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Dansk Folkeparti vil have, at socialministeren skal skabe et overblik over, hvor 
mange ældre der lige nu sidder indespærrede i deres lejligheder pga. elevator-svigt 
som følge af sommerens skybrud, skriver de i en pressemeddelelse. Socialordfører 
MARTIN HENRIKSEN (DF) foreslår, at kommunerne opretter øjeblikkelige hotlines, 
hvor de ældre kan ringe og gøre opmærksom på deres situation.  ark/Foto: Scanpix

■DF VIL HAVE 
ELEVATOR-HOTLINE 
TIL ÆLDRE

AF JULIE STOUGAARD

30.000 passagerer fra Vest- og 
Sydsjælland har siden årsskiftet er-
hvervet sig et rejsekort, og nu kan 
københavnerne også benytte sig af 
det længe ventede rejsekort.

Siden i går har rejsekortet kunnet 
bruges på stationerne Valby, Nørreport, 
Østerport og på Hovedbanegården samt 
i buslinjerne 3A og 250S, hvor kortet 
scannes i standerne med det blå lys.

Gælder ikke i metroen
Skal man videre til andre stationer på 
S-tognettet, med Metro eller andre bus-
linjer, kræver det dog stadig  klippekort 
eller billet  for at komme den sidste del 
af vejen.

»I princippet kan alle gå ind på nettet 
og købe et rejsekort, men prøvedriften 
i hovedstadsområdet kommer i første 
omgang pendlerne fra Syd- og Vest-
sjælland til gode, da det især er dem, 
der bruger de fire stationer,« siger mar-
kedschef THOMAS BOE BRAMSEN.

Han anbefaler, at kunder i Køben-
havn venter med at skifte billetter og 
klippekort ud med rejsekortet til slut-
ningen af november, hvor det vil kunne 
benyttes i S-tog, Metro, på Kystbanen 
og lokalbanerne overalt i hovedstaden.

just@urban.dk
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Rejsekortet 
kommer til 
hovedstaden
I går begyndte DSB og Movia 
prøvedrift af rejsekortet på fire 
stationer og to buslinjer i hoved-
stadsområdet. Indtil november 
er det dog hovedsageligt pend-
lere fra andre dele af Sjælland, 
der får gavn af kortet.

2011: 
Driften på Sjælland udvides til også at 
omfatte busser på Sydsjælland/Lolland-
Falster, prøvedrift med tog, S-tog og 
metro samt enkelte busser i hovedstads-
området. 

2010:
Der åbnes for brug til bus- og togrejser i 
Vestsjælland og for togrejser på Sydsjæl-
land/Lolland-Falster. Prøvedriften på 
strækningen Taastrup - Holbæk mm. 
fortsætter. Sidst på året åbnes for bestil-
ling af rejsekort via internettet. 

2008-2009: 
Testkunder bruger rejsekort i området 
mellem Holbæk, Roskilde og Taastrup. 

2005: 
Forslaget om et rejsekort godkendes i 
Folketinget. Samme år vælges East-West 
som teknisk leverandør af syste-
met.    Kilde: rejsekort.dk
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REJSEKORTET
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Møgvejr  
AF BERIT HARTUNG

Har du haft vand i kælderen og swim-
mingpool på græsplænen denne sommer, 
er der dårligt nyt fra klimaforskerne: 

Den kraftige sommerregn er nemlig 
kommet for at blive, og vi får flere af de 
heftige regnskyl fremover.

»Vi får mere regn, men også flere peri-
oder med tørke. Når det så regner, vil vi 
opleve, at regnen bliver kraftigere,« siger 
klimatolog på DMI, MIKAEL SCHAR-
LING. 

Det er den globale opvarmning, der 
giver os mere kraftig regn. Vi leder mere 
og mere CO2 ud i atmosfæren, og den 
lægger sig som et ’tag’ hele vejen rundt 
om jorden og gør, at jordens varme ikke 
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Vi kan lige så godt vænne os til 
det: Der kommer flere kraftige 
regnskyl i fremtiden. 
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Helsingørmotorvejen (billedet) i Køben-
havn var i går lukket pga. vandmasser fra 
regnvejret natten til i går. Først ved 14.30-
tiden blev den spærrede vej åbnet for 
eftermiddagstrafikken ud af hovedstaden 
nordpå.
Flere små veje var i går fortsat lukkede 

rundt omkring i landet pga. det 
voldsomme regnvejr.
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LUKKEDE VEJE ‒ IGEN
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