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Begejstring for kørsel med elbus 

Mindre larm og mere behagelig kørsel lød en bedømmelse fra en passager på den 

første tur med elbus. 

 

Af Kaj Ove Jensen 

22. marts 2022, 19:07 | Opdateret 22. marts 2022, 21:33 

 

 

Set udefra ligner de nye elbusser de eksisterende dieselbusser. Det grønne skilt på 

siden oplyser dog om forskellen. Foto: Jens Wollesen 

 

For buspassagererne på linje 501A og 502 i Holbæk by bliver det fremover en lidt 

anderledes tur på i hvert fald nogle af turene. Det er, når de kommer til at køre med en af 

de to elbusser, som er de første på bybusnettet. 

En af passagererne på den første afgang med linje 501A fra Holbæk Station klokken 16.18 

tirsdag var Theodor Cortsen, der skulle hjemad mod Kasernevej. Det var ikke planlagt, at 

han ville tage med den første officielle tur med elbussen. Det var tilfældigt, efter at han 

havde været på kursus i København, men han er glad for udsigten til flere ture med 

elbusser. 

– Jeg kan godt lide at køre i elbus. Der er mindre larm, for i de gamle busser kan tit mærke 

en brummen. Man kan klart mærke forskel. Måden, de kører på, er også mere behagelig, 

fortalte Theodor Cortsen under turen. 
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Theodor Cortsen er glad for udsigten til at komme til at køre  

med elbusser i Holbæk by. Kaj Ove Jensen 

 

Det blev i denne omgang kun til en kort tur, men han har tidligere kørt en tur med en 

elbus, så han har fået nogle erfaringer. Og fremover kommer han indimellem også til køre 

med elbussen på linje 502 til Power i Holbæk Mega Center, hvor han arbejder hos Power i 

forbindelse med sin uddannelse til salgsassistent. 

– Det er rigtig positivt med elbusser, for det er et skridt i den grønne omstilling. Jeg går 

helt bestemt meget op i klimaet, fortalte Theodor Cortsen. 

Start på grøn omstilling 
Før den officielle første tur med elbus havde Holbæk Kommunes borgmester Christina 

Krzyrosiak Hansen (S) klippet den grønne snor ved indgangen til bussen. 

                 Holbæk-borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) klippede den  

                 grønne snor inden den første tur med linje 501A. 
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– Det er faktisk en festdag. Jeg er glad, for vi har længe haft en ambition om elbusser, og 

nu er de her. Tak til Movia og DitoBus. Det her er starten på en grøn og bæredygtig 

omstilling, sagde borgmesteren ved indvielsen. 

Elbusserne skulle efter planen have været indsat i november sidste år, men de blev 

forsinket på grund af problemer med leverancer af komponenter til busserne. De er leveret 

af hollandske Ebusco, men er samlet i Kina. 

               Passagererne på den første tur med elbus viser billet til chaufføren. 

 

Mobilitetsselskabet Movia gør med grønne skilte på siden af busserne opmærksom på, at 

der køres på el. Ellers er det ved første øjekast svært at se forskel på de dieseldrevne 

busser og elbusserne. Dog er der for eksempel mulighed for via USB-ladere mulighed for 

at få strøm på mobilen. 

Større ryk på vej 
Det er på initiativ fra operatøren af bybusserne i Holbæk, DitoBus, at elbusserne sættes ind 

på nuværende tidspunkt. 

– Vi synes, det er en god dag for os og forhåbentlig også for Holbæk Kommune. Vi har 

inden for seneste måneder også indsat elminibusser i servicetrafikkørslen for Holbæk 

Kommune, fortalte direktør i DitoBus, Ib Gregers Boers, i forbindelse med indvielsen af 

elbybusserne tirsdag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicetrafikkørslen omfatter kørsel med 

børn med særlige behov og med ældre til 

dagcentrene. Desuden har DitoBus, der har 

hovedsæde i Holbæk, investeret i to elbiler 

til persontransport. Desuden har selskabet 

to elbusser kørende i Nakskov og én på 

Læsø, hvor der er to mere på vej. Og til 

december kommer der er et større ryk, når 

der sættes 35 elbusser i drift i det midt- og 

nordsjællandske område. 

 

 

 

Ib Gregers Boers, direktør i DitoBus, var glad for, at det efter 

nogen forsinkelse er lykkedes at indsætte elbusser i 

bybuskørslen i Holbæk. 

– Det er noget, vi forventer os mere af fremover. Vi må se, 

hvilke udgaver der kommer på længere sigt. Lige nu er det 

med batterier, mens brintteknologien endnu ikke er klar i 

vores øjne, sagde Ib Gregers Boers. 

 


