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DIT MAGASIN OM ERHVERVSMÆSSIG PERSONTRANSPORT

Grøn 
mobilitet 
– et langt, 
sejt træk
I Aalborg Kommune tænker man 
byudvikling og infrastruktur 
sammen.

Vi gør en 
kæmpe 
forskel
Specialkørsler hjælper 
familier over hele landet.

Kollektiv 
transport, ja tak

Ny undersøgelse viser, 
at danskerne mener, at den 
kollektive trafik imødekommer 
klimaudfordringerne. 



Service, der bringer dig videre.
Opdag plusset for din bus: OMNIplus. Med busspecifikke tjenester, individuelle løsninger og et omfattende 
sortiment, sikrer vi, at dine køretøjer altid er klar til brug, og din virksomhed forbliver rentabel. 

Se mere om OMNIplus byggeklodserne på www.omniplus.com/dk/home/

Løsninger   Mobilitet   Ekspertise   Support   OMNIplus ON      

Daimler Buses - EvoBus Danmark A/S, Centervej 3, 4600 Køge, telefon 5637 0000 
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Når man i medierne læser og hører, at hver 5 
til 7. af busserne i den kollektive trafik er i fare 
for at blive lukket ned, fordi regionerne mangler 
233 millioner kr. i år, er der grund til bekymring. 
Glædeligt er det samtidig, at næstformand 
for Danske Regioner, Stephanie Lose, råber 
vagt i gevær og efterlyser hjælp fra regeringen 
og Folketinget for at bibeholde det kollektive 
busudbud til borgerne, som også advokeret af 
DPT i kampagnen Bus22+. 

Situationen, som både skyldes de høje 
brændstof og energipriser, og at passagerne 
ikke er vendt tilbage i tilstrækkelig grad efter 
corona-nedlukning, handler nemlig ikke blot 
om penge til trafikselskaberne. Det handler om 
at borgere, unge som ældre, bliver begrænset 
i muligheden for at komme frem og tilbage 
mellem uddannelse, job, kulturinstitutioner, 
venner og familie. Det handler om at flere kan 
blive tvunget til at investere i en privat bil og 
at den enorme positive indflydelse som den 
kollektive trafik har på den grønne omstilling vil 
blive stækket. DPT støtter fuldt op omkring at 
finde de nødvendige midler til at understøtte 
den kollektive bustrafik ikke mindst fordi, som 
vi allerede nævnte i sidste nummer af Mobilitet, 
at størstedelen af danskerne mener, at mere og 
bedre kollektiv trafik vil være vejen til at imøde-
komme udfordringen med klimabelastningen i 
trafikken – politikerne kan ikke ignorere dette 
og bør derfor finde de nødvendige midler til at 
fortsætte den gode udvikling som vi er godt i 
gang med. 

På forsiden møder du denne gang Aalborg 
Kommunes borgmester, Thomas Kastrup- 
Larsen. Ham har vi talt med, fordi Aalborg 
Kommune allerede i 2023 vil have konverteret 

alle dieseldrevne busser til el – altså et godt 
eksempel på den gode og positive udvikling. 
Borgmesterens refleksioner og kommu-
nens udvikling er ret inspirerende og fuld af 
glædelige budskaber i denne turbulente tid. 
Det samme er fortællingen om samarbejdet 
omkring den grønne bus på Møn. Et samarbej-
de mellem et af vores medlemmer, Vordingborg 
Kommune og energiselskabet ANDEL, der over 
sommeren har skabt et godt fundament for 
en ny grøn turistbustransport, der skal bringe 
turister rundt i sommerlandet. 

Ikke kun klimamæssigt løfter vores med-
lemmer i flok, men mange medlemmer yder 
også en væsentlig samfundsmæssig opgave 
ikke kun ved at tilbyde kollektiv trafik også i de 
tyndtbefolkede områder, men også i forhold til 
at tilbyde specialkørsler for dem med særlige 
behov. Ud over at vi talt med to medlemmer 
om deres dedikation, har vi også talt med 
formanden for Landsforeningen Autisme. Som 
mor til to børn med autisme, sætter hun fokus 
på, hvilken kæmpe forskel specialkørsel gør – 
ikke bare for børnene – men for hele familien. 

Så til trods for, at der er dystre tendenser 
og mørke skyer, er der stadig gode fortællin-
ger. Dem deler vi med dig i dette nummer af 
Mobilitet.  

God læselyst!

Michael Nielsen
Adm. Direktør / CEO

I en tid med turbulens 

LEDER

”I Dansk Person- 
Transport gør vi alt  

for at kunne påvirke og 
bakke op, hvor der er 

behov for det. ”

Persontransporten oplever lige nu som alle andre brancher modvind og en 
del turbulens men heldigvis også lidt medvind. I Dansk PersonTransport 
gør vi alt for at påvirke og bakke op, hvor der er behov for det. 

Service, der bringer dig videre.
Opdag plusset for din bus: OMNIplus. Med busspecifikke tjenester, individuelle løsninger og et omfattende 
sortiment, sikrer vi, at dine køretøjer altid er klar til brug, og din virksomhed forbliver rentabel. 

Se mere om OMNIplus byggeklodserne på www.omniplus.com/dk/home/
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MILJØVENLIG MOBILITET

NEXT 
GENERATION
WEBBOOKING TIL BLANDET TRAFIK

Finn Frogne A/S 
Telefon: +45 43 32 77 33 
info@frogne.dk · www.frogne.dk

 Succesfulde nordiske bus- og taxiselskaber 
anvender Frogne løsninger til blandet taxi, bus & handicap 
kørsel, og optimerer derved drift og indtjening.

↗ HOSPITALER: PERSONALE- OG PATIENTADGANG
↗ INSTITUTIONER: PERSONALE- OG BORGERADGANG
↗ SKOLEKØRSEL: PERSONALE- OG FORÆLDREADGANG



De korte
Hver 7. bus er i fare
Regionerne mangler 233 millioner kr. i år. Årsagen skal findes 
i de skyhøje brændstofpriser på grund af krigen i Ukraine, og i at 
passagerne ikke er vendt tilbage til de regionale busser i til-
strækkelig grad efter corona-nedlukningen. Situationen bekymrer 
næstformand i Danske Regioner, Stephanie Lose, som understre-
ger, at både regionerne og de regionale trafikselskaber har løftet en 
kæmpe opgave med at opretholde driften af den kollektive trafik 
under corona.

Besparelser vil gå ud over både lokalsamfundet, hvilket blandt 
andet unge fra oplandet, der ikke kan komme frem til uddannel-
sesinstitutioner, vil mærke. Derudover peger Stephanie Lose på de 
negative konsekvenserne, som færre busser vil have på miljøregn-
skabet og trængslen på vejene. Hun efterlyser derfor hjælp fra 
regeringen og Folketinget. 

Dansk PersonTransport bakker helt op om regionernes ønske. 
– Der er allerede mange danskere og danske familier, der 

køber både bil nr. 2 og nr. 3 for at få tingene til at hænge sammen. 
Regningen for de høje brændstofpriser forsvinder ikke, hvis der 
skæres ned på bustrafikken. Tværtimod – den bliver endnu større 
ender hos de danskere, der frygter, at de snart har set deres bus 
for sidste gang, siger sektorchef Lasse Repsholt.  

Oplev 
halloween 
i Tivoli 
De varme farver pryder haven, så du kan 
gå på opdagelse blandt hyggelige spøgelser, 
edderkopper, fugleskræmsler og flere end 
20.000 græskar, der danner rammen om 
Tivolis stemningsfyldte efterårssæson.

Find halloween-pynt og efterårsgodter i 
boderne, bliv betaget af de smukke lys, og 
vær med, når vi kårer årets største kæmpe-
græskar. Halloween åbner den 13. oktober 
og slutter 6. nov. 
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DPT 
FORSIKRINGS- 
AFTALE
EKSKLUSIVT 
FOR DPT 
MEDLEMMER
• Årligt udbud i forsikringsselskaber
•  Unikke forsikringer / fordelagtige præmier
• Landsdækkende rådgivning
• Branche specifikke DPT dækninger:

 - Særlig afsavnsaftale
 - Udvidet bagagedækning
 - Krisehjælp
 - Skarp arbejdsskadepræmie pr. chauffør

Vil du høre mere om forsikringsaftalen
så BOOK et møde med nedenstående

Associeret partner for DPT 

Kontakt: 
DK Øst, Niels Paaske, Mobil 92441101
DK Vest, Pelle Jensen, Mobil 92441100

NYT ASSOCIERET 
MEDLEM I DPT: 

UCplus A/S 
Med over 35 års erfaring er UCplus den ældste 
udbyder af buschaufføruddannelse i Danmark, 
og den udbyder der har uddannet langt hoved-
parten af de faglærte buschauffører (merituddan-
nelsen). UCplus har transportskole i København 
(Skovlunde) og Århus, og driver derudover 
Danmarks største vagt- og sikkerhedsskole samt 
en række sprogcentre flere steder i Danmark. 
UCplus er ikke et nyt bekendtskab for DPT, men 
den nuværende ledelse har besluttet, at man 
gennem et aktivt, associeret medlemskab kan 
vise en direkte støtte samarbejde til persontrafik-
branchen og bidrage til at endnu flere menne-
sker i Danmark uddanner sig som chauffører og 
at også de unge bliver tiltrukket af mulighederne 
i branchen. 
 
Læs mere om UCplus på deres egen 
hjemmeside www.ucplus.dk
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INTERVIEW

”Det er vigtigt at 
tænke langsigtet”
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 B 
efolkningstallet i Aalborg Kom-
mune stiger bemærkelsesvær-
digt, og har man ikke besøgt 
byen i flere år, vil man blive 
overrasket over hvor meget 
nyt byggeri, der er dukket op. 
Måske særligt langs fjorden i 

Aalborg, hvor bl.a. byens gamle værft lå. Men ud-
viklingen er også i fuld gang i Nørresundby eller på 
Solsiden, som måske især dem, der bor norden-
fjords ynder at kalde bydelen med postnummeret 
9400. 

Et er bygninger. Noget andet er det liv, der 
bliver levet i og imellem bygningerne. Med det 
blik handler det gode liv også om, hvordan man 
kommer til og fra uddannelse, arbejde, kulturinsti-
tutioner, venner og familie. At borgernes hverdag 
er vigtig for, at man får lyst til at flytte til og blive 
i en by, er Aalborg Kommunes borgmester ikke i 
tvivl om. Mobiliteten er derfor afgørende.

Markant befolkningsvækst
Over de sidste 10 år er indbyggertallet i Aalborg 
Kommune steget med 20.000, hvilket placerer 
kommunen højest på listen over de mest attraktive 
tilflytningskommuner. Men det er vel nærmest 
en selvfølge, når man er en studieby, der har et 
universitet med et godt renommé på en række 
uddannelser?

– Det er klart. Der er rigtig mange unge, der 
kommer for at tage en uddannelse, og lige nu 
vrimler det med unge, der er startet på et nyt stu-
die. Men vi har også mange seniorer, som flytter 
hertil på grund af Aalborgs kulturliv. Så der er også 
mange, der skal transportere sig, når de skal ud 
at have kulturelle oplevelser, fortæller Thomas 
Kastrup-Larsen. 

Det giver sig selv, at et stigende indbyggertal 
betyder endnu mere trængsel i byens gader. En 
udfordring for de fleste større byer i Danmark er 
derfor at begrænse privatbilismen, og at familier 

INTERVIEW
Af: M

ette Bernt ···  Foto: Lars H
orn / Baghuset 

Her hænger  
byudvikling og 
grøn mobilitet 
uløseligt  
sammen 

Spørger man, hvad mobilitet betyder i Aalborg Kommune, får man svaret, 
at det er en forudsætning for at få et godt liv. Det har vi bedt Thomas 
Kastrup-Larsen, der siden 2014 har været kommunens borgmester,  
om at uddybe. 
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køber bil nummer to. Sådan er det også 
i Aalborg, og målet er derfor at skabe en 
bedre mobilitet og få flere til at benytte den 
kollektive trafik.

– Mobilitet er grundlag for, at vi kan have 
et velfungerende liv. At man har en mulig-
hed for at være mobil, komme på arbejde, 
få oplevelser og besøge dem, der betyder 
noget for en. Det betyder noget for, at man 
har et godt liv, lyder det fra den nordjyske 
borgmester.  

Et fælles spor
Med det gode liv som overlæggeren arbej-
der man aldrig med byudvikling og mobilitet 
som to adskilte spor. Tværtimod handler 
det altid om sammenhængskraften mellem 
at udvikle byen og fremme flere grønne 
mobilitetsformer. 

En af flere grønne mobilitetsformer er 
nye 24 meter lange, eldrevne plusbusser. 
Treleddet busser, som kan have op til 150-
200 passagerer med. De bliver indsat i løbet 
af 2023 og kommer til at køre i en syd-nord 
vendt akse og øst-vest vendt akse. Et godt 
eksempel på, at akserne kobler byudvikling 
og mobilitet er, at den ene akse går til det 
nye universitetshospital, der åbner i 2024.

– Det nye universitetshospital ligger på 
øst-vest aksen. Når det står færdigt, får en 
masse borgere brug for at transportere sig til 

og fra. Den opgave løser vi med plusbusser, 
siger Thomas Kastrup-Larsen.  

Udbygningen af den kollektive trafik og 
omstillingen til eldrevne køretøjer har været 
flere år undervejs. Faktisk går planerne helt 
tilbage til Thorning-regeringen, som bevil-
gede penge til en letbane i kommunen. Et 
regeringsskifte ændrede forudsætninger og 
planer, og i dag er borgmesteren glad for at 
løsningen blev plusbusser. 

– De er lidt mere fleksible, og vi slipper 
for master, køreledninger og udfordringer 
med is på køreledningerne, siger han.

Lige nu er kommunens borgere udfordret 
af det anlægsarbejde, det kræver at indsæt-
te de nye Plusbusser, der kommer til at køre 
i særskilte kørebaner. Men borgmesteren 
oplever, at de forstår, at det er nødvendigt 
for at skabe mere effektive løsninger. Så 
han er fortrøstningsfuld og er sikker på, at 
borgerne bliver rigtig glade for løsningen, 
når afspærringer og omkørsler er fortid. 

90 elbusser er allerede på vejene
Ikke alene Plusbusserne spiller ind i arbejdet 
med at skabe en mere grøn mobilitetsform. 
Allerede fra 1. august i år er der sat 90 
elbusser ind i den kollektive trafik. Målet er, 
at de nye busser skal bidrage til målet om 
en reduktion i CO2-udledningen på 70% i 
2030. Tallene viser, at allerede med de første 

90 busser er reduktionen på 6.300 ton CO2 
pr. år.

I dag er der blot 30 dieseldrevne busser 
tilbage i den kollektive trafik i Aalborg. 
De bliver alle udfaset, når Plusbusserne 
begynder at køre og dermed er al busdrift i 
Aalborg Kommune eldrevet i løbet af 2023. 

CO2-reduktionen er ikke den eneste 
styrke ved de eldrevne busser. De imøde-
kommer også udfordringerne med støj og 
forurening. Her er særligt Vesterbro, som 
forbinder Nørresundby over broen med 
midtbyens sydlige del, hårdt ramt. Så hårdt, 
at det har været den gade i Danmark med 
mest partikelforurening. At undgå det og 
også på den måde skabe en bedre midtby 
at leve i, er derfor endnu et argument for de 
eldrevne busser. 

– Vi ønsker simpelthen en bæredygtige 
trafik, siger Thomas Kastrup-Larsen. 

Han ved om nogen, at det kræver en 
indsats at skabe en bedre kollektiv trafik. I 
de netop overståede budgetforhandlinger 
er der bevilget 27 millioner kroner til den 
kollektive trafik. Særligt på grund af stigende 
brændstofpriser, men også, fordi det fortsat 
kræver en indsats at få borgerne tilbage i den 
kollektive trafik efter corona. Flere er begyndt 
at tage bussen, men ifølge borgmesteren er 
man ikke helt tilbage på de passagertal, man 
havde før corona. Det skal forskellige kam-

90 elbusser er fra august 2022 sat ind i den kollektive trafik i Aalborg Kommune. 

INTERVIEW
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INTERVIEW

i

Aalborg 
Kommune vil 
være i front

For at være i front 
med bæredygtig 

mobilitet arbejder 
Aalborg Kommune 
med tre områder: 

Roller og 
samskabelse

Teknologisk 
udvikling

Integrerede 
løsninger

Kilde: aalborg.dk

”Vi ønsker simpelthen 
en bæredygtig trafik”
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pagner og indsatser råde bod på. Et eksempel er, 
at alle nye studerende får et gratis rejsekort med 
100 kr. på. Simpelthen for at vænne dem til at 
benytte den kollektive trafik. 

Tænker flere transportformer sammen
Netop det at skabe en bæredygtig trafik har i 
Aalborg Kommune betydet, at man tænker flere 
transportformer sammen. Nordjyllands Trafiksel-
skab arbejder fx med både Go More og Nabogo, 
som gør samkørsel nemmere.  

Når man i Aalborg Kommune taler om det 
gode liv og mobilitet, tænker man også helt ud 
i landkommunerne, hvor man de seneste år 
har øget frekvenserne på den kollektive trafik. 
Og med bæredygtighedsbrillerne på er man 
opmærksom på, hvor mange passagerer der 
benytter busserne i landområderne. 

– Det giver naturligvis mest mening at øge 
frekvensen, hvor der er mange passagerer. 2-3 
passagerer i hver bus er bare ikke bæredygtigt. 
Derfor har vi indført Plustur for borgere, der bor 
langt fra et stoppested eller en station. De bliver 
så tilbudt en Plustur til den nærmeste videre 
forbindelse med bus eller tog, fortæller borgme-
steren og nævner også muligheden for Flextaxa. 

Skal man tænke i nye, bæredygtige mobili-
tetsformer, er det samtidig nødvendigt at tænke 
ud over biler og busser. I Aalborg Kommune 
ønsker man også at ændre på trængslen i midt-
byen ved at gøre det muligt for flere at cykle – 
enten hele vejen eller til et stoppested, hvor man 

kan stige på den kollektive trafik. Man har lavet 
forundersøgelser og arbejder nu på at rejse øko-
nomi til en ny cykel- og gangbro over Limfjorden.

– Den nye bro skal gå fra Musikkens Hus i 
Aalborg og over til Stigsborg i Nørresundby, og vi 
regner med, at 13.000 borgere dagligt kommer til 
at krydse broen, fortæller borgmesteren. 

Nødvendigt med flere ladestandere
Endnu et opmærksomhedspunkt i en grønnere 
mobilitet er udfordringen med elladestande-
re. Ikke blot for privatbilisterne, men også for 
taxierne, der er i gang med en grøn omstilling og 
skifter til eldrevne biler. 

– Vi forsøger at understøtte Clever i at få 
opstillet ladestandere. Der kommer flere og flere 
elbiler, og der er kø mange steder. Så vi skal 
gøre noget ved det og opstille flere ladestande-
re, lyder det fra Thomas Kastrup-Larsen. 

Og man er i gang. Udover at man understøt-
ter Clever, er der afsat penge i budgettet til flere 
kommunale p-pladser med elladestandere, som 
taxier også kan benytte. Endelig ser borgmeste-
ren også, at taxibranchen skal skubbe på og får 
skabt samarbejde med fx tankstationer, hvor de 
kan oplade. 

Vi udvikler os sammen
At det med at samarbejde og udvikle løsninger 
i fællesskab er et udtalt mål, bliver tydeligt når 
man går ind på Aalborg Kommunes hjemmeside 
og læser kommunens grundfortælling, der netop 

De nye elbusser har fået en rigtig god modtagelse. 

INTERVIEW

i

Mål for 
den grønne 
mobilitet

Max 20% af  
ture i 2025 og  

max 15% af ture i 
2040 foretages  

alene i bil.

100% fossilfri 
kollektiv trafik  
i 2025 og i 2040  

100 % emissionsfri.

Kilde: aalborg.dk
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bliver afsluttet med ’Vi udvikler os sammen”. 
Og den transformation, kommunen har gen-
nemgået de sidste årtier, er da også netop 
sket gennem samarbejde omkring løsninger, 
der rækker langt ind i fremtiden. Borgmeste-
ren peger på flere vigtige samarbejdspartne-
re i hele processen med at skabe både mere 
og grønnere mobilitet. 

– Nordjyllands Trafikselskab er en rigtig 
vigtig samarbejdspartner. Det samme er fx 
også erhvervslivet, universitetshospitalet og 
uddannelsesinstitutioner. De har alle spillet 
ind og fremsagt deres behov, siger Thomas 
Kastrup-Larsen. 

– Vi har løbende dialog med borgerne 
og har også lavet flere undersøgelser. Min 
oplevelse er, at borgerne er begejstrede 
for mere grøn trafik, og så er de glade for, 
at busserne ikke støjer så meget. De nye 
elbusser har fået en rigtig god modtagelse. 
Dog skal flere – og især de ældre – lige væn-
ne sig til en ny indretning, fortæller Thomas 
Kastrup-Larsen. 

Tænk langsigtet
Er der noget den nordjyske borgmester 
er stolt af i hele processen med at tænke 
byudvikling, infrastruktur og grøn mobilitet 

er det, at man har modet til at lave store in-
vesteringer, der på lange bane fremmer grøn 
mobilitet. Og så må man nogle gange ændre 
syn på det, man i udgangspunktet tænkte 
var en god idé. 

Han nævner, at flere forskellige tiltag har 
været i spil. Men nogle forslag må man for-
kaste, selv om de vil gavne klima og miljø. 

– Det har været oppe at vende, om 
vi skulle gøre postnumrene 9400, der er 
Nørresundby, og 9000, der er Aalborg C, til 
nulemission områder. Met det nytter ikke, 
hvis vi slår midtbyen ihjel. Så vi skal hele 
tiden have øje på alt det, der skal spille 
sammen, siger han. 

At holde fast i det lange seje træk, også 
når der er bump på vejen, er da også hans 
opfordring til andre kommuner. 

– Det er vigtigt at tænke langsigtet. Hvis 
man ikke tager langsigtede beslutninger og 
holder fast, når det bliver svært – for det 
bliver det – så opnår man ikke forandrin-
ger eller forbedringer, siger borgmesteren 
afslutningsvist.  

INTERVIEW

i

Pejlemærker 
understøtter det 
gode liv

Fem pejlemærker skal i 
Aalborg Kommune understøtte 
det gode og en meningsfuld 
tilværelse. Pejlemærker nr. 2 
handler om mobilitet: 

Med gode forbindelser 
Vi indretter og udvikler en 
kommune med en effektiv 
infrastruktur og samarbejder 
om den kollektive trafik, der 
binder by og land sammen. 
Mobilitet betyder også, at vi 
tænker i grønne og fremtidssikre 
løsninger – og tør satse på nye 
transportformer.

Kilde: aalborg.dk
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Men hvilke udfordringer og muligheder har Aalborg og de danske storbyer? 
Og hvordan bliver bustrafikken en større del af løsningen i Aalborg? Disse 
spørgsmål besvarer DPTs kampagne www.bus22plus.dk. 

Aalborg Kommune og de  
andre storbyer drukner i biler 
Aalborg Kommune er landets 3. største by og har som de andre storbyer i 
Danmark udenfor Hovedstadsområdet – Odense og Aarhus - oplevet stor 
tilflytning over de senere år. 2.500 nye indbyggere om året bliver det til ud 
over de nuværende 220.000.

Kommunen oplever samtidig en stigning i biltrafikken og antallet af per-
sonbiler, er over 35% højere sammenlignet med 2007. Andelen af familier med 
bilrådighed er øget, til omkring 58,5% i 2021 mod 55% i 2007 - den højeste 
andel blandt de tre storbykommuner. Derudover er der sket en stigning i andelen 
af familier der har to eller flere biler til rådighed.

Der er altså lagt en linje der peger i den helt forkerte retning i forhold til 
de nationale klimamål om 70% CO2-reduktion i 2030. Personbiltrafikken står 
for den største andel af CO2-udledningen og der bliver mere af den. For de 
to øvrige storbykommuner tegner der sig det samme billede som i Aalborg. 
Omkring 70% af udledningerne fra vejtrafikken kommer fra personbiler der 
kører i kommunen.

Aalborg i førertrøjen med elektriske bus-
ser og højklasset bustrafik… 
I Aalborg investeres der stort i den kollektiv 
bustrafik, særligt med den højklasset og 
miljøvenlige BRT-linje, PlusBus. Det er den 
første af sin slags i landet og forventes åb-
net i 2023, hvor den vil forbinde byen fra øst 
over centrum til vest. Der er planer om en 
PlusBus 2 linje, der forbinder den nordlige 
og sydlige del.

Den nye BRT-linje vil for 50.000 af 
borgerne i byen betyde, at de vil have under 
500 m til nærmeste stoppested.  Et nyt 
bybusrutenet skal tilpasses PlusBussen og 
kommunen har ansøgt om midler fra frem-
kommelighedspuljen til en busbane på en 
anden af byens centrale strækninger.

Med 90 nye elbusser bidrager Aalborg 
også væsentligt til, at Danmark i 2024 har 
over halvdelen af bustrafikken på grønne 
drivmidler. Byen betjenes med 260.000 
køreplantimer om året (2022) med bybusser 
og yderligere 33.000 timer med PlusBus fra 
2023. Det er Tide Bus Danmark, der i august 
2022 satte de 90 bybusser i drift og fra 2023 
BRT-linjen. På www.bus22plus.dk  
kan du danne dig et overblik over, hvor langt 
bustrafikken er nået i den grønne omstilling. 

… men mangler at tage de sidste  
og nødvendige skridt 
Aalborg Kommune har altså ambitiøse 
mål, når det gælder bæredygtig mobilitet. 

MOBILITET I  KOMMUNEN

Aalborg – en 
foregangsby? 

Aalborg by vokser og plages af øget trængsel og 
klimabelastning fra vejtrafikken.  90 nye elbusser blev 
sat i drift i august og i 2023 kommer den længe ventede 
BRT (PlusBus) og kan blive en del af løsningen. Dermed 
overhaler Aalborg rivalerne fra landets øvrige storbyer 
Aarhus og Odense, der har oplevet store problemer 
med letbaner og endnu kun er på et tidligt stadie med 
elektrificeringen af busser. 

Af: Lasse Repsholt & Søren Lyngenbo ···  

14        Dansk PersonTransport



I kommunes vision for Mobilitet i 2040 er 
der også opsat overordnede målsætninger 
om fordelingen af hvor meget de forskellige 
transportformer benyttes. Men spørger man 
DPT, mangler der en konkret målsætning 
om passagervækst og hvor stor en andel af 
rejserne, der skal foregå med den kollektive 
bustrafik.

Et væsentligt budskab i DPT’s kampag-
ne Bus22+ er nemlig, at selvom der er fart 
på den grønne omstilling af den kollekti-
ve bustrafik er det ikke nok. Det er først 
og fremmest, når passagererne vælger 
bustrafikken til som det både grønne og 
attraktive alternativ til bilen, at klimagevin-
sterne høstes og Aalborg bør derfor tage 
de sidste og nødvendige skridt for at sikre 
dette. 

For at sikre, at de grønne busser 
kommer til at spille den rolle, anbefaler 
Dansk PersonTransport, at bustrafikken 
(og andre bæredygtige transportformer) 
gøres til et kerneelement i kommunens 
#DK2020-handlingsplaner. 

I forbindelse med Bus22+ kampagnen 
har DPT kortlagt hvor mange kommuner, 
der målrettet har kollektiv bustrafik og 
passagervækst som en del af deres god-
kendte klimaplaner og det er nedslående 

få. Aalborg Kommune er endnu kun i gang 
med udarbejdelsen af sin klimahandlings-
plan. Her har Aalborg altså muligheden for 
at bringe den kollektive bustrafik i centrum 
som bærende element, hvor målsætninger 
om passagervækst, især gennem overflyt-
ning fra personbiltrafikken og øget brug af 
de klimavenlige busser indtænkes som vir-
kemiddel. Thomas Kastrup-Larsen fortæller, 
at Aalborg Kommune allerede sparer 6.300 
tons CO2 om året med de 90 nye elbusser. 
Det er godt, men foruden cementfabrikan-
ten Aalborg Portland har Aalborg Kommune 
dog også en anden stor klimasynder. Per-
sonbiltrafikken i Aalborg Kommune udleder 
i ifølge Energistyrelsens opgørelser 213.582 
tons CO2 (www.sparenergi.dk). Nye elbusser 
er et godt første skridt, men passagervækst 
i den kollektive trafik og mindre biltrafik er 
altså et helt uomgængeligt virkemiddel i 
Aalborg Kommunes klimaplan. 

Et langt sejt træk
En anden centrale anbefaling i www.bus-
22plus.dk er, at der skal sættes hurtigt ind 
og med en bred pallette af virkemidler og 
investeringer. Virkemidlerne og investeringer-
ne kræver handling nu, men den fulde effekt 
kan først forventes inden for en 12-årig peri-

MOBILITET I  KOMMUNEN

Andelen af familier uden bil og med bil – indelt i fire grupper,  
i 2007 og 2021 for storkommuner
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Figur 1: Andelen og antallet af familier uden bilrådighed og med, inddelt i fire grupperinger, for 2007 og 2021 for storbykommuner 
(Statistikbanken BIL707)
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ode. Her er Aalborg kommune langt fremme. 
Som det fremgår af artiklen her i Mobilitet 
'Her hænger byudvikling og grøn mobilitet 
uløseligt sammen', prøver man i kommunen 
at tænke langsigtet og have modet til at 
foretage store investeringer.

Skal den bæredygtige mobilitet opnå sit 
fulde potentiale som en del af et langt sejt 
træk kræver det netop den langsigtede visi-
on. I den forbindelse er det DPTs anbefaling 
også, at principperne i transit orienteret 
byudvikling inddrages fuldt ud i byplanlæg-
ningen. Byplanlægning sker med en 12- årig 
tidshorisont, så her skal beslutningerne ofte 
tages i dag for at få effekt om 8, 10 og 12 
år. Thomas Kastrup-Larsen og hans kolle-
gaer i byrådet har i første omgang forkastet 
muligheden for at gøre Nørresundby (9400) 
og Aalborg C (9000) til nulemissionszoner. 
Det er en beslutning, der snart bør tages 
op igen, mener Dansk PersonTransport. 
Man styrker ikke bymidterne – heller ikke i 
Aalborg – ved at fylde veje og pladser op 
med biler, men restriktioner på den front 
kræver både god planlægning og god tid 
til modning blandt politikere, borgere og 
erhvervsdrivende.

Aalborg – en foregangskommune
Konklusionen er dog stadig, at Aalborg 
er en foregangskommune når det gælder 
den kollektive bustrafik. Set i forhold til den 
grønne omstilling, investeringerne i PlusBus 
og sammenhæng mellem by og land, har 
kommunen allerede taget store skridt på vej 
mod en bæredygtig mobilitet. Dermed er der 
et godt grundlag for den fremtidige udvikling, 
hvor nye bus- og BRT-linjer, sammenhæng 
med bæredygtige mobilitetsformer, samt 
mobilitetsknudepunkter kan være med til at 
udvikle potentialet og være en vigtig del af 
kommunens klimamålsætninger.   

Åbningen af BRT-linjen og de øvrige 
tiltag giver grundlag for flere passagerer i 
den kollektive bustrafik i Aalborg Kommune, 
men kommer også til at give landets øvrige 
store byer inspiration til lignende løsninger. 
Bus22+kampagnen peger på, at BRT-lig-
nende løsninger giver mulighed for mange af 
landets større byer for betragteligt at forbed-
re kvaliteten af deres kollektive trafik. 

MOBILITET I  KOMMUNEN

i

Hvis du vil vide mere?

www.plusbus.dk
www.bus22plus.dk

Udledning fra personbiltrafikken og den øvrige 
 vejtrafik for storkommuner i 2019 (tCO2e)

Effekt af virkemidler – et langt sejt træk
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Figur 2: Udledning fra personbiltrafikken og den øvrige vejtrafik i storbykommuner i 2019 (tal fra 
sparenergi.dk, hentet april 2022)

I kampagnen www.bus22plus.dk har Dansk PersonTransport kortlagt mulighederne for passa-
gervækst gennem en lang række virkemidler, der kan tages i brug over en længere tidshorisont. 
Et højt serviceniveau med busser, infrastruktur og busfremkommelighed, brug af nye mobilitets-
former og transitorienteret byudvikling (TOB) – altså fysisk planlægning der styrker grundlaget for 
kollektive trafik – er fire virkemidler, der alle skal tages i brug.
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0Hos OK får du dit eget transportteam, som 
kender dig. Og som altid er til at få fat i. På 
den måde undgår du længerevarende stop 
og anden spildtid, som kan koste både køre- 
og hviletid. Det, synes vi, er mere end OK. 

Tal med os på 89 32 25 40. Her er du på 
fornavn med dit transportteam. 

ok.dk

Flemming Andreasen 
salgskonsulent, OK

“VORES KUNDER VED, 
AT VI ER HER 24/7 
– DET ER DET BEDSTE.”



Har man en autismediagnose, kan man typisk ikke gå, cykle eller 
tage en bus til skole. Ikke fordi, man vil være besværlig, men fordi 
man kan være sensitivt udfordret. Forklaringen kommer fra Kathe 
Bjerggaard Johansen. Hun fortæller, at ud over, at børn med en 
autismediagnose er sensitivt udfordret, kan de have det vanskeligt 
med overgange som fx den mellem hjem og skole, fordi her er mange 
uforudsigelige faktorer. At der er en tryg transport, gør en kæmpe 
forskel – ikke blot for barnet men for hele familien. 

– Det giver en enorm ro til, at man kan tage på arbejde og hjem. 
Fordi der er styr på transporten af ens børn. Det frigiver noget energi 
til, at man kan passe sit arbejde og være der resten af dagen for sine 
børn, fortæller Kathe Bjerggaard Johansen.

At det er udfordring, hvis man som forældre til et barn med autis-
me selv skal stå for transporten, bliver understreget af afstanden til 
skolen. Er ens barn visiteret til en specialskole, er det ikke sikkert, at 
den ligger lige i nabolaget. 

– Ofte er der en lang transporttid, og skal man tage turen morgen 
og eftermiddag som forældre, kan det være vanskeligt at passe et 
almindeligt job, siger hun. 

Bor børnene i en kommune, hvor man har nedlagt specialskoler-
ne, kommer de i en specialklasse i en folkeskole. Og her skal taxaen 
måske rundt til 3-4 folkeskoler, og også det kan være en stressfaktor.

OFFENTLIG KØRSEL

”  Det giver en 
enorm ro, at jeg 
trygt kan tage 
på arbejde” 

Mor til børn med autisme:

Kathe Bjerggaard Johansen er formand for 
Landsforeningen autisme, og så er hun mor til to 
børn med autisme. Hun ved derfor om nogen, hvad 
det betyder både for børnene og familien i det hele 
taget, at transporten til og fra skole fungerer. 

Af: M
ette Bernt ···  Foto: Adobe Stock & M

artin M
oxness Photography

”Der er virkelig 
nogle ildsjæle 
derude blandt 
vognmændene.”
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Der er virkelig nogle ildsjæle 
Kathe Bjerggaard Johansen understreger 
igen og igen, at det har en kæmpe betyd-
ning for børn med autisme at blive kørt til 
og fra skole. Hendes egne børn har både 
dårlige og gode oplevelser med at blive 
kørt i taxi til og fra skole. Ikke på grund af 
chaufførerne, men sensitiviteten og behovet 
for forudsigelighed gør, at der ikke skal så 
meget til for, at køreturen bliver en dårlig 
oplevelse. 

– Måske holder taxien et lidt andet sted, 
kommer lidt før eller lidt senere end dagen 
før. Måske sidder der en ferieafløser bag 
rattet, eller barnet får ikke den samme 
plads, som det er vant til. Måske sidder der 
et nyt barn ved siden af – eller måske reg-
ner det, siger Kathe Bjerggaard Johansen. 

Umiddelbart bagateller, og det kan der-
for lyde som om, at barnet blot er besvær-
ligt. Men Kathe Bjerggaard Johansen un-
derstreger igen og igen, at det handler om 
hjernens måde at opfatte på. At mange små 
delelementer, som barnet ikke kan forudse, 
giver stress. Foregår det over længere tid, 
bliver de drænet for energi og også mærket 
af det psykisk. 

– Så det virkelig gode er, at vi i Danmark 
har muligheden for, at vores børn kan blive 
transporteret til og fra skoler og institutio-
ner. Og der er virkelig nogle ildsjæle derude 
blandt vognmændene. Det betyder virkelig 
meget, lyder det fra landsformanden.

Kender stjernesystemet og kan ikke 
smøre en leverpostejmad
Autister er lige så forskellig som andre men-
nesker. Nogen har sprog. Andre har ikke. 

– Nogen er helt vild kloge i forhold til 
stjernesystemet og kan knække 7. grads 
ligninger som ingenting – men samtidig kan 
det være svært at smøre en leverpostejmad, 
lyder det fra Kathe Bjerggaard Johansen, 
der derfor sætter stor pris for, at vi i Dan-
mark har et system, hvor chaufførerne, der 
kører med børnene, kommer på kursus, så 
de får indsigt i, hvad der kan være svært for 
autister, og de behov eksempelvis autister 
har. 

Som landsformand ser hun dog en 
udfordring i, at transport og kurser ikke 
fungerer på samme måde i alle kommuner. 
Hvis hun skulle ønske sig noget, er det, at 
både taxichaufførerne, vognmændene og 
også dem, der visiterer hos kommunerne, 
hvert år kom på et grundkursus i autisme. 

– Vi ved godt, at det koster mange pen-
ge. Men det har betydning for, at autistiske 
børn kan udnytte deres potentiale, siger 
landsformanden afslutningsvist. 

OFFENTLIG KØRSEL

Vi er en  
social  
garant
Tommys Taxi i Aulum er en af de vognmænds-
firmaer, der har en del kørsel med børn og ældre. En 
transporttype den mindre vognmandsvirksomhed 
har haft i mere end 25 år. 

En af opgaverne hos Tommys Taxi er at køre med specialbørn til 
børnehaver og skoler. Det er derfor børn og unge i alderen fra 3- 18 
år. Nogle af dem er fysisk handicappede og sidder måske i køre-
stol, mens andre er psykisk handicappede og eksempelvis har en 
autismediagnose. 

– Vi er meget opmærksomme på, at det giver tryghed for bør-
nene særligt med autisme, at det er samme bil, samme chauffør og 
samme plads. Så begynder deres dag godt, lyder det fra Tommy 
Nielsen, der fremhæver, at det gør en forskel, at han har haft de 
samme chauffører i mange år.

– De kommer selvfølgelig på kurser, men man skal have det i sig. 
At kunne tale med børn og unge som om, det var ens egen familie, 
det er vigtigt, siger Tommy Nielsen. 

Transporten foregår i en landkommune, og det er ofte lange 
transporter. Der er stor forskel på børnenes behov. Nogen sidder 
bare og kigger ud ad vinduet og andre falder i søvn. 

En anden opgave er transporten af ældre eksempelvis til og fra 
et dagcenter. Også her ser Tommy, at han som vognmand er med til 
at gøre en forskel – ikke alene, fordi de ældre kommer ud og får et 
socialt liv med andre. 

– Vi har et godt forhold til dagcentret, og kan vi ikke komme i 
kontakt med en ældre, vi skal hente, kontakter vi hjemmeplejen. En 
gang var der fx en chauffør, som kom ind til en ældre borger, der 
havde fået et slagtilfælde og med et samme ringede 112, hvilket 
gjorde, at borgeren overlevede. Jeg ser os på den måde som en 
social garant, lyder det fra Tommy Nielsen, der afslutter 

– Selvfølgelig er vi glade for opgaven – 100%. Fordi vi føler, at vi 
gør nytte og er med til at gøre en forskel.  

Cases:

Foto: Søren H
yltoft 
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Hjælper nogle  
af samfundets 
mest sårbare
I SafeNcare arbejder man som kørselskontor udelukkende med udliciteret 
flextrafik, og virksomheden har vogne i hele landet. Vi har talt med Bûlent 
Karakoc, der er direktør og også hovedansvarlig for kørslen i Jylland.  

til at møde op til fx en konsultation hos en praktiserende 
læge, en undersøgelse eller operation på et sygehus eller 
frem til andre behandlingssteder. Nogle af dem bor måske i 
Udkantsdanmark, hvor den kollektive trafik er begrænset på 
grund af besparelser. 

En anden type passagerer er plejehjemsbeboerne, som 
skal på familiebesøg. Også her spiller transporten en afgø-
rende rolle – blot i forhold til borgernes sociale liv. 

Fra et andet perspektiv ser Bûlent Karakoc, at vogn-
mandskonceptet bidrager til flere arbejdspladser og god 
uddannelse til de ansatte i vognmandsforretningerne. 

– Vi sidder med en know-how og erfaring, som vi kan 
give fra os til vognmændene. Vi klæder dem godt på og 
sørger for, at de bliver uddannede. De kommer på BAB-kur-
ser og førstehjælpskurser, og vi afholder også selv kurser og 
vognmandsmøder, hvor vognmændene kan dele erfaringer, 
siger Bûlent Karakoc.

Corona skabte en speciel situation
Skal Bûlent Karakoc fremhæve en uforudset situation, hvor 
SafeNcare og vognmændene måtte stå sammen og løse 
en helt særligt samfundsmæssig opgave, kommer det ikke 
overraskende til at handle om corona. 

– Under corona stillede vi alle vogne til rådighed, så dem, 
der var syge, kunne komme ind til sygehusene. Mange sel-
skaber stoppede med at køre, fordi man var bange for

at blive smittet. Vi klædte vognmændene på til opgaven 
og stod til rådighed for trafikselskaberne 

Glad for at gøre en forskel
En af de vognmænd, som er underleverandør på SafeNcare 
ApS, er Abdul Malik. Også for ham er det vigtigt, at hverda-
gen ikke bare handler om forretning. Han føler, at han gør en 
pligt.

– Fordi jeg hjælper mennesker, der har brug for at blive 
transporteret rettidigt til deres aftaler eller blot fra a til b. Det 
gør mig glad, fordi jeg gør en forskel og er med til at løfte et 
ansvar, lyder det fra Abdul Malik. 

Når man i SafeNcare arbejder med flextrafik, er den 
vigtigste opgave at løfte administrative opgaver væk fra 
vognmændene, så de kan koncentrere sig om at varetage 
transporten af fx ældre og handicappede.

– Vi har siden 2017 udelukkende kørt virksomheden ud 
fra et vognmandskoncept. Så vi har i ikke egne biler eller 
chauffører ansat, lyder det fra direktør i SafeNcare, Bûlent 
Karakoc.

I dag byder SafeNcare ind på kørsler for Nordjyllands 
Trafikselskab, Midttrafik, Sydtrafik og Fynbus. 

Løfter en samfundsopgave på flere måder
For Bûlent Karakoc handler vognmandskonceptet ikke kun 
om forretning. Han ser også, at SafeNcare med konceptet er 
med til at løfte en samfundsopgave. På flere måder.

Det vigtige for ham er, at man med flextrafikken hjælper 
nogle af de mest sårbare mennesker i samfundet. De er må-
ske begrænset ved et dårligt helbred og har brug for hjælp 

Mobilitet  |  06.2022        21



MEDLEM

Af: Thom
as La C

our ···  Foto: Privat

Hvis man vil langt væk fra København og 
store armbevægelser, kan man næsten ikke 
komme længere væk end Snedsted. Den 
lille by ligger vest for Mors, i Thy, og starten 
for Snedsted Turistbusser var også uden 
store armbevægelser. Det var en blot 11 km 
lang postrute mellem Snedsted og Sten-
bjerg, der var begyndelsen for den entre-
prenante 39-årige Jørgen Peter Hedegaard, 
så han kunne stifte et busselskab omkring 
1930. I de første år med en enkelt bus.

Da han nærmede sig 80, lod han sin søn 
overtage selskabet i 1970. Det var sønnen, 

Poul, der ansatte Knud E. Gregersen i 1985, 
da rute 24 skulle have en chauffør. Et par 
år senere blev Poul A. Hedegaard syg og 
døde, hvorefter Knud forhandlede med 
arvingerne og overtog forretningen den 1. 
oktober 1987. 

Forretningen er vokset stødt og roligt 
gennem årene. Uden alt for store armbe-
vægelser, for vi er jo i Thy. Vognparken 
indbefatter i dag syv turistbusser (herunder 
én dobbeltdækker og én bus med plads til 
15 kørestolsbrugere og 28 gående passa-
gerer), fem minibusser og én bybus. Bag 

Det er 35 år siden, at Knud E. 
Gregersen overtog Snedsted 
Turistbusser. Siden er både vogn-
parken og medarbejderstaben 
vokset betragteligt. Den familie-
drevne vognmandsforretning står 
over for et generationsskifte, og 
DPT er fast passager på rejsen.

Det hele begyndte 
med en kort postrute 
og en enkelt bus
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rattene finder man ti chauffører, som transpor-
terer skoleelever, pensionister og turister i både 
ind- og udland.  

Vigtig coronahjælp
Enhver forretning oplever af og til både truende 
bølger og smult vande. For Snedsted Turistbus-
ser blev corona en prøvelse af de store. Thisted 
Kommune, der er blandt selskabets største 
kunder, stoppede betalingerne næsten fra den 
ene dag til den anden. Der var ingen borgere at 
køre med. 

Snedsted Turistbusser har altid været med-
lem af DPT – eller Danske Busvognmænd, som 
det hed førhen. Under corona blev Knud E. Gre-
gersen bekræftet i fornuften i det medlemskab.

– DPT hjalp os gennem corona. Vi kunne 
altid ringe og få rådgivning. De råd og forslag, 
som menigmand ikke havde en chance for at 
regne sig frem til. Når det gjaldt kompensation, 
var den rådgivning guld værd. Men også den 
faglige og juridiske rådgivning i forbindelse med 
de evigt skiftende retningslinjer var en enorm 
hjælp, siger Knud E. Gregersen. 

Søn og datter overtager
Han driver i dag selskabet sammen med sin 
kone, Grethe. Hun arbejder på kontoret og tager 
telefonen, mens Knud står for kørselsplanlæg-
ningen og udregner tilbud. Det er nogenlunde 
samme arbejdsfordeling, der er i spil i forbin-
delse med generationsskiftet. Sønnen René 
Gregersen kommer til at være kørselsdisponent, 
mens datteren Anja Gregersen skal arbejde på 
kontoret og styre økonomien. Anja er bankud-
dannet, og René, der er uddannet ingeniør, har 
de sidste fem år kørt med de rødgule busser og 
kigget sin far over skulderen, når transportopga-
ver skulle planlægges.

Det er en stærk duo, der kommer til at 
overtage, og Knud E. Gregersen er ikke nervøs 
for uenigheder om virksomhedens fremtid og 
fremdrift.

– De har været en stærk bestanddel af forret-
ningen i så mange år, at de med stor sikkerhed 
vil køre det videre i enighed, siger Knud E. 
Gregersen.

Ulykke i Norge
Medlemskabet af DPT er næppe til overvejelse, 
selvom virksomheden går gennem et genera-
tionsskifte. For både René og Anja har også 
oplevet fordelene ved medlemskabet ved en 
hændelse, de helst havde været foruden. 

Under en skitur til Norge med fire af selska-
bets busser, forulykkede alle busser, herunder 
en minibus, der fragtede familien Gregersen. De 
var taget med på en efterskoles skitur for at få 
lidt ferie, da sort is og en blokeret bjergvej på et 
splitsekund gjorde feriestemning til et mareridt. 
Med bjergside til den ene side og en hundrede 
meter dyb slugt til den anden, kunne harmoni-
kasammenstødet være endt langt værre end de 
simple, materielle skader. Ingen kom heldigvis 
noget til. 

Man kender sine venner i nøden
Når man står klokken halv to om natten i et 
fremmed land med fire ødelagte busser og 200 
trætte efterskoleelever, skal man kende sin ven 
i nøden. De kyniske nordmænd krævede bank-
garantier, før de ville bugsere busser eller hjælpe 
passagererne videre. To af busserne kunne ikke 
køre videre for egen kraft. 

– Den første, der kontaktede os midt om 
natten efter ulykken, var DPTs direktør Michael 
Nielsen. Jeg aner ikke, hvordan han havde 
fundet ud af, at vi var i den situation. Han tilbød 
sin hjælp. DPT klarede bankgarantierne i løbet 
af natten, så vi kunne få passagererne fragtet til 
det nærmeste hotel og indlogeret, ligesom de 
havarerede busser kom på værksted. Det var en 
uvurderlig hjælp, siger Knud E. Gregersen, der 
også sender roser til Thisted Forsikring, der fik 
vognparken på ret køl uden at kny.

I dag har familien lagt ulykken bag sig, 
ligesom corona har lært dem af manøvrere i 
krisetider. Snedsted Turistbusser er godt rustet 
til at fragte passagerer i alle aldre over korte og 
lange afstande. Til skole, ferieoplevelser og fra A 
til B. Med generationsskiftet er virksomhedens 
stabile udvikling sikret de næste årtier.  

”Vi kan altid 
ringe og få  
rådgivning.”

Alt i glas, med speciale i Person, Bus & Last 
Tlf. 7464 4189 • www.sydglas.dk

- just better
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Lykken står den kække bi, og hos 
VIKINGBUS er der stor tilfredshed med 
den strategiske beslutning om at indkø-
be 4 eldrevne Yutong turistbusser, som 
landede i Danmark i foråret.

Ikke mindst fordi der nærmest med 
det samme var bud efter den ene bus, 
som har kørt med turister på Møn hele 
sommeren.

– Elbus-området er en vigtig del 
af fremtiden, og der kører jo allerede 
et stort antal elbusser i den kollektive 
trafik. Med turistkørsel er sagen jo en 
anden, men i efteråret 2021 besluttede 
vi, at vi skulle i gang. Da vi bestilte 4 
elbusser hos Yutong var det en pio-

ner-beslutning. Det var en investering 
af den slags, som skal give erfaring og 
hjælpe med at skabe struktur – men 
hvor vi ikke kunne være sikre på et 
økonomisk afkast, siger Salgs- og Mar-
ketingschef hos VIKINGBUS Christian 
Zohnesen.

Timingen viste sig dog at være rigtig 
god. I hvert fald for den ene af de 4 
busser, som meget hurtigt blev sat i 
tjeneste på Møn.

Investering i grøn turisttrafik
Det var nemlig sådan, at flere aktører 
omkring regionens populære ferieø 
havde stukket hovederne sammen 

og var parat til at investere i en grøn 
turisttrafik.

Energi- og fibernetkoncernen Andel 
har etableret en pulje til investeringer, 
der skal skabe værdi i regionen ved at 
fremme den grønne omstilling, vækst og 
beskæftigelse samt viden om fremtidens 
energisystem. I partnerskab med Region 
Sjælland, og kommunerne Vordingborg 
og Stevns afsatte Andel 17 mio. kroner 
til et tre årigt forsøgsprojekt, hvor den 
elektriske ’Andelsbus’ skal skabe mere 
grøn sammenhæng mellem land og by 
for borgere og besøgende mens den for-
håbentligt fortrænger fossil trafik. Andel-
bussen på Møn leveres af VIKINGBUS.

TURISTKØRSEL

Denne sommer har turister kørt grøn turistbus 
og borgere, når de besøgte Møns attraktioner. 
VIKINGBUS er ovenud tilfredse med sine erfarin-
ger med den nye Yutong elbus – og har allerede 
bestilt 4 busser mere.

Den  
elektriske  
turistbus  
på Møn 

Af: C
arseten G

. Johansen ···  Foto: Andel
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Med House of Møn (udviklingshus for turisme 
og handel) som en vigtig tovholder skabte 
partnerskabet den nye grønne turistrute på Møn. 
Ideen var at have en fast rute til bussen, hvor 
turisterne i højsæsonen bare kunne springe af og 
på undervejs.

– Som andelsselskab er det en del af vores 
DNA at støtte op om lokale projekter via vores 
kollektive samfundsbidrag. Og med de rette, 
lokale partnere tegnede der sig hurtigt en ide om 
et elbus-projekt, siger Rikke Harbo Trikker, som 
er kommunikationsdirektør hos Andel.

Der blev lavet aftale med VIKINGBUS om at 
levere en elbus til driften, og der blev oprettet 
en ladestander ved garagen i Stege. 5. juli kørte 
bussen første gang.

TURISTKØRSEL

Den  
elektriske  
turistbus  
på Møn 

i

Nemmere og grønnere adgang  
til Møns skønne egn

De lokale myndigheder i Vordingborg kommune var meget tilfredse 
med at blive inviteret med i arbejdet omkring Andelbussen.
 – Jeg er stolt over, at Vordingborg kommune deltager i dette 
projekt, der falder så godt i tråd med vores arbejde og ambition om 
at videreudvikle den bæredygtige turisme på Møn og den grønne 
omstilling i Vordingborg kommune generelt, lyder meldingen fra 
borgmester Michael Smed.
 Og at initiativet har haft en gavnlig påvirkning af turismen, er man 
ikke i tvivl om hos udviklingshuset House of Møn, hvor direktør Tina 
Olsen mener, at Andelbussen er et fantastisk tilbud til øens gæster.
 – Vi har fået masser af tilbagemeldinger. Mest positive, som vi er 
glade for, men også nogle tilbagemeldinger, som har hjulpet os med 
at gøre Andelsbussen endnu bedre i de kommende to år, hvor aftalen 
løber. Vi er glade for at kunne vise vores smukke ø frem på denne 
måde også, siger hun.
 I september fortsætter Andelsbussen med at køre på turistruten 
fredag/lørdag/søndag og i oktober er det lørdag/søndag. Her regner 
man med, at flere af de lokale borgere eller de, der har sommerhus på 
Møn, får glæde af det nye tilbud.
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Praktisk erfaring med el-transport
For Andel og Region Sjælland handlede 
projektet i høj grad om at få nogle prakti-
ske erfaringer med grøn omstilling af tung 
transport i lokalområdet med el-transport 
og infrastrukturen. 

For de lokale myndigheder var det inte-
ressant at opleve, om turistbussen kunne 
tage lidt af trykket af trafikken ud mod den 
store turistmagnet ved Geocenter Møn og 
Møns Klint.

– Den lokale turisme har gavn af, at man 
kan blive transporteret nemt og grønt til og 
fra Møns seværdigheder, og forhåbentlig 
kan det være med til at lokke endnu flere til 
denne dejlige del af Danmark, samtidig med 
at vi undgår en stigende belastning af det 
lokale vejnet, forklarer Rikke Harbo Trikker.

– Salget af elbiler er i hastig vækst, og 
der skyder ladestandere op over hele landet 
i ekspresfart. Billedet er et andet, når man 
kigger på den tunge transport som eksem-
pelvis buskørsel uden for de større byer. Vi 
har brug for mere viden om, hvordan man 
sætter mest effektivt ind her.

Efter godt halvanden måned af An-
delbussens levetid havde den ca. 2.000 
passagerer, og det blev opfattet som meget 
positivt.

Chauffører er glade for bussen
For VIKINGBUS var det også meget positivt 
at opbygge erfaringer i at køre turister med 
elbus. Busselskabet deltog i planlægnin-
gen af en daglig tur, som var 350 km lang 
og gjorde stop ved de aftalte punkter på 
Østmøn, ved Råbylilles Strand, ved Hårby 
og Nyord. På den måde undgik den at være 
afhængig af muligheden for at lade op i 
løbet af dagen.

– Det har været et fedt projekt, og alle 
er glade. Vores chauffører kan lide at køre 
bussen, og vi får gode tilbagemeldinger fra 
passagererne. 

– Det er ikke helt ukompliceret at 
planlægge den slags kørsel, men alting er 
gået rigtig godt. Også alle de tekniske ting 
omkring, hvor længe batteriet kan holde og 
hvor lang tid det tager at lade op. På den 
måde har erfaringen stor værdi for os, siger 
Christian Zohnesen.

Næste sommer fortsætter Andelbussen 
med sin turistkørsel på Møn. Som en del af 
projektet planlægges der nu et tilsvarende 
tilbud ved Stevns. 

Læs mere: www.andel.dk/elbus 

i

 Om el kontra 
diesel

CO2-udledning: En kWh el 
udleder i gns. ca. 140 g i 

Danmark afhængigt af, hvad 
strømmen er blevet produceret 
fra. Det giver ca. 120 g/km ved 

0,85 kWh/km. 

En dieselbus udleder over  
800 g/km, hvis den kører  

3,325 km pr. liter.

Sammenligningen giver det en 
reduktion af CO2-udledning  

på ca. 80%. 

Udledningen er lavere ved 
natladning, da ovenstående tal 

er gennemsnit over et døgn. 
Om natten er der mere strøm 

fra vind og vandkraft  
til rådighed. 

En dieselbus udleder partikler. 
Elbatterierne udleder intet.

Fakta

Yutong T12e er importeret 
fra Kina af VIKINGBUS. Den 
danske forhandler er Yutong 

Eurobus Scandinavia. 

Elbussen har plads til 48 
passagerer og kører ca. 350 

km på en opladning.

TURISTKØRSEL

Helt fra start har den nye elbus på Møn skabt stor begejstring.
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for jer på 
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Svaret var temmelig klart, da Kantar 
Public tidligere i år for LB Forsikring 
gennemførte en undersøgelse af, hvilke 
løsninger danskerne ønsker for at imøde-
komme udfordringen med klimabelastnin-
gen i trafikken. ”Mere og bedre offentlig 
transport” var det svar, som fik klart den 
største opbakning hos de adspurgte.

Hele 57% pegede på offentlig trans-
port som løsningen, mens 30% ville 
forbedre cykelstierne og 22% ønskede 
at indføre forbud på køretøjer på fossilt 

brændstof fra 2030. Hele 61% mener 
samtidig, at mere og bedre offentlig 
transport er løsningen på trængslen i 
trafikken.

Hos Dansk PersonTransport bliver 
undersøgelsen modtaget meget positivt. 
DPT har gennem længere tid arbejdet 
med oplysningsmateriale om, at den kol-
lektive trafik spiller en meget positiv rolle, 
hvis samfundets skal bevæge sig mod en 
mere bæredygtig persontransport.

– Den kollektive trafik er mere grøn, 

den skaber arbejdspladser og er en mere 
sikker måde at færdes i trafikken på. 
Det er en vigtig brik i den overordnede 
udvikling, man ønsker, at samfundet 
skal bevæge sig i, siger sektorchef for 
rutesektoren hos DPT Lasse Repsholt og 
fortsætter.

– Medlemmerne i DPT er parate til 
at bidrage til denne udvikling, og det er 
vigtigt, at vi får budskabet ud til beslut-
ningstagerne ude i kommunerne.

Med energikrise, økonomisk stagnation og globale klimaudfordringer er kollektiv 
transport en fornuftig og effektiv løsning. Flertallet af danskerne efterspørger mere 
kollektiv transport i en ny undersøgelse – og DPT prøver at motivere de relevante 
myndigheder til at efterkomme ønsket.

Danskerne kræver 
kollektiv transport

Af: C
arseten G

. Johansen ···  Foto: FynBus
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Vi bygger på alle mærker.
Dansk bygget kvalitet.

Telefon 73 709 710
info@minibusdanmark.dk 
www.minibusdanmark.dk

- opbygninger til dine behov

Vi
leverer

over hele
landet!

Biler
til taxa,

Flextrafik,
institutioner

m.m.

Lokal infrastruktur
Til trods for, at det ofte er folketingspoliti-
kerne, der trænger igennem med budskaber 
i bæredygtighedsdebatten, bliver de fleste 
beslutninger om denne type infrastruktur 
truffet ude i kommunerne.

Derfor har det stor betydning, at lokale 
politikere har adgang til de stærkeste argu-
menter for at investere i kollektive transport-
løsninger.

Lasse Repsholt vurderer, at DPT skal 
helt ud at påvirke beslutningstagere i de 
alleryderste led for at få indflydelse på prio-
riteringen af den kollektive trafik.

– Kommunalpolitikerne skal forstå, at 
de ikke skal vælge at styrke den kollektive 
trafik for vores skyld. De skal gøre det for 
borgernes og også miljøets skyld.

Bus22+
I erkendelse af, at denne udvikling bestemt 
ikke kommer af sig selv, ansatte DPT tidli-
gere i år en specialist, hvis primære opgave 
er at indsamle, sammenfatte og formidle 
den viden og fakta, der er relevant for dis-
kussioner om kollektiv trafik.

Et første, håndgribeligt produkt af d 
enne satsning er websitet Bus22+  
(www.bus22plus.dk), hvor man netop kan 
samle fakta og viden i en tilgængelig og 
forståelig form. Bus22+ skal synliggøre 
busselskabernes ansvar og indsats, og det 
er en invitation til, at politikerne kan gå i 
dialog med DPT om at styrke bæredygtig 
mobilitet, vækst og udvikling i Danmark.

Eksempelvis er der publiceret en rap-
port, som viser, at kørsel på vejen – med 
personbilerne i front – udgør den største 
kilde til CO2-udledning i kommunerne, og at 
trafikarbejde som konsekvens af personbiler 
er en markant stigende udgift. 

Disse fakta skal sammenholdes med 
prognoser om, at antallet af personbiler vil 
fortsætte med at stige uafbrudt frem mod 
2030. Selvom salget af elbiler er i fremgang, 
vil 5/6 af bilerne i 2030 være fossile.

– Når kommunalpolitikerne skal fordele 
penge og ressourcer, skal vi sørge for, at de 
kender konsekvenserne af deres beslutnin-
ger. Så kan de foretage de mest korrekte 
beregninger, og det vil være til fordel for 
den kollektive trafik, understreger Lasse 
Repsholt.

Konkret og lokal dagsorden
I ovennævnte rapport, så vel som i andre 
materialer på Bus22+, kan man i øvrigt finde 
oplysninger om, hvordan trafikken påvirker 
den enkelte kommunes grønne og økono-
miske balance.

– Alle 98 kommuner er utrolig forskellige. 
De prioriterer ikke ens, fordi der er forskel-
lige, lokale interesser i spil. Derfor er det 
meget vigtigt, at vi ikke blot fremlægger 
generel viden. Hvis vi kun fortæller om over-
ordnede konsekvenser og muligheder, vil alt 
for mange kommuner tænke, at ”det er ikke 
relevant for os”, siger Lasse Repsholt.

– Derfor er det vigtigt at vise de enkelte 
kommuner, hvordan udviklingen konkret 
påvirker netop deres lokale forhold, og 
hvordan den kollektive trafik kan spille en 
rolle i deres område, siger Lasse Repsholt.

I den aktuelle situation med økonomisk 

krise og udfordringer med energiforsy-
ningen kan det være svært at komme i 
dialog med kommunerne om udvikling og 
investering. 

– Men samtidig har denne diskussion 
aldrig været vigtigere, fordi kollektiv trafik er 
mere energieffektiv og burde være en fordel 
midt i en energikrise, konstaterer sektor-
chefen.

Kollektiv trafik er relevant
Status på den kollektive trafik er, at vi står 
over for en udfordring. Passagertallene er 
generelt faldet under corona, borgerne har 
stadig økonomi til at købe biler og samtidig 
har kommunerne allerede spændt deres 
2022-budget til bristepunktet på grund af 
inflation og høje energipriser.

Når den førnævnte undersøgelse 
viser, at danskerne ønsker mere kollektiv 
transport, er det vigtigt, at DPT udbreder 
viden og påvirker de lokale dagsordener om 
offentlig bustrafik.

– I det fortsatte arbejde prioriterer vi et 
mindre antal kommuner, hvor vi kan se, at 
tilbud om kollektiv transport har en særlig 
relevans. Vi skal gøre os relevante, så der 
bliver nogle positive historier at fortælle 
videre, lyder det fra Lasse Repsholt. 

Når han ser, at det positive budskab er 
vigtigt, er det bl.a. fordi undersøgelsen fra 
LB Forsikring viser, at danskerne tilsyne-
ladende opfatter kollektiv trafik som et 
vigtigt ekstra tilbud, der kan supplere bilen. 
Et grønt, energieffektivt og billigere tilbud, 
selvom de ikke helt vil undvære deres bil. 

– Vores opfattelse i DPT er, at politikerne 
skal gøre mere for målrettet af reducere 
eller helt fjerne biltrafikken i visse områder. 
Det ikke er en menneskeret at komme frem 
overalt med sin bil. Hvis man vil skabe 
områder og korridorer, hvor bilen forbydes 
adgang, og hvor de primære transportfor-
mer er bus, gang og cykel, vil det være en 
stor gevinst for byen, borgerne og sundhe-
den, siger Lasse Repsholt. 

”Vores opfattelse i 
DPT er, at politikerne 
skal gøre mere for 
målrettet at reducere 
eller helt fjerne 
biltrafikken i visse 
områder.”
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Sommerens store events gav 
masser af arbejde til Dansk 
PersonTransports medlemmer. 
De store aktører har kun kunne 
trække læsset med hjælp fra de 
mange mindre vognmænd.

Store og små stod 
sammen og løste  
enorme opgaver

Da mere end 32.000 børn og unge 
mødtes til Spejdernes Fælleslejr i den 
sidste uge af juli, lå der måneders logi-
stisk planlægningsarbejde forud. En af 
de vigtige opgaver var at bringe en stor 
del af spejderne til og fra området ved 
Hedeland Naturpark på Sjælland.

Opsamling i hver eneste kommune
Vikingbus vandt opgaven, der krævede 
minutiøs planlægning og 350 busser. 

Spejdere skulle transporteres til og fra 
lejren fra hele landet – og udlandet.

– Vi startede med et stort regneark 
med mere end 100 opsamlingssteder 
over hele landet. Et opsamlingssted 
i hver kommune og nogle ekstra i de 
store byer som Aarhus og København. 
Ekstra opsamling i Hamborg og Køben-
havns lufthavne, for der kom også en 
del deltagere fra udlandet, siger kørsels-
leder Lars Friborg fra Vikingbus.

Heldigvis var han og kollegerne ikke 
på helt bar bund. De kunne trække på 
erfaringerne fra transportopgaverne ved 
Spejdernes Fælleslejr 2017 i Sønder-
borg, som Vikingbus også havde stået 
for. 

Lejr midt på Sjælland lettede opgaven
For at transporten af de mange delta-

gere kunne fungere optimalt, skulle alle 
busser fyldes til sidste sæde. Selvom 
nogle grupper kunne have ønsker om at 
køre sammen, måtte Lars Friborg skære 
igennem og sikre rentabiliteten ved, at 
busserne var så fyldte som muligt.

– Heldigvis lå lejren denne gang midt 
på Sjælland, så det gjorde det lettere at 
lade de samme busser løse flere opga-
ver omkring starten og afslutningen af 
lejren. Vi flyttede omkring 16.800 spej-
dere til og fra lejren med 350 busser.    

Et unikt samarbejde
Selvom Vikingbus kan fremskaffe 350 
busser, kunne opgaven ikke løftes 
uden underleverandører. Selskabet har 
i sagens natur en række fast opgaver, 
der også skulle løses, mens der var 
spejderlejr. 

”Det er vigtigt med 
et godt samarbejde 
med arrangørerne, før 
opgaven kan løses til alles 
tilfredsstillelse.”
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EVENTS

Store og små stod 
sammen og løste  
enorme opgaver

– Vi havde vel gang i 50-55 underleve-
randører til at løfte opgaven. Det var helt 
ned til vognmænd, der kunne stille med en 
enkelt bus og de noget større, som kunne 
tage en større bid af kagen. Da opgaven 
var i udbud, var vi måske nok konkurrenter, 
men da Vikingbus havde vundet opgaven, 
blev vi “konkollegaer”. Så hjælper vi hinan-
den. Det er et unikt samarbejde, vi har, siger 
Lars Friborg.

Dantaxis kundeservice  
flyttede ud af huset
Samarbejdet var også en væsentlig faktor 
for Dantaxi, der bragte festivalgæster til og 
fra Smukfest i Skanderborg og på Roskilde-
festivalen. Medarbejdere fra hovedkontoret 
var udstationeret foran festivalpladsen i 
Roskilde og hjalp kunderne med transport.

– Det er vigtigt med et godt samarbejde 
med arrangørerne, før opgaven kan løses til 
alles tilfredsstillelse. Vi havde medarbejdere 
fra erhvervsafdelingen og kundecentret med 
veste og bannere til at hjælpe gæsterne 
sikkert på vej. Vi kunne naturligvis kun løfte 
opgaven med hjælp fra de mange Danta-
xi-vognmænd, der kom, når vi kaldte, siger 
kommunikationschef Rasmus Krochin fra 
Dantaxi.

Klar til at yde en ekstra indsats
I Roskilde havde Dantaxi atter vundet ene-
retten til at holde på pladserne foran festi-
valpladsen. Ved valget af Dantaxi fik festiva-
len en ensartet, troværdig transportservice, 
ligesom Dantaxis egne medarbejdere på 
festivalen højnede kvalitetsoplevelsen. Den 
velkendte kamp om en taxa blev erstattet af 
en organiseret service, så gæsterne kunne 
føle sig sikre på at nå deres transportforbin-
delser i Roskilde eller København.

– Nogle af vores vognmænd lavede ikke 
meget andet end at transportere festival-
gæster, mens festivalerne løb af stablen i 
Skanderborg og Roskilde. Andre snuppede 
en opgave eller flere, når de havde tid. Det 
lykkedes godt begge steder, og jeg er sikker 
på, at kunderne kunne forlade festivaler-
ne med en fornemmelse af, at den del af 
infrastrukturen fungerede perfekt. Vi sikrede 
dermed, at gæsternes sidste oplevelse af 
festivalen blev positiv. Det kunne kun lade 
sig gøre med et virkelig godt samarbejde 
med alle vores vognmænd, der var klar til at 
yde en ekstra indsats, når der var spidsbe-
lastninger, siger Rasmus Krochin.  

”Vi havde vel gang i 50-
55 underleverandører til 
at løfte opgaven. Det var 
helt ned til vognmænd, 
der kunne stille med en 
enkelt bus og de noget 
større, som kunne tage en 
større bid af kagen.”

Stroco ApS · Energivej 3 · 6800 Varde
Tlf.  8696 1066 · Email: info@stroco.dk · www.stroco.dk

SPAR BRÆNDSTOF..!
Dansk produceret oliefyr,
designet til at levere
optimale resultater
til dine busser 
OLIEFYR:
• Kører på diesel, biodiesel,
 HVO, RME og ethanol
• Kan udstyres til elektrisk natdrift
• Kan udstyres med LE-funktion
HYBRID:
• Opvarmning til el busser - Miljørigtigt kombi-fyr
• Specialudviklet til Hybrid og El-busser
EL:
• Fossilfri varme i El-busser
• Kan fås i forskellige spændings- og varmekapaciteter
• Op til 4 varmeelementer
• Eks: 620VDC 20kW med 7,5 + 12,5kW
• Eks: 672VDC 60kW med 4 x 15kW

SPAR BRÆNDSTOF..!
Dansk produceret oliefyr, designet til at levere 
optimale resultater til dine busser

OLIEFYR:
•    Kører på diesel, biodiesel, HVO, 

RME og ethanol
•    Kan udstyres til elektrisk 

natdrift
•    Kan udstyres med LE-funktion

HYBRID:
•    Opvarmning til el busser - Miljø-

rigtigt kombi-fyr
•    Specialudviklet til Hybrid og 

El-busser

EL:
•    Fossilfri varme i El-busser
•    Kan fås i forskellige spændings- 

og varmekapaciteter
•    Op til 4 varmeelementer
•    Eks: 620VDC 20kW med 7,5 + 

12,5kW
•    Eks: 672VDC 60kW med 4 x 

15kW

www.partex.dk 

 

Alle tur-, kunde-, vogn 
og chaufføroplysninger 

på samme sted:          
Easy@Tour 

branchesoftware 

Digitaliser din hverdag - 
spar tid og penge 

Du får bl.a.: 

✓ Chauffør og disponent app 
✓ Special- og handicap modul 
✓ Flexkørsel app og flådestyring 
✓ Steen Baggersgaard er 

godkendt digitaliseringsrådgiver 
hos smv:digital 

Interesseret i digitale 
tilskudsordninger eller Easy@Tour? 

 Kontakt os på telefon 70201548 

– så kontakt Steen Baggersgaard på tlf. 7020 
1548 eller sb@partex.dk 
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CHAUFFØRKAMPAGNE

Chauffør- 
kampagne  
skabte  
opmærksomhed

Af: Thom
as La C

our ···  Foto: Adobe Stock

Forårets chaufførkampagne løste 
næppe problemet med den udtal-
te chaufførmangel, men den var 
et vigtigt skridt på vejen. Et skridt 
i retningen af at få endnu flere til 
at se mulighederne i arbejdet som 
buschauffør.

Dansk Erhverv, 3F og Turistvognmænde-
nes Arbejdsgiverforening støttede DPTs 
chaufførkampagne, der havde som mål at 
bringe vognmænd sammen med potentielle 
chauffører. På en særlig kampagnehjem-
meside viste videoer, tekst og billeder 
mulighederne ved at vælge en chaufførud-
dannelse. Facebooksiden ’Chaufførkarri-
ere’ trak besøgende ind på siden, ligesom 
Instagram, Snapchat, Google og YouTube 
også var i spil.

Kampagne med gennemslagskraft
Mediebureauet CompanYoung har designet 
kampagnen og analyseret på tiltræknings-
kraften. Kampagnens indslag er set mere 
end 9,8 millioner gange på ovennævnte 
medier. Mere end 45.000 gange har inte-
resserede klikket videre for at se eller læse 
mere. 30.000 har besøgt hjemmesiden, og 
kampagnens små film er set mere end 1,5 
millioner gange. 

På hjemmesiden var der mulighed for at 
stille spørgsmål i en chat, og det benyttede 
105 sig af. 

Speeddating i Vejen
Sideløbende med den digitale kampagne 
har flere aktører gjort en indsats for at finde 
arbejdskraft til vognmændene. Transpor-
terhvervets Uddannelser (TUR) arrangerede 
speeddating for jobsøgende og vognmænd 
i Vejen. 

– Det var en nem måde, hvor virksomhe-
derne kunne præsentere sig selv og møde 
nysgerrige fra andre brancher og elever, der 
allerede var i gang med grundforløbet på 
erhvervsskolerne, siger praktikpladskonsu-
lent Jan Larsen fra TUR.

Han betragter arrangementet som en 
succes. Godt halvdelen af de seksten del-
tagere fik en jobaftale. Hovedparten af de 
heldige var allerede i gang med grundforlø-
bet, og det gavner alle parter.

– Det er en klar fordel at få en uddannel-
sesaftale i stand så tidligt som muligt, for 
det motiverer alle parter. Det motiverer også 
lærerne, for det er da sjovere at undervise 
elever, der er sikret et arbejde, siger Jan 
Larsen. 

Det er næppe sidste speeddating, TUR 
arrangerer i samarbejde med transportsko-
lerne. 
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CHAUFFØRKAMPAGNE

Ikke nok blot at 
tiltrække de unge

Af: M
ette Bernt ···  

Med muligheden for at tage buskørekort allerede som 18-årig, 
opstår der en ny situation ude hos busselskaberne. Man er ikke vant 
til at have så unge mennesker på holdet, og HR Chef i Vikingbus, 
Liselotte Krøyer, peger på, at det kræver en indsats at få dem med 
ombord.  

Hos Vikingbus er man meget positive over for både chaufførkampagnen, og det at 
18-årige kan få buskørekort. Ikke alene fordi branchen har brug for arbejdskraften. 
Liselotte Krøyer ser også, at de unge er et frisk pust. Trods det er hun opmærksom på 
flere udfordringer. Et er, at man har et ansvar for, at de unge får alle de kvalifikationer, de 
skal have – også som mennesker. Det skaber et behov for, at man som selskab udpeger 
lærlingeansvarlige, som skal guide de unge og følge op på alt det, der kan opstå gen-
nem forløbet. Noget helt andet er, at unge lærlinge ikke nødvendigvis har prøvet at have 
et arbejde før. Derfor ved de måske ikke, hvordan man taler til hinanden, og hvad det vil 
sige at have det ansvar, det kræver at have et job.

– Vi er ikke vant til at arbejde med unge i den her branche. Vi har brug for at blive 
dygtigere til at tage imod dem og guide dem. Og også lytte til, hvad de har at sige. Jeg 
synes virkelig, vi skal bruge noget krudt på det og gøre os umage med at passe godt på 
dem, siger Liselotte Krøyer. 

Der er brug for en ny fortælling
Vi kender alle respekten for kaptajnen på et fly og ser op til ham, fordi han tager det 
store ansvar for at bringe passagerer frem til en destination. Liselotte Krøyer mener, at vi 
skal skabe en lignende fortælling om buschauffører. 

– Du har også som chauffør andre menneskers liv i dine hænder. Og så kræver det 
meget mere end et kørekort. Kører du med turister, skal du lære, hvad service er, og er 
det ældre eller handicappede, skal du yde en særlig omsorg. Den fortælling skal vi have 
skabt, lyder det fra Liselotte Krøyer, der tror på, at netop fortællingen vil tiltale de unge, 
som gerne vil arbejde i virksomheder med gode værdier. 

Og så er der lige det med uniformerne. Med et smil i stemmen nævner Liselotte Krøy-
er skjorten, slipset og de nystrøgne bukser. 

– Måske er det bedre med en polo, et par jeans og en smart kasket, siger hun og 
efterspørger i det hele taget dialog og guidelines for, hvordan man tager godt imod de 
unge og giver dem et godt forløb.   

Taler uddannelsen op
Transportskolen DEKRA i Vejen, som 
var medarrangør på speeddating- 
seancen, er glade for chauffør- 
kampagnen.

– Det er vigtigt at lægge et pres på 
hele branchen og få flere vognmænd 
til at uddanne egne chauffører. Vi 
har i lang tid forsøgt at tale det op. 
Der giver noget at uddanne sig til 
buschauffør sammen med andre 
kommende buschauffører. Når man 
er sikret et job på forhånd, bliver 
udbyttet af uddannelsen automatisk 
så meget højere. Det er meget lettere 
at opbygge en faglig stolthed, siger 
chefkonsulent Jan Brochdorf fra 
DEKRA.  
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Det var lidt af et tilfælde, der placerede 62-årige 
Steen Bjerre Hansen i førersædet på en af de blå 
regionalbusser i Region Midt. Han er glad for opga-
ven, selvom arbejdstiderne ikke just begejstrer.

Steen Bjerre Hansen havde aldrig kørt i noget større, end B-køre-
kortet kunne lovliggøre. Men efter mange års erfaring med indkøb i 
en landsdækkende butikskæde stod han pludselig arbejdsløs. Han 
søgte helt naturligt nye udfordringer inden for det felt, han havde 
beskæftiget sig med det meste af sit arbejdsliv, for han havde stadig 
masser at bidrage med. Et personnummer, der afslørede en alder 
et stykke over 50, gjorde det blot ikke nemt at finde et match. Da 
dagpengeperioden var ved at rinde ud, foreslog jobcentret, at han 
skiftede karriereretning og tog kørekort til bus. 

– Dermed var jeg sikret job, allerede når jeg startede på skolen. 
Det var virkelig positivt, og jeg kunne sagtens se mig selv i et ser-
vicefag, for jeg har altid godt kunnet lide at tale med fremmede og 
hjælpe, siger Steen.

Ingen sure kunder og ingen brok
Det var lidt skræmmende i starten at køre det store køretøj, og Steen 
skulle vænne sig til bagenden, som slår ud, når der drejes. Men nu 
føler han sig afslappet bag rattet.

– Det er jo et job uden mails og telefoner, der kimer. Når jeg har 
fri, har jeg helt fri. Hvis jeg ellers udfører mit arbejde efter forskrifter-
ne og parkerer bussen uden skrammer, er der ingen, der brokker sig. 
Der er ingen salgstal, jeg skal opnå, og ingen stress. Jeg møder stort 
set aldrig sure kunder, og de unge er også lette at håndtere, hvis jeg 
bare lader være med at være skrap, siger Steen med et smil.  

Fin løn trods trælse arbejdstider
Arbejdstiderne bliver han næppe nogensinde helt ven med.

– Jeg har igennem et langt arbejdsliv været vant til at have fri i 
alle weekender. Nu skal jeg arbejde hver anden weekend, og der 
er ofte nogle indbydelser fra familie og venner, jeg bliver nødt til at 
takke nej til. Det er ærgerligt og kan godt føles lidt ensomt.

Selvom Steen i dag har en løn, der er noget lavere, end i tiden 
som indkøber, er han godt tilfreds med den del. 

– Jeg synes egentlig, at lønnen er fin. Når jeg ser på det begræn-
sede ansvar, der følger med, passer det fint sammen, og jeg kan 
sagtens forestille mig at køre på nedsat tid, når jeg nærmer mig eller 
passerer de 70. Det afhænger blot af helbredet, slutter Steen.  

CHAUFFØRKAMPAGNE

Steen nyder  
friheden i jobbet

Af: Thom
as La C

our ···  Foto: Privat

34        Dansk PersonTransport



Bilbud.dk Randers

Virkevangen 54
8960 Randers SØ

+45 25 735 735
salg@bilbud.dk

Bilbud Sjælland

Sankt Annæ Plads 13
1250 København K

+45 25 735 735
salg@bilbud.dk

KONTAKT

Taxabud.dk

OPRET DIN BIL - og få en uforpligtende 
salgsvurdering inden for få timer

KØBSTILBUD - modtag et uforpligtende
købstilbud fra Taxabud.dk

SOLGT - omgående afregning og
afhentning på din adresse

Kontakt Taxabud.dk

+45 25 735 735   VI KØBER

DIN BRUGTE TAXI

SÆLG DIN TAXI

ALLEREDE I DAG!

TAXABUD.DK - en del af
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X-Bus

Nu er X-Bus på vej til at blive ”eks-bus”, men fra 
1995 har X-Bus været den direkte vej tværs igennem 
Jylland, mens man med toget ofte skulle ad omveje 
og skifte undervejs. 

I juni 1991 introducerede DSB sit nye Intercitytogssystem baseret på 
IC3-togene. Det fik de jyske trafikselskaber til at etablere E Bus/Week-
end. Det var gennemgående busafgange målrettet de weekendrejsende, 
samlet i en fælles køreplan.

I 1993 fik E Bus/Weekend sine egne 900-linjenumre. Samtidig be-
gyndte man at foreskrive turistbuslignende busser, med høj komfort.

I 1995 fik E Bus/Weekend sit eget sekretariat. Foruden at koordinere 
mellem trafikselskaberne, skulle det også forestå en ny profilering. Man 
indførte her et nyt navn X-Bus, som symbol for, at man kørte på kryds og 
tværs igennem Jylland. Og egne blå farver og typografier og et stort X 
som logo på tryksager og busser. 

Med de større regioner der afløste amterne i 2007, faldt behovet for 
det fælles sekretariat. Det nedlagdes i 2010, hvorefter X-busserne blev 
fordelt imellem de forskellige regioner. 

Nu forsvinder X-Busserne i takt med kørselskontrakterne udløber. 
Midttrafik indsætter almindelige rutebiler i stedet, mens NT har indført sit 
eget ekspresbus-produkt. 

1.  Oprindeligt var busserne blot forsynet med et E Bus-skilt. Siden indførte 
man 900-linjenumre og komfortable busser, som denne DAB-Silkeborg 
fra Standleys Rutebiler i Hadsund, set i Randers.

2.  Introduktionen af X-Bus måtte udskydes en måned, fordi de 12 nye 
busser som man havde bestilt hos DAB-Silkeborg var forsinkede. Her ses 
en af dem i Aabenraa. Bemærk med linjenummer i fed og internnummer 
i mørkeblåt.

3.  Med det store X Bus på bussiderne fik man en klar grafisk profil der var 
nem at finde på lang afstand. Her ses en af Iversen i Tarms Setra-busser 
i Herning.

4.  NT har valgt at erstatte X-busserne med egne ”Ekspresbusser”, der 
fortsat har højt komfortniveau, som denne Scania Interlink fra Keolis, her 
set i Aalborg.

Tekst: Lars Ersgaard, redaktør på Bushistorisk Selskabs medlemsblad ”Busbladet”. 
Billeder: Lars Ersgaard.

4
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www.vbi-group.eu  •  Tlf.: 74 56 13 26bi

Alt i ompolstring
Sæder - Loft - Sider - Gulvtæppe - Gardiner

Ompolstring & rep. af polster i alle typer & mærker af busser, 
fra enkeltelementer til hele busindretningen. 

Biler, både, campingvogne & andet klarer vi også.

Topmoderne polsterudstyr & mere end 200 designs.

Ring & få et uforpligtende tilbud

Tlf. 22 60 90 00 Tlf. 74 56 13 26

• Opbygning på forskellige bilmærker
• Komplette opbygninger
• Del-opbygninger
• Kundetilpassede løsninger
• Levering i hele landet

Hvordan skal din bus indrettes?
Ring til en uforpligtende snak

Minibus opbygning

Vi har fået de første ordrer på Isuzu Citi Volt, skal vi lave den næste til dig?

Isuzu CitiVolt
Isuzu CitiVolt



ASSOCIEREDE MEDLEMMER AF DPT

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

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

Businvest DK ApS
Kontakt: Agnieszka Karolina Mazur
Baldershøj 3
2635 Ishøj
Tlf. 27 25 01 01

Söderberg og Partners
Kontakt: Pelle Bo Jensen
Kokholm 1, Kolding
Tlf. 92 44 11 00
www.soderbergpartners.dk

Trapeze Group Europe A/S
Kontakt: Christian Erikstrup
Sommervej 31, 4, Aarhus
Tlf. 30 55 99 67
www.trapezegroup.dk

R2P Tracking ApS
Kontakt: Bjarne Nielsen
Livøvej 23, Viborg
Tlf. 70 20 06 98
www.r2p.com

STRATIO
Kontakt: Anders Wiberg 
anderswiberg@stratioautomotive.com 
Tlf. (+46) 76 555 65 98
Rua Pedro Nunes, Ed. D
3030-199 Coimbra, Portugal

Jyske Bank/Finans
Kontakt: Michael Jensen
Kastaniehøjvej 2
8600 Silkeborg
Tlf. 89 89 81 20

Sydglas Danmark
Kontakt: Per Hartung
pha@sydglas.dk
Håndværkersvinget 12
6360 Tinglev
Tlf. 40 34 15 89

YX Danmark
Kontakt: Steffen Jack Mølgaard
Buddingevej 195
2860 Søborg
Tlf. 29 12 03 12
 

Out of Home Media A/S
Kontakt: Henrik Sørensen
Ragnagade 7, 1
2100 København Ø
Tlf. 20 90 88 50

FORSEA Ferries
Kontakt: Peter Kesting
Færgevej 8
3000 Helsingør
Tlf. 30 67 13 77

Partex Gruppen
Kontakt: Steen Baggersgaard
Bogøvej15
8382 Hinnerup
Tlf. 70 20 15 48

AMU Transport Danmark
Kontakt: Finn Ravn
fhr@AMU-FYN.dk
Bastrupgårdvej 5
7500 Holsterbro
Tlf. 22 10 41 31

UCplus
Kontakt: Erik Poulsgaard
erp@ucplus.dk
Mileparken 12A, Skovlunde
Tlf. 44 87 01 00
www.ucplus.dk

Hanover Displays
Kontakt: Carsten Sørensen
csorensen@hanoverdisplays.com
Blokken 37
3460 Birkerød
Tlf: 60 15 03 23  

ACERcon a/s
Kontakt: Claus Henriksen
claus@acercon.dk
Tlf: 66 17 54 86

MAN
Kontakt: Jesper Mathiesen 
jesper.mathiesen@man.eu 
Ventrupparken 6
2670 Greve,
Tlf. 43 43 20 44

Circle K Danmark
Kontakt: Stephan Praem Skovgaard
Borgmester Christiansens Gade 50
2450 København SV
Tlf. 70 101 101

Toyota Danmark
Kontakt: Christian Duurloo
Dynamovej 10
2860 Søborg
Tlf. 30 59 39 57

EvoBus Danmark A/S
Kontakt: Søren Christensen
soren.christensen@daimler.com
Centervej 3
4600 Køge
Tlf. 56 37 00 00

Accountor
Kontakt: Karsten Heiselberg
karsten.heiselberg@accountor.dk
Herlev Hovedgade 195
2730 Herlev
Tlf. 44 34 50 00

AMU JUUL A/S
Kontakt: Sanne Hoffmann
Abildgårdsvej 14
4000 Roskilde
Tlf. 39 39 12 81

Nordfyns Finans A/S
Kontakt: Claus Krog Nielsen
Dannebrogsgade 1
5000 Odense C
Tlf. 21 43 45 40

Scandiwear ApS
Kontakt: Christian Jensen
Jernholmen 38 St th
2650 Hvidovre
Tlf. 23 40 18 70

Shell
Kontakt: Brian Bach
Nærum Hovedgade 8
2850 Nærum
Tlf. 41 86 34 49
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Trykt på miljøgodkendt  
papir hos svanemærket  
trykkeri, der er kvalitets-  
og miljøcertifiseeret  
iht. ISO 9001/14001.
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Dansk Persontransport er for alle, der udfører erhvervsmæssig personkørsel. 
Organisationens formål er via indflydelse, information og indkøbsaftaler at sikre 
sine medlemmer de bedst mulige arbejdsvilkår.

Mobilitet

KOM I KONTAKT MED 
DET DANSKE BUS- 
OG TAXIFOLK ... 

Kontakt Vendemus på 
tlf. 72 22 70 80 

kontakt@vendemus.dk 

HAR DU STYR PÅ
FORSIKRINGERNE?

Söderberg & Partners medlemsaftale med  
Dansk PersonTransport omfatter unikke  

forsikringsprodukter med særlige fordele.

Kontakt kundechef og partner 
Pelle Bo Jensen på tlf. 91 89 79 00 eller 
på pelle.jensen@soderbergpartners.dk 

Sekretariatet
Nørre Farimagsgade 11, 3 tv.
1364 København K
Tlf. 70 22 70 99
www.danskpersontransport.dk
info@dpt-dk.org

Telefontid man-fre 9-15
Mail er åben for 
meddelelser hele døgnet.

Medarbejdere 
Michael Nielsen
Adm. direktør
mmn@dpt-dk.org

Trine Wollenberg
Vicedirektør
two@dpt-dk.org

Lasse Repsholt
Sektorchef
lre@dpt-dk.org

Jens Hvid Bang
Sektorchef
jhb@dpt-dk.org

Søren Lyngenbo
Konsulent
sly@dpt-dk.org

Jeannette Lose
Administrativ medarbejder
jlo@dpt-dk.org

Emma Welander Brændstrup
Studentermedarbejder
ewb@dpt-dk.org

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 sektor for  
turistkørsel
Lars Larsen 
VIKINGBUS
Kanalholmen 1
2650 Hvidovre
Tlf. 27 27 01 01 
ll@vikingbus.dk
www.vikingbus.dk

Formand sektor for rutekørsel
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 sektor for  
offentlig kørsel
Allan Mørup
Mørups Turistfart ApS
Haugevej 23, 
7400 Herning
Tlf. 97 11 69 69
allan@morups.dk
www.morups.dk

Formand sektor for  
taxikørsel  
Torben Kirketerp
Esbjerg Taxa
Lillebæltsvej 10
6715 Esbjerg
Tlf. 22 22 19 30
torben@esbjergtaxa.dk
http://www.esbjergtaxa.dk

Formand 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 kreds 2
Peter Papuga 
VIKINGBUS
Lundahl Nielsensvej 1
7100 Vejle
Tlf. 75 85 85 88
pp@vikingbus.dk 
www.vikingbus.dk

Formand kreds 3 
Poul Anchersen
Anchersen 
Jernholmen 20-22
2650 Hvidovre
Tlf. 38 88 10 50
pan@anchersen.dk
www.anchersen.dk

Udgiver
Dansk PersonTransport
Nørre Farimagsgade 11, 3 tv.
1364 København K
Tlf. 70 22 70 99
Fax 70 22 10 99
www.danskpersontransport.dk
info@dpt-dk.org

Ansvarshavende
Michael Nielsen 
mmn@dpt-dk.org

Layout og tryk
Mediegruppen as
AI Innovation House,  
Innovations Allé 3, 7100 Vejle
Tlf. 75 84 12 00
www.mediegruppen.net

Annoncer  
Vendemus ApS
Frederiksgade 45
Baghuset, 1. sal
8000 Aarhus C
Tlf. 72 22 70 80 
kontakt@vendemus.dk

Oplag 
1.600 stk. 

Distribution
Bladkompagniet

ISSN 
2596-7827

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

Abonnementspriser 
Årsabonnement
•  Danmark kr. 275,-  

inkl. moms
• Udlandet kr. 335,-  
 momsfrit
• Enkeltnumre kr. 50,-  
 pr. stk. inkl. moms  
 + forsendelse.

Udgivelser
Udkommer syv gange om året. Næste udgivelse i 
regi af Dansk PersonTransport er i uge 40 2022.

Forsidebillede 
Lars Horn / Baghuset 

Nordfyns Finans A/S
Kontakt: Claus Krog Nielsen
Dannebrogsgade 1
5000 Odense C
Tlf. 21 43 45 40
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Ekspert i klimaløsninger 
til busser

Thermal Bus Systems

· Valeo OE-leverandør
· Serviceydelser
· Reservedele
· Kurser i varmere og AC anlæg
Kontakt os for at høre mere.

Thermal Bus Systems

Valeo OE-leverandør

Kurser i varmere og AC anlæg                                                                                                  

Distributed by                                                                                                 

Få inspiration og hjælp via vores servicevideoer 

Eksperter 
i klimaløsninger til busser  

 T.+45 3967 3344 · www.christonik.dk

Se hele vores reservedelsliste på: christonik.dk

Er din varmer klar 
til den kolde tid?

Tænk på sikkerheden – undgå brandfare!

Det er bedre at forebygge end at helbrede, 

udfør service INDEN varmersæsonen. 

Med originale reservedele fra CHRISTONIK sikrer 

du problemfri drift af din varmer.
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