmere for myndighederne at 
fange dem, hvis de alle samledes der.”
 
Arbejdskraft til 2/3 af en dansk 
vognmands løn
På en af sine ture lykkedes det Bo at falde i 

Hvad er egentlig drivkraften bag de mange udenlandske chauffører i Danmark, og hvilke 
forhold kører de under? Vi har taget en snak med Bo Weye Hansen, faglig konsulent i 3F, 
der har spurgt chaufførerne selv.

Bagom de 
udenlandske 
chauffører
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snak med en litauisk chauffør, der gik med til 
at fortælle om sine arbejdsvilkår.
  ”Han fortæller mig, han tjener 2000€ om 
måneden, og at hans chef ville give ham et 
’kick in the ass’, hvis han kom og sagde, at han 
burde få 3000€ om måneden ligesom en dansk 
chauffør. Den litauiske chauffør fortalte, at 
hans chef blot ville ansætte en ny. Dog virkede 
chaufføren, på trods af dette, meget afklaret 
og tilfreds med at tjene, hvad han gjorde – også 
selvom en dansk chauffør tjener 50 % mere.”
  Ifølge Bo er problematikken svær at løse, 
netop fordi chaufførerne er tilfredse med 

Vores dansk produceret lift hvor platformen vipper op i den forudind-
stillet vandrette stilling og tilpasser sig terrænets hældning når plat-
formen er nede.  
DK Lifte ApS sælger reservedele til lifte og bespænding til kørestole. 
Bestil i hverdagen inden kl. 14.00 og varerne sendes samme dag. 
Husk at DK Lifte ApS laver det årlige lovpligtig eftersyn af lifte hos 
kunden eller på vores værksted.

DK Lifte ApS
v/ Henrik Andersen   
Gadekærsvej 12 - 9280 Storvorde 
Tlf. 4131 7800 
dklifte@dklifte.dk

Udvendig DK Lift USL Rørplade model 500 kg

deres løn, selvom de tjener betydeligt mindre 
end de danske chauffører.
 ”Problemet er, at selvom de tjener 50 % 
mindre end de danske chauffører, tjener de 
måske stadigvæk 50 % mere, end de ville gøre 
i deres hjemland. Det er derfor enormt svært 
at komme til livs. De udfører jo ikke deres 
arbejde af lyst, men af nød. Jeg ser det dog 
som positivt, at flere chauffører bad om ekstra 
pjecer, de kunne give til deres kollegaer for at 
vise dem de danske lønvilkår,” afslutter Bo.  

"Det fremstår 
åbenlyst 
organiseret, at 
de udenlandske 
vognmænd 
har en form for 
servicevogn 
kørende rundt."

”Kassevognen var udstyret 
med grej til at kunne servicere 

busser. Vognen holdt bag en 
udenlandsk bus og var ved 

at skifte et hjul. Det fremstår 
åbenlyst organiseret, at de 

udenlandske vognmænd har 
en form for servicevogn køren-
de rundt. Det tyder i hvert fald 

på, at de har planlagt at køre 
rundt i landet i længere tid ad 

gangen,” fortæller Bo Weye 
Hansen, faglig konsulent i 3F.
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Scandlines Helsingør-Helsingborg 
introducerer et helt nyt ”selv-
studie-koncept” for Sydsverige
Målet er at lette arbejdet for de danske turistbusvognmænd

”Don’t tell me. Show me” er et kommunikati-
ons- og marketingdogme med mange år på 
bagen, og det har destinationer og turope-
ratører i mange år dyrket og nærmest gjort 
en dyd ud af. Studieture har derfor været et 
yndet og hyppigt anvendt værktøj, når nye 
produkter eller destinationer skulle introdu-
ceres – eller gamle kendinge skulle have en 
saltvandsindsprøjtning.
 Og spørger du deltagerne på disse studie-
ture, så har de altid været meget populære.
 Men forandringens vinde blæser, og hos 
Scandlines Helsingør-Helsingborg har man 
valgt at tage skeen i den anden hånd. Ikke 
fordi man ikke tror på værdien af studieture – 
for det gør man i allerhøjeste grad – men fordi 
man vil optimere udbyttet af studieturene for 
den enkelte turistbusvognmand.

Af: Petri Keto, Petri Marketing    Foto: Scandlines Helsingør-Helsingborg

Det er en gammel og kendt sandhed i rejsebranchen – og i de fleste andre brancher for den 
sags skyld – at du skal kende dit produkt for at kunne sælge det. Og jo mere begejstret du 
selv er for produktet, desto mere vil det smitte af på dit salgsarbejde. Nu kan du tage på 
”selv-studietur” i Sydsverige præcis, når det passer dig.

Turistbusvognmændene har for travlt
Lars Dalsgård, Key Account Manager for bus-
selskaber i Europa, er idemanden bag Scand-
lines Helsingør-Helsingborgs nye koncept, og 
han fortæller:
 ”Vi er ikke i gang med at aflive studie-
turene, som vi har kendt dem i mange år. 
Der vil fortsat komme invitationer til ’old 
school’ studieture i ny og næ. Men vi er i 
gang med at tilpasse os den virkelighed, 
som turistbusvognmændene lever i. Større 
organisationer har måske lidt lettere ved at 
sende en medarbejder på en studietur, uden 
det nødvendigvis griber forstyrrende ind i 
den daglige drift. Men de fleste turistbussel-
skaber er mindre virksomheder, hvor det kan 
være meget svært for den travle vognmand 
og det sparsomme personale at finde tiden 

til at komme ud og opdyrke nye produkter. De 
har ganske enkelt for travlt.”
 ”Vi har flere gange oplevet en overvælden-
de stor interesse for nogle af vores studieture, 
men alt for ofte har interessen været ledsaget 
af kommentarer som: ”men kan I ikke flytte 
turen til ugen efter eller ugen før?” Eller: ”lige 
netop den dag kan jeg ikke! Kan I flytte arran-
gementet bare en enkelt dag?” 
 Det er simpelthen for ærgerligt at gen-
nemføre studieture med et deltagerantal, 
som ligger langt under det, som interessen 
har indikeret. Men at få alle danske turistbus-
vognmænd til at synkronisere deres kalen-
dere med vores studietur-program er så stor 
en kabale, at den aldrig vil gå op. Og derfor 
må der tænkes nye tanker,” konstaterer Lars 
Dalsgård og præsenterer det nye ”selv-stu-
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Norrviken Trädgårdar er en af de partnere ved Hallandsåsen som
tilbyder entré, kaffe og kage. Absolut et besøg værd.

Smålandet – Markaryds Elgsafari byder på spændende elg- og bison
oplevelser for både små og store.



 Danske Busvognmænd   27

die-koncept” hos Scandlines Helsingør-Hel-
singborg. Her kan vognmanden foretage 
studieturen:
1)   Når han har tid og lyst. Det er altså ikke 

Scandlines Helsingør-Helsingborg, der 
fastlægger en dato, som vognmanden 
skal rette ind efter. Han kan vælge at tage 
på inspektionstur i weekenden, hvis det 
passer ham bedre.

2)   Med de mennesker han har lyst til at være 
sammen med. Det kan være hyggelige-
re at opleve nogle ting sammen med 
familien fremfor andre busvognmænd. På 
den måde kan business kombineres med 
pleasure – og vil ikke føles som arbejde.

3)   Gratis.  Scandlines Helsingør-Helsingborg 
betaler overfarten, og destinationen 
byder på eventuel entré og et måltid. Kun 
benzinen må vognmanden selv betale.

Det hele på et sølvfad
”Vores primære mål med det nye koncept 
har været at åbne turistbusvognmændenes 
øjne for de forretningsmuligheder, der ligger 
på den anden side af Øresund – og dernæst 
gøre det så let og bekvemt som overhovedet 
muligt for dem at inspicere produkterne og 
destinationerne,” understreger Lars Dalsgård.
 ”Får vognmændene succes med ture til 
Sydsverige, så er det også godt for Scand-

lines HH – og derfor lægger vi os i selen for 
at gøre det meget simpelt, overskueligt og 
overkommeligt for vognmændene at komme i 
gang,” udtaler Lars Dalsgård og lister op, hvad 
Scandlines Helsingør-Helsingborg serverer 
for turistbusvognmændene i Danmark:
1)  ”Vi finder de gode og salgbare destina-

tioner og produkter. Vi har et kæmpe 
netværk i Sydsverige, så vi ved præcis, 
hvor det sner og hvornår. Der er ingen 
grund til, at vognmændene bruger kostbar 
tid på research, når vi allerede ligger inde 
med den nødvendige viden.”

2)  ”Vi gør alt forarbejdet for vognmændene. 
Vi laver færdige salgbare pakkeløsninger 
og forhandler gode priser hjem. Vores vo-
lumen giver os en helt anden tyngde i for-
handlingerne, end den enkelte vognmand 
kan mobilisere. Og vi skal ikke have nogen 
provision af de opnåede priser – det er en 
ren nettopris til vognmanden.”

3)  ”Vi sørger for, at vognmanden kan komme 
på en studietur uden omkostninger, for 
han skal selvfølgelig vide, hvad han sæl-
ger.”

Gratis inspirationskatalog
”Nu kan vognmanden selv vælge, hvilke 
produkter fra vores inspirationskatalog, der 
interesserer ham særligt, hvornår han vil på 

studietur for at inspicere, og hvem han vil 
drage afsted med. Og det er fortsat gratis”.
 ”Selvfølgelig kan du fortsat godt nøjes 
med at tage en færdig pakkeløsning fra vores 
inspirationskatalog og gå i gang med salgs-
arbejdet, men gør nu dig selv den tjeneste 
at besøge stedet først! Det bliver så meget 
lettere at sælge, når du oplevet det på egen 
krop,” opfordrer Lars Dalsgård.
 Scandlines’ nye inspirationskatalog vil 
blive distribueret til busvognmændene i 
forbindelse med Danske Busvognmænds 
studietur til den internationale busmesse 
IAA i Hannover i dagene 23.-25. september. 
Busvognmænd, som ikke deltager på denne 
studietur, vil naturligvis få tilsendt kataloget 
med posten. 
 Skulle kataloget af en eller anden årsag 
alligevel ikke havne i dine hænder, så kan det 
rekvireres ved at sende en mail til Lars Dal-
sgård på lars.dalsgaard@scandlineshh.com. 
Det er med andre ord et ganske pænt stykke 
forarbejde, som Scandlines Helsingør-Hel-
singborg har gjort for vognmændene.
 ”Tjah … muligvis,” supplerer Lars Dalgård. 
”Men for os er det bare Øresund fornuft,” 
slutter han med et stille smil på læben.  

Turistbussen
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Tekst og foto: Lars Dalsgård, HH Ferries/Scandlines Helsingør-Helsingborg

I det skønneste sommervejr bød de pragt-
fulde store og lyse haller 6 og 9 i Kölnmes-
se velkommen til den årlige RDA Group 

Travel Expo. Messen fandt sted i dagene 3.-4. 
juli, og vanen tro havde tusindvis af aktører 
fra bus- og grupperejsemarkedet fra det me-
ste af Europa fundet vej til Köln for at mødes 
med gamle og nye forretningsforbindelser.
 RDA Group Travel Expo er en ren fagmes-
se, hvor kun branchefolk med relation til bus- 
og grupperejsemarkedet har adgang – og det 
er faktisk den største af sin art i hele Europa. 
På verdensplan overgås messen i Köln kun af 
fem andre messer.
 Udstillerne – og dem var der i omegnen 
af 600 af – er primært rejseproducenter og 
-grossister, hotelkæder, destinationsselska-
ber, færgeselskaber og andre transportører. 

De kommer selvfølgelig til messen med håbet 
om at finde nye samarbejdspartnere og for at 
pleje relationer med eksisterende. 
 Nye produkter og destinationer præsen-
teres, og færdige rejsepakker for sæsonen 
2019 langes over disken. Håndslag, udveks-
ling af visitkort og en gruppeselfie her og der 
– det er sådan det foregår i denne tyrkiske 
bazar for rejsefolket. Busoperatørerne er 
fortsat det dominerende folkeslag på denne 
messe, men der ses stadig flere operatører, 
som baserer deres produkter på flyrejser.
 Udover de forretningsfremmende aktivi-
teter i hallerne har man også mulighed for 
at deltage i en række seminarer og lytte til 
foredrag fra kloge hoveder, som kan fortælle 
om udviklingstendenser, trends på rejsemar-
kedet – og inspirere til at søge muligheder, 

når det drejer sig om at udvikle forretningen. 
Markedsanalyser om de retninger, kundernes 
ønsker og behov bevæger sig i, tager man 
aldrig skade af at lytte til.
 Scandlines Tyskland var også repræsen-
teret på messen med egen stand og det 
tyske salgsteam, men også dansk og svensk 
repræsentation var at finde i de varme haller. 
De danske turistbusvognmænd kunne med 
fordel deltage i denne fagmesse, da det 
er muligt at komme tilbage med masser af 
inspiration og nye forretningsmuligheder. 

RDA Group Travel 
Expo i Köln 
3.-4. juli 2018

På billedet ses (fra venstre) Henrik Green Jensen (Scandlines Danmark, Key Account Manager for Danmark), Åke Vad Jensen (Scandlines Danmark, 
Key Account Manager for Sverige), Lars Dalsgård (HH Ferries, Key Account Manager for busselskaber i Europa).
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Den nye Mercedes Sprinter
Som Bus eller taxa  

… Ring og få et godt tilbud!
Stort udvalg i brugte busser

Mærke/ model Årgang Km Passagere Udstyr Pris DKK 

Neoplan City Liner 2009 480.000 km 53+1+1 Turistbus /Full option Ring for pris 

MAN Lions Coach 2009 450.000 km 57+1+1 Turistbus /Full option Ring for pris 

MAN Lions Coach 2005 1.030.000/motor 400.000 km 53+1+1 Turistbus /Full option Ring for pris 

Volvo 9700, B12B (549) 2008 300.000 km 49+1+1 Turistbus /Full option Ring for pris 

Volvo 9700, B12B (548) 2008 450.000 km 49+1+1 Turistbus /Full option Ring for pris 

Volvo 9700, B12B (535) 2010 300.000 km 49+1+1 Turistbus /Full option Ring for pris 

Volvo 9700, B12B (534) 2010 334.000 km 49+1+1 Turistbus /Full option Ring for pris 

Volvo B12 2001 915.000 km 49+1+1 Turistbus / Drogmüller  85.000 Excl. Moms 

Solaris Interurbino 2012 80.000 km 47+(4) + 1 Højgulvsbus 550.000 Excl. Moms 

Mercedes Benz 316 CDI 2012 430.000 km 7+1+1 Minibus m/ lift 90.000 Excl. Moms 

Mercedes Benz 316 CDI 2012 276.000 km 7+1+1 Minibus m/ lift 140.000 Excl. Moms 

Fiat Ducato  3,0 JTD 2010 175.000 km 17+1+1 Minibus m/Lift. 60% afgift incl. moms 150.000 Incl. Moms 

Fiat Ducato  2,3 JTD 2009 249.000 km Personbil  (8 pass) Minibus m/Lift. Fuld afgift incl. moms  115.000 Incl. Moms 

Turistbussen
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Foreningen

Ny forsikringsaftale er kommet 
godt fra land – og har allerede vist 
sit værd ved skadesbehandling

Selvom forsikringsaftalen med Danske 
Busvognmænd har yderst fornuftige 
vilkår til en fordelagtig pris, og proces-

sen for anmeldelse af skader har fungeret 
ganske tilfredsstillende, så har aftalen yder-

BAf: Nicolai Hoffmann   Foto: Folmann Busser

Forsikringssamarbejdet mellem Danske Busvognmænd og Söderberg & Partners har nu 
været en kendsgerning i flere måneder. Mange medlemmer har trods aftalens korte levetid 
allerede tilsluttet sig aftalen og gjort sig en række erfaringer. Torben Folmann fra Folmann 
Busser og Heino N. Larsen fra Herfølge Turistfart giver i denne artikel deres besyv med på, 
hvad forsikringsaftalen har betydet for dem. 

mere kastet en sidegevinst af sig. I hvert fald, 
hvis du spørger Heino N. Larsen, direktør i 
Herfølge Turistfart. Ifølge ham har Söderberg 
& Partners’ chaufførmøde, hvor forsikrings-
mæglervirksomheden gennemgik en række 

skadessituationer og skadeseksempler været 
gavnligt og oplysende. Chaufførerne fik en 
forståelse for konsekvenserne af skader målt 
på økonomi og omdømme, og ikke mindst 
hvorfor vidensdeling omkring skader kan bru-
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Forening

BRUGTE BUSSER
TURISTBUSSER
MAN, Lions Coach Årgang 2007, km. 620.000, Euro 4, 52+R+F..kr.   390.000
Irisbus Evadys, Årgang 2009, km. 300.000, Euro 5, 56+1...........kr.   375.000
Scania, Irisar Årgang. 2009, km. 888.000, 54+R+F....................kr.   395.000
VDL Jonckheere, Årgang 2011, km. 480.000, 59+F....................kr.   380.000
Setra S417GT HD, Årgang 2008, km. 480.000, 52+R+F..............kr.   695.000
Neoplan Skyliner, Årgang 2006, km. 700.000, 72+R+F..............kr.   450.000
MAN Regio, Årgang 2010, km. 430.000, 57+R+F.......................kr.   350.000
Bova Magiq, Årgang 2007, km. 460.000, 57+R+F.......................kr.  475.000

Nye turistbusser 
i produktion til hurtig levering
Volvo 9911R 13,8m, 6x2, 52+1+1
Volvo 9911R Carrus 12m, 4x2, Euro 6, 49+1+1

RUTEBUSSER
Volvo B7R, Årgang 2004, km 750.000, med seler, 45+F..............kr.   195.000
Volvo B10M, Årgang 2001, km 1.250.000, 47+F.........................kr.     45.000
VDL Bova, Årgang 2005, km 750.000, 49+R+F...........................kr.   160.000

NYT - NYT...!
Renault Master,12+F, udv.lift, bvr.gearkasse m.m......................kr.   330.000

Alle priser er ekskl. 25% moms, netto kontant ab plads. 
Med forbehold for trykfejl.  Ring og hør nærmere: 

Jan Bredo 20431394  jan.bredo@volvo.com 
John Greisen 24494849  john.greisen@volvo.com 
Bruno Hansen 40516553  bruno.damgaard@volvo.com

ges til at forebygge nye uheld. “Vi har været glade for overgangen og er 
blevet godt behandlet af Niels Paaske [partner i Söderberg & Partners, 
red],” fortæller Heino.
  Hos Folmann Busser, som ikke førhen havde stiftet bekendtskab 
med forsikringsmæglerkonceptet, bliver den nye forsikringsaftale lige-
ledes omtalt i særdeles positive toner: “Da jeg overtog virksomheden 
i sin tid, var forsikringsaftalen baseret på tradition. Vi havde altid haft 
Tryg Forsikring, indtil en dag hvor Pelle Jensen [partner i Söderberg & 
Partners, red] møder op og fortæller om den nye forsikringsaftale med 
Danske Busvognmænd. Han var meget tiltalende, hurtig og effektiv, og 
jeg må bare sige, at alt hvad han sagde, har holdt til punkt og prikke,” 
lyder det fra Torben Folmann, direktør i Folmann Busser. 
 Tidligere på året var Folmann Busser involveret i en trafikulykke, 
hvilket medførte, at forsikringsaftalen med Söderberg & Partners for 
alvor måtte tages i brug ved en konkret skadesbehandling. På trods af 
ulykkens ubehagelige karakter, beskrives oplevelsen med forsikrings-
mæglervirksomheden og det tilknyttede forsikringsselskab Protector 
som meget positiv af Torben: 
 "Jeg havde lidt skepsis til, om aftalen nu også levede op til indholdet 
i praksis, fordi den er betydelig bedre, end den vi havde før. Heldigvis 
beviste denne sag, at aftalen levede op til det lovede. Söderberg & 
Partners og forsikringsselskabet Protector håndterede det hele dybt 
professionelt og Söderberg & Partners har været meget hurtigt hand-
lende som sparringspartner og mellemled til forsikringsselskabet. Der-
udover har det spillet en stor rolle, at man får tildelt en kontaktperson, 
som er let tilgængelig både på telefon og mail igennem hele forløbet. 
Er kontaktpersonen f.eks. på ferie, bliver mails hurtigt videresendt og 
håndteret af en anden medarbejder. På den måde bliver ens sag ikke 
syltet eller skal afvente, at den rette person er tilstede.”   

Kontakt
I efteråret 2018 vil Söderberg & Partners kontakte de 
medlemmer af Danske Busvognmænd, der ikke allerede er 
indtrådt i den nye forsikringsaftale og tilbyde en gennem-
gang af de muligheder, som kan opnås.
 
Medlemmerne i Danske Busvognmænd er velkomne til at 
rette henvendelse allerede nu, hvis de ønsker en gennem-
gang eller har brug for hjælp til en sag m.m. Husk også at 
tjekke opsigelsesbetingelserne hos dit nuværende forsik-
ringsselskab, hvis du er interesseret i at skifte.

For henvendelser vedrørende Jylland og Fyn kan Pelle 
Jensen kontaktes på tlf. 9244 1100 eller på mail pelle.
jensen@soderbergpartners.dk. 

Henvendelser vedrørende København og Sjælland kan 
rettes til Niels Paaske enten på tlf. 9244 1101 eller på  
mail niels.paaske@soderbergpartners.dk.
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Buskontrol: 
Tre hyppigt glemte 
bestemmelser
I forbindelse med politiets kontroller 
målrettet er der ifølge politiet særligt 
tre lovovertrædelser, som går igen. 
Danske Busvognmænd bringer derfor 
en påmindelse om at overholde disse 
tre bestemmelser, så vores medlemmer 
forhåbentligt undgår fremtidige bøder.

De tre hyppigt glemte bestemmelser 
er som følger:
•  Bekendtgørelse om godkendel-

se og syn af køretøjer § 34a om 
medbringelse af seneste synsrap-
port. Tilsvarende gælder for den 
synsrapport der udfærdiges, hvis 
køretøjet har været undergivet et 
syn ved vejsiden.

•  Bekendtgørelse om kvalifikations-
krav til visse førere af køretøjer i 
vejtransport, § 30, stk. 4 om med-
bringelse af bevis for gennemført 
handicapbevidstgørende uddannel-
se (rutekørsel).

•  Bekendtgørelse om rutekørsel § 2,  
stk. 2 om medbringelse af kontrakt 
ved speciel rutekørsel (ofte 
forekommende ved shuttlebusser 
i anledning af sommerens mange 
festivaler m.v.)

KORT OM...
BUSSEN

Hos FlixBus kan man køre til fem  
europæiske byer med en InterFlix-billet
Der er kommet et nyt rejsekoncept til danskere, som er på udkig efter en sommertur 
rundt i Europa, der ikke lænser kreditkortet og samtidig er en miljøvenlig rejseform sam-
menlignet med for eksempel fly og egen bil. Det er den europæiske mobilitetsudbyder 
FlixBus, der tilbyder en InterFlix-billet, som giver adgang til busrejser til fem forskellige 
europæiske byer for 99 Euro. Billetten gælder i tre måneder til fem direkte busrejser 
uden omstigninger. Der er 1700 FlixBus destinationer at vælge imellem i 27 europæiske 
lande. Fra Danmark kan man blandt andet rejse fra Aarhus til Amsterdam eller fra Køben-
havn til Paris og videre ud i Europa. Mange af FlixBus’ direkte forbindelser er natlinjer, 
og det giver mulighed for at spare en hotelovernatning på rejsen.
 Med FlixBus er det desuden muligt at udforske Europas mindre kendte byer, da fjern-
busserne også aflægger stopper her.
 Hvis man rejser fra Danmark, kan man for eksempel tage en rundtur København 
– Hamborg – Amsterdam – London – Bruxelles – København, eller en rejse fra Aarhus – 
Amsterdam – London – Bruxelles – Paris – København. En tredje mulighed er Fredericia 
– Paris – Firenze – Barcelona – Marseilles – Milano.
 FlixBusserne lever op til de højeste europæiske miljøstandarder, og har en lav 
CO2-udledning. 
 Hvis man vil tage på CO2-neutral sommerferie, kan man desuden tilkøbe CO2-kompen-
sation til billetten. Det udgør 1-3 procent af billetprisen og pengene går til et klimapro-
jekt, som er godkendt af FN. I år støttes et projekt om energi-effektive ovne i Rwanda.

VIDSTE DU ...
at dansk indregistrerede busser, der er EU-typegodkendte, ikke længere behøver et 
Tempo 100-mærke for at køre op til 100 km/t på de danske motorveje?
 Bussen skal dog være godkendt og registreret i DMR til Tempo 100-kørsel. Regi-
streringen i DMR skal foretages i forbindelse med bussens første registrering i DMR 
og for allerede registrerede danske busser senest ved tidspunktet for næstkommende 
periodiske syn.
 Registreringen kan ske i forbindelse med et registreringssyn hos synsvirksomheden 
og for fabriksnye busser også ved registreringen 1. gang i DMR hos forhandlere, der 
er nummerpladeoperatør.
 For dansk-registrerede, EU-typegodkendte busser, som ønskes godkendt og 
registreret til Tempo 100-kørsel i Danmark, kan den registrerede ejer indtil den 
1. marts 2019 rette henvendelse på mail til Færdselsstyrelsen på 
info@fstyr.dk og anmode om, at Færdselsstyrelsen foretager 
Tempo 100-registreringen i DMR, uden at bussen forinden 
synes og godkendes af en synsvirksomhed. Du kan læse 
mere på db-dk.dk og Færdselsstyrelsens hjemmeside 
fstyr.dk.

VIDSTE DU ...
at der ved dette års Dana Cup ikke blev fundet en 

eneste bremsefejl blandt de 30 busser, der fragter de 
mange unge rundt i forbindelse med stævnet?

 

Kort nyt
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Af: Redaktionen  Foto: IAA

På IAA-messen i Hannover står leverandørerne side om side med producenterne – og messen præsenterer produkter, der også 
henvender sig til busbranchen. Messen løber af stablen for 67. gang med flere end 2.000 udstillere fra 50 lande fordelt over 
250.000 m2. Med sloganet “Driving Tomorrow” vil IAA i år sætte fokus på elektricitet og digitalisering i transportbranchen.

IAA er verdens ledende messe for mobilitet, transport og logistik 
med fokus på innovation og udstillere fra adskillige industrier.

Kom med til verdens 
største motorshow 
i Hannover

Du kan tilmelde dig studieturen på Danske Busvognmænds hjemmesiden under ’Selvbetjening – Arrangementer’. 
Alle medlemmer har også fået tilsendt en personlig mail med mulighed for tilmelding på Conference Manager.

Foreningen

Driving
tomorrow

Program for kreds 1 og 2
Turen går til verdens største motorshow, IAA messen i Hannover, med afrejse den 23. september og hjemrejse  
den 25. september. Her vil være plads til en bus fyldt med gæster, hvor først-til-mølle princippet gælder.

Søndag d. 23. september 2018 
• Afrejse fra Vejle om morgenen.
• Morgenbuffet i bussen.
• Kørsel til IAA messen i Hannover.
• Indkvartering i Celle sidst på eftermiddagen.
• Aftensmad på hotellet.

Mandag d. 24. september 2018 
• Morgenmad og herefter afgang til IAA Messe i Hannover.
• Om eftermiddagen retur til Hamburg.
• Indkvartering på hotel.
•  Aftensmaden er på den velkendte restaurant  

Panthera Rodizio.

Tirsdag d. 25. september 2018
• Morgenmad og hjemrejse.

Invitationen gælder medlemmerne af DB’s kreds 1 og 2 eller en 
medarbejder med ledende stilling i medlemmets virksomhed, dog 
maks. 2 personer pr. medlemsvirksomhed. Prisen er 995 kr. pr. person 
i dobbeltværelse og 1.745 kr. pr. person i enkeltværelse. Opsamlings-
sted og tidspunkt for opsamling er ikke bestemt endnu, men vil blive 
fastlagt snarest muligt.
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Køretøj og teknik

Af: Michael Branner  Foto: Michael Branner

Der var ingen bremsefejl at spore ved 
årets Dana Cup i Hjørring, da politiets 
tungvognskontrol kaldte en række 

busser ind til vejsidekontrol.
 "Resultatet er klart tilfredsstillende, og 
det er yderst positivt, at branchen har lavet 
en række tiltag," lød det  fra Lars Eriksen, 
Tungvognscenter Nord, som pegede på, at dia-
logen med busvognmandsbranchen har været 
afgørende. 
 Og der bliver da heller ikke taget let på 
sikkerheden hos Jørns Busrejser, som har 
kontrakten med Dana Cup, der inden arran-
gementet inviterede både presse, politikere 
og samarbejdspartnere til at se, hvordan den 
normale vedligeholdelse af virksomhedens 
busser og chaufførens daglige tjek af bussen 
foregår.

Vognmand får synet alle køretøjer
Desværre var der ikke den samme tilfredshed 
at spore efter politiet ved Smukfest i Skan-
derborg kunne konstatere at en overraskende 

stor del af de busser, der blev taget ud til 
vejsidekontrol, ikke bestod. Resultatet udløste 
en massiv kritik i medierne og diskussion om 
bussernes generelle stand i branchen.
 ”Vi er naturligvis ikke tilfredse. Vi havde 
gerne set et andet resultat af kontrollerne, da 
vi har gjort rigtigt meget som brancheforening 
for, at vores medlemmer forstår, det er deres 
ansvar, at busserne er i orden – ikke blot når de 
skal til kontrol og syn, men i det hele taget. De 
tiltag har medlemmerne taget rigtig godt imod, 
hvilket vi blandt andet så ved bremsekontrol-
len i forbindelse med Dana Cup, hvor der ikke 
var en eneste fejl at hente,” udtaler Michael 
Nielsen, adm. direktør i Danske Busvognmænd, 
og påpeger, at Danske Busvognmænd bl.a. 
har rundsendt vejledninger til egenkontrol til 
medlemmerne, har afholdt velbesøgte med-
lemsmøder og indgået aftaler med synshaller 
om mulighed for ekstra bremsetjek mellem de 
årlige, lovpligtige syn.
 ”Der er selvfølgelig plads til forbedrin-
ger, når en sådan fejlprocent opstår ved en 

vejsidekontrol i forbindelse med Smukfest. Tre 
af busserne blev i øvrigt godkendt ved syn 
umiddelbart efter vejsidekontrollerne. I løbet af 
weekenden kunne vi heldigvis også konstatere 
yderligere forbedringer. Vi bliver ved med at 
arbejde på området med alle vores medlemmer, 
så de er klar over, at der skal gøres en ekstra 
indsats for, at busserne er i orden. I forhold til 
kontrollerne ved Smukfest har foreningen nu 
igangsat et samarbejde med den specifikke 
vognmand, der havde de fejlbehæftede busser, 
så han får synet alle relevante køretøjer inden 
1. oktober. På denne måde viser vognman-
den, han vil gøre alt for, at kunderne igen har 
vished om, de trygt kan benytte vognmandens 
busser i fremtiden,” udtaler Michael Nielsen og 
tilføjer, at vognmanden også gerne vil invitere 
tungvognspolitiet til at komme forbi efter den 
1. oktober for at få testet alle busserne, så 
politiet kan benytte lejligheden til også at kon-
trollere synshallernes arbejde. Fremadrettet 
har vognmanden besluttet, at alle hans busser 
over 10 år vil blive synet hvert halve år.  

Det var et yderst tilfredsstillende resultat, da politiets tungvognskontrol tilbage i 
juli kontrollerede busserne ved Dana Cup i Hjørring. Desværre kunne kontrollerne 
ved Smukfest i Skanderborg ikke leve op til samme høje standard. Det ærgrer i 
den grad Danske Busvognmænd.

Sommerens bremse- 
kontroller bød på 
lyspunkter og plads 
til forbedringer

Politiet ved vejsidekontrol på Fyn i 2017
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Landsformand om bødestraffe: 
”Chauffører kan ikke 
mærke skævbremsning”

”Sikkerheden skal være i orden. Og når det 
viser sig, at så mange busser kører rundt 
med alvorlige fejl på bremser, hjulophæng og 
styretøj, så fortæller det mig, at bøderne ikke 
er høje nok.”
 Så kontant var meldingen fra transportmi-
nister Ole Birk Olesen i en pressemeddelelse 
rundsendt ugen efter de utilfredsstillende 
kontroller ved Smukfest i Skanderborg. 
Pressemeddelelsen indeholdt et forslag fra 
regeringen og DF om et forhøjet bødeniveau 
for busser og andre store køretøjer med 
defekte bremser og andre sikkerhedskritiske 
fejl på eksempelvis hjulophæng og styretøj.
 John Bergholdt, landsformand i Danske 
Busvognmænd, er ærgerlig over de utilfreds-
stillende kontroller ved Smukfest og finder 
det vigtigt, at branchen i fællesskab med 
myndigheder, producenter og synshaller 
fortsætter arbejdet med at finde en løsning 
på de problemer med skævbremsning, man 
finder på nogle busser. Men han kalder også 
på fornuft og proportioner i lovgivningen, da 

Af: Michael Branner  Foto: Adobe Stock

Regeringen (V, LA, K) og Dansk Folkeparti var ikke sene til at komme med en udmelding om, 
at defekte bremser skal føre til bøder i omegnen af kr. 10.000,-. Landsformand i Danske 
Busvognmænd mener ikke, at højere bøder kan få chauffører til at mærke skævbremsning 
og kalder på fornuft og proportioner i bødestørrelserne.

udfordringerne er mere komplicerede, end det 
ofte fremstilles i medierne:
 ”Jeg ser gerne en klarere melding fra poli-
tikerne om, hvilke forseelser der skal udløse 
bøder. Naturligvis skal det sanktioneres, når 
vognmænd og chauffører bruger busser, der 
er til fare for færdselssikkerheden. Men jeg 
kan ikke se, hvordan forhøjede bødestraffe 
skulle gøre det nemmere for chaufføren at 
mærke skævbremsning,” udtaler John Berg-
holdt. 
 Skævbremsning er den hyppigst 
forekommende bremsefejl ved politiets 
vejsidekontroller og betyder, at bussen ikke 
bremser fuldstændig symmetrisk på hjulene. 
I Danmark og resten af EU tolereres en skæv-
bremseprocent på 30 % hjulene imellem.
 ”Om en bus skævbremser 27 % eller 32 % 
er altså ikke til at se på værkstedet eller til at 
mærke for selv erfarne chauffører. Det virker 
derfor ude af proportion, at en overskridelse 
af skævbremsningsgrænsen på f.eks. 2 % 
skal udløse en bøde på 10.000 kr. til vogn-

Danske 
Busvognmænds 
fokus på sikkerhed: 

•  Vejledning: ”Hænger du i 
bremsen” 

•  Vejledning: ”Nødudgange i 
bussen” 

•  Vejledning: ”Viden om børn  
i bussen” 

•  Tjeklister for sikkerheds- 
udstyr i busserne 

•  Aftale om gratis bremsetjek 
med Applus 

•  Kampagne om højresvings-
ulykker 

•  Medlemsmøder om bremse- 
virkning, skikontroller,  
nødudgange etc.

manden og 5.000 kr. til chaufføren,” påpeger 
John Bergholdt og tilføjer: ”En chauffør, der 
ikke har mulighed for at detektere – og der-
med reagere på problemet – bør holdes helt 
uden for et sådant forslag. Det er også klart, 
at en vognmand naturligvis ikke er interesse-
ret i at have en bus på vejene med bremser, 
der ikke virker optimalt, så jeg synes virkelig 
vil skal passe på med ikke at reducere denne 
her problemstilling til en debat om bødestør-
relser.”
 John Bergholdt ser hellere, at branchen i 
fællesskab med Færdselsstyrelsen, politiet 
og synshallerne finder ud af, hvorfor så man-
ge busser, der har været til det lovpligtige 
syn, dumper politiets kontroller:
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bus 

bus 

”Vi har eksempler på, at busser, der lige har 
været på politiets bremseprøvestand, får et 
helt andet resultat, når de kører direkte til 
test i en synshal. Vi har også helt konkrete 
eksempler på, at busser kører godkendte 
fra synshallen den ene dag, for få dage 
senere at blive stoppet af politiet og sendt 
til omsyn. Det er jo ikke på nogen måde 
holdbart, at en vognmand og en chauffør 
i en sådan situation modtager en bøde på 
10.000,- og 5.000,- kr., når de netop har haft 
bussen gennem en myndighedsgodkendt 
synshal. Hvis man vælger at indføre sådanne 
bødestørrelser ved vejsidekontroller, så skal 
politiet være skråsikre i deres målemetoder, 
og vognmanden bør endvidere have mulighed 

Vidste du …
at busser er det sikreste transportmiddel på vejene? Danmarks Statistik opgør 
antallet af dræbte og tilskadekomne ved vejtrafikulykker, og ser man på de ulykker, 
der involverer busser, er tallet meget lille – især hvis man tager det meget store
trafikarbejde, der foregår med busser i betragtning. Danske Busvognmænd deltager 
løbende i arbejdet for at forebygge de fejl, som fylder i ulykkesstatistikken.
Kilder: Rådet for Sikker Trafik     

HÆNGER DU I BREMSEN?

for at få efterprøvet vejsidekontrollen hos en 
uafhængig synshal. Målingerne skal være til 
at stole på, og lige nu må vi bare konstatere, 
at der er uklarheder,” fastslår John Bergholdt, 
der er positiv over, at transportministerens i 
sin udmelding også peger på et øget behov 
for kontrol af synshallerne. ”Det er naturligvis 
i alles interesse at sikre en fortsat god og 
sikker service til de mange tusinde passage-
rer, der hver dag transporteres rundt med bus 
i Danmark.”  

Læs mere i Danske Busvognmænds vejledning: 
”Hænger du i bremsen”. Du kan som medlem down-
loade den på db-dk.dk under 'Viden om – Sikkerhed'. 
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”Har jeg et problem, 
der haster, er OK dér altid. 
Også klokken 03:51.”
Ole Kristiansen, direktør, Svend Kristiansen & Søn A/S

Vores nummer er 89 32 25 40. Også om natten 
Har du et OK Truck Diesel-kort, kan du og dine chauf-
fører altid få fat i os, f.eks. hvis kortet er knækket. Den 
dag (eller nat) undgår du længerevarende stop, som 
koster tid. For Ole er det mere end OK.

Ring til OK’s transportteam nu på 89 32 25 40.

24 timers
kundeservice



38  Danske Busvognmænd

Køretøj og teknik

100 elektriske VDL-busser i drift i Amsterdam: 

Europas største elektriske 
busflåde har fart på

Af: Mikael Friis   Foto: VDL Bus & Coach

Med 100 elektriske by- og regionalbusser i drift omkring Amsterdams Schiphol Lufthavn 
driver Connexxion (en del af Transdev-koncernen) den største elektriske busflåde i Europa. 
En del af linjerne er i drift 24/7/365, og hver dag ruller de batteridrevne VDL-busser 
sammenlagt op til 30.000 km. Danske Busvognmænds direktør og Busmagasinet har 
været på besøg i Amsterdam – og blev imponeret!
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De 100 busser blev sat i drift den 1. 
april. De er fordelt med 49 VDL Citea 
SLFA-180 Electric ledbusser, der kører 

på højfrekvente ruter i Schipholnet omkring 
Amsterdams Schiphol Lufthavn samt 51 VDL 
Citea SFLA-180 Electric ledbusser, som kører 
regionalt på R-Net mellem Uithoorn, Amst- 
elveen, Schiphol og Amsterdam centrum. 
De 100 busser er i grundkonstruktion stort 
set ens med en totallængde på 18 meter. 
Dog er Schiphol-busserne udvendigt holdt i 
BRT-design med dørkonfiguration 1+2+2+2, 
mens R-Net busserne er udført i traditionelt 
Citea-design med dørkonfiguration 2+2+2+0. 
Begge typer rummer ca. 50 siddende passa-
gerer.
 De 100 busser runder hver dag op imod 
30.000 km. De er udstyret med Siemens 
1DB2022 el-motorer på 210 kW og 2.000 
Nm kontinuerligt moment (max. 3.800 Nm). 
Batterierne er den nyeste generation af 
hurtigopladningsbatterier med en kapacitet 
på 169 kWh, som kan lades med op til 420 
kW. Det betyder, at et helt afladet batteri 
kan oplades til fuld kapacitet og være klar til 
næste tur på 20 min. eller mindre.
 Ud over 23 Heliox hurtigladere (450 kW), 
der er placeret på fire strategiske steder på 
ruterne, oplades busserne hver nat med 84 
Heliox opladere (30 kW) på depotet. Her bli-
ver busserne langsomt opladet og forvarmet, 
så de kan starte driften næste morgen med 
fuldt opladede batterier og behageligt varmt 
interiør, selv om vinteren. Opladning sker via 
en pantograf på bussens tag. Til nødsituatio-
ner råder Connexxion desuden over to mobile 
Heliox opladere med 25 kW kapacitet.

Stort pressearrangement
Nogle måneder efter igangsætningen af de 
100 elektriske busser afviklede de holland-
ske interessenter i busprojektet – myndig- 
heder, operatører og leverandører – en række 
arrangementer for branchen samt for den 
samlede europæiske fagpresse. Her deltog 
Danske Busvognmænds direktør og Busma-
gasinet naturligvis også, og arrangementet 
gjorde et stort positivt indtryk.

Både busser, infrastruktur, logistik og syste-
mopsætning virker meget overbevisende. 
Fortsætter de allerede gode driftserfaringer 
fra de nuværende elektriske busser i de kom-
mende år, er der ingen tvivl om, at Holland vil 
kunne leve op til den erklærede målsætning 
om ikke at idriftsætte nye dieselbusser fra 
2025 og helt udfase alle dieselbusser senest 
i 2030.

Allerede lang erfaring
Siden introduktionen af den første VDL Citea 
SLF-120 Electric i Geneve i 2013 har VDL 
været stærkt fokuseret på elektrisk mobilitet. 
VDL’s første kontrakt på elektriske busser var 
leveringen i Münster i Tyskland i april 2015 
af fem Citea SLF-120 Electric. Kort tid deref-
ter, i oktober 2015, leverede VDL den første 
af otte Citea SLFA Electric til KVB i Köln, 
hvilket gjorde linje 133 helt elektrisk i 2016. 
 I Holland har VDL ikke kun leveret de 100 
elektriske Citea-ledbusser til Amsterdam-om-
rådet. Allerede i 2016 blev der sat 43 VDL 
Citea SLFA-180 Electric ledbusser i drift i 
Eindhoven-området, og efter blot 4 måneder 
havde de samlet rundet en million kilometer. 
Også i fjor leverede VDL 30 elektriske Citeas 
i forskellige konfigurationer til Arriva til 
Friesland- og Limburg-områderne i Holland.
 Udover Holland og Tyskland har VDL i dag 
også sat elektriske Citeas i drift i Luxembourg 
og har i alt gennemført elektrificering af kol-
lektivbusser i 14 forskellige projekter. Der er i 
øjeblikket flere end 225 elektriske VDL-bus-
ser i drift, som tilsammen har tilbagelagt 
mere end ti millioner kilometer.

Endnu ikke i Danmark
VDL har mere end 10 nye projekter i støbe-
skeen til Holland, Belgien, Frankrig, Schweiz, 

Ud over 23 Heliox hurtigladere (450 kW), der er 
placeret på fire strategiske steder på ruterne, 
oplades busserne hver nat med 84 Heliox opladere 
(30 kW) på depotet.

Til nødsituationer råder Connexxion over to mobile 
Heliox opladere med 25 kW kapacitet.

VDL har mere end 10 nye projekter i støbeskeen 
til Holland, Belgien, Frankrig, Schweiz, Sverige og 
Norge. 

Sverige og Norge. Ordrebogen er på over 160 
enheder, heraf 55 Citea SLF-120 Electric 
til Rotterdam, 30 Citea SLFA-180 Electric 
ledbusser og 10 SLF-120 Electric til Oslo 
samt 25 Citea SLFA-180 Electric ledbusser 
til Umeå. På mange af disse projekter vil VDL 
også fungere som totalleverandør af alt fra 
projektstyring og levering af opladere til leve-
ring af busserne inkl. efterfølgende service-
ring og vedligeholdelse af hele systemet.
 I Danmark har VDL endnu ikke sendt 
elektriske busser ud på gader og stræder, 
men det forventes, at flere udbud i bl.a. 
Københavnsområdet, hvori der indgår 40-50 
elektriske busser, afgøres i slutningen af 
august [efter redaktionens deadline, red.]. 
Her er VDL med i flere af tilbuddene, og 
skulle et eller flere af disse udbud falde ud til 
VDL’s fordel, vil både operatører og passa-
gerer komme til at opleve gennemprøvede 
elektriske busser og en ladeinfrastruktur, der 
allerede har bevist sit værd mange forskellige 
steder i Europa.  

Ud over 23 Heliox hurtigladere (450 kW), der er 
placeret på fire strategiske steder på ruterne, 
oplades busserne hver nat med 84 Heliox 
opladere (30 kW) på depotet. 
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Af: Ulo Maasing   Foto: Ulo Maasing

Mercedes-Benz eCitaro er Daimler 
Buses nyeste skud på stammen og 
på trods af, modellen ikke sættes i 

serieproduktion før ved årets slutning, har 
Daimler Buses allerede modtaget flere store 
ordrer fra Mannheim, Hamburg, Berlin og 
Norge. Til premieren fortalte Till Oberwörder, 
adm. direktør for Daimler Buses, dog allerede, 
hvad virksomheden vil tilbyde i de næste 4-5 
år. ”Det er vigtigt og i kundernes interesse, 
fordi det giver indkøbere, operatører og sam-
fundet en følelse af tryghed, hvad angår in-
vesteringen i elektromobilitet,” forklarer han 
og fastslår: ”Vi tilbyder et komplet system for 
elektromobilitet.”
 Som noget nyt tilbyder Daimler Buses 
alle muligheder for opladning, dvs. også via 

strømaftager og Oppcharge. ”I det lange 
perspektiv tror vi på depotladning, men vi 
vil ikke fortælle kunderne, hvordan de bør 
forholde sig. Når det gælder elbusser, er der 
ikke nogen ’one-size-fits-all’ løsning. Derimod 
er det de lokale forhold, der afgør, hvilken 
løsning der er bedst,” lyder det fra Ulrich 
Bastert, marketings- og eftermarkedschef 
hos Daimler Buses. 

Fremtidsbus
Selvom lighederne mellem eCitaro modellen 
og andre Citaro-modeller er til at finde, har 
eCitaro fået et nyt design, der trækker tråde 
til ”fremtidsbussen”, som Mercedes-Benz 
viste frem for nogle år siden. Formerne er 
rundere, blødere og præget af den store 

afrundede forrude. Ifølge Stefan S. Handt, 
designchef hos Daimler Buses, er der 
endvidere gjort bevidste bestræbelser på at 
sikre, at eCitaros førerplads ikke afviger fra, 
hvad chaufførerne er vant til. ”De chauffører, 
der kører elbus, kører også dieselbusser. Vi 
vil derfor ikke have, at chaufføren behøver 
at omstille sig, når vedkommende skifter 
mellem de to,” siger han.
 Ligeledes kan operatøren justere batteri-
kapaciteten og den ønskede opladningsløs-
ning efter eget behov. Færre batterimoduler 
mindsker vægt og købspris – og øger samti-
dig passagerkapaciteten. Dog kræver færre 
batterimoduler hyppigere opladning. Vægten 
på en eCitaro med standardudstyr, dvs. med 
10 batterimoduler, ligger på 13,4 tons og har 

Med et spektakulært show den 10. juli 2018 lancerede Europas største busproducent, 
Daimler Buses, sin første helelektriske bus. Bussen er en batteridreven version af den 
storslåede bybus Citaro. El-versionen hedder eCitaro og bliver med sikkerhed en konkur-
rent til de busproducenter, der allerede sælger elbusser til det europæiske marked.

Elektrisk verdens-
premiere for 
Mercedes-Benz 

”De chauffører, der kører elbus, kører også dieselbusser. Vi vil derfor ikke have, at chaufføren behøver at omstille sig, 
når vedkommende skifter mellem de to,” fortæller designchef hos Daimler Buses Stefan S. Handt.
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en bruttovægt på 19,5 tons, såfremt dens 
fulde passagerkapacitet på 88 personer er 
udnyttet.

Depot- og pantografopladning
eCitaro lanceres først med depotopladning, 
men når serieproduktionen bliver skudt i 
gang ved udgangen af året, tilbyder Daimler 
Buses også opladning via pantograf. To 
alternativer findes: Enten med en strømaf-
tager monteret på bussens tag eller med 
opladningsskinner på taget og en pantograf 
monteret på selve opladeren, hvilket sænkes 
ned til bussen under ladning.
 ”Valgmulighederne i forhold til batterimo-
duler og opladningsløsningen giver operatø-
ren mulighed for at skræddersy modellen til 
netop deres behov,” lyder det fra marketings- 
og eftermarkedschef Ulrich Bastert under 
selve præsentationen.

Batteriteknologien forbedres hastigt
Med dagens batterigeneration har eCitaro 
modellen en maksimal rækkevidde på 250 km 
pr. opladning. Dette er dog med optimal brug 
af varme- og klimanlæg, hvorfor en realistisk 
rækkevidde nærmere er på 150 km pr. oplad-
ning. I 2020 forventes næste generation af 

batterier med omkring 330 kWh at komme 
på markedet, og det vil øge den realistiske 
rækkevidde til hele 200 km pr. opladning. Til 
den tid vil det være muligt at udskifte det 
mindre kraftige batteri med den nyere model 
om nødvendigt. Endvidere arbejder Daimler 
Buses på at kombinere batteriløsninger med 
brændselsceller, hvilket i 2022 forventes at 
resultere i en batterikapacitet på 400 kWh og 
en realistisk rækkevidde på hele 400 km pr. 
opladning.
 En høj batterikapacitet er dog ikke nød-
vendigvis lig med en længere rækkevidde pr. 
opladning. Bussens energiforbrug bestem-
mes ikke blot af antal kørte km, men også 
af, hvor effektiv bussen er til at anvende 
strømmen på bl.a. opvarmning. Dette er Dai-
mler Buses bevidste om, hvorfor de har lagt 
stor vægt på at strømline energiforbruget. 
Eksempelvis anvendes en varmepumpe med 
kuldioxid som kølemiddel til klimaanlægget. 
Sammenlignes eCitaro med den oprindelige 
Citaro model med forbrændingsmotor, er 
energibesparelsen på opvarmning, ventilation 
og aircondition helt oppe på omkring 40 %.

Sikkerhed i højsædet
I eCitaro modellen findes tilsvarende Side- 

Guard-anordning, som Daimler Buses intro-
ducerede i deres luksusbus Setra S531DT for 
omtrent et år siden. Anordningen gør det  
muligt for chauffører at opdage andre 
trafikanter i den såkaldte blinde vinkel og 
fungerer ved hjælp af to sensorer, som er 
placeret ved højre forhjul. 
 Desuden har eCitaro en version af brem-
seassistancen, som ligeledes blev introdu-
ceret i Setra S531DT. Nødbremsesystemet 
er i stand til at registrere objekter, fodgæn-
gere, cyklister samt andre eventuelle farer i 
trafikken. I modsætning til andre nødbrem-
sesystemer er eCitaros system ikke designet 
til at bremse bussen hastigt, men derimod at 
agere proaktivt og advare chaufføren om den 
eventuelle fare. Årsagen til, at systemet ikke 
laver et total-stop, er risikoen for at skade 
bussens passagerer. 
 Daimler Buses ønsker ikke at oplyse 
prisen på eCitaro modellen, da den afhæn-
ger af det valgte udstyr, dog anslås prisen 
til at være to en halv gang dyrere end den 
originale Citaro model med diselmotor. 
Under IAA-messen i Hannover til september 
vil eCitaro for første gang blive vist frem for 
et bredere publikum.  

ALT I OMPOLSTRING
Sæder - Loft - Sider

GuLvtæppe - Gardiner

Vi har ca. 100 forskellige plys
til reparation af din bus.

Ring og få et uforpligtende tilbud
- tlf. 74 56 29 97

Christiansfeld Autopolstring
Industrivej 14 - 6070 Christiansfeld - tlf. 22 60 90 00

Professionelt håndværk

nakkeskånere - nakkestykker i "ruskind"

Brodering af logo og numre på nakkeskånere.

vi ompolstrer din chaufførstol - medens du venter.

Gulvtæpper - presenninger m.m.

www.partex.dk 

 Flex kørsel? 

FlexTour App tilbyder: 

Partex Data er godkendt 
leverandør hos FlexDanmark 

Vognløb kan følges på kort 
Indbygget navigation via 

GoogleMaps 
Send egne ture direkte til 

FlexTour app 

 
For yderligere informationer kontakt Steen 
Baggersgaard på tlf. 7020 1548 eller 
sb@partex.dk 

Nem og billig løsning til 
SmartPhone 
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Af: Michael Friis  Foto: VDL Bus & Coach

Produktforbedringerne blev præsenteret 
ved parallelle kunde- og pressearrange-
menter henover sommeren i Holland. De 

stammer hovedsagelig fra opdaterede drivliner, 
der traditionen tro er hentet hos DAF og ZF. 
Opdateringerne er stort set sket i det skjulte, 
for den seneste Futura2-generation ligner sig 
selv udvendigt. Serien består af 2- og 3-aksle-
de FMD2’ere (Medium Decker) fra 12,9 til 14,8 
meters længde og 3,5 meters højde, 2- og 
3-akslede FHD2’ere (High Decker) fra 10,6 til 
14,8 meters længde og 3,7 meters højde samt 
3-akslede FDD2’ere (Double Decker) fra 13,0 til 
14,1 meters længde og 4,0 meters højde.

TraXon- eller Ecolife-gearkasser
Både FMD2- og FHD2-serierne leveres 
fremover med DAF’s MX11-motor med 
ydelser fra 370 til 450 hk i kombination med 
ZF’s nye 12-trins TraXon-gearkasser med 
automatisk skiftesystem og integreret Intarder 
eller 6-trins Ecolife automatgearkasser med 
retarder. FDD2-dobbeltdækkerne kan som 
noget nyt fremover også leveres med DAF’s 
kraftigste version af MX11-motoren på 450 hk 
i kombination med 6-trins ZF Ecolife til f.eks. 
sightseeing. 
 Standardmotoren til langturskørsel er 
fortsat MX13-motoren, nu på hele 530 hk, 

i kombination med ZF’s nye 12-trins Tra-
Xon-gearkasse med automatisk skiftesystem 
og integreret intarder.
 Det lavere brændstofforbrug er opnået 
takket være opdaterede DAF-motorer med 
lavere indre friktion, forbedret forbrænding og 
ny turbolader. VDL opgiver selv brændstofbe-
sparelsen til ca. 3 % i forhold til forgængerne 
samtidig med, at motorydelserne er hævet 
med 20 hk på de respektive motorvarianter. 
Desuden giver muligheden for nu at udruste 
busserne med PPC (Predictive Powertrain Con-
trol), dvs. GPS-baseret cruise control, mulighed 
for yderligere 2,5 % brændstofbesparelse ved 
kørsel på meget kuperede strækninger. Ved 
hjælp af GPS kender bussen på forhånd rutens 
topografi og kan automatisk hhv. tage tilløb og 
slække på gassen før stigninger og nedkørsler.

Op til 200.000 km mellem olieskift
Den maksimale motoreffekt leveres nu ved 
endnu lavere motoromdrejninger på ned til 
900 o/min. Motorerne har samtidig fået læn-
gere olieskiftsintervaller på op til 100.000 km 
og under de mest gunstige kørselsforhold helt 
op til 200.000 km på MX13. På den baggrund 
stiller VDL kunderne op til 6 % lavere service- 
og reparationsomkostninger i udsigt ved den 
samlede pakke.

DAF’s forbedrede motor- og emissionstek-
nologi bidrager desuden til ca. 50 kg lavere 
egenvægt – primært takket være et mere 
kompakt og forbedret Euro 6-emissionssystem. 
ZF Traxon-gearkasserne er desuden ca. 30 kg. 
lettere end forgængerne AS-Tronic, så inkl. div. 
andre vægttab hist og her har Futura2-serien 
i gennemsnit smidt ca. 100 kg. Stort set hele 
vægttabet er sket bag bagakslen, hvilket 
giver et ekstra plus til de i forvejen velkørende 
Futura 2’ere.

Gør ikke meget væsen af sig i Danmark
I Danmark gør VDL’s Futura-busser ikke meget 
væsen af sig. VDL’s andel af det danske 
busmarked er ca. 7 % målt på bestand. Af de 
i alt ca. 6.200 busser på 10 tons og derover i 
Danmark står der VDL på fronten af ca. 435. 
Heraf er langt hovedparten dog rutebusser.
 ”Vores regional- og turistbusser i Futu-
ra2-serien fortjener en større markedsandel, 
og vi er da også gearet til at sælge hele 
modelprogrammet i Danmark,” siger VDLs adm. 
direktør Anita Palm Laursen.
 ”Vores serviceorganisation er landsdækken-
de for by-, regional- og turistbusser, og vi kan 
også skaffe reservedele fra dag til dag på det 
samlede modelprogram,” fastslår hun.
 De seneste opdateringer af modelprogram-
met burde give større interesse for VDL-bus-
serne fra danske busvognmænd, og Anita Palm 
Laursen er da også mere end klar til at levere 
de opdaterede Futura2-busser i Danmark.  

Lavere brændstofforbrug, egenvægt og serviceomkostninger. Lagt sammen giver det 
lavere TCO – Total Total Cost of Ownership – og det er stikordene til den hollandske 
busproducent VDL’s opdaterede regional- og turistbusser i Futura2-serien.

VDL opdaterer 
Futura2-serien
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Volvo præsenterer 
ny turistbusserie

For første gang i over 20 år, præsenterer 
Volvo en helt nye serie af turistbusser 
til det europæiske marked.

Kun to højder 
Da Volvo begyndte at producere 9000-serien 
i begyndelsen af 00’erne, var der næsten 
ingen begrænsninger på, hvordan man kunne 
specificere sin Volvo 9700. Dette er dog 
blevet mere og mere standardiseret i løbet 
af årene – og med Volvos nye turistbusserie 
er det ligeledes standardisering, der er i 
højsædet. Volvo 9700 leveres nu kun med 
én højde som er 3,65 meter, mens Volvo 
9900 kun leveres i højden 3,85 meter. Volvo 
9900 skiller sig ud fra den tidligere model, 
med sin helt unikke og stilrene Z-formation 
langs sideruderne, hvilket fremhæver dens 
teatergulv. Volvo 9700 har derimod mistet sit 
teatergulv og leveres nu blot med fladt gulv.

Select og Superior
I fremtiden bliver det muligt at bestille Volvo 
9700 Select eller Superior. Volvo 9700 Select 
er en enklere variant, som egner sig bedst 
til korte ture, hvorimod Volvo Superior er 
bedre udstyret og dermed er bedre egnet 
til længere ruter. Volvo 9700 leveres i tre 
længder, som er henholdsvis 12,4, 13,1 og 
13,99 meter. Bussen leveres derudover med 
B11R-motor til 380, 420 og 460 hestekræf-
ter. Volvo 9900 leveres derimod blot i én 
standardiseret længde på 13,99 meter og én 
højde på 3,85 meter. "Vores vision er at lave 
den ultimative turistbus," lyder det fra Ulf 
Magnusson, Europachef for busser i Volvo.

Volvo Care
Volvo Care er et program, som skal gøre det 
enkelt og trygt at være Volvokunde. Volvo 
Care gør, at du som busejer skal kunne 
fokusere på forretningen og lade Volvo tage 
sig af resten – en totalløsning for Volvos 
kunder, som består af fire trin: Først definerer 
man, hvilken model man ønsker. Dernæst 
vælger man en udstyrspakke og til sidst 
tilvælges serviceaftaler og finansiering af 

Af: Magne Hågheim    Foto: Busmagasinet

Volvos velkendte 9700-model er kommet for at blive. For første gang i 20 år præsenterer 
Volvo en helt ny serie af turistbusser. Der er blevet set nærmere på Volvo – The New Coach.

bussen. Volvo lancerer snart en onlineløsning 
for Volvo Care, hvor du kan specificere din 
egen bus. Her vil du nemt og overskueligt 
kunne designe din egen bus ved at vælge 
udseende, udstyrspakker, interiør, sæder og 
lignende, med mulighed for at få en grafisk 
forhåndsvisning af bussen.

Flådestyring med zoneregulering
Når du har specificeret din bus, kan du også 
tilvælge forskellige pakker. Det kan være alt 
fra mediepakker med skærme til sikkerheds-
pakker, der indeholder flådestyringssystemer. 
Volvos Efficiency Package indeholder det nye 
flådestyringssystem, som viser al information 
om den pågældende bus i en given tidsperio-
de. Her kan du se data om brændstofforbrug, 
hviletid og meget mere. Det medfølgende 
zonesystem giver busoperatøren mulighed 
for at angive forskellige zoner via et kort. I 
zonerne kan operatøren bestemme mak-

simumhastigheden for alle – eller enkelte 
køretøjer – med mulighed for at variere dette 
på forskellige tidspunkter af døgnet.

Lavere brændstofforbrug
Volvo 9700-modellens design adskiller sig fra 
tidligere modeller ved at have kantede side-
vinduer, og bussens bagparti er desuden nøje 
udformet for at minimere luftmodstanden så 
meget som muligt. Dette medfører, at begge 
modeller sparer ca. 4 % brændstof sammen-
lignet med den tidligere model. Derudover er 
taget 250 kilo lettere, og undervognen har 
en funktion, som gør at den sænker sig 20 
mm ved høje hastigheder, hvilket yderligere 
sparer brændstof.

De nye Volvo-busser bliver produceret i 
Polen, men fabrikken i Finland vil tage sig af 
særlige bestillinger. Produktionen starter i 
efteråret.  

Køretøj og teknik
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Af: Mikael Friis  Foto: Mikael Friis

De tre kandidater er vidt forskellige, og 
det er derfor vigtigt at understrege, at 
de ikke skal sammenlignes 1:1 og må-

les med samme alen, men vurderes individuelt 
som det, de er. Testkørslerne foregik, som 
beskrevet i sidste nummer af Busmagasinet, 
i Kroatien tidligere i år på en blandet by- og 
regionalrute i hovedstaden Zagreb. Testchauf-
førerne repræsenterer alle de medier, der er 

medlemmer af ”International Bus and Coach of 
the Year”-juryen.

Heuliez GX337 Linium Electric
Virksomheden Heuliez Bus stammer fra 
Frankrig. Virksomheden er et 100 % ejet 
datterselskab af CNH Holdings (Case New 
Holland), som ud over at være en global pro-
ducent af bl.a. landbrugs- og entreprenørma-

skiner også ejer IVECO-koncernen, herunder 
IVECO Bus.
 GX337 er en 12-meter fuldelektrisk bus 
i rustfrit stål, der skal være spydspidsen i 
CNH og dermed Ivecos fremtidige satsning 
på fuldelektriske busser. Den tilbydes med 
fem forskellige drivliner: Diesel, HVO/GTL, 
natur-/biogas, hybrid samt elektrisk. Bussens 
el-motor leveres af engelske BAE Systems, 

Først var der fire kandidater, men i sidste øjeblik endte det med tre, da MAN valgte at trække 
den helt nye Lion’s City Hybrid fra dette års Bus Euro Test, der fører til kåringen af Bus  
of the Year 2019. Feltet kom således til at bestå af to helelektriske busser og én diesel- 
hybrid, og måske er det tidens tegn, at der ikke længere deltog en ”ren” dieselbus i testen.

KANDIDATERNE: 

Bus of the 
Year 2019
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Længde 12.060 mm

Bredde 2.550 mm

Højde 3.350 mm

Egenvægt 13.500 kg

Max. totalvægt 19.000 (Frankrig: 20.000 kg)

Vendediameter 21,8 meter (udv.)

Drivkraft Fuld-elektrisk, batteri

Motor BAE Systems

Max. effekt 265 hk/195 kW

Max. drejningsmoment 2.495 Nm, konstant moment uafhængigt af omdrejningstal

Energilagring Lithium-Ion NMC, 360 kWh (8 stk.)

Transmission Direkte drev fra el-motor til drivaksel

Rækkevidde 300 km (fladt terræn uden a/c)

Passagerkapacitet 83 (heraf 24 siddende)

Døre 2+2+2

Standardpris €550.000,- + moms

Heuliez GX337 Linium E

og batteripakken består af otte NMC-enheder 
med en samlet kapacitet på op til 360 kWh. 
Det skulle give en rækkevidde på op til 300 
km (uden brug af a/c-anlæg) og således kunne 
række til en dags kørsel. Opladningen sker 
gennem den tagmonterede pantograf eller 
Combo2-stik bagest på bussen.

På vejen
På trods af en høj siddeposition virkede instru-
mentpanelet en anelse stort og skabte måske 
lidt unødige, blinde vinkler. De ujævne veje i 
Kroatien bidrog til spejlvibrationer.
 På trods af den høje egenvægt føltes 
accelerationen frisk, bremserne effektive og 
kørekomforten på de ujævne kroatiske veje 
udmærket. En af de store udfordringer ved 
eldrift er lydniveauet i kabinen. Der skabes 
typisk en ”elektrisk hylen” fra el-motoren, og 
da drivlinen jo ikke har en gearkasse, stiger 

Stroco ApS  -  Viborgvej 50  -  DK-8450 Hammel  
Tlf.  8696 1066  -  Fax  8696 9647

Email  info@stroco.dk  -  www.stroco.dk

- leverer varmen

Vi kan ikke redde verden !!
         men vi kan hjælpe dig 
SPARE BRÆNDSTOF...
.. med Stroco oliefyr - designet til 
at levere optimale resultater til dine busser

Stroco oliefyr:
•  Kører på diesel, biodiesel, RME og ethanol
•  Miljøvenlig: lavt udslip. 
•  Kan udstyres til elektrisk natdrift
•  Nemt-at-bruge test udstyr
•  Dag-til-dag levering
•  Gratis teknisk support
•  Produceret i Danmark 
   gennem 40 år
•  Leveres i hele Europa

Rent Jydsk Aps. – Industrivej 30 – 7470 Karup J.

www.rentjydsk.dk
Tlf.: 97 10 27 66

”Rigtige buschauffører 
køber stadig 

deres uniform hos 
RENT JYDSK”   

(tidligere Tøj Til Alle)

På trods af den høje 
egenvægt føltes 
accelerationen frisk, 
bremserne effektive 
og kørekomforten på 
de ujævne kroatiske 
veje udmærket.
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lydniveauet linært med hastigheden. Måske 
kan en bidragende faktor til dette være udform-
ningen af interiøret, der i testbussen stort set 
var uden tekstiler. Lydniveauet falder muligvis, 
når bussen fyldes op med passagerer.
 Heuliez har gennem snart 20 år leveret 
mere end 2.100 elektriske busser og trol-
leybusser. Ifølge Iveco Danmark vil markedsfø-
ring ske gennem den danske Iveco Bus-re-
præsentant Vejstruprød Busimport, VBI, som 
vil deltage i kommende danske udbud med 
Heuliez GX337/437 Electric og andre af  
Heuliez’ elektriske løsninger. På vores bredde-
grader har Heuliez sikret sig en ordre fra Tide 
Bus på 10 stk. GX437 Electric ledbusser, der 
sættes i drift i 2. halvår 2019 i Trondhjem, 
Norge.

Mercedes-Benz Citaro Hybrid
Inden Mercedes-Benz sprang helt på el-bussen 
med Citaro Electric, der blev præsenteret i 
sommerferien, kom den storsælgende Citaro 
i fjor i en ”mildt elektrificeret” version i form 
af Citaro Hybrid. Her er den traditionelle 
dieselmotor suppleret med en 48 volt elektrisk 
”hjælpemotor”, der giver ekstra kraft ved 

Længde 12.135 mm

Bredde 2.550 mm

Højde 3.120 mm

Egenvægt 11.500 kg

Max. totalvægt 19.000 kg

Vendediameter 21,2 meter (udv.)

Drivkraft Diesel-/el-hybrid 

Motor 7,7 liters Mercedes-Benz OM 936 diesel med 48-volt hybrid-modul

Max. effekt 295 hk/220 kW

Max. drejningsmoment 1.200 Nm v. 1.200 o/min

Energilagring Superkapacitorer

Transmission ZF EcoLife 6AP1200B, 6-trins fuldautomatisk

Rækkevidde 800-1.000 km (350 liter)

Passagerkapacitet 101 (heraf 36 siddende + 1 kørestol)

Døre 2+2+0

Standardpris €270.000,- + moms

Mercedes-Benz Citaro

igangsætning. Citaro Hybrid ligner en helt 
almindelig Citaro bortset fra en lille forhøjning 
på taget, der rummer de såkaldte ”superka-
pacitorer” – en slags ”superbatterier”, der er 
velegnede til hurtigt at optage og frigive 
elektrisk energi.
 Drivlinen består af en 7,7-liters diesel (eller 
naturgas)-motor, ZF EcoLife aut. gearkasse  
samt ZF bagaksel. Hybrid-versionen er des-
uden udrustet med tre nye løsninger, der 
bidrager til at gøre brændstofforbruget op til 
8,5 % lavere:
•  Intelligent elektro-hydraulisk styretøj, der 

kun anvender energi, når chaufføren drejer 
på rattet.

•  Ny ZF-bagaksel med lavere egenvægt, nyt 
smøresystem samt lavfriktions-bagtøj.

•  ”Mildt” hybridsystem med elektrisk ”hjæl-
pemotor”, der kan bidrage med op til 220 
Nm ekstra drejningsmoment. Energien 
genereres ved opbremsning og lagres i su-
perkapacitorer på taget med en kapacitet 
på 35 kWh.

På vejen
Det er let at føle sig hjemme bag rattet på 

enhver Citaro – hybrid eller ej. Logiske og 
letforståelige instrumenter, solide knapper 
og betjeningsgreb samt ergonomi i topklas-
se. Den lave underkant på forruden samt de 
vibrationsfri sidespejle giver et rigtig godt 
udsyn hele vejen rundt. Det nye styretøj føles 
meget præcist og letbetjent, og på trods af de 
ujævne veje isolerer styretøjet godt mod, at 
ujævnheder slår tilbage i rattet.
 Støjniveauet både ved førerpladsen og i 
kabinen er behageligt lavt. Hybridsystemet ar-
bejder helt lydløst, så der er kun den effektivt 
dæmpede lyd af dieselmotor og gearskift at 
forholde sig til. Det er nærmest tryghedsska-
bende, fordi det er så genkendeligt. Komforten 
er uovertruffen, og hele køreoplevelsen bærer 
præg af, at Citaro Hybrid bygger på mere end 
et årtis erfaringer, forbedringer og videreud-
vikling. 
 Mercedes-Benz angiver merinvesteringen 
til ca. €10.500,- for den samlede hybrid-pak-
ke, og med en TCO-besparelse på ca. 2,5 % 
giver det en tilbagebetalingstid på blot 3,5 år. 
Citaro Hybrid er allerede solgt i mere end 500 
eksemplarer til levering til europæiske kunder 
i 2018, heraf 18 til en dansk operatør med 
driftsstart i Københavnsområdet til november.

Irizar ieTram 
Den mest opsigtsvækkende af de tre kandi-
dater i ”Bus of the Year 2019”-kåringen er 
uden tvivl den spanske Irizar ieTram. Det gen-
nemførte BRT-design gemmer på en boltet 
aluminium-konstruktion, som eiTram-versio-
nen deler helt uændret med Irizars ieBus.
 ieTram er toppen af Irizars e-Mobili-
ty-kransekage. Den leveres i to elektriske 
versioner til hhv. en fuld dagskørsel med stor 
energipakke på op til 525 kWh og række-
vidde på 200-250 km efter tre-seks timers 
opladning. Eller power-pakke til opportunity 
charging á ca. 5 min. for hver ca. 20 km med 
energikapacitet på op til 150 kWh og max. 
rækkevidde på 50-60 km fra fuld opladning 
til fuld afladning.

På vejen
Irizar ieTram er testens mest særegne bus. 
BRT-designet medfører en række kompro-
misser, der bl.a. går ud over førerpladsen. 
Den markant skrånende front betyder, at 
førerpladsen er trukket langt tilbage, og de 
kraftige A-stolper koster på udsynet. ieTram er 
udrustet med kameraer/displays i stedet for 
sidespejle, og den løsning kræver tilvænning. 
Førerpladsen i øvrigt er forholdsvis traditionelt 
indrettet, men detaljerne kunne godt bidrage 
mere til overblik og ergonomi.
 Den elektriske drivline giver en meget tyst 
førerplads, men en støjende kabine. Som He-
uliez’en er der en højfrekvent ”turbinelyd”, der 
stiger i takt med hastigheden. ieTram’s interiør 
føles lyst og rummeligt – bl.a takket være den 
næsten gennemsigtige harmonika, men det 

Citaro Hybrid ligner en helt almindelig Citaro 
bortset fra en lille forhøjning på taget, der 
rummer de såkaldte ”superkapacitorer.



 Danske Busvognmænd   47

Køretøj og teknik

Længde 18.370 mm

Bredde 2.550 mm

Højde 3.400 mm

Egenvægt 17.500 kg

Max. totalvægt 27.000 kg

Vendediameter 23,7 meter

Drivkraft Fuld-elektrisk, batteri

Motor JEMA (Irizar Group)

Max. effekt 320 hk/235 kW

Max. drejningsmoment 2.300 Nm, konstant moment uafhængigt af omdrejningstal

Energilagring Irizar Group/Cldetec Lithium LTO, 150 kWh

Transmission Direkte drev fra el-motor til drivaksel

Rækkevidde 50-60 km (opp. charging pr. 20 km anbefales)

Passagerkapacitet 155 (heraf 39 siddende + 2 kørestole

Døre 1+2+2+2

Standardpris €800.000,- + moms

Irizar ieTram

føles også hårdt og koldt, hvilket ikke bidrager 
til at reducere støjniveauet.  
 Køreoplevelsen føltes som ”bølgende” i hø-
jere grad end for mere traditionelle ledbusser. 
Med til at give denne følelse var også udsynet 
fra førerpladsen, som gjorde det svært – i 
hvert fald for en uden erfaring med bussen 
– at placere ieTram præcist i trafikken og ved 
stoppestederne.
 I de seneste par år har Irizar etableret 
en komplet organisation, e-Mobility, der kan 
tage sig af alle dele af elektrisk mobilitet – fra 
enkeltkomponenter til komplette busser samt 
nøglefærdige elektriske transportsystemer 
inkl. opladningsinfrastruktur. I Danmark har 
Irizar i de senere år udelukkende leveret regi-
onal- og langtursbusser, herunder i8 Integral, 
der blev kåret til Coach of the Year 2018. 
Salgsansvaret for Irizar ieTram og de øvrige 
kollektivbusser er overtaget af fabrikken i 
Spanien, mens eftermarkedssiden i Danmark 
dækkes af den danske Solaris-repræsentant 
Vagn Erik Hvid A/S i Padborg. 

Hanover Danmark . Kurt Skousgaard
Motorgangen 13-15 . 2690 Karlslunde
Tlf. 46 59 58 95 . Mobil 22 21 58 95
E-mail: kurt@hanoverdanmark.dk . www.hanover.dk

Teknisk support / service Jylland / Sjælland:  
Ole Frier-Meineche . Tlf. 27 61 27 60.

Udvendige og indvendige  
LED-informationsskilte

● 12 års fabriksgaranti  
på alle LED-skilte.

● Ingen irriterende  
småregninger  
i garantiperioden.

● De bedste kvalitets- 
dioder med en meget  
høj opløsning gør  
skiltene lette at læse 
både på lang afstand  
og i solskin.

● Automatisk stoppe- 
steds-avertering  
med syntetisk tale.

● 12 volt skilte til mini-
busser – strøm skal bare 
tilsluttes, så virker de.

● Centrallager af reserve- 
dele findes i Karlslunde.

DANMARK

Efter 40 år hos Gislev Rejser, har 
kørselsleder Ole Andersen nu valgt 

at gå på pension.  

Reception
Det markerer vi med en kombineret 

jubilæums- og afskedsreception.

den 4. oktober kl. 12-15

på Lombjergevej 1 i Ringe, hvor det 
vil glæde os at se samarbejdspartnere, 

forretningsforbindelser og venner  
af huset.

ieTram er udrustet med 
kameraer/displays i 
stedet for sidespejle.
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Kort nyt

Nostalgihjørnet er en rubrik i Busmagasinet 
udarbejdet af Bushistorisk Selskab.

NOSTALGIHJØRNET

Renault – Durisotti

1.   Til Totaltransport-forsøget i Ravnsborg Kommune etablerede 
Lollandsbanen og Bjørns Busser fimaet Totalbussen, der 
anskaffede seks Renault - Durisotti-minibusser. Her ses en  
af dem i Kragenæs.

2.   Foruden den automatiske sidedør havde bustypen også en 
bagdør til f.eks. en termokasse til madudbringning. Her ses 
en af Totalbussens busser, nu hos Kruse i Nakskov.

3.   Til en servicelinje i Albertslund købte Bus Danmark to busser, 
en af lang model og en af kort model. Her ses den korte af  
de to i Lyngby, anvendt som skiftebil.

4.   De sidste af busserne kørte frem til 2009. Her ses en fra 
Funch i Birket, kørt til ophugning i Maribo i 2008.

Tekst: Lars Ersgaard, redaktør på Bushistorisk Selskabs 
medlemsblad ”Busbladet”. Billeder: Lars Ersgaard henh. 
Peer Goe Jacobsen i Danmarks Busmuseums arkiv.

2 .

I begyndelsen af 1990’erne havde Trafikministeriet 
nogle puljer til forsøg med lokal og regional kollektiv 
trafik, der muliggjorde, at man kunne prøve alterna-

tive betjeningsprincipper og bustyper i den kollektive 
trafik.
 Dette førte blandt andet til forsøg med sammen-
lægning af kommunernes lovbundne kørsler i et samlet 
system. I den daværende Ravnsborg Kommune kaldtes 
forsøget ”Totaltransport”. I dette ’totalsystem’ indsatte 
det hertil stiftede operatørselskab, Totalbussen, i 
august 1992 seks minibusser fra en fransk karosseri-
fabrik Durisotti, baseret på et frontparti fra en Renault 
Master-varebil.
 Bustypen blev hurtigt fundet interessant til flere 
lignende forsøg med kørselsordninger. Samme efterår 
indsatte Lollandsbanen derfor fem tilsvarende busser 
på bybus- og servicelinjer i Nykøbing Falster. Året efter 
indsatte man som forsøg Renault – Durisotti på en 
servicelinje i Skive.
 I 1994 indsatte man bustypen på Fyn og Sjælland. 
På Fyn var det både lokaltrafiksystemerne i de davæ-
rende Ringe og Ørbæk kommuner, der tog bustypen i 
brug. På Sjælland kørte de som forsøg på en servicelinje 
i Albertslund Kommune.
 Bustypen leveredes både i en lang treakslet og en 
kort toakslet model. Mens man hidtil kun havde købt 
den lange udgave, købte man i Albertslund som eneste 
sted også en kort model.
 I alt leveredes tyve af disse Renault – Durisotti 
busser. De sidste gik ud af trafik i 2009.  

3.

1.

4.
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Rubrikannoncer

K
u

ve
rt

e
r

K
o

rt
 l

e
ve

ri
n

gs
ti

d
 -

 H
ø

j 
k

va
li

te
t 

- 
L

av
e

 p
ri

se
r

 

-d
e

t 
k

la
re

r 
vi

..!
9900 Frederikshavn 

 tlf. 98 42 78 99

Brugte busser

FYNS LAST- & BUS Aps
Gl. Sognevej 9, 5771 Stenstrup, Tlf. 62 26 15 26, e-mail: fynslastbus@mail.dkGl. Sognevej 9, 5771 Stenstrup, Tlf. 62 26 15 26, e-mail: fynslastbus@mail.dk

Aut. service til din Mercedes-Benz og Setra

VIL  DU
ANNONCERE 

HER ?
Kontakt

PK-Reklame & Tryk 
tlf. 98 42 78 99 

KOM I KONTAKT MED 
DET DANSKE BUSFOLK... 

Annoncer i Busmagasinet 
Kontakt PK-Reklame & Tryk tlf. 98 42 78 99 

Før

- en del af Nordjysk Diesel-Elektro A/S

Aalborg:  
Nordjysk Diesel-Elektro 
9812 0911 

Aarhus:  
Ketner Aarhus 
7080 7361 
 
Herning:  
Ketner Herning
9722 4499

Holstebro:  
Ketner Holstebro 
7080 7351

Aabenraa: 
LL Autoteknik  
og Cylinderservice
2916 1366

Hedehusene: 
Ketner Hedehusene
70807345 

Odense SV:
Byrgesens Auto Eft. ApS
6617 3711 

Gelsted:
Gelsted Bilservice
5550 1353

Kalundborg: 
Flint Auto & Elektro
5929 3125

Tæt på dig – uden Ventetid!

partikelfilter.ketner.dk

Få renset dit partikelfilter
ved dit lokale værksted  

Husk ingen ventetid
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Rubrikannoncer / Info

Vi køber alle slags brugte og 
skadede busser til ekspert.

Betaler med kontanter.
Sarwary Omnibushandel KG

Tlf. + 49 40 250  6924
Fax. + 49 40 2549 5884

info@sarwary.de

Går bus-turen 
til København..?
- så besøg os for et godt måltid mad.

Central beliggenhed, tæt på DR byen, 
Tivoli og Amalienborg.

Dansk Køkken.
Stor rutine i bus selskaber blandt andet 

fra Fyn, Jylland og Sverige

Altid et godt tilbud - f.eks :
Flæskesteg med rødkål samt dess. kr. 168,-

Stor buffet kr. 178,-

Restaurant Menuen
Brigadevej 49 - 2300  København S

tlf. 32543322
www.restaurantmenuen.dk

RestaurantMenuen_DBjan2011.indd   1 23/09/16   13.40

Busrejser – 
overnatning & 
forplejning

VBI Group ApS 
Kontakt: Dan B. Pedersen
Kongensgade 38
6070 Christiansfeld, tlf. 74 56 13 26

Associerede medlemmer af Danske Busvognmænd

DEKRA AMU Center Sydjylland A/S 
Kontakt: Susanne Jensen-Iversen 
Arnfredsvej 8 
6600 Vejen, tlf. 70 60 65 00

OK
Kontakt: Henrik Dehn
Centervej 5
4600 Køge, tlf. 89 32 25 40

VDL Bus & Coach Danmark
Kontakt: Anita Palm Laursen
Naverland 21
2600 Glostrup, tlf. 70 23 83 23

Jyske Bank/Finans
Kontakt: Tommy Schulz Puck
Kastaniehøjvej 2
8600 Silkeborg, tlf. 89 89 81 20

YX Danmark
Kontakt: Claus Gottlieb
Buddingevej 195
2860 Søborg, tlf. 39 47 82 75

HH Ferries Helsingør ApS
Kontakt: Lars Dalsgård
Færgevej 8
3000 Helsingør, tlf. 49 26 03 11

Circkle K Danmark
Kontakt: Stephan Praem Skovgaard
Borgmester Christiansens Gade 50
2450 København SV, tlf. 70 101 101

Vi siger tillykke

Ole Pedersen
25 års jubilæum 
den 3. maj 2018,
Skørringe Turistbusser
 

Steen Rasmussen
25 års jubilæum 
den 24. maj 2018

… med jubilæet

VIL DU
ANNONCERE 

HER ?
Kontakt

PK-Reklame & Tryk 
tlf. 98 42 78 99 
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Info

Bus
 magasinet

Danske Busvognmænd er for alle, der 
udfører erhvervsmæssig buskørsel. 
Organisationens formål er via indflydelse, 
information og indkøbsaftaler at sikre sine 
medlemmer de bedst mulige arbejdsvilkår.

Udgiver
Vesterbrogade 10 / 1620 København V
Tlf. 70 22 70 99 / Fax 70 22 10 99
www.db-dk.dk / Mail. db@db-dk.dk

Ansvarshavende
Michael Nielsen / mn@db-dk.dk

Layout og tryk
Mediegruppen
Horsensvej 72A, 2
7100 Vejle
Tlf. 75 84 12 00
www.mediegruppen.net

Annoncer  
PK-reklame & Tryk ApS
Lerstien 10 / 9900 Frederikshavn
Tlf. 98 42 78 99
produktion@pk-reklame.dk

Oplag 
1.800 stk. 

Distribution
Bladkompagniet

ISSN 
1904-8505

Danske Busvognmænds 
opfattelse udtrykkes i lederen, og hvor det 
i øvrigt direkte fremgår. Meninger udtrykt i 
andre artikler er ikke nødvendigvis Danske 
Busvognmænds. Eftertryk kun tilladt efter 
nærmere aftale.

Forsidebillede 
Sydtrafik

Abonnementspriser 
Årsabonnement
– Danmark kr. 275,- inkl. moms
– Udlandet kr. 335,- momsfrit
Enkeltnumre kr. 50,- pr. stk. 
inkl. moms + forsendelse.

Udgivelser
Udkommer 6 gange om året
Næste udgivelse er i uge 44 2018.

Deadline for indlevering af annoncer 
er senest d. 12.10.2018.

Nr. 05 september 2018

Danske Busvognmænd

Sekretariatet
Vesterbrogade 10 
1620 København V
Tlf. 70 22 70 99
Fax 70 22 10 99
www.db-dk.dk 
db@db-dk.dk

Telefontid man-fre 9-15
Telefax og mail er åben for 
meddelelser hele døgnet.

Medarbejdere 
Michael Nielsen
Adm. direktør
mn@db-dk.dk

Lasse Repsholt
Sektorchef
lasse@db-dk.dk

Michael Branner
Chefkonsulent
michael@db-dk.dk

Britt Wittrup
Konsulent
britt@db-dk.dk

Rikke Bengtsson
Sekretær
rikke@db-dk.dk

Nicolai Hoffmann
Studentermedarbejder
nh@db-dk.dk

Hovedbestyrelse
Landsformand
John Bergholdt – Bergholdt.dk A/S
Børstenbindervej 5, 5230 Odense M
tlf. 66 11 31 31, fax 66 19 08 09
john@bergholdt.dk / www.bergholdt.dk 

Næstformand
Formand Handicapsektor
Allan Mørup – Mørups Turistfart ApS
Haugevej 23, 7400 Herning
tlf 97 11 69 69, fax 97 11 63 60
allan@morups.dk
www.morups.dk

Formand Rutesektor
Peter Lanng Nielsen – Keolis Danmark A/S
Naverland 20, 2600 Glostrup
tlf. 88 17 17 17, fax 88 17 17 19
peter.lanng.nielsen@keolis.dk
www.keolis.dk

Formand Turistsektor
Jørn Pedersen – Jørns Busrejser
Snehvidevej 9, 9700 Brønderslev 
tlf. 98 82 39 43, fax 98 82 39 74 
info@jornsbusrejser.dk 
www.jornsbusrejser.dk
 
Formand DB’s kreds 1
Lars Brøchner – Brøchners Biler
Genvejen 16, 7451 Sunds
tlf. 97 14 10 52, fax 97 14 42 52
info@brochnersbiler.dk, 
www.brochnersbiler.dk

Formand DB’s kreds 2
Peter Papuga – Papuga Bus A/S
Lundahl Nielsensvej 1, 7100 Vejle
tlf. 75 85 85 88
peter@papugabus.dk 
www.papugabus.dk

Formand DB’s kreds 3 
Carsten Rasmussen 
Vedde Turistfart A/S
Bådehavnsgade 38, 2450 København SV
tlf. 57 80 46 19
carsten@veddeturistfart.com
www.veddeturistfart.dk 

KOM I KONTAKT MED 
DET DANSKE BUSFOLK... 

Annoncer i Busmagasinet 
Kontakt PK-Reklame & Tryk tlf. 98 42 78 99 
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Trykt på miljøgodkendt  
papir hos svanemærket 
trykkeri, der er kvalitets-  
og miljøcertifiseeret  
iht. ISO 9001/14001.



KORT VEJ TIL 
CYKELEVENTYR
DOWNHILL PÅ VALLÅSEN
 BIKE PARK ELLER BJERGE VED BÅSTAD
Vallåsen er ikke kun skiløb om vinteren, men tilbyder Downhill cykling for alle 
niveauer. Uanset om du aldrig har prøvet det før eller er en rutineret cykelryt-
ter, så findes der udfordringer for alle. Vallåsen Bike Park tilbyder undervisning, 
værksted og udlejning af cykler og udstyr.

Læs mere på www.vallasen.se/bike-park/ 

Eller hvad med at prøve kræfter på racercyklen og nogle af de fantastiske 
bjergrige cykelruter der findes omkring Båstad på Bjärehalvøen.

Hotel Riviera Strand i Båstad er det perfekte udgangspunkt for grupper, som 
ønsker at udfordre sig selv på de svenske veje. Hotellet ligger smukt, helt 
ned til vandet og omgivet af fantastisk natur. Bjärehalvøen byder på Nordens 
nok bedste cykelterræn med varieret og smukt landskab på nærmest bilfrie 
små veje, og efter en dags aktiviteter, kan der restitueres i hotellets pool- og 
træningsområde, inden middagen nydes i restauranten.

Læs mere på www.rivierastrand.se 
og book til gruppen på email info@rivierastrand.se

Kontakt Key Account Manager
Lars Dalsgård for yderligere information.
lars.dalsgaard@scandlineshh.com eller 21 53 60 80


