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REFERAT	
	
Møde	i	Chaufførkontaktudvalg	
Mødedato	&	tid:	Tirsdag	den	4.	marts	2014	
Sted:	Nordjyllands	Trafikselskab,	John	F.	Kennedys	Plads	1R,	3.	sal,	9000	Aalborg	
	
Deltagere:	
Thor	Symonds,	Fårup	Rute‐	og	Turistfart	
Henning	Dahl,	Hjørring	Citybus	(i	stedet	for	Arly	Nielsen)	
Erik	Juul	Jensen,	NettBuss	
Jørn	H.	Jeppesen,	Hjørring	CityBus	
Jesper	Christensen,	Arriva	
Per	Christophersen,	City‐Trafik	
Torben	Poulsen,	Arriva	
Ejner	Immersen,	Arriva		
Lars	Gaardbo,	City‐Trafik		
Peter	H.	Larsen,	City‐Trafik	
Jens	Ole	Thomsen,	Hjørring	Citybus	
Freddy	Jepsen,	City‐Trafik	
Kaj	Erik	Jørgensen,	Arriva	(I	stedet	for	Claus	Børsting)	
Finn	Madsen,	SBU,	Aalborg	Kommune	
Helene	Birk	Sørensen,	NT	
Birgitte	Peters,	NT	(under	punkt	3)	
Heidi	Livoni,	NT	
Ole	Schleemann,	NT	
Jens	Otto	Størup,	NT	
	
Afbud:	
Claus	Børsting,	Arriva	
Henrik	Larsen,	Arriva	
Mogens	Karlsen,	Jørns	Busrejser	
Vagn	Pedersen,	Solsidens	Turistfart	
Bo	Daugaard,	NettBuss	
Arly	Nielsen,	Hjørring	Citybus	
	
	
 
Dagsorden:	
1. Godkendelse	af	dagsorden,	mødereferat	samt	opfølgning	på	sidste	møde	
2. Indkomne	spørgsmål	
3. Kundeundersøgelser	
4. Orientering	
5. Næste	møde	
6. Eventuelt		

18/03/2014
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1. Dagsorden,	mødereferat	og	opfølgning	på	sidste	møde	

Mødets	dagsorden	blev	godkendt,	dog	suppleret	med	et	par	spørgsmål	tilføjet	eventuelt.	

I	sidste	mødereferat	stod	der,	at	dagens	tema	ville	være	kundehenvendelser,	men	ved	udarbejdelse	af	
mødets	dagsorden	var	projektgruppens	arbejde	ikke	færdigt.	Der	blev	tilføjet	en	midlertidig	status	på	
arbejdet	med	kundehenvendelser	under	punkt	3.	

Opfølgning	på	sidste	møde:	

a. 	Kan	tekststørrelsen	på	ungdomskortet	(plastikkortet	udstedt	af	DSB)	forstørres?	NT	vil	undersøge	
mulighederne.	

b. Der	blev	på	mødet	fremvist	et	eksempel	på	en	guldnål	til	chauffører	med	25	års	jubilæum,	og	der	
var	enighed	om,	at	den	kunne	der	sagtens	arbejdes	videre	med.		

c. Der	har	været	til	stadighed	været	rygeproblemer	ved	stoppestedet	i	Hjørring	(Hestkærvej).	Jens	
Otto	Størup,	NT,	har	endnu	engang	kontaktet	skolens	inspektør.	Begge	er	enige	om,	at	der	skal	
findes	en	løsning.	Skolens	elevråd	vil	blive	taget	med	på	råd.	En	løsning	kunne	være	enten	at	fjerne	
skuret	eller	alternativt	helt	at	fjerne	stoppestedet.	
	

2.	 Indkomne	spørgsmål		

Der	var	forud	mødet	kommet	en	række	spørgsmål	fra	chaufførgruppen	til	drøftelse	i	udvalget.	

	
1. Redegørelse	for	kørsel	den	17‐18/1	2014	‐	herunder	NT’s	holdning	til	vinterdæk!		

Jens	Otto	fortalte,	at	problematikken	omkring	vinterdæk	er	et	tilbagevendende	emne	hvert	år	og	
særligt	i	år	har	der	været	stor	fokus	herpå.	NT	sætter	ikke	krav	i	kontrakterne	om,	at	entreprenørerne	
SKAL	køre	med	vinterdæk.	Det	er	op	til	entreprenørerne	selv,	hvilket	er	meget	i	tråd	med	andre	
trafikselskaber,	også	i	udlandet.	NT	har	fokus	på	forsvarlighed	og	står	selvfølgelig	til	ansvar	for	de	
anbefalinger,	som	den	øverste	myndighed	vedr.	trafiksikkerhed	siger.	

Jens	Otto	har	skrevet	til	Trafikstyrelsen	med	ønsket	om	at	se	den	nye	redegørelse	for	kørsel	med	
vinterdæk	på	tunge	køretøjer.	I	redegørelsen	er	der	ikke	planer	om,	at	det	nuværende	regulativ	
omkring	vinterdæk	bliver	lavet	om.	Redegørelsen	er	vedhæftet	som	bilag	1.	

I	forhold	til	den	sidste	redegørelse	er	Trafikstyrelsen	dog	blevet	skarpere	på	en	ting:	”at	grovkornet	
vinterdæk	har	længere	bremselængde	end	almindelige	dæk”.	Entreprenørerne	tager	i	deres	valg	om	
brugen	af	vinterdæk	højde	for,	hvilke	vejtyper	de	betjener	‐	dvs.	om	det	er	våde	vs.	tørre	veje,	rene	vs.	
beskidte	veje	etc.	I	henhold	til	Trafikstyrelsens	definition	kører	alle	vores	busser	på	vinterdæk.	

Vedr.	redegørelse	for	selve	kørslen	den	17‐18/1	

I	forhold	med	snevejr/‐storm	er	NT	(Trafikservice)	dybt	afhængige	af,	at	entreprenørerne	løbende	
holder	Trafikservice	opdateret	omkring	forholdene.	Det	er	entreprenørerne,	som	har	kontakten	med	
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chaufførerne,	der	jo	ved,	hvordan	det	helt	præcist	ser	ud	ude	på	vejene.	Trafikservices	opgave	er	at	
hjælpe	med	at	orientere	kunderne	om	bustrafikken	og	kontakter	ligeledes	vejmyndighederne	og	
vejdirektoratet	for	at	få	ryddet	sne	og	saltet	de	steder,	hvor	det	er	nødvendigt.	Trafikservice	bruger	
DMI	og	vejdirektoratets	prognoser	til	at	informere	vores	kunder	om,	hvad	de	kan	forvente	af	
trafiksituationen	fremadrettet.	Ligeledes	sørger	Trafikservice	for	at	opdatere	vores	hjemmeside	og	
have	kontakten	til	pressen.	Det	er	entreprenørerne,	der	suverænt	beslutter,	hvornår	de	helt	eller	
delvis	indstiller	kørslen.		

Vedr.	snerydning:	

Der	er	brug	for	en	prioritering	af	snerydning	ved	stoppesteder	–	og	en	klar	udmelding	til	
entreprenører	og	chauffører	om,	hvilke	stoppesteder	der	prioriteres.		AF	eksempler	blev	følgende	
nævnt:		

Sidste	stoppested	på	Hobrovej	ved	sygehus	syd	bliver	ikke	ryddet.	I	år	havde	skadestuen	mange	
patienter,	der	var	kommet	galt	af	sted	ved	samme	stoppested	pga.	manglende	snerydning.	Når	
stoppestederne	ikke	bliver	ryddet,	giver	det	både	materielle	skader	og	skader	på	passagerer!	
Vesterbrogade	og	Prinsensgade	er	også	steder,	hvor	snerydningen	er	særlig	nødvendig.	Vendepladser	
skal	have	første	prioritet	i	forhold	til	snerydning.		

Der	er	flere	dilemmaer	involveret	i	forbindelse	med	snerydningen	–	fx	biler,	der	holder	i	vejen,	og	at	
der	er	faldet	så	meget	sne,	at	der	ikke	er	plads	til	at	skubbe/køre	det	væk.	

Finn	Madsen,	Aalborg	Kommune,	er	i	dialog	med	Teknisk	Forvaltning	herom	og	har	aftalt	et	møde.	
Finn	Madsen	efterlyser,	at	chaufførerne	kommer	med	inputs	til	små	tricks	og	ideer	til,	hvordan	vi	kan	
gøre	fremkommeligheden	bedre	i	snevejret.		På	næste	møde	vil	Finn	give	en	tilbagemelding	på	deres	
drøftelser	internt	i	Aalborg	Kommune.	

	
2. Redegørelse	for	tiltag	der	skal	optimere	servicen	for	passagererne	i	dårligt	vejr		

Jf.	ovenstående	vedr.	redegørelsen	for	kørslen	den	17‐18.	januar.	

	
3. Hvad	gør	man	fra	NT’s	side	for	de	chauffører	der	kommer	til	skade	på	jobbet?	

Spørgsmålet	handler	om	NT	sender	en	blomst	eller	en	lignende	hilsen,	når	chauffører	kommer	til	
skade	på	jobbet.	NT	gør	umiddelbart	ikke	noget	‐	men	har	markeret	med	en	hilsen	i	situationer,	hvor	
der	har	været	dødsfald.	
	

4. Med	hvilken	baggrund	har	man	valgt	at	opretholde	stop	forbuddet	ved	Jomfru	Anegade	med	
natbusser?	(Service	til	passagerer)			

Stoppestedet	blev	nedlagt	for	flere	år	siden	pga.	kaos	med	mange,	lettere	beruset	mennesker,	
taxichauffører	og	busser.	Det	var	dengang	et	ønske	fra	chaufførside.	Stoppestedet	bliver	ikke	genåbnet.	

Ifølge	GPS’en	skal	23N	og	27N	holde	ved	Jomfru	Ane	Gade?	Det	er	dog	ikke	korrekt	‐	ruterne	betjener	
ikke	stoppestederne	v/	Jomfru	Ane	Gade.	Finn	Madsen	følger	op	på	det!		
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Der	er	åbenlyst	brug	for	en	skrivelse	omkring	natbussernes	korrekte	ruteføring	‐	særligt	på	ruterne,	
når	de	kører	til/fra	vest/nord.	Finn	Madsen	vil	sørge	for	dette.	

	
5. Flexbus.		Da	vi	ude	på	anlægget	Arriva,	er	blevet	bekendtgjort	med	at	Flexlinjen	skal	lukkes	
ned,	og	at	det	giver	stor	frustration	mellem	kollegaerne	på	Flex/serviceholdet	pga.	en	masse	
rygter	angående	ned	lukningen,	er	der	lige	et	par	spørgsmål	som	trænger	sig	på.	Det	forlyder	
at	man	lukker	Flexlinjen	pga.	at	der	er	for	lidt	kunder,	er	det	rigtig?	Eller	at	det	er	
Kommunen	der	har	taget	beslutningen?	Eller	den	sidste,	at	det	er	NT	der	ikke	kan	
administrer	opgaven?	

Der	er	lavet	en	evaluering	af	Flexlinjen,	og	konklusionen	er	klar;	Flexlinjen	benyttes	ikke	nok.	Der	er	
flere	passagerer	til	en	servicebus	end	til	Flexlinjen.	Der	er	ca.	4	påstigere	pr.	dag,	det	koster	17	kr.	pr.	
passagerer,	og	indtjeningen	er	kun	6	kr.	Så	det	er	ikke	forsvarligt	at	opretholde	Flexlinjen.	Flexlinjen	
har	fra	starten	været	på	forsøgsbasis	–	og	der	etableres	en	Servicebuslinje	i	stedet	for.	
	
	
6. Rejsekortet.	Hvad	med	om	der	kom	nye	kurser	i	Rejsekortet,	da	der	hele	tiden	dukker	nye	

ting	op	som	vi	ikke	er	blevet	oplært	i?	Feks.	at	pensionister	ikke	kan	tage	en	pensionist	med	
til	halv	pris,	men	vedkommende	kommer	til	at	betale	for	en	voksen.	

NT	er	i	samarbejde	med	AMU	i	gang	med	at	planlægge	en	række	super‐bruger	kurser,	hvor	udvalgte	
service‐agenter/chauffører	bliver	klædt	ekstra	godt	på	til	at	kunne	hjælpe	sine	kollegaer	med	
spørgsmål	og	oplæring	i	rejsekortet.	Det	forventes,	at	super‐bruger	kurserne	gennemføres	i	løbet	af	
april/maj	‐	og	at	kollegaerne	i	dagligdagen	og	evt.	via	fyraftensmøder	vil	kunne	få	svar	på	deres	
tvivlsspørgsmål.	
	
Der	vil	endvidere	blive	oprettet	en	række	brush‐up	kurser	på	AMU	Nordjylland	så	hurtig	som	muligt.	
	
	
7. GPS	skærm.	Jeg	har	igen	fået	at	vide,	at	Strøm	Hansen	har	sagt	at	der	er	restordre	på	

skærme,	er	det	noget	i	ved	noget	om,	da	vi	har	problemer	med	at	få	lavet	skærmende	?	

Vedr.	GPS‐skærm	formnodes	det	at	bero	på	en	lille	misforståelse.	NT	har	ikke	haft	problemer	med	
selve	skærmene,	men	vi	har	manglet	modems	til	de	computere,	som	driver	GPS‐skræmene.	Har	der	
været	busser	med	modem‐problemer,	har	det	taget	lidt	tid	med	at	have	computere	klar	til	udskiftning.	
I	dag	(torsdag	27/2)	har	vi	een	Arriva	bus,	som	afventer	en	ny	computer.	
	
Derudover	har	7	busser	(bl.a.	busser	i	Løgstør	og	Hadsund),	hvor	GPS‐systemet	virker,	men	vi	skal	
have	udskiftet	computeren	for	at	kunne	aktivere	infotainement	(skærmene	til	passagererne).	
StrømHansen	er	i	gang	med	at	klargøre	disse.	
	
NT	har	for	2	uger	siden	købt	20	ekstra	modems,	så	vi	har	ekstra	reservedele.	
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3.	 Kundeundersøgelser		

Birgitte	Peters,	NT,	gav	en	status	på	projektet	”Kundeundersøgelser”,	hvor	formålet	har	været	at	kigge	
på	den	metode,	som	vi	i	længere	tid	har	anvendt	i	forhold	til	måling	af	kundetilfredsheden.	NT	vil	
fortsat	foretage	kundeundersøgelser,	men	fremadrettet	vil	vi	opererer	med	noget,	der	hedder	kunde‐
agenter	og	værter.	Læs	mere	nedenfor	og	i	bilag	2.	

Kundeundersøgelser:		

Den	indsamlede	data	vil	ligge	til	grund	for	vores	bonusmodel.	Der	vil	fortsat	være	faste	spørgsmål.	
Som	noget	nyt	vil	NT	fremadrettet	kun	foretage	personlige	interviews	via	tablets	i	bussen	–	det	vil	
blive	foretaget	ca.	10.000	om	året.	Undersøgelserne	gennemføres	løbende,	og	resultaterne	skal	være	
tilgængelige	få	dage	efter	gennemførslen.	

Selve	spørgsmålene:	

Alle	tidligere	anvendte	spørgsmål	skal	vurderes	i	forhold	til	formulering	og	formål,	og	samtidig	skal	
opbygningen	af	spørgeskemaet	evalueres.	Dette	er	næste	skridt	i	forhold	til	den	form	for	gennemførsel	
af	kundeundersøgelser.	

Kunde‐agenter:	

Der	udvælges	nogle	personer	(mystery	shoppers),	som	skal	agere	kunder	og	foretage	observationer	i	
både	bussen	og	NTs	kundecenter.	Deres	fokusområde	vil	hovedsageligt	være	kontakten	mellem	
kunderne	og	alle	vores	frontmedarbejdere.	Formålet	er,	at	vi	skal	lære	af	de	gode	historier	–	dvs.	lige	
præcis	dér,	hvor	vi	gør	det	rigtig	godt.	Og	vi	skal	lære,	hvor	vi	kan	gøre	det	bedre	ved	hjælp	af	træning	
og	uddannelse.	Vi	skal	lære	af	de	bedste.	

Værter:	

En	gruppe	af	service‐agenter	vil	på	busterminaler	og	ved	stoppesteder	hjælpe	både	chauffører	og	
kunder	med	spørgsmål.	De	skal	ud	og	have	indsigt	i	hvilke	problemer	kunderne	og	chaufførerne	har.	
Og	på	den	måde	kan	vi	sammensætte	den	træning	og	uddannelse,	som	chaufførerne	har	brug	for.	

Bureau:	

Det	er	lavet	en	kontrakt	med	et	bureau	for	en	2	årig	periode,	hvorefter	den	nye	metode	vil	blive	
evalueret.		

Alle	chauffører	forventes	i	løbet	af	foråret	2014	at	blive	inviteret	til	en	række	roadshows	
(garagemøder),	hvor	formålet	og	processen	vil	blive	orienteret	nærmere.	

Vedr.	projekt	”Kundehenvendelser”,	som	skulle	have	været	dagens	tema	

I	øjeblikket	kører	der	et	projekt	omkring	kundehenvendelser.	Hele	processen	omkring	behandlingen	
af	kundehenvendelser	har	været	til	drøftelse.	Fremadrettet	vil	de	typer	af	klager,	som	NT	modtager	
blive	kategoriseret	anderledes	end	tidligere.	Processen	omkring	behandlingen	af	klager	vil	ligeledes	
blive	ændret.	Ønsket	er	at	gøre	sagsbehandlingen	kortere	og	hurtigere.		



 
 
                                                                                                            

Side 6 af 7 

	

4.	 Orientering	
	
NT	har	fået	ny	bestyrelse!	

	

	

5.	 Næste	møde	

Det	er	aftalt	at	afholde	CKU‐møder	i	2014	på	nedenstående	dage.		

 Tirsdag	den	20.	maj	2014	
 Onsdag	den	8.	oktober	2014	
 Torsdag	den	11.	december	2014	

Datoerne	ligger	fast.	Møderne	flyttes	ikke,	såfremt	der	er	afbud.	Såfremt	en	repræsentant	er	
forhindret,	er	man	meget	velkommen	til	at	sende	en	substitut.	

	

6. Eventuelt	

Wifi	

Kan	det	lade	sig	gøre,	at	NT	får	wifi,	så	chaufførerne	kan	bruge	deres	computere	m.m.	til	møderne?	NT	
har	ikke	wifi	på	3.	sal,	men	vil	vurdere	behovet	og	mulighederne	i	forhold	til	økonomi.	
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Chaufførnyt	omkring	1‐zone	og	2	zoners	billetter	

NT	har	en	del	rejsekort‐data,	som	vi	løbende	analyserer	på.	Og	det	viser	sig,	at	der	er	solgt	rigtig	
mange	1	zone	billetter	–	og	hvad	mon	det	skyldes?	Kan	det	være	som	en	tillægsbillet,	pensionistbillet	
etc.	Vi	er	blevet	bevidst	om,	at	der	er	mange	chauffører,	som	er	af	den	opfattelse,	at	man	kan	udstede	1	
zone	billetter.	Men	det	kan	man	ikke	(medmindre	det	er	som	en	tillægsbillet).	Grundtaksten	er	2	zoner.		

Der	er	udsendt	en	skrivelse	herom	‐	og	flere	chauffører	er	desværre	blevet	stødt	over	formuleringen	i	
skrivelsen.	Det	beklager	NT	rigtig	meget.	

Lyset	på	rejsekortudstyrets	skærm	er	for	kraftigt	i	mørke	–	kan	det	ændres?	

NT	har	møde	med	Probeco	plast	torsdag	den	20/3,	hvor	det	er	planen,	at	der	skal	laves	en	prototype	af	
en	klap,	som	kan	lukkes	ned	og	dæmpe	lyset.	Når	disse	prototyper	er	lavet,	vil	NT	indkalde	en	gruppe	
af	chauffører,	som	kan	se	det,	prøve	dem	i	en	aftalt	periode	og	efterfølgende	måske	kunne	med	
forbedringsønsker	eller	andet.	Når	denne	model	så	er	godkendt,	så	vil	der	blive	produceret	en	klap	til	
alle	busser	med	rejsekortudstyr.	

Busterminal	i	Hjørring	

Der	blev	spurgt	til,	om	der	et	rum	til	chaufførerne	på	Hjørring	Busterminal?	Der	kommer	et	lokale	i	
den	vestlige	del	af	stationsbygningen.	Det	bliver	sammen	med	Nordjyske	Jernbaner,	ligesom	man	
kender	det	fra	Frederikshavn.  

Rute	960X	

Der	er	installeret	rejsekort‐udstyr	i	busserne	på	rute	960X,	men	hvor	lang	tid	skal	vi	blive	ved	med	at	
sælge	klippekort	til	Aalestrup?	NT	vil	undersøge	dette	nærmere!	

Kunderne	kan	ikke	se	afgangstider/perronnr.	på	den	store	tavle	i	ventesalen	på	Aalborg	Busterminal?	
Hvad	skyldes	det	‐	og	kan	det	lade	sig	gøre	at	få	det	til	at	virke?	NT	vil	undersøge	omstændighederne	
og	mulighederne.	

Valg	af	medlemmer	til	udvalget	

Det	er	tid	til	at	vælge	medlemmer	fra	entreprenørudvalget.	Det	vil	ske	på	næste	entreprenør‐
udvalgsmøde,	som	er	den	23.	april.	CKU	er	sammensat	af	således,	at	hver	A‐kontrakt	entreprenør	har	
mulighed	for	at	stille	med	1	chauffører.	3F	har	4	pladser.	Og	entreprenørudvalget	udpeger	ligeledes	4	
repræsentanter.			
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Notat om vinterdæk på biler 

 

Hvad er vinterdæk 

Ifølge de internationale regler (EU og ECE) om dæk, skal dæk, som 

fabrikanten ønsker markedsført som vinterdæk, mærkes ”M+S”(mud 

and snow). Hvis dækket der ud over er mærket med et symbol med 

tre bjergtinder og et snekrystal ( ), opfylder dækket nogle præsta-

tionskrav målt på sne. 

Personbildæk mærket med symbolet skal have mindst 7 % bedre vej-

greb end et almindeligt referencedæk. 

Lastbildæk mærket med symbolet skal have mindst 25 % bedre vej-

greb end et almindeligt referencedæk. 

I Sverige opererer myndighederne med en positivliste over vinterdæk 

til personbiler. Nogle af positivlistens vinterdæk betegner FDM dog 

som farlige at anvende. 

Som forbruger kan der for personbildæk søges sammenlignende in-

formation om vinterdækkenes egenskaber ved at læse om en eller fle-

re af de mange og omfattende test af vinterdæk, som typisk bringes 

af biltidsskrifter, aviser og forbrugerorganisationer lige op til vinter-

sæsonen. Dækvalget kan med fordel foretages ud fra disse tests, så 

de gode vinterdæk vælges fremfor de dårlige, som direkte frarådes i 

testen. 

Argumenter om vinterdæk 

For vinterdæk: 

Vinterdæk øger bilens mulighed for at omsætte motorens drivkraft til 

fremdrift på en sne- og/eller is-belagt vejbane. 

Vinterdæk mindsker bilens bremselængde på en sne- og/eller is-

belagt vejbane. 

Dækbranchen oplyser, at almindelige dæks bremseegenskaber for-

værres i takt med udetemperaturens fald, og at der er et balance-



 

Side 2 (7) 

Notat 

Sagsnr. TS2060108-81 

Dato 29. januar 2014 

punkt omkring 7 grader celsius, der giver vinterdæk en voksende for-

del under denne temperatur. 

Trafikstyrelsen har imidlertid ikke kunnet få dokumentation for oplys-

ningen fra dækbranchen, men styrelsen har kendskab til andre målin-

ger, som viser andre resultater. 

Imod vinterdæk: 

Vinterdæk øger personbilers bremselængde både på våd og på tør 

vejbane. 

Udenlandske biltidsskrifters målinger af bilers bremseevne 

Personbildæk: 

Mere end 80 testmålinger tilsammen - foretaget i 2012 og i 2013 af 

flere udenlandske biltidsskrifter - på vinterdæk og sommerdæk fra 

mange forskellige dækfabrikanter viser ved sammenligning, at vinter-

dæk på våd vej i gennemsnit bremser 21-37 % dårligere end tilsva-

rende sommerdæk. Spredningen er væsentligt større, men tendensen 

er som sagt den samme, at vinterdæk er væsentligt dårligere end al-

mindelige dæk til at bremse på våd og tør vej. 

Våde veje er de hyppigst forekommende i Danmark om vinteren, og 

skyldes den udbredte og stigende anvendelse af salt i snebekæmpel-

sen. Salten omdanner sne og is til vand. 

September-udgaven 2013 af det tyske biltidsskrift ”Auto motor und 

sport” indeholder en test af 8 forskellige fabrikater vinterdæk af sam-

me størrelse. Det er Trafikstyrelsens opfattelse, at dækfabrikaterne 

hører til i den bedste halvdel af vinterdæk. Testene er gennemført 

med samme personbil på henholdsvis sne, våd vej og tør vej. 

Ved maksimale nedbremsninger opnås følgende middeldecelerationer 

på: 

sne fra 50 km/t: 3,5 m/s2, 

våd vej fra 100 km/t: 6,4 m/s2 og 

tør vej fra 100 km/t: 8,9 m/s2. 

En test i juli-udgaven 2012 fra samme biltidsskrift af 15 forskellige 

fabrikater sommerdæk med samme størrelse og maksimale ned-

bremsninger viste en middeldeceleration på: 

våd vej fra 100 km/t: 8,5 m/s2. 

Sammenligning af middeldecelerationen for bremsning på våd vej 

med vinterdækkene (6,4 m/s2) og med sommerdækkene (8,5 m/s2) 

viser således, at vinterdækkene bremser 25 % dårligere på våd vej 

end sommerdækkene. En tilsvarende tendens vil man se for maksi-

malbremsning på tør vej. 

Lastbil- og busdæk: 
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Lastbil- og busdæk har formodentlig bedre egenskaber på sne end 

personbildæk på grund af det større dæktryk. 

Lastbil- og bustidsskrifterne har ikke tradition for at udføre egentlig 

dæktests.  

Det nævnes dog i en større artikel i Lastauto Omnibus, november 

2010, om vinterdæk til tunge køretøjer, at et konkret vinterdæk har 

”op til 20 pct. bedre trækkraft på glat vej” (dækfirmaet Continental). 

Der opgives ikke andre tal for dækkenes egenskaber. 

I en specialartikel ”Nutzfahrzeug-bereifung im Winter” (Verkehrs-

Rundschau Ekstra, nr. 38, 2010) fremgår det, at almindelige dæk 

grundlæggende er egnede til kørsel i almindelige milde vintre. Kun 

ved fuldt snedække er vinterdæk relevante og kun på drivakslen. Un-

der ekstreme forhold kan vinterdæk komme på tale til forakslen 

(dækfirmaet Michelin). Der oplyses ingen tal for dækkenes egenska-

ber. 

Fra et større studie fra det svenske ”Väg- och Trafikinstitutet, Bussars 

Trafiksäkerhet Vintertid, VTI Rapport 618-2008” nævner, at vejgrebs-

studier ikke viser nogen større forskel på almindelige dæk og vinter-

dæk på is.  

Statens väg- och transportforskningsinstitut – VTI udførte i marts 

2012 friktionsmålinger med dæk til tunge køretøjer på fastkørt sne og 

fandt, at vinterdæk havde ca. 20 % bedre trækkraft end almindelige 

dæk. Der forekommer dog variationer afhængig af, om der er tale om 

dyb nysne eller fastkørt sne. På blødere og dybere nysne kunne træk-

kraften være op til 65 % bedre. Målingerne blev udført med nye, 

fuldmønstrede dæk. 

Danske målinger ved dækdemonstrationen, den 18. april 2012 

To ens personbiler, den ene med gode vinterdæk og den anden med 

gode almindelige dæk (begge fra samme fabrikant) fuldbremser sam-

tidigt fra samme hastighed på 60 km/t, men standser forskelligt. 

På våd epoxy (svarer til is og glat, fastkørt sne): Bilen med vinterdæk 

standser på 40 meter, og den med alm. dæk standser på 60 meter, 

hvilket betyder 33 % bedre bremseevne med vinterdæk. 

På tør asfalt: Bilen med alm. dæk standser på 17 meter, og den med 

vinterdæk standser på 22 meter, hvilket betyder 29 % dårligere 

bremseevne med vinterdæk. 

TV2 Lorry filmede de to målinger, som kan ses på: 

http://www.youtube.com/watch?v=QovKHPwx6UU 

http://www.vti.se/EPiBrowser/Publikationer/R618.pdf
http://www.vti.se/EPiBrowser/Publikationer/R618.pdf
http://www.vti.se/sv/publikationer/pdf/vinterdack-pa-drivaxel-till-tunga-fordon--en-vaggreppsstudie.pdf
http://www.vti.se/sv/publikationer/pdf/vinterdack-pa-drivaxel-till-tunga-fordon--en-vaggreppsstudie.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=QovKHPwx6UU
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Uheldsstatistik 

Den generelle uheldsstatistik i Danmark viser, at antallet af trafikulyk-

ker på vej er markant lavere i perioder med betydeligt snefald. 

Vejdirektoratet har foretaget et udtræk af uheldsstatistikken for årene 

2010-2012. Tallene viser, at der i vintermånederne december, januar 

og februar gennemsnitlig sker 32 % færre personskadeuheld i vinter-

månederne i forhold til de øvrige måneder. Ses der på både person-

skade- og materielskadeulykker, skete der i gennemsnit 19 % færre 

ulykker i vintermånederne i forhold til de øvrige måneder. I vintermå-

nederne skete ¾ af ulykkerne på våde og tørre veje, og mere end 70 

% af ulykkerne medførte kun materiel skade.  

Rådet for Sikker Trafik og Vejdirektoratet begrunder nedgangen i 

ulykkesantallet med, at trafikken afvikles med lavere hastigheder, og 

at trafikanterne udviser en mere opmærksom og forsigtig adfærd i 

vinterføre.  

Danske statistikker for vejulykker viser således, at der ikke sker flere 

eller alvorligere vejuheld, når det er vintervejr. Uheldsstatistikken pe-

ger således ikke på et behov for en regulering af området. 

Lige omkring tidspunktet, hvor frostvejret indtræder, kan der dog væ-

re tale om en mindre stigning i antallet af ulykker. Dette skyldes, at 

bilisterne overraskes af pludseligt opståede glatte vejstrækninger – 

særligt på broer og i skove. 

Havarikommissionens rapport om ulykker på landeveje 

Havarikommissionens rapport nr. 7, 2011 indeholder dybdeanalyse af 

30 ulykker med køretøjer på landeveje med alvorlige personskader til 

følge, hvoraf 3 af ulykkerne (med 4 biler involveret) skete på veje 

med sne og is og alle tre med alm. personbiler med almindelige dæk 

(sommerdæk). 

I rapportdelen, 10.3 Køretøjer, anfører Havarikommissionen, at: 

”I undersøgelsen indgår 4 køretøjer med almindelige dæk, der 

forulykkede på is- eller sneglat vej. Havde føreren tilpasset ha-

stigheden til dækvalget kunne ulykkerne have været undgået. 

Men ulykkerne var heller ikke sket, hvis bilerne havde været for-

synet med vinterdæk (mærket med M+S). Omvendt er der en 

enkelt ulykke, hvor HVU vurderer, at brugen af vinterdæk på en 

vej uden sne eller is fik afgørende negativ indflydelse. Undersø-

gelsen af landevejsulykkerne har i øvrigt ikke givet mulighed for 

at bedømme, i hvor stort omfang brug af vinterdæk har negativ 

virkning på sikkerheden under forhold, hvor der ikke er sne eller 

is.” 

 

Frivillig brug af vinterdæk i Danmark 

Dækbranchens fællesråd gennemfører årligt optællinger af personbi-

lers dækmontering på parkeringspladser mange steder i Danmark. 

http://www.hvu.dk/SiteCollectionDocuments/HVUrapp07_Landevej.pdf
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Optællingen på knapt 6800 personbiler i januar 2013 viste, at 86 % af 

bilerne havde vinterdæk monteret. Til oplysning viste det foregående 

års tælling, at 82 % af personbilerne var udstyret med vinterdæk. 

Dækbranchens fællesråd foretog ligeledes en optælling i juni 2013 på 

ca. 3900 personbiler i Danmark, og tællingen viste, at selv midt på 

sommeren var 15 % af bilerne monteret med vinterdæk. 

Krav om brug af vinterdæk i Norge, Sverige og Tyskland 

I Norge: 

Personbiler: 

I perioden 1. november til og med mandag efter 2. påskedag (i 2014 

til og med 28. april) er der krav om minimum 3 mm mønsterdybde. 

Uden for perioden er kravet mindst 1,6 mm mønsterdybde. 

Bilen må ikke bruges uden et tilstrækkeligt vejgreb i forhold til føret. 

Dette vejgreb kan opnås med vinterdæk, snekæder eller lignende. 

Der er således ikke et specifikt krav om brug af vinterdæk for person-

biler i Norge. 

Busser og lastbiler: 

I perioden nævnt ovenfor er der krav om minimum 5 mm mønster-

dybde. Uden for perioden er kravet mindst 1,6 mm mønsterdybde. I 

perioden 15. november til 31. marts skal lastbiler og busser have vin-

terdæk på alle aksler undtagen løftbare aksler. Dækket skal enten 

være M+S-mærket eller være mærket med et symbol med tre bjerg-

tinder og et snekrystal ( ) og være særligt egnet til vinterkørsel.  

I Sverige: 

Personbiler: 

I perioden 1. december til og med 31. marts er der krav om vinter-

dæk og krav om mindst 3 mm mønsterdybde, når det er vintervejr 

(med sne, is, snesjap eller frost på vejen). 

Politiet afgør, om der er tale om vintervejr på kontrolstedet. 

Udover et krav om M+S-mærkning skal dækket også være omfattet af 

en særlig svensk positivliste for vinterdæk eller være mærket med et 

symbol med tre bjergtinder og et snekrystal ( ). 

Busser og lastbiler:  

I perioden nævnt ovenfor er der krav om vinterdæk på drivhjulene og 

et krav om mindst 5 mm mønsterdybde på alle dæk, når det er vin-

tervejr (med sne, is, snesjap eller frost på vejen). 

Lastbiler og busser har i Sverige yderligere muligheder for lovligt at 

køre med alm. dæk forsynet med snekæder e.lign. Mærkningskravene 

nævnt ovenfor gælder også for vinterdæk til busser og lastbiler. 

http://www.mynewsdesk.com/dk/daekbranchens-faellesraad/pressreleases/86-paa-vinterdaek-tager-ikke-fejl-831537
http://www.mynewsdesk.com/dk/daekbranchens-faellesraad/pressreleases/sne-og-is-i-juli-880343
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I Tyskland: 

I Tyskland skal biler have vinterdæk på alle hjul, hvis der er is, sne, 

snesjap eller rim på vejen, dog skal lastbiler og busser kun have vin-

terdæk på drivhjulene. Som vinterdæk anses M+S mærkede dæk. 

Politiet afgør, om der er tale om vintervejr på kontrolstedet. 

Efterlevelse og politikontrol: 

Trafikstyrelsen har rettet henvendelse til Bundesanstalt für Strassen-

wesen, BASt i Tyskland (forskningsinstitution for bl.a. trafiksikkerhed) 

om de tyske regler for brug af vinterdæk og erfaringerne med regler-

ne. 

BASt oplyser, at ca. 90 % af personbilerne i Tyskland efterlever kra-

vene om vinterdæk (M+S mærkning) på alle hjul i vintervejr. Der fin-

des ikke tal på varebilers efterlevelse af kravet. Lastbiler skal kun ha-

ve M+S mærkede dæk på drivhjulene. BASt oplyser, at alle drivaksel-

dæk til lastbiler er mærket med ”M+S”, så der er ikke behov for 

dækudskiftninger på lastbilerne, når det tyske vintervejr indtræder. 

BASt oplyser desuden, at hvis politiet i Tyskland i vintervejr finder, at 

bilen ikke er forsynet med vinterdæk, er bødestraffen 40 euro (300 

kr.). Hvis bilen blokerer for den øvrige trafik er bødestraffen den dob-

belte, og føreren får registreret 1 point i det centrale, tyske førerregi-

ster (et tysk point svarer til 1/6 af et dansk ”klip”) 

Ifølge BASt kontrollerer det tyske politi kun bilen for vinterdæk i for-

bindelse med ulykker. Kontrol på parkerede biler kan med lovens ud-

formning ikke udløse en bødestraf.  

Den nationale dybdeanalyse af ulykker i Tyskland (GIDAS) har vist, at 

i 15.000 ulykker i 2005-2013 skete kun 22 ulykker på veje med vin-

tervejr og kun en af bilerne i de 22 ulykker havde sommerdæk. desu-

den havde Tyskland 1417 ulykker om sommeren (april-oktober), hvor 

bilerne havde vinterdæk men også 572 ulykker om vinteren (novem-

ber-marts), hvor bilerne havde sommerdæk. 

Konklusion 

Der er ikke belæg for at antage, at et evt. krav om brug af vinterdæk 

i vinterperioden vil øge trafiksikkerheden. 

Derimod deler Trafikstyrelsen også den almene opfattelse, at vinter-

dæk på bilerne øger mobiliteten og fremkommeligheden på dage og 

steder med sneglatte eller isglatte veje. 

Der foreligger ikke viden om, i hvilket omfang en 100 % brug af vin-

terdæk vil forhindre kødannelser i glat føre. Den frivillige brug af vin-

terdæk er i forvejen meget stor, jf. Dækbranchens årlige optællinger, 

hvilket kan tolkes som, at behovet for en regulering på området med 

et krav om vinterdæk ikke er ret stort.  
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Indførelse af krav her i landet svarende til den tyske ordning vil for-

mentlig ligeledes medføre, at politiet i praksis alene vil kunne udføre 

kontrol af forulykkede biler. Mange tunge køretøjer (og efter det oply-

ste alle lastbiler) har allerede M+S-mærkede dæk monteret på driv-

akslen. 

Evt. regulering 

Når det kommer til ønsket om regulering af området, kan man dybest 

set dele interessenterne op i to grupper – dækbranchen og bilister-

ne/bilejerne. 

Dækbranchen har udover mulige intentioner om en forøgelse af trafik-

sikkerheden og mobiliteten også et naturligt ønske om forøgelse af 

omsætningen ved mersalg af vinterdæk og fælge, ved omskiftning 2 

gange om året og ved opmagasineringen af henholdsvis sommer- og 

vinterdækkene. Naturligt er dækbranchen tilbageholdende med oplys-

ninger til forbrugerne om vinterdæks dårligere bremseegenskaber på 

våd og tør vej. 

Bilisterne/bilejerne skal bekoste indkøb af vinterdæk evt. med fælge, 

montering af vinterdæk på bilen og sørge for opmagasinering af vin-

ter-/sommerhjul, som ikke bruges. 

I store dele af vinterhalvåret, hvor vejen er våd eller tør, får man en 

falsk tryghed med vinterdæk, fordi bilen bremser dårligere end med 

almindelige dæk. Her vil man som bilist også skulle afpasse (reduce-

re) hastigheden efter bilens dækmontering og ikke alene ud fra føret. 

Trafikstyrelsen har udsendt en nyhedsinformation på hjemmesiden 

om dette. Det er dog Trafikstyrelsens opfattelse, at der generelt køres 

med samme hastigheder på tørre veje, hvad enten bilen har vinter-

dæk eller almindelige dæk. 

Trafikstyrelsen har den opfattelse, at der ikke er behov for regulering. 

 



ChaufførkontaktudvalgsmødeChaufførkontaktudvalgsmøde
Tirsdag den 4 marts 2014Tirsdag den 4. marts 2014



Punkt 3 KundeundersøgelserPunkt 3. Kundeundersøgelser



Fremtidige kundeundersøgelserFremtidige kundeundersøgelser

Arbejdsgruppen består af:Arbejdsgruppen består af:

• Chauffører/service‐agenter
• Entreprenører• Entreprenører
• NT

Projektets mål er at modernisere metoden for måling af kundetilfredshedProjektets mål er at modernisere metoden for måling af kundetilfredshed, 
herunder at forbedre kvaliteten af kundeundersøgelsen, både mht. frekvens, 
metode og de stillede spørgsmål.



Fremtidige kundeundersøgelserFremtidige kundeundersøgelser

Kundeundersøgelser Kundeagenter

Værter



Fremtidige kundeundersøgelserFremtidige kundeundersøgelser

Kundeundersøgelser

• Bonusmodel
• Faste spørgsmål 
• Personlige interviews – ca. 10.000 om året
• Foretages løbende
• Resultaterne tilgængelige efter få dage



SpørgsmålSpørgsmål



SpørgsmålSpørgsmål



Fremtidige kundeundersøgelserFremtidige kundeundersøgelser

Kundeagenter

• Optimering af service 
• Her og nu billede – kig på de almindelige hverdagssituationer
• Test af hele systemet
• Får fokus på, hvad der virker og ikke virker – vi skal lære af de bedste
• Den gode historie
• Træning og uddannelse



Fremtidige kundeundersøgelserFremtidige kundeundersøgelser

Værter

• Service‐agenter
• I busserne og på terminaler
• Hjælper kunder og chauffører
• Indsigt i hvilke problemer kunderne og chaufførerne har
• Træning og uddannelse



Processen indtil nuProcessen indtil nu…

• Sendt kravspecifikation ud til bureauer
• To runder 
• Klar til at vælge 
• Roadshows
• Vi glæder os til at komme i gang 



Projektgruppe forProjektgruppe for 
kundehenvendelser 



Projektgrundlagj g g

• Baggrund for projektetgg p j

• Ledestjernen – Servicecharter

• Mål med projektetMål med projektet 

 Højere kundetilfredshed

 Læring Læring

 Færre kundeklager og rejsegarantisager

B d i Bedre image

 Revideret kundehenvendelsespolitik og proces



Hvad er målet?

• Er vi enighed om målet? – hvad vil vi opnår med det svar, som vi g p ,
skriver til kunden?

Genvinde kundens tillid – (projektgrundlaget)

Kunden tilbage i bussen 

Forhindre at ”fejlen” sker igen ‐ læring



A b jd l til d t d fArbejdsgruppens oplæg til ændret procedure for 
kundehenvendelser

1. Klagebehandlingen ‐ hvordan skal den fremtidige klagehåndtering foregå?

2. Hvordan skal de fremtidige svar til kunden se ud?g

3. Formulering af klagekategorierne – med udgangspunkt i kunden oplevelse



1. Håndtering af 
k d h d l flkundehenvendelser  ‐ flow



Forbikørsel/forsinkelseForbikørsel/forsinkelse
Har bussen holdt ved 
stoppestedet/været

Svar til JaKlage Er der data?Validering Ja stoppestedet/været 
forsinket?

kunden
Ja

Nej
Nej

Klage Er der data?

NejNej

Validering Ja

j

Svar til 
k d

Høring 
hos 

entrep.

Har 
entreprenør 

data?

Høring 
hos 

entrep.
kunden og 

orientering til 
entreprenør

Svar til 
kunde

Svar til 
kunde

Nej

Svar til
Afventer svar  

fra   
entreprenør

Svar til 
kundeAfventer svar  

fra   
entreprenør



Chaufførfejl, hasarderet kørsel, mobiltelefoni, 
rygning

Klage
Svar fra Orientering til  Svar til ValiderKlage entreprenørentreprenør kunden‐ing

Høring 
hos 

entrep.

Svar til 
kunde

Afventer svar  
fra   

entreprenør



Ros

Ros
Videresendes til 
entreprenør

Svar til kunden 
med stor tak

Validering
entreprenør med stor tak



2 Fremtidig standardsvar2. Fremtidig standardsvar



Fremtidigt standardsvar
Dårlig serviceoplevelse (chaufførklage)Dårlig serviceoplevelse (chaufførklage)

Kære …

Tak for din henvendelse vedrørende episoden i rute … forleden! 

Hos Nordjyllands Trafikselskab tilstræber vi altid at yde den bedst mulige service. Derfor 
beklager jeg meget, at vi ikke har levet op til vores vante niveau, og at du derfor har haft 
en dårlig serviceoplevelse.

Vi forsøger altid at blive bedre og derfor vil vi tage din henvendelse med videre til somVi forsøger altid at blive bedre, og derfor vil vi tage din henvendelse med videre til …, som 
udfører kørslen på rute … Så vil vi drøfte din oplevelse med det klare formål at sikre, at 
noget lignende ikke gentager sig.

Jeg vil gerne opfordre dig til, at du retter henvendelse, hvis noget lignende mod 
forventning skulle ske igen.

Med venlig hilsenMed venlig hilsen



3 Fremtidige klagekategorier3. Fremtidige klagekategorier



Klagekategorier – set ud fra kundens oplevelse

Afgået for tidlig

Billettering fejl
Dårlig serviceoplevelse

Bill tt i f jl

50

0

13

Busnedbrud

Chauffør ryger i bus

Chaufførklage, fejl

Billettering fejl

Chauffør ryger i bus

Forbikørsel

0

13

303 Chaufførklage, fejl

Forbikørsel

Forsinkelse

Manglende overholdelse af 
køreplan

Utryg ved kørsel

115

303

55

Hasarderet kørsel

Mobiltelefoni

Mobiltelefoni

Destinationsskilt

10

19

Udgået tur

Destinationsskilt

53

2

Ros

Total for 2013         633


