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REVISION OG BOGFØRING

Taxiregnskab - kontakt Finn Krogsbøll
Accountor Denmark A/S
Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev
Tlf. 44 34 50 00 - www.accountor.dk

TaxiRiget ApS
Birkedommervej 27, 1.  2400 København NV
Tlf. 72 30 13 40 - mail: taxiriget@taxiriget.dk

Revision 80 ApS - Registreret revisor
Taastrup Hovedgade 72, 2., 2630 Taastrup
Tlf. 43 52 89 50 - www.revision80.dk

TAXAMETERVÆRKSTEDER

Auto El Specialisten
Vævergangen 23 - 2690 Karlslunde  
Tlf.: 70 20 43 01- www. auto-el-specialisten.dk  
E-mail:specialisten@mail.dk

RTT
Transformervej 4, 2860 Søborg
Tlf.: 44 53 55 15 - Fax 44 53 55 17

Telecenter Midt v/ Stig Nielsen
Tagtækkervej 4, 8800 Viborg
Tlf.: 86 62 34 44 - 40 52 34 44

ADVOKATER

Carsten Bo Nielsen,  Advokat (L)
Nørre Voldgade 88,3, 1358 København K 
Tlf. 50 24 00 58, mail: cbn@aruphvidt.dk

Autoglas
Halsnæs Autoglas - Tlf. 40 20 09 79
Reparation og udskiftning på din adresse.
Samarbejder med alle forsikringsselskaber

FINANSIERING

Mercedes-Benz Finans Danmark AS
Digevej 114, 2300 København S
Tlf.: 33 78 89 00
E-mail: kundeservice@daimler.com  
www.mercedes-benz.dk

FORENINGER/FAG.ORG.

Arbejdsgiverforeningen KA
Vognmænd organiseres hos os
Se mere på ka.dk

Arbejdsgiverforeningen for 
Taxivognmænd i 
Danmark
Bliv medlem. Skriv til ATD@di.dk for mere 
information om medlemskab.  

3F Københavns Chauffører
Svanevej 22, 2400 København V, Tlf.: 70 30 08 28
E-mail: koebenhavns-chauffoerer@3f.dk

KURSER/UDDANNELSE

AMU SYD
Taxi-, bus, og BAB-kurser
C.F. Tietgensvej 6, 6000 Kolding - Tlf. 76 37 37 37
E-mail: info@amusyd.dk - www.amusyd.dk

Buskort - BAB - Flex
Få flere muligheder – tag dit kort nu - kontakt os
T: 4829 0000 - M: info@esnord.dk - esnord.dk
Erhvervsskolen Nordsjælland

EUC Nord
Taxi, kran- og lastvognskurser på AMU-vilkår
Knivholtvej 18, 9900 Frederikshavn
Tlf.: 7224 6000 - E-mail: info@eucnord.dk

UCplus A/S
Aarhus og Hovedstadsområdet
Taxi-, bus- og lastvognskurser på AMU-vilkår
www.ucplus.dk - tlf. 44 87 01 00  

Vognmmandsspecialisterne ApS 
Vognmandskurser til:
GODS, VAREBIL & BUS
www.blivvognmand.dk | Tlf.: 2234 0500

MERCEDES SERVICE/PLADE

Gørløse Auto Import ApS
Hovedvejen 7 - 11, 3330 Gørløse 
Tlf.: 48217878 - Fax 48277525
www. autoimport.dk

REPARATION AF INTERIØR 
OG DØRBEKLÆDNING

Reparationer af kofangere, instrumentborde, 
dørbeklædning og billig rudeskift
HBC-Teknik - Jan Guldager Jensen
Tlf. 20 84 84 50 - guldager@hbc-teknik.dk
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Gert Mark, som i flere år har stået 

i spidsen for vognmandsforeningen 

Aalborg Taxa A.M.B.A., fylder 60 år 

og fejrer samtidig 25-års jubi-

læum som taxavognmand.  

Gert Mark er tillige formand for 

Arbejdsgiverforeningen ATAX og 

var i 2012 med til at etablere en 

landsdækkende overenskomst og 

det er netop ATAX, der er vært, 

når Gert Mark bliver fejret den 

16. februar i Skydepavillionen i 

Aalborg. Senest har Gert Mark 

gjort sig bemærket ved fra års-

skiftet at bryde med Dantaxi og 

genåbne Aalborg Taxa.

Gert Mark er beskeden om sin 

egen historie. Ifølge ham selv er

den meget enkel og ligner mange 

andres taxahistorie. 

Gert Mark startede som chauf-

før i 1983, hvor han kørte for sin 

far, som var taxavognmand. I 1996

havde Gert Mark - i skarp konkur-

rence med ansøgere med handi-

cap-fortrin, opnået den nødven-

dige anciennitet for at komme i 

betragtning til at få sin egen be-

villing.

I 2006 kom Gert Mark ind i 

bestyrelsesarbejdet ved Aalborg 

Taxa og i 2009 blev han valgt 

Gert Mark fylder 60 år og fejrer 
25-års jubilæum

ind i bestyrelsen i Arbejdsgiver-

foreningen, ATAX. Allerede året 

efter blev han formand ved noget 

af en tilfældighed:

“Efter valget i 2009 spurgte 

den daværende formand, Søren 

Madsen fra Svendborg, om jeg 

ikke ville være næstformand. Sø-

ren Madsen trak sig allerede året 

efter og jeg blev konstitueret som 

formand og har været formand 

siden”, forklarer Gert Mark, som i 

samarbejde med den daværende 

ATAX-direktør, Jens Vegge Bjørck, 

var med til at indføre en ny og 

landsdækkende overenskomst fra 

2012:

“Jeg er stadig overbevist om, 

at hvis branchen skal have en 

fremtid med ansatte, så er man 

nødt til at have en overenskomst, 

så der er nogle fælles spilleregler”, 

fastslår Gert Mark og fortsætter 

med fortællingen om, hvordan 

han blev formand for vognmands-

foreningen Aalborg Taxa A.M.B.A., 

men først lidt fakta om Dantaxi i 

Aalborg:

I 2011 indgik Aalborg Taxa et 

samarbejde med Dantaxi, hvor 

fortsættes næste side
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den hidtidige formand, John Vang-

gaard fik ansættelse i Dantaxi. 

Den 1. januar 2017 sammen-

lægges 4x48 TaxiNord og Dantaxi. 

Det nye selskab får navnet Dan-

taxi 4x48. Året efter bliver Dantaxi 

4x48 solgt til investeringsselska-

bet Triton og sidst i 2021 forlader 

John Vanggaard Dantaxi i Aalborg 

for at gå på pension.

“I 2011 havde vi i Aalborg star-

tet samarbejdet med Dantaxi og 

i 2012 blev jeg valgt som ny for-

mand for Aalborg Taxa A.M.B.A..  

     Samarbejdsaftalen med Dan-

taxi kunne tidligst siges op efter 

10 år og på en generalforsamling 

i 2020 vælger vognmændene at 

opsige aftalen til genforhandling i 

et forsøg på at opnå bedre vilkår. 

I sommeren 2021 er aftalen 

blandt vognmændene, at de i 

første omgang skulle forsøge at 

lave nyt samarbejde med Dantaxi. 

Alternativt skulle der findes en 

anden samarbejdspartner og i 

værste fald skulle vi starte for os 

selv. 

I sommeren 2021 opsiger 

Dantaxi samarbejdet med mig. 

Det kunne de gøre uden at 

angive nogen grund til det, da 

jeg kørte med nye tilladelser i 

Dantaxis kørselskontor”, forklarer 

Gert Mark videre.

Den 1. januar 2022 starter 

vognmænd med 13 biler under 

navnet Aalborg Taxa. Nogle biler 

kører på grønne plader i det gen-

oplivede bestillingskontor under 

vognmandsforeningen Aalborg 

Taxa A.M.B.A., mens andre kører 

under en ny kørselskontorsaftale 

indgået med Esbjerg Taxa og om 

kort tid forventes der yderligere 

tilgang af fire biler. 

Opbakning fra borgerne 
Gert Mark har mærket stor op-

bakning fra kunderne efter de er 

kommet i gang:

“Vores lokale borgere har 

virkelig taget godt imod os. Det 

betyder, at chaufførerne kan tjene 

en ordentlig løn. Vi er alle indstil-

let på at yde den nødvendige ser-

vice ved at stå ud af bilen, gå ind 

og melde vores ankomst, hjælpe 

kunderne med deres bagage osv. 

Alt sammen noget der med til at 

lokke kunderne tilbage i taxaerne 

og kunderne venter gerne, selv-

om vi siger, at der er en halv 

times ventetid. Vi skal dog hele 

tiden have fokus på, at en succes 

hurtigt kan blive kvalt af, at vi ikke 

kan levere varen i kraft af, at vi 

ikke er biler nok”, understreger 

Gert Mark, som håber på, at den 

kommende folketingsaftale om 

afskaffelse af modregning af egen 

arbejdsindtægt i folkepensionens 

grundbeløb og pensionstillæg kan 

lokke lidt af det grå guld tilbage 

bag rattet i en taxa.

“Det er vel at mærke folk, der 

ved, hvordan man skal håndtere 

kunder, når de har brug for en 

hjælpende hånd”, slutter Gert 

Mark.

 

4
TAXI Minibus & BUS Danmark februar 2022



Cabonline tilbyder

Endorsed by CabonlineEndorsed by CabonlineEndorsed by CabonlineEndorsed by Cabonline

Nyetablerede ApS-selskaber 
indeholdende taxi-tilladelse, 

med overtagelse fra dag til dag.

Vi er tillige behjælpelige med at 
oprette erhvervskonto.

Står du foran et skift til el-bil, eller vil du blot sælge din taxi, så har vi køberen.

Selv om du  kører i et andet selskab, kan vi godt bruge din vogn.
Lad os formidle salget af din brugte bil.

Er der gæld i bilen, indfrier vi beløbet - vi er behjælpelig med finansiering.

Cabonline mangler biler

Kontakt salgschef, Per Hansen på 21 25 13 32 
eller mail per.hansen@cabonline.com 

for yderligere.



Af flexvognmand, Per Hogne Hansen

Hvis ikke du sørger for at lave 

korrektion hver dag, så mister du 

op til 10-15 % af din berettigede 

omsætning på dine variable vogn-

løb. Størrelsen af den manglende 

betaling kommer dog an på, hvor 

og hvordan du kører. 

Movia har lavet et system, så 

det stort set er umuligt for den al-

mindelige vognmand at gennem-

skue systemet. Det er meget bu-

reaukratisk og det er meget kom-

pliceret. Systemet er oven i købet 

lavet således, at effekten er selv-

forstærkende. En del af disse 

problemstillinger og begreber er 

beskrevet her:

Kører du variabel kørsel for 
Movia, får du med stor sand-
synlighed ikke fuld betaling for 
udført kørsel

Køretid
De tal, Movia bruger til at beregne 

køretiden, kommer ikke fra et 

navigationssystem, men fra 

alle vognes “ny ordre” tryk. Dvs. 

hver gang en vogn når frem til 

en kunde og han trykker "ny 

ordre", bliver det registreret. Disse 

opsamlede køretider fra 100.000 

vis af ture ligger til grund for 

køretiderne. 

Movia bruger så disse “køreti-

der” til at beregne køretiden mel-

lem de zoner, som adresserne 

ligger i. I og med at de bruger 

zoner frem for adresser, så vil kø-

retiderne være upræcise i forhold 

til den enkelte tur. Køretiderne 

bliver med andre ord hentet fra 

vognenes egne køretider. I prin-

cippet smart, men det har åben-

lyse mangler. Movia har så vidt 

jeg ved, brugt dette system siden 

midt 90’erne!

Problemstilling køretid
Chauffører, der føler sig presset 

på tiden og kører for hurtigt, er 

på den måde med til at forværre 

situationen. For når de kører hur-

tigere, vil køretiden blive kortere 

og dermed vil køretiderne over 

tid blive kortere og kortere. Hvis 

f.eks. det er en taxichauffør på 

provision, som kører ture, så ac-

celerer problemet endnu mere. 

I FV11 er der ændret lidt på 

formuleringen omkring rutevalg. 

Der står, at vi skal køre den af 

systemet beregnet hurtigste rute. 

Hvordan gør man det, når ikke 

man ved hvilken rute Planetsy-

stemet ville vælge. Det kan ikke 

ses nogen steder. Som Planet 

fungerer nu, så beregner det blot 

køretider imellem 2 zoner. Med 

den ny formulering vil du uvæ-

gerligt kunne komme til at skulle 

forsvare dit rutevalg i forhold til 

at få den korrektion, som du an-

moder om.  

Problemstilling Servicetid 
Servicetiden er den tid, vi har til at 

servicere kunden ved opsamling 

og afsætning. Servicetiden er for-

skellig fra kunde til kunde. 

I takt med at vi har fået flere 

flexture, hvor servicetiden kun er 

1 minut, så får vi større og større 

problemer med at overholde ti-

derne. Det er jo i praksis oftest 

umuligt at servicere en kunde på 

1 minut. Så jo flere flexture vi får, 

med 1 minuts servicetid, jo svæ-

rere får vi ved at holde tiderne. 

Dermed vil mange køre hurtigere 

for at indhente det mistede. 

De præcise servicetider på de 

enkelte kundetyper kan ikke op-

lyses, da de er individuelle. Dvs. 

chaufføren ved aldrig om han 

overholder tiden eller bruger for 

lang tid i forhold til den tid, der er 

afsat til kunden. Hvad gør han i 

denne situation? Skynder sig eller 

bruger al den tid, han mener, der 

skal til for at servicere kunden 

optimalt? 

Her vil føreren, som laver kor-

rektion, servicere kunden optimalt 

med den følge, at han så muligvis 

kommer for sent til den næste 

kunde. Men det bør han jo ikke 

tænke på, da systemet automa-

tisk replanerer de efterfølgende 

ture. Risikoen ved det er så, at 

man får fjernet de efterfølgende 

ture og mister omsætning.

I forbindelse med FV11 har 

Movia lavet et par omformulerin-

ger i udbudsmaterialet. Fremover 

har vi pligt til at indberette større 

afvigelser i brugen af servicetid på 

fortsættes næste side
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det enkelte stop. Det kan jeg ikke 

helt se, hvordan vi skal kunne, da 

vi ikke kan se, hvad der er afsat til 

det enkelte stop. Hvordan du vil 

løse det, ved jeg ikke. Jeg gætter 

på, at denne formulering ved en 

fejl har indsneget sig. Den skal 

nok først bruges, når Movia sætter 

deres nye system i drift. Vi kan 

så se frem til, at vi på det nye sy-

stem kan se, hvor lang servicetid 

der er afsat til det enkelte stop.  

Sumafregning
Når du bliver afregnet fra Movia, 

så udregnes din omsætning som 

summen af køretiderne og servi-

cetiderne på et forløb. Et forløb 

kan bestå af flere på hinanden 

følgende ture.

Hvis vi f.eks. for letheds skyld 

siger, at du kører fra hjemzone kl. 

8.00 og er retur på din hjemzone 

kl. 16.00 uden at være sendt til 

hjemmezonen i perioden, så vil 

du blive afregnet med summen 

af køretider og servicetider for hvert 

stop på dit forløb. Min erfaring er,

at for dette bliver der ikke afreg-

net 480 minutter (60min*8timer) 

men ofte kun med cirka 420 min. 

Har du været på tur (væk fra 

hjemzonen) fra kl. 08.00 til 16.00, 

så har du kørt i 480 minutter.  

Altså ville du forvente at få afreg-

net for 480 min. Men du bliver 

typisk kun afregnet for ca. 420 

min. De resterende 60 minutter 

skal du bede om via korrektions-

systemet. Dette er en konsekvens 

af for korte servicetider og for korte 

køretider. Det er således systemet 

er lavet. Du får et aconto beløb 

og skal selv bede om resten. 

Problemstilling 
Sumafregning
Nu er problemet så, at Movia har 

lavet et korrektionssystem, som er 

så grotesk bureaukratisk, at man 

ofte bruger flere penge/tid på at 

få, hvad man har ret til, end det 

man får udbetalt i korrektion. 

Når man laver korrektion, vil 

man opleve, at også Movia laver 

fejl, men det skal man bevise med 

billeder og filer og lange forklarin-

ger - De kan f.eks. overse, at man 

har været på sin hjemzone. Hvis 

ikke at man holder helt stille i 

mindst 1 minut så registreres det 

nemlig ikke og så trækkes der for 

et forløb. Hvis de endelig giver en 

ret, så bevilliger de korrektionen.

Privatrejser
I relation til at få hvad man mener 

at være berettiget til, så er der 

også ”Privatrejser”.

Privatrejser er ”perioder” eller 

ture som vognmanden kan lægge 

ind i Planetsystemet. Det kan være, 

at man har anden kørsel, som skal 

udføres i et bestemt tidsrum eller 

det kan være, at vognen skal på 

værksted eller at chaufføren har 

et privat ærinde midt på vagten. 

Ved at lægge en ”privatrejse” ind 

i systemet ”friholder” du vognen 

fra Planetsystemet således, at 

Movia ikke lægger kørsel ind i de 

perioder. I udbudsmaterialet står 

der: ”Privatrejser er ture, som vog-

nen udfører uden om planlæg-

ningssystemet og hvor der altså 

ikke skal ske en afregning for kør-

slen fra Movia.” Altså ingen øko-

nomi indblandet i privatrejser. 

Men…

Privatrejer med start og 
slut i hjemzone
Der findes to former for privat-

rejser. Den første er privatrejser, 

der begynder og slutter i hjemzo-

nen. Den anden er en privatrejse, 

der starter/slutter andetsteds end 

hjemzonen. I det efterfølgende 

beskriver jeg kun privatrejser, der 

starter og slutter i hjemzonen.

Der er forskellige regler for 

brugen af de to typer privatrejser, 

men det står ingen steder skrevet 

i udbudsmaterialet, at brugen af 

en hjemzone skal udløse et eks-

tra forløb, eller at det potentielt 

har en omkostning.

Reglerne omhandler mest be-

grænsningerne i brugen af hjem-

zoner og det er fair nok, at de 

ikke skal kunne bruges til at ma-

nipulere med systemets tildeling 

af ture. F.eks. ses det, at der bliver 

lagt privatrejser ind for at ”dirigere” 

vognen hen til et sted, hvor man 

tror, at der er mere at køre med. 

Kort før vagtstart, så fjernes privat-

rejsen. Du har brugt en privatrejse 

til at snyde med, men du har fjer- 

net beviset. Konsekvensen er, at 

systemet ikke kan nå at flytte alle 

turene over på andre vogne og 

du ender med uberettiget at få 

ture. Det er ulovligt!

fortsættes næste side
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Et vognløb beskriver en vogns 

vagt-/åbningsperiode på en given 

dag. Vognløbet kan bestå af et 

eller flere forløb. Vognløbet har en 

opstartspris og en timepris, der 

har indflydelse på afregningen i 

løbet af dagen. Opstartsprisen har 

indflydelse på tildelingen af ture. 

Alt andet lige, så betyder det, at 

jo højere startpris jo færre ture 

tildeles vognløbet. Vognmanden 

fastsætter selv opstartsprisen og 

denne dækker 15 minutters drift-

stid, dette kaldes ”en radius” 

(5 minutters tilkørsel og 10 mi-

nutters hjemkørsel). 

Et eksempel på betydningen af 

opstartsprisen er som følger:

Timepris 280,- kr. og opstartspris 

70,- kr. (svarer til 25 % af time-

prisen = 15 minutter). Timepris 

280,- kr. og opstartspris 30,- kr. 

(svarer til ca. 11,2 % af timeprisen).

Heraf ses at det vognløb, der 

har en opstartspris på 25 % af 

timeprisen, hverken vinder eller 

taber ved at have flere/mange 

forløb. Det gør derimod det vogn-

løb, der har en lavere opstartspris 

end de 25%. I ovennævnte til-

fælde ”taber” vognløbet således 

40 kr. hver gang, det sendes i 

hjemzone, det vil sige afslutter et 

forløb. Det samme sker, når der 

er indlagt en privatrejse. 

Jeg mener, at det Movia gør 

forkert er, at de regner privatrej-

sen for et forløb. Derved laver de 

en tidskorrektion på -15 minutter 

uden samtidigt at give en op-

startspris. 

I et normalt forløb ville dette 

udløse ”en radius” (5 minutters 

tilkørsel og 10 minutters hjemkør-

sel). Normalt ville Movia samtidigt 

udbetale opstartsprisen for forløbet. 

Selv om Movia havde udbetalt 

opstartsprisen, ville det alligevel 

have været uretfærdigt over for 

de vognløb, der har en lavere op-

startspris end 25 % af timeprisen. 

Hvorfor skal vognmændene 

miste penge på at indlægge en 

”Privatrejse”/pause?

For den som er hurtig til hoved-

regning: Hvad ville der ske, hvis 

du byder ind med en startpris på 

700,- kr. og en timepris på 10,-kr.  

og sørgede for kun at få en mor-

gentur og derefter indlagde en 

hel række privatrejser? 

Problemstillingen omkring pri-

vatrejser og afregning er, at Movia 

har en praksis med at indregne 

disse som et ekstra forløb.  

Med til min historie om kor-

rektion hører også at fortælle, at 

for at kunne få korrektion skal man 

køre 100% efter reglerne. Men det 

forudsætter jeg da, at alle forsøger 

at gøre. 

Hvis du ligger og kører uved-

komne omveje til kiosken, toilet-

tet osv. så er det i praksis umuligt 

at få ret, når man indsender kor-

rektionsanmodningerne. Så start 

med at lære at køre helt efter reg-

lerne. Derefter kan du give dig i 

kast med at lave korrektion. 

Et godt råd for at optimere din 

omsætning er at køre helt efter 

Movias regler. Det gælder også 

mht. færdselsloven og hastigheder.

Jeg mener, at det ville være 

mere fair at blive afregnet auto-

matisk for hele det tidsforbrug, du 

reelt har haft. Dvs. fra du kører fra 

hjemzonen til du er retur. Hvis så 

Movia tog nogen i at køre uved-

kommende ærinder i den betalte

tid, så kunne de gøre brug af 

kvalitetsbrister. Vi har en kontrakt 

om noget kørsel. Det skal vi køre 

efter de udstukne regler, udbuds-

betingelserne og kontrakten. Hvis

vi ikke følger reglerne, skal vi straf-

fes. Ligesom alle andre steder 

i samfundet. Her føler jeg, at vi 

bliver udsat for det modsatte. Vi 

får først en delbetaling og skal 

derefter, hvis vi overholder reg-

lerne, forsøge at indkassere rest-

betalingen.

Jeg vil stille mig lidt tvivlende 

overfor, om det overhovedet er 

lovligt at det offentlige må lave/

bruge et system som fungerer på 

denne ”omvendte” måde. Først 

udbetaler de for lidt, derefter har 

de et ufatteligt besværligt system 

for at få restbetalingen udbetalt. 

Det er efter min bedste overbe-

visning uetisk.

Nyt system
Jeg har talt med Movia om nogle 

af ovennævnte problemstillinger. 

De har på den foranledning rettet 

forskellige ting i korrektionsind-

beretningshjemmesiden og i den 

måde de arbejder på i afregnin-

gen. Det blev, set med mine øjne 

meget bedre end det var. Den 

ros skal de have. Ledelsen skal 

også have ros for altid at lytte og 

besvare henvendelser.

Vi kan se frem til, at når det 

nye system kommer i drift, så vil 

Movia have mulighed for at gøre 

tingene anderledes. 

Jeg håber så, at de fremadret-

tet vil lave et system, som hånd-

terer afregning og betaling af 

vognmænd på en fair, retfærdig 

og enkel måde, som ikke er så 

kringlet og bureaukratisk, at det 

i praksis ikke er muligt at få den 

betaling, som man ifølge udbuds-

betingelserne er berettiget til. 

Ingen reaktion fra Movia
Vi har fra redaktionens side 

forsøgt at få en kommentar fra 

Movia, men de havde op til 

deadline ikke reageret på vores 

henvendelse.
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datalogistic.eu  
Graf-Zeppelin-Straße 8
D24941-Flensburg / 
Lundvej 14
DK-8800 Viborg

Oluf Olsen: 
olsen@datalogistic.eu 
+ 45 5050 5107

Niels Kaae: 
niels@datalogistic.eu 
+45 5388 5107

Kira Scheffmann: 
kira@datalogistic.eu 
+45 5363 5107

Datalogistic 
Det’ er da logisk!

➢	 Med	Datalogistic	kører	du	altid	forrest,	senest	med	
	 vores	nye	Speed-IT	modul.	
➢	 Selvfølgelig	med	taxi-	og	flexkørsel	i	samme	cloud-
	 baserede	system
➢	 Med	sumUp	betalingsterminal	sparer	du	let	6-8.000	kr.	
	 pr.	betalingsterminal	om	året.
➢	 Du	kan	bruge	vores	fælles	revisor-løsning	til	den	
	 årlige	indberetning.
➢	 Persondataloven	og	alle	GDPR-regler	opfyldes	til	punkt
	 og	prikke.	Check	om	din	nuværende	løsning	lever	op	til	
	 alle	krav.	Gør	den	ikke,	kan	det	blive	rigtig	rigtig	rigtigt	
	 dyrt.	Ca.	1%	af	kørselskontorets	omsætning	i	bøde.
➢	 Taxi-delen	koster	kun	fra	298	kr./md.	plus	tysk	moms	
	 (19%)
➢	 Du	bindes	ikke	med	lange	kontrakter.	Du	kan	stoppe	
	 ved	udgangen	af	en	måned.	Kan	du	lide	systemet,	så	
	 bliver	du.

Vil du med ad nye veje?Vil du med ad nye veje?

Det nye Speed-IT modul sikrer bedre mulighed for at undgå beslaglæggelse



EUs vejpakke træder i kraft den 

21. februar 2022. Det betyder, at 

reglerne for udøvelsen af vejtrans-

porterhvervet ændres. De nye 

regler gælder både for godskørsel 

og buskørsel.

Ændringerne medfører, at trans-

portvirksomheder skal opfylde flere 

krav end tidligere og at de nuvæ-

rende krav i visse tilfælde lempes.

Ændringerne udspringer af 

EU-regler og har blandt andet til 

formål at bekæmpe problemer 

med skuffeselskaber samt at sikre 

konkurrence og lige vilkår på det 

indre marked. Færdselsstyrelsen 

har til opgave at godkende og fø-

rer tilsyn med, at virksomhederne 

opfylder kravene.

Etableringskravene 
skærpes
Efter artikel 5, stk. 1, i forordning 

(EF) nr. 1071/2009 skal virksom-

hederne leve op til yderligere krav 

i tillæg til de tidligere. Desuden 

skærpes de nuværende etable-

ringskrav. 

Færdselsstyrelsen indhenter 

i forbindelse med en ansøgning 

de fornødne oplysninger for at 

vurdere, om virksomheden opfyl-

der kravene. Derudover udfører 

styrelsen tilsyn med, at virksom-

hederne fortsat opfylder kravene. 

Ændringerne betyder bl.a.: 

* Forretningssted

Virksomheden skal råde over et 

varigt forretningssted. Det vil sige, 

at virksomheden skal råde over 

lokaler, hvorfra virksomheden 

drives.

* Dokumentkrav

På virksomhedens forretningssted 

skal der være adgang til de origi-

nale udgaver af virksomhedens 

kernedokumenter. Kernedoku-

menter er blandt andet:

* Transportkontakter

Dokumenter vedrørende køretøjer

Regnskaber

Ansættelseskontrakter

Socialsikringsdokumenter

Dokumenter med oplysninger om 

afsendelse og udstationering af 

førere

Dokumenter med oplysninger om 

cabotagekørsel

Dokumenter med oplysninger 

om køre- og hviletider

Eventuelle andre dokumenter, 

som Færdselsstyrelsen skal have 

Nye krav til trans-Nye krav til trans-
portvirksomheder portvirksomheder 
som følge af Vej-som følge af Vej-
pakkenpakken

fortsættes næste side
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adgang til for at kunne kontrol-

lere, om virksomheden opfylder 

kravene

* Køretøjer og førere

Virksomheden skal råde over ét 

eller flere køretøjer. Det gælder 

uanset om køretøjet er ejet, leaset, 

lejet eller andet. Det betyder, at 

virksomheden skal være registre-

ret som ejer eller bruger af de 

køretøjer, som virksomheden an-

vender til vejtransport.

Virksomheden kan højst få 

udstedt én tilladelse pr. køretøj. 

Færdselsstyrelsen ændrer praksis, 

således at der kan udstedes 

yderligere tilladelser indenfor 14 

dage, såfremt ansøgningen er 

fuldt oplyst.

Derudover skal virksomheden 

løbende råde over et antal køre-

tøjer og et antal førere, der står i 

forhold til omfanget af virksomhe-

dens transportaktiviteter.

* Administrativt apparatur

Virksomheden skal effektivt og 

vedvarende udføre sin admini-

strative og kommercielle aktivi-

teter med det hensigtsmæssige 

udstyr og de hensigtsmæssige 

faciliteter i lokaler beliggende i 

medlemsstaten og effektivt og 

vedvarende forvalte sine transpor-

ter ved hjælp af de køretøjer med 

det hensigtsmæssige tekniske 

udstyr, der befinder sig i med-

lemsstaten.

* Driftscentral

Virksomheden skal have en drifts-

central, hvorfra virksomhedens 

hovedaktiviteter administreres og 

hvor virksomheden opbevarer sin 

originale fællesskabstilladelse.

Køretøjets tilbagevenden hver 

8. uge (return of the vehicle)

Virksomheden skal planlægge 

sine aktiviteter sådan at køretøjer, 

der anvendes til international 

transport, vender tilbage til en 

af virksomhedens driftscentraler 

senest otte uger efter, at de har 

forladt den.

Virksomheden skal ved ansøg-

ning om tilladelse oplyse Færd-

selsstyrelsen om den vil udføre 

international gods-eller buskørsel, 

eller om den alene vil udføre 

national transport. Virksomheden 

skal oplyse om dette i ansøgnin-

gen om tilladelse(r). 

Hvis virksomheden udfører 

international transport, er det vig-

tigt, at Færdselsstyrelsen kan få et 

indblik i, hvordan virksomheden 

er indrettet med hensyn til return 

of the vehicle. Virksomheden skal 

derfor sende en redegørelse til 

Færdselsstyrelsen, hvor der op-

lyses om forhold som antal af for-

ventede internationale transpor-

ter, transporternes varighed, det 

tekniske udstyr til overblik over 

køretøjerne m.v.

Hvis virksomheden udeluk-

kende udfører national transport, 

opfylder virksomheden i sagens 

natur return of the vehicle, og 

der er ikke behov for yderligere 

oplysninger.

* Kapitalkrav

En virksomhed skal kunne godt-

gøre en kapital på 66.950 kr. for 

den første tilladelse og 37.200 

kr. for hver følgende tilladelse 

derudover.

* Vandel

Når virksomheden ansøger om 

tilladelse(r) til gods- eller buskør-

sel, indhenter Færdselsstyrelsen 

straffeattester for at vurdere, om 

virksomheden, transportlederen 

og administrerende direktører 

opfylder vandelskravet. Van-

delskravet er opfyldt, hvis den 

pågældende ikke er dømt for 

strafbare forhold, der begrunder 

en nærliggende fare for misbrug 

af adgangen til at udføre vogn-

mandsvirksomhed.

Gæld til det offentlige
Når virksomheden ansøger om 

tilladelse(r) til gods- eller bus-

transport, må virksomheden ikke

have en gæld på mere end 

50.000 kr. til det offentlige. Der-

udover må virksomhedens trans-

portleder heller ikke have en gæld 

på mere end 50.000 kr. til det 

offentlige.

Tidligere har kravet omfattet 

al gæld. Fremover gælder det 

kun for ikkepersonlig gæld til det 

offentlige.

* Kvalifikationskrav

Tidligere har der været krav om, 

at transportlederen 10 år efter at 

have gennemført sin uddannelse, 

skulle op til en ny prøve. Dette 

krav er ikke længere gældende.
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SKAL DIN NÆSTE  
TAXI OGSÅ VÆRE EN  
COROLLA TOURING SPORTS ?

TOYOTA COROLLA TOURING SPORTS  
HYBRID ACTIVE MED SMARTPAKKE

Rummelig velkørende 5-dørs hybridbil, der kører op  
til 21,7 km/l ved blandet kørsel
• 122 hk
• Automatgear 
• Lader sig selv under kørsel – skal aldrig lades op
• Bagagerumskapasitet op til 596 liter

Få mere information hos din lokale Toyotaforhandler.

Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Active med Smartpakke: Brændstofforbrug v/bl. kørsel 21,7 km/l. CO2-udslip 103 g/km. Modellen er vist  
med ekstraudstyr. Se mere på toyota.dk 

2022_Corolla-TS_210X297.indd   12022_Corolla-TS_210X297.indd   1 04.02.2022   10.2904.02.2022   10.29
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Tak for godt samarbejde Benny
udmeldinger om Benny Engel-

brecht og hans arbejde, de to et 

halvt år, han har været minister. 

ITD skriver således i en presse-

meddelelse: 

“ITD kvitterer for samarbejdet 

og ikke mindst den vigtige infra-

strukturaftale, som er afgørende 

for vejgodserhvervet. I ITD tager vi 

til efterretning, at Benny Engel-

brecht har valgt at trække sig 

som minister. Vi har under hele 

Taxi 4x27 gør det attraktivt at køre 

radioture og fjerner km-rabat på 

25 procent.

De nye takster er sat meget 

anderledes op end dem Taxi 4x27 

har kørt med de sidste par år. Tak-

sterne er blevet fastsat i dialog med 

vognmandsforeningen bag kørsels-

kontoret og bestillingskontoret.

“At fjerne 25%-rabattaksten 

skyldes primært, at vi oplever, at 

det bruges som undskyldning for 

at sige nej til at køre ”radioture”, 

Bennys Engelbrechts ministertid 

haft et godt og konstruktivt sam-

arbejde med ham og vi har op-

levet en minister, der har vist stor 

interesse for vejgodstransporten 

og altid har stillet op. Det vil vi 

meget gerne kvittere for, siger 

Carina Christensen, adm. direktør 

i ITD, Brancheorganisation for den 

danske vejgodstransport.  

 

Taxi 4x27 fjerner km-rabat på 
25 procent

og da vi har fokus på at servicere 

vores kunder, har vi valgt at for-

søge os med en anden prismo-

del, hvor bestilte ture bliver lidt 

dyrere for kunden i forhold til at 

tage en vogn på gaden. Herved 

er der nu en lille kompensation 

til vognmænd og chauffører for 

at køre frem til kunden", forklarer 

Thomas RB Petersen, direktør i 

Cabonline Taxi 4x27 og han 

fortsætter:

“Vi beholder en starttakst på 

27 kroner på alle gadeture og be-

stilte ture for 1-6 passagerer, men 

prisen sættes op for bestilte ture 

for kørsel med 7-8 passagerer i 

minibusser”. 

App-kampagne 
“Prøv vores App – vi giver start-

taksten”. Sådan lyder ordene i en 

kampagne, der forventes i gang-

sat i løbet af februar/marts, for at 

få flere kunder til at downloade 

selskabets nye App. 

“Kort fortalt kan kunder der 

downloader vores App via SMS, 

få en digital taxibon på 27 kroner, 

hvis kunden opretter sig med sit 

kreditkort. Det bliver den største 

markedsføringskampagne i Taxi 

4x27s historie”, lover direktøren.

Meget få i transportbranchen er 

ikke enige i, at branchen har sagt 

farvel til en god repræsentant for 

Regering og Folketing. Aldrig har 

en transportminister været så 

synlig og imødekommende og 

samtidig i front med en meget 

stor interesse for person- og 

godstransport samt infrastruktur. 

Flere organisationer har alle-

rede været fremme 

med positive 

25% km-rabat

Forhenværende transportminister, 
Benny Engelbrecht.
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Trine Bramsen (S) er tiltrådt som 

ny transportminister. ITD byder 

den nye minister velkommen og 

ser frem til et tæt samarbejde om 

vejgodstransportens udfordringer. 

For ITD er det afgørende, at mini-

steren har respekt og interesse 

for vejgodstransporten og at hun 

hurtigt kommer på omgangshøjde 

med de mange vigtige sager, der 

skal håndteres i vejgodserhvervet.

“Vi vil fra ITD og vejgodserhver-

vet først og fremmest sige velkom-

men til transportminister Trine 

Bramsen. Vi ser frem til at fort-

sætte det tætte samarbejde om 

vejgodstransportens udvikling.

Vejgodstransporten er et gen-

nemreguleret erhverv og her vil 

Trine Bramsens fortid som rets-

ordfører komme hende til gavn. 

Sammen skal vi sikre lovgivning 

og nye politiske tiltag, der under-

støtter - og ikke kvæler den dan-

ske vejgodstransport”, siger Carina 

Christensen, adm. direktør i ITD.

Der ligger en lang række vigtige 

opgaver klar på bordet i minister-

kontoret, men øverst i bunken bør 

den store infrastrukturplan 2035 

ligge klar til den nye minister. For 

planen indeholder nye vejinveste-

ringer for 64 mia. kr., og de må 

ikke blive forsinket.

“Vi håber og forventer, at mini-

Velkommen til transportminister 
Trine Bramsen

ITD - Brancheorganisation for den danske vejgodstransport

steren som det første tager fat på 

eksekveringen af infrastrukturplan 

2035. Planen har været flere år 

undervejs, og det er helt afgøren-

de for udviklingen af Danmarks 

vejgodserhverv, at arbejdet med 

planen videreføres. Der er et 

kæmpe behov for at få udbygget 

de centrale motorvejsstrækninger 

og det vil koste samfundet og 

erhvervet dyrt, hvis det arbejde 

bliver forsinket”, siger Carina 

Christensen. 

“Vi håber også, at hun meget 

hurtigt vil sætte turbo under den 

grønne omstilling af den tunge 

transport. Her mangler vi i den 

grad politisk retning og handle-

kraft. Endelig kommer hun også 

til at forholde sig til den kritiske 

mangel på arbejdskraft i trans-

porterhvervet, og her haster det 

med at finde bæredygtige løsnin-

ger”, siger Carina Christensen.  

Vognmandserhvervet står i 

disse år foran store udfordringer, 

og det håber ITD, at ministeren vil 

sætte sig grundigt ind i.

“Vi vil gøre vores til hurtigt at 

introducere Trine Bramsen for vil-

kårene i vejgodstransporten. 

Branchen repræsenterer 88.000 

direkte og indirekte beskæftigede 

og bidrager med 60 mia. kr. til 

dansk BNP. Vores erhverv udgør 

derfor et uvurderligt fundament 

for vækst og velstand i det dan-

ske samfund. Vi opfordrer til, at 

Trine Bramsen går i dialog med 

transportvirksomhederne og nøje 

lytter til erhvervet, så vi sammen 

kan løse tingene fornuftigt. Derfor 

er Trine Bramsen også altid vel-

kommen til at komme ud og 

møde branchen”, afslutter Carina 

Christensen.

Transportminister Trine Bramsen.



Vil du være selvstændig 
taxivognmand?

Endorsed by Cabonline

Vi har et selskab (ApS), der ligger klar til dig, som gerne vil 
være ny vognmand.

» Vi har tilladelsen klar, så du kan starte hurtigst mulig*
» Vi kan tilbyde fi nansiering gennem vores samarbejdspartnere*
» Vi kan tilbyde forsikring gennem vores samarbejdspartnere*
» Vi kan tilbyde erhvervskonto gennem vores samarbejdspartnere*
» Vi har samarbejde med gode revisorer, der kan hjælpe dig i gang, klare dit 
 regnskab mm.
» Fordelagtig leverandøraftale med Cabonline under Taxi 4x27 – med Danmarks 
 laveste pladsleje!
 
Kontakt salgschef, Per Hansen på mobil 21 25 13 32 eller mail til 
per.hansen@cabonline.com, så du kan komme i gang.
 

*Forudsætter naturligvis at du kan godkendes.

Cabonline gør det nemt for dig, der gerne vil 
være ny vognmand! 
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Ny rapport fra Via Trafik, som er 

støttet af GF Forsikrings fond, kort-

lægger for første gang i Danmark 

fænomenet spøgelsescyklisme. 

Og problemet er mere udbredt, 

end man måske umiddelbart 

skulle tro.

Ifølge rapporten fra Via Trafik 

er risikoen for konflikter cirka syv 

gange så stor for spøgelsescyk-

lister som for cyklister, der kører 

med færdselsretningen.

De fleste af os har stødt på be-

grebet ”spøgelsesbilisme” - altså 

bilister, der kører imod færdsels-

retningen. Nu viser en ny rapport 

fra Via Trafik, at fænomenet også 

findes blandt cyklister. Rapporten 

undersøger nemlig, hvor udbredt 

og hvor farligt fænomenet er. GF 

Fondens formand Jens Jørgen 

Vinther er glad for, at der med 

rapporten bliver sat fokus på 

problemet.

“Spøgelsescyklisme er et pro-

blem, vi hidtil ikke har haft nogle 

tal på. Nu er der endelig kommet

en rapport, der faktisk viser, at 

fænomenet er skyld i en del far-

lige konflikter i trafikken - og når vi 

Spøgelsescyklister gør 
vejene usikre

nu har rapporten, så har vi også 

mulighed for at sætte ind over for 

problemet”, siger han og fortsæt-

ter:

“Spøgelsescyklister kommer fra 

en anden retning, end man skulle 

forvente og det kan overraske bil-

listerne og dermed skabe nogle 

farlige situationer. Mange cyklister 

er selv billister og jeg vil gerne 

slå et slag for, at man som cyklist 

tænker: 

”Hvor ville jeg kigge hen, hvis 

jeg var i bil”?

Jeg tror, at mange uheld kan 

forebygges, hvis man viser hen-

syn og sætter sig ind i, hvordan 

andre trafikanter vil reagere.

En spøgelsescyklist er en cyklist, 

som cykler mod færdselsretnin-

gen, dvs. i den forkerte side af 

vejen. Betegnelsen spøgelsescyk-

list er inspireret af spøgelsesbilist, 

som er en billist, der kører mod 

færdselsretningen, typisk på en 

motorvej.

Syv gange så stor risiko for 
konflikter
Det kan måske virke uskyldigt at 

køre imod færdselsretningen på 

cykel. Men faktisk viser undersø-

gelsen, at risikoen for konflikter 

i runde tal er syv gange så stor 

for spøgelsescyklister som for 

cyklister, der kører med færdsels-

retningen

Den typiske spøgelsescyklist 

er en mandlig cyklist mellem 18 

og 29 år uden cykelhjelm, der har 

lidt travlt til eller fra arbejde eller 

studie. En typisk spøgelsescyklist 

populært sagt er en ung mandlig 

cyklist uden hjelm og cykeltøj, 

som cykler på en almindelig cykel

Sandsynligheden for at møde 

en spøgelsescyklist er størst i 

morgen- og eftermiddagstimerne.

Cirka 60 procent af spøgelses-

cyklisterne er mænd, mens 40 

procent er kvinder. Kun 38 procent

af spøgelsescyklisterne bruger 

cykelhjelm. Det er en lavere andel 

end den generelle hjelmbrug.

Selvom analyser altså viser, at 

det er farligt at cykle mod færd-

selsretningen, angiver cirka halv-

delen af de adspurgte i undersø-

gelsen, at det ikke er forbundet 

med forhøjet ulykkesrisiko, når 

det er noget, de selv gør. Der er 

altså umiddelbart en uoverens-

stemmelse mellem oplevet risiko 

og faktisk risiko.

Hvad kan vi gøre ved det?
Alle de adspurgte spøgelsescyk-

lister i undersøgelsen angiver, at 

det er en bevidst handling, som 

de godt ved er ulovlig og at de 

primært gør det, fordi det er den 

korteste eller hurtigste vej - eller 

fordi de vil undgå at krydse en 

trafikeret eller farlig vej. Rapporten 

peger på den baggrund på to 

overordnede tiltag for at mindske 

problemet:

Kampagner rettet mod cykli-

sten for at få ham eller hende til 

at ændre adfærd

Bedre by- og trafikplanlæg-

ning med f.eks. flere og bedre 

krydsningspunkter og etablering 

af dobbeltrettede cykelstier der, 

hvor det er hensigtsmæssigt
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BUS

Maxus 
e-Deliver 9 
Rækkevidde op til 353 km (WLTP Bykørsel) 88,5 kWt 
VBI er som eneste busopbygger i DK blevet autoriseret forhandler af Maxus e-Deliver 9. 

Maxus e-Deliver 9 kan leveres som 
M1 med lift til 5 pers. + F. 
eller som M2 med lift til 12 pers. + F.

En kinesisk produceret kvalitets bus med stor rækkevidde. 
Op til 296 km. ved kombineret kørsel og 353 km. ved 
bykørsel.

Vi glæder os til at præsentere den for jer. Se mere på Facebook: @VBI.Group

Salg: Jylland & Fyn
Leif Brændekilde 
Tlf. +45 4035 9308
lb@busimport.dk

Salg: Sjælland
Mark Petersen 
Tlf. +45 4020 3680
mp@busimport.dk

Lager:
Tlf. +45 7356 1444
Værksted:
Tlf. +45 7356 1445

Kontakt:
Salg:
Dan Pedersen 
Tlf. +45 4035 6252
dbp@busimport.dk

Salg:
Svend Pedersen 
Tlf. +45 4017 4791
sp@busimport.dk

Vejstruprød Bus Import   •  Kongensgade 38   •  6070 Christiansfeld   •  Tlf. 74 56 13 26   •  www.vbi-group.eu

Vidtrækkende GRØN nyhedGRØN



Det skal være lettere for kunderne 

at skifte mellem bus, tog og me-

tro og hurtigt få et overblik over, 

om der er elevator på stationen 

og nem adgang med barnevogn 

eller cykel eller gode parkerings-

muligheder. Derfor lancerer DOT, 

Din Offentlige Transport, en ny 

hjemmeside, der giver et hurtigt 

overblik over faciliteterne på sta-

tionen, og mulighederne for at 

skifte til og fra bus og metro. 

Hjemmesiden gør det også nem-

mere for personer med et handi-

cap at planlægge rejser med bus, 

tog og metro. Hjemmesiden 

findes på:

www.dinoffentligetransport.dk/

ditoverblik 

Forinden er der gennemført 

en række brugertest for at sikre, 

at kunderne kan finde frem til 

den information, de har brug for. 

Hjemmesiden er testet af kunder 

i forskellige aldre og med forskelli-

ge behov - også af personer med 

særlige krav til tilgængelighed.

Den nye hjemmeside er et 

pilotprojekt og viser i første om-

gang faciliteterne på 50 udvalgte 

Ny hjemmeside giver overblik 
over stationer og gode skift 
mellem tog, bus og metro

stationer og skiftesteder i hoved-

stadsområdet.

Baseret på tilbagemeldingerne 

fra kunderne er det tanken, at 

hjemmesiden skal udbygges 

med yderligere skiftesteder på 

hele Sjælland. Hjemmesiden skal 

evalueres om 12 måneder.
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Vil du være Taxi- eller  
Flexvognmand
Vi har et ApS indeholdende en tilladelse 
til erhvervsmæssig persontransport
klar til overtagelse.

Lovmæssigt krav om egenkapital på 40.000 kr.

Kontakt TAXI Minibus & BUS Danmark  

49 262626 • 31 171921 • taxi@verting.dk

Hurtig overtagelse - fra dag til dag



på 60 kroner og om chauffører, 

der som følge af overanstrengelse 

falder i søvn til fare for kunderne. 

Ifølge Midttrafik har Midttrafik 

og de øvrige trafikselskaber ikke 

kendskab til de forhold, som Politi-

ken beskrev.

Indledningsvis forklarer Midt-

trafik, at chauffører, som kører 

flextrafik, ikke er omfattet af køre- 

og hviletidsregler på samme måde

som chauffører, der kører lastvogne 

eller turistbusser. Flextrafik-chauf-

fører er reguleret af overenskom-

sterne og generelle arbejdstids-

regler og det er op til lovgiver, om 

disse forhold skal ændres.

Vognmanden har ansvar for, at 

bemanding og vagtplaner sikrer, 

at lovgivning og overenskomster 

overholdes. Det er beskrevet i 

Midttrafiks kontrakter. Det er her-

udover beskrevet, at chaufførerne 

kan få pauser tilrettelagt efter 

kørslen, ligesom at vognmanden 

kan lukke vognene for al kørsel i 

dele af flextrafik (FlexVariabel).

Håndhævelse af reglerne og 

eventuelle uenigheder mellem 

vognmand og chauffør skal ske 

hos de relevante myndigheder, fx 

Arbejdstilsynet, Færdselspolitiet 

og/eller arbejdsmarkedets parter. 

Brud på reglerne kan medføre 

en ophævelse af kontrakten med 

Midttrafik.

Et særligt forhold i dele af flex-

trafik (FlexVariabel) er desuden, 

at en vognmand kan benytte sin 

vogn til at udføre anden kørsel 

end flextrafik, fx taxikørsel eller 

kommunal specialkørsel. Vogn-

manden kan her løbende beslutte, 

hvornår vognen skal stå til rådig-

hed for flextrafik i løbet af hele 

kontraktperioden. Af den årsag 

har Midttrafik ikke det fulde over-

blik over vognene og chaufførens 

kørselsomfang og kan derfor ikke 

regulere på området.

Trafikselskaberne i Danmark 

har tidligere foreslået, at regler for 

køre-hviletid harmoniseres med 

andre dele af transportbranchen, 

så relevante myndigheder kan 

udøve effektiv kontrol.

Som det eneste trafikselskab 

har Midttrafik skærpede pause-

regler for brug af vogne, der ude-

lukkende udfører flextrafik (Flex-

Garanti). I Midttrafiks kontrakter 

stilles krav om, at vogne skal 

holde en pause på 30 minutter 

efter hver 5. times kørsel. Pausen 

efter den første 5. time er indlagt 

i Midttrafiks planlægningssystem, 

hvor vognen ikke er disponibel for 

kørsel for Midttrafik. Chaufføren 

i vognen modtager samtidig en 

besked om, at der skal holdes 

pause. Herudover kan chaufføren 

få flere pauser efter eget behov.

Politikens kritik af flextrafik er 
ikke i overensstemmelse med 
de faktiske forhold

Midttrafik afviser:
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Politiken bragte i januar kritiske 

artikler om flextrafik i hele Dan-

mark. Artiklerne fokuserede på 

chaufførernes løn- og arbejdsvil-

kår, trafiksikkerhed, samt på om 

kunderne kan føle sig trygge, når 

de benytter flextrafik. 

Hverken Midttrafik eller de 

øvrige trafikselskaber finder, at 

Politikens vinkling er i overens-

stemmelse med de faktiske for-

hold. Det fremgår af en intern 

orientering, som er blevet præ-

senteret for den nye bestyrelse i 

Midttrafik, som skal drøfte sagen 

på et møde den 11. februar.

Dagbladet Politiken havde søgt 

aktindsigt i tilbudspriser, klager, 

uheldsrapporter mm. hos alle tra-

fikselskaber. Herudover havde avi-

sen stillet opfølgende spørgsmål. 

Midttrafik har gennem Trafiksel-

skaberne i Danmark (TiD) leveret 

alt tilgængeligt materiale, som har 

været en del af baggrunden for 

den række af kritiske artikler, der 

blev bragt i januar 2022.

Politiken har angivet, at de 

havde talt med 15 chauffører om 

uordentlige forhold i flextrafikken, 

hvor der berettes om arbejdsdage 

på op til 18 timer til en timepris 



Midttrafiks kontrol
Trafikselskaberne gennemfører i 

forskelligt omfang kontrol af vogn-

mændenes overholdelse af over-

enskomsterne. Midttrafiks besty-

relse vedtog i 2018 etableringen 

af et samarbejdsforum bestående 

af Midttrafik og arbejdsmarkedets 

parter. De faglige organisationer 

3F, ATAX, Det Faglige Hus, KA, 

Dansk Erhverv og DI er medlem-

mer af forummet.

Midttrafiks bestyrelse vedtog, 

at forummet ikke skal føre løbende 

kontrol, men forummet skal invol-

veres i det omfang, der er kon-

krete sager at drøfte. 

Arbejdsmarkedets parter skal 

fortsat føre kontrol i eget regi og 

Midttrafik skal fortsat sende even-

tuelle sager til Færdselsstyrelsen, 

så der ikke sker en unødig myn-

dighedssammenblanding.

Oprettelsen af samarbejdsfo-

rummet blev understøttet af andre 

tiltag. Blandt andet en formular på 

en hjemmeside, hvor alle kan ind-

berette konkrete sager om løn- og 

arbejdsvilkår. Modellen blev eva-

lueret efter et år, hvor Midttrafiks 

bestyrelse blev orienteret om, at 

der ikke var modtaget anmeldel-

ser via anmeldelsesformularen. 

Bestyrelsen vedtog dog at bibe-

holde modellen.

Brug af underleverandører
Politiken har opgjort en betydelig 

stigning i antallet af underleveran-

dører i flextrafik. Således er der fra 

Midttrafiks 5. udbud af flextrafik 

i 2016 til Midttrafiks 7. udbud af 

flextrafik i 2020 sket en stigning i 

antallet af registrerede underleve-

randører fra 10 til 359.

Enkeltmandsvirksomheder fin-

des i mange brancher og i konkur-

rence med større virksomheder 

med ansatte. Persontransportran-

chen har en tradition for mange 

enkeltmandsvirksomheder, f.eks. 

via taxiforeninger som er en sam-

menslutning af selvstændige taxi-

vognmænd, der deler bestillings-

kontor, logo med mere.

En betydelig årsag til stigningen 

er, at trafikselskaberne har ændret 

opgørelsesmetode efter den nye 

taxilovs ikrafttræden i 2018. Før 

2018 blev en taxicentral registre-

ret som én vognmand. Fra 2018 

skal en vognmand tilknyttet en 

taxicentral anses som én under-

leverandør. Dermed dækker de 

oplyste tal ikke over den reelle 

udvikling. 

Leverandører og underleveran-

dører, der fungerer som enkelt-

mandsvirksomheder uden ansatte, 

skal ikke indgå eller følge en repræ-

sentativ overenskomst. En selv-

kørende vognmand kan derfor 

vælge en mindre indtægt til sig 

selv og herved opnå en økono-

misk fordel i udbudssituationen.

De senere år er der opstået 

modeller, hvor selvkørende vogn-

mænd udelukkende udfører flex-

trafik. Nogle vognmænd kører 

som underleverandører for en 

’paraplyorganisation’, der byder 

på vegne af de selvkørende vogn-

mænd. Kritikken går på, at denne 

model giver en risiko for såkaldt 

”falske selvstændige”.

Formelt er vognmændene 

selvstændige enkeltmandsvirksom-

heder, men reelt fungerer de som 

lønmodtagere uden overenskomst. 

Med den nuværende lovgivning er 

modellen vurderet lovlig, hedder 

det videre i Midtrafiks udlægning.

Problematikken med ”falske 

selvstændige” er ikke særskilt for

flextrafik og behandles også på 

landspolitisk plan. I Regerings ud-

spil ”Danmark kan mere” fra 2021

fremgår det at:

»Regeringen vil nedsætte Rådet 

for fremtidens arbejdsmarked som 

et permanent råd med arbejds-

markedets parter, der skal rådgive 

regeringen om problemstillinger 

knyttet til det fremtidige arbejds-

marked. Rådet vil som en af de 

første opgaver skulle rådgive rege-

ringen om arbejde i platformsøko-

nomi og anden atypisk beskæf-

tigelse, som f.eks. freelancere og 

løst ansatte.«

»Regeringen ønsker at indføre 

en såkaldt formodningsregel. 

Medmindre det kan godtgøres, 

at den, der udfører arbejdet, 

reelt er selvstændig, så er der en 

formodning om, at den pågæl-

dende er lønmodtager. Det skal 

undersøges, hvordan en sådan 

regel kan udformes og indføres i 

lovgivningen.«

Udbudsreglerne giver ikke mulig-

hed for, at en ordregiver kan fra-

sige sig brug af underleverandø-

rer eller sætte en maksimal grænse 

for, hvor meget af en given kontrakt 

der må udføres af underleverandø-

rer. Praksis fra EU-domstolen viser, 

at flest mulige aktører skal kunne 

deltage i konkurrencen om offent-

lige kontrakter, herunder også de 

aktører der ønsker eller har behov 

for at anvende underleverandører.

Dialog med Region 
Midtjylland
Fynbus, Sydtrafik og Midttrafik har 

fremsendt separate orienteringer 

til Region Midtjylland og Region 

Syddanmark, idet Politiken har 

bedt de to regionsrådsformænd 

forholde sig til dagbladets artikler.

Regionsrådsformand Anders 

Kühnau har svaret Midttrafik, at 

Udvalget for Regional Udvikling 

den 2. februar drøfter sagen med 

henblik på at rette henvendelse 

til Midttrafik om at få en rede-

gørelse for, hvilke initiativer der 

igangsættes for at sikre ordentlige 

løn- og ansættelsesvilkår og godt 

arbejdsmiljø i flextrafik. 

Direktøren for Midttrafik har 

indstillet, at bestyrelsen drøfter 

sagen på deres møde den 11. 

februar 2022.
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Vævergangen 23, 2690 Karlslunde

Taxa	&	front	view	kamera

Bosch	diagnosecenter	
Elektronisk	diagnose	og	fejludmåling

Vi	laver	meget	mere	end	dette	.......
www.auto-el-specialisten.dk

Taxa	4x35	komplet	opbygning

Dantaxi	4x48	komplet	opbygning

Varme	&	klima	service
Webasto	&	Ebersbächer	garanti-værksted

Af Jakob Andersen, formand
3F Københavns Chauffører

 

Det er på tide at de regionale 

trafikselskaber vågner til dåd. Vi 

har gang på gang i vort forbund 

3F og i vor egen fagforening, 3F 

Københavns Chauffører, peget på 

den fuldstændig skæve udvikling, 

som det regionalt drevne Flextra-

fik er inde i.

Vi ser derfor frem til, at den 

bliver vedtaget og indført, den nye

”formodningsregel” som regerin-

gen har spillet ud med.

For det her kommer til at gå 

fuldkommen galt, hvis ikke nogen 

snart griber ind.

Det drejer sig nok en gang om 

falske selvstændige; men også 

meget mere end det.

Det drejer sig også om en 

udbudspolitik fra regionerne, der 

Hvad venter i på?
ikke. Enhver kan sige sig selv, at 

sådan er forholdene ikke.

Forhåbentligt kommer rege-

ringen igennem med formod-

ningsreglen, som vil betyde, at de 

der reelt ansætter chaufførerne 

også skal kunne bevise, når de 

påstår at deres ansatte faktisk er 

selvstændige.

betinger, at der skal ansættes fal-

ske selvstændige, snydes med 

løn, svindles med arbejdstimer og 

fuskes med kørslen.

Det er på tide at regions- og 

kommunalpolitikere optræder 

som de voksne i lokalet og tager 

ansvar.

I hele 2021 er der ikke blevet 

undersøgt om tingene var i orden 

vedrørende arbejdsforhold, løn, 

timetal eller chauffører/arbejdsgi-

vere. Det er ikke OK!

På ingen tid, er der sket en så 

kraftig stigning i antallet af såkald-

te selvstændige, at enhver må 

forundres. Og det var ikke fordi 

de selv ville, men det var det, de 

blev tilbudt. Det er ikke OK!

Den aflønning de ansvarlige 

giver i de mange såkaldte variable 

timer, gør at ingen vognmand kan 

aflønne sin chauffør på overens-

komstvilkår. Det er ikke OK!

Ingen aner i realiteten hvem 

det er, der kører bilen i Flextrafik. 

Det er ikke OK!

I har som ansvarlige politikere 

påbudt de svageste i vort sam-

fund at køre med Flextrafik, så 

burde I også garantere at I vidste 

hvem det er der kørte, hvor længe 

de kørte, at de fik overenskomst-

mæssig løn, at de har råd til at 

holde fri, være syge, holde 

ferie. Men det ved I 

Indtil da, så kom i gang med de 

manglende kontroller.

Også chauffører i Flextrafik har 

krav på et ordentligt liv!  

Også chauffører i Flextrafik har krav på et ordentligt liv!
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For første gang offentliggør Sik-

kerhedsstyrelsen sit program for 

tilsyn med el-installationer for 

året, og ladestandere i det offent-

lige rum vil som noget nyt blive 

kontrolleret.

 Hvert år udfører Sikkerheds-

styrelsen omkring 2.000 tilsyn 

med elinstallationer for at hindre, 

at mennesker eller dyr kommer til 

skade eller ejendomme beska-

diges.

I år har Sikkerhedsstyrelsen 

valgt på forhånd at offentliggøre 

årets to-do liste, så landets festi-

valer, kommuner, brancher og 

Ladestandere 
står på to-do 
listen i Sikker-
hedsstyrelsen

virksomheder er opmærksomme 

på, at Sikkerhedsstyrelsen kan 

komme forbi.

“Der er efterhånden kommet 

en del ladestandere i det offentli-

ge rum, så dem har vi i år valgt at 

begynde at kontrollere. Marinaer 

og feriecentre kan også vente, at 

dele af deres el-installationer kan 

blive gennemgået af vores tekni-

ske sagsbehandlere, fordi vi nogle 

steder har konstateret manglende 

vedligehold”, siger chefkonsulent 

Steffen Schollert Nielsen fra Sik-

kerhedsstyrelsen.

I 2022 er der planlagt el-tilsyn inden for 
følgende områder:

*	 Campingpladser
*	 Byggepladser
*	 Festivaler og markedspladser
*	 Skoler og uddannelsessteder
*	 Idrætsfaciliteter
*	 Ældre hoteller og overnatningssteder
*	 Ladestandere i offentligt rum 
*	 Diskoteker og barer
*	 Marinaer
*	 Ferieboliger/feriecentre
*	 Pizzeriaer og grillbarer
 

Øresundsbro Konsortiets resultat 

før værdiregulering blev et over-

skud på 876 mio. DKK, en stig-

ning på 75 mio. DKK i forhold til 

2020, men et fald på 405 mio. 

DKK i forhold til 2019. 

Godstrafikken over Øresunds-

bron nåede rekordhøje niveauer i 

2021. Men for fritids-, pendler- 

og erhvervstrafikken var det 

Små fremskridt for Øresundsbron

Lang vej til 2019-niveauer
endnu et år med reduceret trafik i 

forhold til 2019. 

2021 både startede og slut-

tede med skærpede indrejsereg-

ler - noget der tydeligt indvirkede 

på rejserne over Øresundsbron. I 

årets første kvartal faldt trafikken 

med cirka 60 procent i forhold til 

samme periode i 2019. Indrejse-

restriktionerne begyndte at lette 

før sommeren, og genopretnin-

gen kom i gang. Kombinationen 

af færre restriktioner og Øresunds-

brons genstartskampagne "Kør en 

tur - få en tur" i efteråret bidrog 

til et endnu stærkere opsving og 

17.000 nye aftalekunder i perio-

den september til november. 

Øresundsbrons samlede trafik 

i november faldt med 12 procent 

sammenlignet med samme må-

ned i 2019. Men før jul blev der 

igen indført skærpede indrejse-

regler i begge retninger og decem-

ber-trafikken faldt med 22 pro-

cent i forhold til 2019. 



Med Speed-IT er der mulighed 

for at følge hastighedsovertræ-

delser i din hyrevogn og dermed 

sætte ind før chaufføren får bragt 

andres eller eget liv i fare, får et 

klip i sit kørekort eller får vognen 

beslaglagt af politiet.

Speed-IT er et splinternyt mo-

dul til cloud-løsningen. Hver nat 

beregner systemet hastigheds-

overtrædelser på baggrund af 

eksisterende kørselsdata, som 

sammenholdes med de gælden-

de hastighedsbegrænsninger. 

Herefter er det så muligt at danne 

en rapport for hver chauffør, som 

har været logget på i det foregå-

ende døgn. Vejarbejde er dog 

ikke med i beregningen. Rappor-

ten viser, hvornår man har kørt for 

hurtigt, og hvad politiet ville have 

takseret forseelsen til, hvis de 

havde målt den.

Der er dog ingen grund til at 

være urolig for tiltaget som chauf-

før. Som alle andre data i Data-

logistic, så ligger de pågældende 

data beskyttet og deles kun med 

administrator for hvert enkelt 

kørselskontor. Så det er op til de 

enkelte vognmænd, om de vil 

Datalogistic indfører Speed-IT 
hastighedsrapporter

gøre noget ved chaufførens kørsel 

før det går galt. 

Speed-IT er gratis for alle kun-

der på Datalogistic´s cloud-løs-

ning. På sigt bliver det muligt at 

få Speed-IT, som en selvstændig 

løsning, hvor man naturligvis også 

kan følge bilen på en computer 

eller telefon.

På eksemplet til højre ses en ha-

stighedsrapport for et taxiselskab 

med 3 vogne:

Som du kan se, ville chauffør Jør-

gen Varnæs på sin korte 4-timers 

vagt have fået 11 klip, en betinget 

frakendelse af sit kørekort samt 

fået vognmandens bil beslaglagt. 

Der er vist basis for en kammerat-

lig samtale.
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Københavns Kommune har på 

et møde i Borgerrepræsentatio-

nen valgt at opsige et over 20 år 

langt samarbejde med under tre 

måneder tilbage af den nuvæ-

rende kontraktperiode. Det mener 

Intervare er en helt uforståelig og 

disproportional reaktion på en 

tvist mellem Intervare og kommu-

nens CSR-enhed, som har stået 

på siden maj 2021. 

I den periode har Københavns 

Kommune draget en principiel og 

ikke mindst vidtrækkende juridisk

konklusion, som betyder, at ejerne 

af, hvad Intervare kalder de selv-

stændige transportvirksomheder, 

som kører for Intervare, skal be-

tragtes som lønmodtagere.  

Intervare mener, det er stik 

imod gældende retspraksis på 

området og for at imødekomme 

kommunen og fastholde det hidtil 

gode samarbejde, har Intervare 

gjort alt for at leve op til de nye 

krav. Alligevel har et flertal i 

Borgerrepræsentationen valgt at 

kaste Intervare på porten før tid. 

Beslutningen er dog endelig, 

efter at sagen har været behand-

let af Københavns Borgerrepræ-

sentation. Kontrakten med Inter-

vare A/S bliver ophævet og et 

langt samarbejde ophører dermed 

om 3 uger. De ansvarlige borg-

mestre er tilfredse med beslut-

ningen. 

Det er ikke hverdagskost, at 

Københavns Kommune ophæver 

en kontrakt med en leverandør - 

særligt ikke én, som kommunen 

har samarbejdet med igennem 

mange år. Et flertal i Københavns 

Borgerrepræsentation har således 

valgt at følge anbefalingen fra 

kommunens CSR-enhed, som 

har undersøgt forholdene hos 

Intervare A/S. 

”Virksomheder, der indgår 

kontrakt med Københavns Kom-

mune, skriver under på, at de 

behandler deres medarbejdere 

ordentligt. Desværre har Intervare 

trods adskillige advarsler ikke ret-

tet op på de dybt kritisable løn- 

og arbejdsvilkår, som vores ind-

satsteam mod social dumping har 

afdækket. Det kan vi ikke accep-

tere, så derfor stopper vi samar-

bejdet nu”, siger overborgmester 

Sophie Hæstorp Andersen (S).   

Intervare A/S har igennem en 

årrække samarbejdet med Køb-

enhavns Kommune om at levere 

dagligvarer til ældre og udsatte 

borgere. Men siden foråret 2021, 

hvor kommunens CSR-enhed 

indledte undersøgelser af arbejds-

forholdene hos Intervare og her-

ved konstaterede brud på kom-

munens arbejdsklausul, har der 

været usikkerhed om det fremti-

dige samarbejde. 

”Nok er nok og jeg har ærligt 

taget fået nok for længe siden. Vi 

har nu haft den her sag kørende 

i snart trekvart år og Intervare har 

fået den ene chance efter den 

anden. Det er klart, at vi ikke kan 

acceptere at have en leverandør, 

der underbetaler og udnytter sine 

medarbejdere, men den besked 

har Intervare desværre haft svært 

ved at forstå. Det er rigtig ærger-

ligt, men det kan ikke være an-

derledes”, siger sundheds- og 

omsorgsborgmester Sisse Marie 

Welling (SF). 

Det er Sundheds- og Om-

sorgsforvaltningen, der sammen 

med Socialforvaltningen har ind-

gået kontrakten med Intervare, 

som samlet omfatter ca. 2.100 

ældre og udsatte borgere. 

”Københavns Kommune er en 

af de største spillere på arbejds-

markedet. Derfor skal vi også 

gå forrest med at stille krav til 

Intervare - firmaet bag Nemlig.com 
er klar til at trække Københavns 
Kommune i retten 
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Snart får trafikselskaber, kommu-

ner m.fl. mulighed for at søge 

tilskud fra en pulje på 100 mio. 

kr., som er øremærket til projek-

ter, der skal sikre at busserne 

kommer hurtigere frem.

Trafikstyrelsen administrerer 

puljer, der dels har til formål at 

forbedre den kollektive trafik, dels 

støtter grønne initiativer.

 Styrelsen har sendt en bekendt-

gørelse angående en ny pulje i 

høring. Puljen skal sikre bedre bus-

fremkommelighed i hele landet.

Bedre busfrem-
kommelighed i 
hele landet

Der er afsat i alt 100 mio. kr., 

med to ansøgningsrunder i 2022 

og 2023.

 Ansøgerkredsen er kommu-

ner, trafikselskaber og andre of-

fentlige myndigheder, og ansøger 

skal selv bidrage med min. 50 

pct. af udgifterne til projektet.

 Ansøgningsfristen for indsen-

delse af ansøgninger til puljen er 

den 1. september 2022 og den 

1. september 2023.

Ny pulje

de virksomheder, vi samarbejder 

med. Når vi vedtager arbejdsklau-

suler i København, så er det for at 

sikre ordentlige løn- og arbejds-

forhold i de kontrakter, vi indgår 

med kommunens leverandører. 

Det skal have konsekvenser, hvis 

en virksomhed ikke overholder 

arbejdsklausulerne. Kommunens 

CSR-enhed er meget klar i sin 

konklusion, nemlig at Intervare 

ikke overholder klausulerne og der-

for er den eneste løsning at opsige 

aftalen”, siger socialborgmester 

Karina Vestergård Madsen (Ø). 

Den nuværende kontrakt blev 

indgået i 2017 og stod til at ud-

løbe i foråret 2022. Med beslut-

ningen vil kontraktperioden løbe 

til og med 4. marts, hvorefter 

kommunen i perioden frem til 1. 

juni, hvor et nyt udbud forventes 

at træde i kraft, skal sikre levering 

til de berørte borgere på alternativ 

vis. 

Sagen kort: 
Ovenpå afsløringer af dårlige løn- 

og arbejdsvilkår for chaufførerne 

hos Intervare A/S i løbet af foråret 

og sommeren 2021 besluttede 

et flertal i Borgerrepræsentatio-

nen i oktober 2021, at man 

kunne ophæve kontrakten med 

Intervare A/S, hvis virksomheden 

ikke fik rettet op på en række 

kritikpunkter inden 1. november 

2021, herunder efterbetaling af 

chaufførerne. Det gjorde Inter-

vare A/S imidlertid ikke, vurde-

rede kommunens CSR-enhed 

efterfølgende og anbefalingen til 

politikerne blev derfor at ophæve 

kontrakten. 

Kontrakten er fælles mellem 

Sundheds- og Omsorgsforvaltnin-

gen og Socialforvaltningen. Alle-

rede for to uger siden besluttede 

et flertal i Sundheds- og Omsorg-

sudvalget og Socialudvalget, at 

kontrakten skulle ophæves. Men 

enkelte medlemmer af udvalgene 

valgte at sende sagen videre til 

behandling i Borgerrepræsenta-

tionen. 

Intervare A/S har - ligesom alle 

andre af kommunens leveran-

dører - skrevet under på en ar-

bejdsklausul, som stiller krav om, 

at de medarbejdere, der udfører 

arbejde for Københavns Kommu-

ne, skal have løn- og arbejdsvilkår 

svarende til overenskomsten på 

området. 

Ansøgere kan søge om tilskud til:

Fremkommelighedsprojekter herunder ændring af vejan-
læg og bus-baner, eksempelvis i eget traché (BRT).
 
•	 Trafikinformationsløsninger	for	at	sikre	bedre	bus-
 frem kommelighed.
• Busprioritering og tiltag i og ved signalkryds.
•	 Forbedringer	af	trafikale	knudepunkter	og	skifte-
 muligheder,  herunder terminaler og fremrykkede 
 stoppesteder.
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Transportministeriet	offentliggjort	to	udbudsbekendtgørelser	i	EU-
Tidende. Kontrakterne omfatter færgebetjeningen af ruterne Ballen-
Kalundborg	og	Bøjden-Fynshav	fra	henholdsvis	1.	september	2024	
og	1.	januar	2025	og	10	år	frem.
“Regeringen	arbejder	på	alle	fronter	målrettet	med	at	reducere	

vores CO2-udslip. Derfor har der allerede i forberedelsen af udbuds-
processer	været	fokus	på	den	grønne	omstilling.	Det	gælder	også	for	
vores regionale færgeruter, udtalte nu forhenværende transportmini-
ster,	Benny	Engelbrecht.

Færgebetjeningen af Ballen-Kalundborg 
og Bøjden-Fynshav sendt i udbud

Rundt 
omkring.....

RTT,	som	er	totalleverandør	til	bilbranchen	
med	klargøring	af	biler,	varevognsindret-
ninger, taxiombygninger, service samt skilte 
og	dekorationer	på	biler,	er	blevet	solgt	til	
Semler	Gruppen,	som	står	bag	import	af	
blandt andet bilmærker som Audi, Volkswa-
gen, Skoda og Porsche. 
Det skriver Finans. I en kommentar til over-
tagelsen	udtaler	RTT-direktør,	Claus	Jønck	
til Finans:
“Vi	kommer	til	at	fordoble	både	om-

sætningen og antal værksteder indenfor 
de	næste	3-4	år”	I	forvejen	har	RTT	ca.	90	
ansatte	på	værksteder	i	fire	af	Danmarks	
større	byer.

RTT solgt til 
Semler Gruppen

Togselskaberne er blevet bedre til at informere passagerer om 
deres	rettigheder,	når	toget	er	forsinket	eller	aflyst,	men	mange	
passagerer	oplever	dog,	at	det	er	besværligt	at	søge	om	kompen-
sation.	Det	viser	en	ny	undersøgelse	fra	Passagerpulsen,	det	skriver	
Forbrugerrådet	Tænk.
Som	togpassagerer	i	EU	har	du	ret	til	at	få	en	erstatning,	når	dit	

tog er meget forsinket eller helt bliver aflyst. 
EU's	forordning	om	jernbanepassagerers	rettigheder	og	rejse-

tidsgaranti	bestemmer,	hvor	forsinket	toget	skal	være,	før	du	som	
passagerer	kan	få	erstatning.
Undersøgelsen	viser	desuden,	at	kun	lige	under	halvdelen	af	de	

passagerer,	som	er	berettigede	til	at	søge	kompensationen,	rent	
faktisk	gør	det.	Det	skyldes	særligt	tre	ting:
• at	passagererne	ikke	ved,	hvordan	de	søger
• at	passagererne	oplever	processen	med	at	søge	som	besværlig
• at kompensationen er for lille i forhold til indsatsen.

Forsinkede og aflyste toge giver ret til 
erstatning


