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Oktober 2022 26. årgang
nr. 10Minibus & Bus Danmark

Vognmænd undlader at 
betale udligningsafgift

Ejner Hessel overtager importen 
af EvoBus og bliver importør af 
Daimler busser i Danmark

150 nye vognmænd og 
nye lokaler

Grønne taxier tager over i 
Københavns Lufthavn

Taxi 4x27/Cabonline



Stedet hvor alle med budskaber til taxibranchen er registreret. 
For 1.275 kroner excl. moms (3 linier) er du med i “Kontakten” 
i et halvt år (6 udgivelser). For yderligere information: 
TAXI Minibus & Bus Danmark tlf. 49 262626 

Stedet hvor alle med budskaber til taxibranchen er registreret. 
For 1.300 kroner excl. moms (3 linier) er du med i “Kontakten” 
i et halvt år (6 udgivelser). For yderligere information: 
TAXI Minibus & Bus Danmark tlf. 49 262626 

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

REVISION OG BOGFØRING

Taxiregnskab - kontakt taxa@accounter.dk
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

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

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

MERCEDES-BENZ CPH

Din lokale forhandler og autoriseret 
værksted i København og Nordsjælland

Book tid på www.mercedesbenzcph.dk
eller kontakt os på 70 159 159
 
Mercedes-Benz CPH Søborg
Dynamovej 7, 2860 Søborg

Mercedes-Benz CPH City
Sydhavnsgade 16, 2450 København SV

Mercedes-Benz CPH Hørsholm
Ådalsvej 54, 2970 Hørsholm
 
Mercedes-Benz CPH Hillerød
Heimdalsvej 2, 3400 Hillerød

MERCEDES SERVICE/PLADE

Gørløse Auto Import ApS
Hovedvejen 7 - 11, 3330 Gørløse 
Tlf.: 48217878 - Fax 48277525
www. autoimport.dk
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Taxi 4x27/Cabonline er flyttet i 

nye lokaler på Englandsvej 358 

i Kastrup. Efter mange år med 

firmaadresse på Vægtergangen i 

Kastrup er Taxi 4x27/Cabonline 

flyttet til nyere og mere tidssva-

rende lokaler ca. 1,5 km i vestlig 

retning, men stadig på Amager, 

som geografisk er en vigtig del 

af historien i det gamle Amager-

selskab. 

“For vognmændene har det 

haft en vis betydning, at vi er ble-

vet på Amager. Vi kunne godt nok 

have fået lidt flere kvadratmeter 

for de samme penge, hvis vi f.eks. 

havde valgt Albertslund-området, 

men jeg ville også have fået pro-

blemer med at holde på mange 

af mine medarbejdere”, fortæller 

direktør i Cabonline Danmark, 

Thomas RB Petersen. 

De nye lokaler er lyse og 

tidssvarende, uden at det virker 

ekstravagant. Kontorpersonalet 

er meget glade og deler rum-

mene to og to og der er parke-

ringspladser lige uden for døren, 

dog noget færre end der var på 

Vægtergangen. 

Taxi 4x27/Cabonline er bygget 

op på fire callcentre placeret i 

København, Aarhus, Frederiks-

havn og Odense. I København 

sidder typisk 2-5 medarbejdere, 

afhængigt af tidspunktet, men 

Taxi 4x27/Cabonline

150 nye vognmænd og 
nye lokaler

der er plads til 7 medarbejdere. I 

Aarhus og Odense sidder der en 

enkelt medarbejder i dagtimerne, 

mens der i Frederikshavn er en 

lidt større bemanding. Hver især 

passer de alle bilerne i hele Dan-

mark via Frogne-systemet, som 

blev implementeret i Cabonline 

forrige år.  

Alle medarbejdere fungerer i 

et samlet flydende callcenter, hvor 

den enkelte medarbejder blot 

skal logge sig på, uanset hvilken 

af de fire byer man befinder sig i.  

Callcenteret i Frederikshavn 

passer dog primært Nordjylland 

og callcenteret i Aarhus tager sig 

mest af Aarhus, ligesom Odense 

er mest koncentreret om Odense 

og Fyn. Opkald videresendes 

automatisk til de andre lokaliteter, 

hvis der er lokal travlhed/optaget. 

De tilsluttede vogne kører i 

København, Odense, Svendborg, 

Sønderborg, Esbjerg og Aarhus, 

mens vognene i Frederikshavn 

passer hele Nordjylland fra Aal-

borg og opefter. Hertil kommer 

nogle biler, der kører flexkørsel i 

Region Midtjylland og i Holstebro. 

I alt ca. 350 biler, hvoraf de 240 

kører i København. Det er ca. 40 

biler mere end da Taxi 4x27 blev 

en del af Cabonline for tre et 

halvt år siden. 

Direktør i Cabonline Danmark, Thomas RB Petersen, foran de nye lokaler på Englandsvej.
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Søren Nicolaisen er fremover ansvarlig for ud-
dannelse i Taxi 4x27/Cabonline og i fuld gang 
med at udvikle PowerPoints og små videoklip, 
som chaufførerne kan hente på YouTube.

betød, at vi lige så stille gled fra 

hinanden”, erindrer Thomas RB 

Petersen, som i stedet stillede 

skarpt et irsk/ engelsk projekt. 

“Et irsk selskab, iCabbi, var i 

2009 gået i gang med at løse et 

telefonproblem for det engelske 

selskab, City Taxi. Frem til 2018 

lykkedes det dem at vokse med 

kunder fra 200 biler til ca. 800 

biler. I dag håndterer iCabbi over 

1 mill. ture om dagen. iCabbi var 

faktisk villige til at lukke lille taxi 

4x27 med kun 300 biler ind, 

fordi vi kunne være spydspidsen 

for en adgang til Norden. Som 

bekendt blev vi i stedet solgt til 

Cabonline og herefter fulgte 

Coronaen, der satte iCabbi en del 

tilbage. Nu er de tilbage og det 

er meget interessant og værd at 

følge med i", forklarer Thomas RB 

Petersen videre og tilføjer: 

De tænker taxi på en hel anden 

måde end de gamle systemer fra 

forrige århundrede. Hvis vi f.eks. 

ønskede at tilkøbe en taxibooker 

hos iCabbi, kunne vi selv være 

med til at udvikle den og efterføl-

gende sætte den til salg i en slags 

App Store, som alle taxiselska-

ber, der anvender iCabbi, har 

adgang til. Det er en spændende 

forretningen og træffe aftaler med 

faglige organisationer på vegne af 

deres chauffører. 

Flere tekniske løsninger 
har været i spil
Op til fusionen med Cabonline 

besluttede vognmændene i Taxi 

4x27 at skifte til det irske iCabbi 

og før det havde man forsøgt et 

samarbejde med Click-a-Taxi, der 

blev til Drivr, dengang det ikke var 

et taxiselskab, men et udviklings-

selskab, som leverede software til 

branchen. 

“Drivr var ikke i stand til at 

levere det system der var aftalt, 

måske fordi de havde for meget 

fokus på egen omsætning i for-

hold til udvikling af de funktioner, 

der skulle gøre os glade. Det 

150 nye vognmænd
Der var en meget stor udskiftning 

blandt vognmændene under 

Coronaen, hvor en lang række 

valgte at gå på pension, mens en 

del andre afhændede deres for-

retning til nye vognmænd for selv 

at skifte branche og endelig var 

der nogle, der gik konkurs. De 40 

nye biler dækker over, at der i de 

seneste tre år er kommet ca. 150 

nye vognmænd til. 

Vognmandsforeningen har 
skruet ned
Taxi 4x27 har i mange år haft en 

særdeles aktiv vognmandsfor-

ening og med Cabonline som de 

nye ejere var der gjort plads til, at 

aktiviteterne i vognmandsforenin-

gen kunne fortsætte i en god dia-

log, hvor vognmændene fortsat 

kunne have indflydelse på deres 

arbejde, men Corona’en satte sit 

præg og i dag er foreningsaktivite-

terne meget lidt synlige. Det har 

tidligere bl.a. altid været vogn-

mandsforeningen, der sørgede 

for at oplære nye chauffører, men 

det sker ikke mere. Derfor har 

Cabonline ansat en medarbejder 

til at tage sig af undervisning og 

kvalitetsforbedring samt tilpas-

ning til de forskellige moduler fra 

Frogne, som Cabonline har valgt 

at tilkøbe. 

Thomas RB Petersen håber at 

vognmandsforeningen fortsat vil 

bestå. Ikke mindst fordi vogn-

mændene bør have en interesse 

i at optræde som en samlet flok 

og derved være med til at udvikle 
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måde at arbejde med tekniske 

løsninger”, erkender Thomas RB 

Petersen, som følger med i alt, 

når det handler om nye tekniske 

løsninger til taxiområdet. 

Cykeltaxi og bus
For flere år siden foreslog direktø-

ren vognmændene, at de skulle 

købe et cykeltaxiselskab, for at 

slippe for alle de korte ture inde i 

city. En tur fra Nyhavn til Rådhus-

pladsen er hurtigere udført på 

cykel end i bil. 

“Vi er nødt til at tænke ander-

ledes, hvis vi stadig vil være her 

og dem der ikke følger med, ta-

ber i den sidste ende. Se også på 

busområdet. Busserne er ved at 

overtage de kommunale opgaver, 

fordi vi ikke har så store køretøjer 

i taxiselskaberne. Tilbage bliver 

nogle få taxiture med få passage-

rer, som det ikke kan betale sig 

for busselskaberne at udføre.  

Man kan selvfølgelig godt vælge 

udelukkende at være et taxisel-

skab, men så skal man være ek-

stra meget dygtig på det, der ikke 

er flex eller kommunal kørsel. Vi 

oplever desværre, at “vognene” 

ikke gider at køre offentlig kørsel, 

fordi priserne er kommet for langt

ned. Priserne er nødt til at komme

op og det kan netop ske ved, at 

den sidste rest af busselskaber-

nes opgaver med en enkelt eller 

to passagerer placeres hos taxisel-

skaber til en rimelig betaling. Det 

kan blive en god forretning for 

begge parter. 

observerer, hvad der sker omkring 

ham og han er god til at komme 

med ideer. Hans job er nu at ud-

danne de nye chauffører og på 

sigt også kvalitetsforbedre og 

efteruddanne medarbejderne i cal-

lcenteret. Lige nu er Søren i gang 

med at producere kursusmateria-

let”, fortæller Thomas RB Petersen. 

Cabonlines historie 
I sin tid blev det daværende Få-

gelviksgruppen med Rolf Karlsson 

i spidsen, solgt for 1,8 milliarder 

svenske kroner til den amerikan-

ske kapitalfond, H.I.G. Capital. 

Fågelviksgruppen indeholdt flere 

store taxiselskaber som bl.a. Taxi 

Kurir, Topcab og Sverigestaxi som 

i dag indgår blandt de mange 

brands i Cabonline fordelt over 

Sverige, Finland, Norge og Dan-

mark med i over 4.600 biler.  

Cabonline Group til salg
Det svenske moderselskab, 

Cabonline Group, er til salg og 

har været det et stykke tid. Den 

nuværende ejer har igennem 

noget tid forsøgt at sælge og der 

har været mange interesserede 

købere. Ingen har endnu slået til, 

men det kan ændre sig meget 

hurtigt. 

“Kapitalfonde har sin egen tid 

inden de skal ud for at investere i 

noget nyt. Derfor er det vigtigt for 

hele organisationen, at der kom-

mer nogle nye ejere ind, der vil 

sætte gang i investeringerne igen 

og investere i nye tidssvarende 

tekniske løsninger, for ikke at hele 

organisationen sander til system-

mæssigt. I Sverige, har man biler, 

der kører med teknik, der er mere 

end 25 år gammelt. Det giver in-

gen mening. Der skal ske noget”, 

påpeger Thomas RB Petersen, 

som for nylig har iværksat et pro-

jekt om kvalitetsudvikling blandt 

medarbejderne.

Uddannelse
Cabonline har ansat Søren Nico-

laisen, som mange nok kender 

som manden, der kæmpede side 

om side med 3F om at få smidt 

Uber på porten. 

”Søren blev ansat på vores Call 

Center, men har nu fået ansvaret 

for chaufføruddannelser hos os. 

Han sidder og udvikler Workshops 

som er korte kursusmoduler, der 

skal løfte førernes kompetencer. 

Søren er en medarbejder, der 

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
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Minibus deluxe.
EQV er en del af Mercedes EQ-familien. En fuldelektrisk version af 
V-klassen, blot med endnu mere komfort og intelligens – som adaptiv 
fartpilot, LED lygter med fjernlysassistent, 10,25" farveskærm med 
MBUX, navigation og parkeringsassistent med bakkamera. Plads er 
der nok af i EQV. Og har du behov for det, kan du få den med op til 7 
passagersæder. Der er også kælet for kundernes komfort, bl.a. med 
et ekstra klimaanlæg bagi. Rækkevidden er op til 350 km (WLTP) 
afhængig af sædekonfiguration, og du kan lade EQV fra 10 til 80 % på 
45 min. Prisen? Fra 595.000 kr. (vejl.) for EQV 300 Avantgarde Lang.

Mercedes EQV 300 Avantgarde, lang. Vejledende kontantpris fra 595.000 inkl. moms og leveringsomkostninger ved indregistrering til taxikørsel. Halvårlig grøn ejerafgift 340 kr. 
Elektrisk forbrug ved blandet kørsel 28,4 (2+2+2 sæder) / 28,8 (2+3+3 sæder) kWh/100 km (WLTP måling). Forbrug kan ændre sig ved valg af evt. ekstraudstyr. CO2-emission 0 g/km 
(lokalt, i forbindelse med kørsel). Der tages forbehold for fejl og/eller ændringer i specifikationer samt priser. Den viste model er vist med ekstraudstyr. Pris gyldig t.o.m. 30.04.2023.
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2,0 

bilbud.dk

Kontakt salgschef 
Peter René Bostrup 
Tlf. 25 735 735 • peter@bilbud.dk

- En del af taxabud.dk

Køb og salg af brugte taxier 

El- og hybridbiler til 
omgående levering!                    

Service i højsædet - Vi har været i branchen i mange år! Vores kunder skal være trygge når de handler med os!

Ring og få et godt tilbud... 

Hurtigt og nemt 

Hurtig handel 
-Gratis, uforpligtende og 
professionel vurdering

Kontant afregning 
-afhentning over hele landet 
› Vi aftaler en pris, overfører penge 
og sender en autotransporter.

Brugte taxier til 
omgående levering!

Trustpilot

Attraktiv taxifinansiering 
rente fra 1,19%

Lige nu - God pris for din brugte taxi



Helle Linnerup, som står bag bl.a. 

Vinderup Taxi ApS og TEA STRUER 

ApS samt Holstebro og Omegns 

Taxi, har siden 2017 betalt over 8 

millioner kroner i udligningsafgift 

for mere end 200 dieselbiler, der 

er registreret i hendes selskaber. 

Det er vel at mærke sket mens an-

dre vognmandsforretninger, Helle 

Linnerup skal konkurrere med, 

ikke har betalt én eneste krone i 

udligningsafgift.

Helle Linnerup savner regelrette 

og ens forhold for alle i branchen 

og forstår ikke hvorfor staten ikke 

administrerer området for udlig-

ningsafgift på en retfærdig måde, 

som vil eliminere al unfair konkur-

rence i branchen.

“Vi kan ikke være konkurrence-

dygtige over for virksomheder, der 

Vognmænd undlader at betale 
udligningsafgift

ikke har de samme udgifter, som 

vi har. Det er tale om en lovpligtig 

afgift. Men det er bare ikke alle, der 

betaler den og når jeg henvender 

mig til SKAT, så får jeg bare en 

sludder for en sladder og besked 

om, at de arbejder på sagen”, 

forklarer Helle Linnerup, som 

tidligere har været i dialog med 

den daværende skatteminister, 

Morten Bødskov.

Skatteministeren forklarer 
reglerne men griber ikke ind 
over uregelmæssigheder
I 2020 skrev den daværende 

skatteminister til Helle Linnerup:

“Afgifterne for køretøjer med 

tilladelse til offentlig servicetrafik, 

taxier og sygetransportbiler er 

harmoniserede. Det betyder bl.a., 

at alle tre kategorier er fritaget for 

registreringsafgift, men er pålagt 

udligningsafgift, hvis de er diesel-

drevne”.

Åbenhed om 
afgiftsbetaling lukket ned
Helle Linnerup er ærgerlig over, 

at Motorstyrelsen har lukket ned 

for en oversigt over, hvad der 

blev betalt i afgift på de enkelte 

køretøjer:

“Det har indtil for nogle må-

neder siden været sådan, at alle 

kunne gå ind på Motorstyrelsens 

hjemmeside og se hvor meget, 

der blev betalt i afgift på en hvil-

ken som helst bil. Det er der nu 

lukket ned for. Dermed kan vi ikke 

længere se om alle betaler den 

afgift de burde”, forklarer Helle 

Linderup.

Køretøjer indregistreres 
som busser
“Vi har kendskab til, at rigtig mange 

vognmænd aldrig har betalt én 

krone i udligningsafgift, fordi de 

slipper afsted med at indregistre-

re deres flexkøretøjer som bus. 

Andre vognmænd har selv rettet 

henvendelse til SKAT om betaling, 

men de har aldrig modtaget en 

opkrævning og tilmed blevet lo-

vet, at de aldrig vil blive opkrævet 

afgift bagudrettet. Det er helt i 

hegnet”, slutter Helle Linnerup.

Motorstyrelsen havde op til 

deadline af dette magasin ikke 

reageret på vores henvendelse 

om en kommentar.

I 2020 skrev den 
daværende skatteminister, 
Morten Bødskov til Helle 
Linnerup:
“Tak for din henvendelse af 29. 

juni 2020 om udligningsafgift for 

køretøjer, der kører med tilladelse 

til offentlig servicetrafik.

Jeg er meget enig i, at enhver 

skal svare sit. Det er kun rimeligt 

ud fra konkurrencehensyn, men 

også af hensyn til fællesskabet. 

Jeg har videresendt jeres henven-

delse til Motorstyrelsen, der har 

ansvaret for, at der betales den 

korrekte afgift af alle køretøjer.

I forhold til dit mere konkrete 

spørgsmål kan jeg oplyse, at ud-

ligningsafgiften ikke er rettet mod 

Helle Linnerup savner regelrette og ens 
forhold for alle i branchen.
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særlige erhverv eller anvendelser.

Udligningsafgiften betales af diesel-

biler og er begrundet i, at der er 

lavere afgift på energien i en 

liter diesel, end der er på ener-

gien i en liter benzin. Udlignings-

afgiften ville således ikke være 

nødvendig, hvis afgiften på benzin 

og diesel pr. mængde energi, var 

den samme.

Forskellen mellem afgiften på 

benzin og diesel pr. mængde 

energi er fastsat af hensyn til 

grænsehandlen med diesel, 

idet højere afgifter vil give en 

betydelig tilskyndelse til at tanke i 

udlandet. Særligt diesel til lastbiler 

er følsomt overfor prisændringer.

Afgifterne for køretøjer med 

tilladelse til offentlig servicetrafik, 

taxier og sygetransportbiler er 

harmoniserede. Det betyder bl.a., 

at alle tre kategorier er fritaget for 

registreringsafgift, men er pålagt 

udligningsafgift, hvis de er diesel-

drevne.

Busser, der anvendes til 

rutekørsel, er imidlertid fritaget for 

udligningsafgift. Afgiftsfritagelsen 

er dog betinget af, at de pågæl-

dende køretøjer alene anvendes 

til rutekørsel eller kørsel, der lige-

stilles med almindelig rutekørsel".

Yderligere 140 millioner 
kroner i ekstraordinært 
tilskud til trafikselskaberne
Regeringen besluttede kort før 

valgudskrivelsen at yde et ekstra-

ordinært tilskud på 140 mio. kr. 

til de regionale trafikselskaber for 

at understøtte kollektiv transport i 

hele landet.

For at understøtte den kollek-

tive transport i hele Danmark har 

regeringen besluttet, at der i 2023 

gives et ekstraordinært energifor-

syningstilskud på 140 millioner 

kroner. Tilskuddet ydes oveni de 

125 millioner, der i september 

blev besluttet at tildele i ekstraor-

dinært covid 19-tilskud.

Store dele af den kollektive 

transport oplever igen fremgang 

i passagertallene efter covid-19. 

De regionale trafikselskaber, har 

dog fortsat udfordringer med pas-

sagertal og de høje energipriser. 

Derfor har selskaberne anmodet 

om støtte for at undgå at ned-

lægge ruter.

Samtidig med de i alt 265 mil-

lioner i ekstraordinært tilskud er 

der indkaldt til møde i november, 

hvor det skal drøftes, hvordan de 

regionale trafikselskaber skaber 

bedre, mere fleksible og attrak-

tive bustilbud for borgere i hele 

landet.

“Der skal være god kollektiv 

trafik i hele Danmark. Derfor har 

vi besluttet at yde et ekstraordi-

nært tilskud på 140 millioner til 

dækning af højere energipriser. 

Beløbet gives oveni de 125 mil-

lioner, der allerede er besluttet 

tildelt til trafikselskaberne som 

ekstraordinært covid 19-tilskud. 

Men det er samtidig afgørende, 

at der kommer flere passagerer 

i busserne. Målet er ikke, at der 

skal køre store tomme busser 

rundt i Danmark, men at dan-

skerne skal finde den kollektive 

transport attraktiv. Derfor er det 

afgørende, at trafikselskaberne 

arbejder målrettet med at sikre at-

traktive tilbud, så situationen ikke 

er den samme de kommende 

år, sagde transportminister Trine 

Bramsen i forbindelse med be-

slutningen.
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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!

Vælg den rigtige vejVælg den rigtige vej
➢ Med Datalogistic er du altid forrest med teknologi og 
 brugervenlighed.

➢ Taxi- og flexkørsel i samme cloud-baserede system.

➢ SumUp betalingsterminal til under 200 kroner i 
 anskaffelse er selvfølgelig integreret.

➢ Fælles revisor-løsning til den årlige indberetning 
 sparer dig for mange mange penge. Persondataloven
 og alle GDPR-regler opfyldes til punkt og prikke.

➢ Cloud-løsningen er effektiv og koster fra 298 kr. pr. 
 vogn pr. måned. Taxiudstyr kan lejes fra 218 kr. pr. 
 vogn pr.  måned.

➢ Ingen binding af lange kontrakter. Vi ved du bliver, 
 når du er tilfreds.



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 26 26 26 • 31 17 19 21 
taxi@verting.dk

Hurtig overtagelse - fra dag til dag

Der bliver inddrevet markant mere 

gæld i Gældsstyrelsens nye ind-

drivelsessystem, PSRM og styrel-

sen passerer allerede nu sidste 

års resultat.

Gældsstyrelsens nye inddrivel-

sessystem PSRM inddriver en 

stadig større del af gælden til det 

offentlige. Det betyder blandt an-

det, at flere personer med gæld 

til det offentlige bliver trukket i 

deres løn eller ydelser, før de får 

pengene udbetalt. 

I denne uge runder systemet 

en milepæl, når de første 10 mia. kr. 

Nyt gældsind-
drivelsessystem 
har inddrevet 
10 mia. kroner

er inddrevet i systemet, siden det 

blev sat i drift.

”Det siger selvfølgelig noget 

om, at det nye inddrivelsessy-

stem grundlæggende virker, når 

vi nu har inddrevet 10 mia. kr. i 

systemet. Der er stor fremdrift og 

det er et afgørende skridt mod 

en normaliseret gældsinddrivelse. 

Det betyder dog ikke, at vi er i 

mål. Der er stadig hårdt arbejde 

forude, og det er vi meget 

bevidste om”, siger fungerende 

direktør i Gældsstyrelsen Henrik 

Rosendahl.
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Cabonline tilbyder
Nyetablerede ApS-selskaber 

indeholdende taxi-tilladelse, 
med overtagelse fra dag til dag.

Vi er tillige behjælpelige med at 
oprette erhvervskonto.

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

Vi køber gerne din 

brugte taxi og 

indfrier restgælden

Nye El-biler og hybridbiler
uden udbetaling
Bl.a. Skoda Enyaq IV og VW ID.4. 

Fra december er vi leveringsdygtige i Toyota BZ4X Active.
Alle med stort batteri til mere end 500 km pr. opladning.

Toyota Corolla Hybrid 1.8

Nu er vi også leveringsdygtige i VW ID.5

Samtlige biler finansieres med nul kroner i udbetaling.



Over halvdelen af alle taxier i Køben-

havns Lufthavn er nul-emissions-

biler, der kører på el eller brint. 

Nye tal viser, at det har været en 

stor succes at give miljøvenlige 

taxier fortrinsret i køen i Køben-

havns Lufthavn. Målet er, at al 

transport til og fra lufthavnen er 

emissionsfri i 2030.  

Sidste sommer var det under 

hver fjerde taxi, der kørte til og fra 

Københavns Lufthavn, som var en 

nul-emissionsbil. Men i dag er tal-

let altså mere end fordoblet: 53 

procent af bilerne er emissionsfrie.

 ”Det er fantastisk, at de fleste 

taxier i Københavns Lufthavn ikke 

udleder CO2. Vi er meget tilfredse 

med udviklingen, som er et vigtigt 

skridt på vejen i at nå vores mål 

om, at trafikken til og fra Køben-

havns Lufthavn er emissionsfri 

i 2030”, siger Kristoffer Plenge-

Brandt, der er trafikchef i Køben-

havns Lufthavn.

Nul-emissions-taxier 
springer køen over
For netop at sætte skub i den 

bæredygtige omstilling har nul-

emissions taxier fået fortrinsret 

i køen i Københavns Lufthavn 

siden efteråret 2019. Det betyder, 

at lufthavnens Taxi Management 

System automatisk screener alle 

taxier, der ankommer til lufthav-

nen og sender nul-emissionsbilerne 

ind foran diesel- og benzinbiler. 

Nul-emissionsbilerne får et for-

spring i køen på helt op til 25 

minutter, som betyder, at det er 

en meget bedre forretning for 

vognmanden at komme til Kø-

benhavns Lufthavn med en taxi, 

der kører på el eller brint.

Danmarks største 
taxiholdeplads
Københavns Lufthavn er Dan-

marks største taxiholdeplads og 

når der hver dag er mellem 

5.000 og 6.000 ture til og fra Kø-

benhavns Lufthavn, har det stor 

betydning, at bilerne er miljøvenlige 

og ikke udleder emissioner. Derfor 

har det været vigtigt for Køben-

havns Lufthavn at skabe de bedste 

rammer for nul-emissionsbilerne.

Ifølge Københavns Lufthavns 

oplysninger, kører hver fjerde 

taxi på landsplan i dag på el eller 

brint. Omkring 1.000 ud af de 

4.300 taxier, der er indregistreret i 

Danmark, er nul-emissionsbiler. 

I Københavns Lufthavn fort-

sætter arbejdet med klimastra-

tegien og det klare mål om, at 

lufthavnen er emissionsfri i 2030 

– det gælder også trafikken til og 

fra lufthavnen. Og senest i 2050 

skal hele driften af lufthavnen 

– inklusive flytrafikken og alle 

de virksomheder, der opererer i 

lufthavnen - være emissionsfri.

Allerede i 
december 2019, 
hvor dette billede 
er taget, var der 
fuld fart på de 
el-drevne biler i 
Københavns 
Lufthavn.

Grønne taxier tager over i 
Københavns Lufthavn

Fakta:
I 2019 valgte København Lufthavn, i samarbejde med taxibranchen, at give 

store tidsfordele til nul-emissionsbiler i taxikøen for at fremme den grønne 

omstilling.

   Taxi Management Systemet er et it-system, der blandt andet registrerer 

alle taxier, som ankommer til Københavns Lufthavn. Ved hjælp af kamera 

og BroBizz får taxien læst sin nummerplade og taxiregistrering, så syste-

met ved hvilken miljøklasse bilen har. Derefter kører taxien til det såkaldte 

depot, hvor den venter på - via store infotavler - at blive kaldt frem i kaper-

rækken ved Terminal 3.

   En nul-emissionstaxi får 25 point ved ankomsten til Københavns Lufthavn, 

hvilket svarer til et forspring på op til 25 minutter. Det vil sige, at hvis en 

dieselvogn ankommer til depot kl. 10 og en nul-emissionsbil ankommer kl. 

10.24, så bliver nul-emissionsbilen kaldt frem i kaperrækken før dieselbilen, 

der ankom kl. 10.
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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! 



Havarikommissionen for Vejtrafik-

ulykker har undersøgt 28 alvorlige 

ulykker med frontalkollisioner på 

landeveje.

Undersøgelsen viser, at ulyk-

kerne i de fleste tilfælde ikke ville

være sket, hvis trafikanterne havde 

været opmærksomme, veludhvi-

lede og uden påvirkning af rus-

midler. Op mod 70 procent af 

ulykkerne kunne sandsynligvis 

have været undgået, hvis trafikan-

ten havde haft en bil med vogn-

baneassistent og op mod 40 pro-

cent kunne muligvis have været 

undgået, hvis landevejene havde 

haft rumleriller i midten.

Umiddelbart er det en smal 

sag at køre på landevejenes lange, 

lige strækninger. De færreste tæn-

ker nok på, at en modkørende i 

løbet af et splitsekund kan køre 

over midterlinjen, eller at de selv 

ved blot få sekunders uopmærk-

somhed kan havne i den mod-

gående vognbane. Og når det 

sker, går det ofte rigtig galt, for når 

Rumleriller og
vognbane-
assistent 
redder liv

man kører med landevejshastig-

hed, bliver kollisionerne meget 

voldsomme.

Undersøgelsen viser, at flere af 

ulykkerne kunne være forhindret. 

Ulykkerne, hvor 17 mistede livet 

og 13 kom alvorligt til skade, 

skete i perioden september 2020 

til november 2021.

Uopmærksomhed, træthed 
eller søvn medvirkede 
til over halvdelen af 
ulykkerne
I langt de fleste af undersøgel-

sens frontalkollisioner kom en 

fører uforvarende over i den 

modgående vognbane. I mere 

end halvdelen af tilfældene skete 

det, fordi de sad i deres egne 

tanker eller var distraherede og i 

nogle tilfælde også var trætte eller 

faldt kortvarigt i søvn. Ingen førere 

havde kørt i lang tid forud for 

ulykken, højst halvanden time. De 

fleste ulykker skete på hverdage i 

dagtimerne.

Påvirkning medvirkede 
til cirka en fjerdedel af 
ulykkerne
I cirka en fjerdedel af ulykkerne 

kom førerne til at køre over i den 

modgående vognbane, fordi de 

var påvirkede af narko, medicin 

eller alkohol. I de fleste af disse 

tilfælde var der indikationer på, 

at førerne havde et misbrugspro-

blem. 

I knap en femtedel af 
ulykkerne mistede en fører 
herredømmet
I knap en femtedel af ulykkerne 

mistede en fører herredøm-

met og havnede i modgående 

vognbane. Oftest var det samtidig 

deres uopmærksomhed, der 

medvirkede til, at det gik galt, og 

de var i nogle tilfælde ikke erfarne 

eller rutinerede nok til at redde 

sig ud af situationen med en 

hensigtsmæssig manøvre. 

Kun i to tilfælde skete ulykken, 

fordi en fører bevidst kørte over i 

den modgående vognbane. I det 

ene tilfælde for at overhale, i det 

andet for at gennemkøre en skarp 

kurve med højere fart. 

Vognbaneassistent og 
rumleriller ville have 
hjulpet
Havarikommissionen vurderer, at 

op mod 70 procent af frontalkol-

lisionerne sandsynligvis kunne 

være forebygget, hvis den fører, 

der kom over i forkert vognbane, 

havde haft en vognbaneassistent, 

som aktivt drejer rattet, når man 

er på vej til at køre ud over mid-

ter- eller kantlinjer (Emergency 

Lane Keeping System).

Et ”Emergency Lane Keeping 

System” findes allerede i mange 

nyere personbiler og bliver et EU-

krav på nye person- og varebiler 

fra juli 2024. 
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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
• Bagagerumskapacitet 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 
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NT har besluttet, at takster for 

de åbne produkter i flextrafikken 

samt Flexhandicap skal justeres. 

Baggrunden er et ønske om at 

begrænse nettotilskuddet til de 

åbne produkter og flexhandicap, 

der finansieres af de nordjyske 

kommuner.

Det estimeres, at takstæn-

dringerne i Flextrafikken giver 

kommunerne et øget provenu på 

knap 1,8 mio. kr., som NT derved 

undgår at opkræve fra kommu-

nerne som øget tilskud.

NT sender takstændringer i 
flextrafikken i høring

De foreslåede takstændringer for 

Flextur, Plustur og Flexhandicap 

udsendes i høring, inden endelig 

beslutning om takster i flextrafik-

ken træffes på bestyrelsesmøde 

den 27. oktober 2022. I takst-

ændringerne for flextrafikken 

indarbejdes en reguleringsme-

kanisme, så taksterne reguleres 

efter prisudviklingen.

Flextur
Flexturtaksterne omfatter i dag 3 

forskellige kilometertakster i land-

områder, én særlig takst 

i byområder, én 

særlig takst 

for 

kommuneoverskridende rejser 

samt én særlig nattakst. Herud-

over er der en lang række forskel-

lige satser for minimumsbetaling i 

de forskellige flexturstakster, som 

hæves.

Kilometertaksterne for flextur 

gøres mere simple og erstattes af:

•Én Landtakst (6.00 kr. pr. km)

•Én Bytakst (12.00 kr. pr. km)

•Én Nattakst (24.00 kr. pr. km)

Medrejsende skal betale fuld pris 

som de øvrige kunder i Flextur, 

hvor medrejsende i dag betaler 

en reduceret takst. Dog fasthol-

des, at en betalende voksen kan 

tage op til to børn under 12 år 

med gratis, ligesom i den øvrige 

kollektive trafik. Takststignin-

gen for Flextur giver et øget 

provenu på knap 1,1 mio. kr. 

i forhold til Budgetforslag 

2023, som NT derved 

undgår at opkræve fra 

kommunerne som øget 

tilskud.

Plustur
Taksten for Plustur har 

tidligere været fastsat 

ud fra et princip om, at 

Plustur er en del af en 

kollektiv trafikrejse, der inklude-

rer bus eller tog. NT ønsker, at 

Plustur integreres i den kollektive 

trafik og betales som én samlet 

rejse, med én samlet pris. 

Flexhandicap
Kilometertaksten fastholdes på 

nuværende niveau (4,50 kr. pr. 

km), men at minimumsbetalin-

gen hæves fra 35 kr. til 45 kr. 

Herudover forslås, at medrej-

sende betaler fuld pris som de 

øvrige kunder i Flexhandicap, hvor 

medrejsende i dag betaler en 

reduceret takst. En betalende vok-

sen kan tage op til to børn under 

12 år med gratis, ligesom i den 

øvrige kollektive trafik. Visiterede 

ledsagere er forsat gratis.

Takstændringen for Flexhan-

dicap giver et øget provenu på 

knap 0,7 mio. kr. I forhold til Bud-

getforslag 2023, som NT derved 

undgår at opkræve fra kommu-

nerne som øget tilskud.

Ændringerne for NT's takster 

med busser og tog gælder pr. 15. 

januar 2023.
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Bliv vognmand hos DRIVR 
fra dag til dag

Vi har en færdigmonteret 
brintbil og en taxitilladelse 

i et ApS klar til dig!

Lige nu har vi færdigmonterede brintbiler klar til levering og
anpartsselskaber indeholdende en taxitilladelse

Det betyder, at du nærmest fra dag til dag kan komme i gang 
med din egen vognmandsforretning og køre som 

taxivognmand hos DRIVR

Kontakt OWNR Manager, Kenn Hansen på tlf. 26353534 
eller ownr@drivr.com
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Når man kører sammen, kan man 

spare udgifter til benzin, få biler 

væk fra vejene og skåne klimaet. 

Men hvor mange penge kan man 

egentlig putte i lommen? Det kan 

Vejdirektoratets ”samkørselsbereg-

ner” svare på. Beregneren er en 

del af kampagnen for samkørsel 

”Hvorfor ikk’ følges, når 

vi skal samme vej”.

Når danskerne kører 

til og fra arbejde, sidder 

der i gennemsnit blot 

1,08 personer i bilen. 

Det er en unødvendig belastning 

af både klimaet og ikke mindst 

pengepungen.

Vejdirektoratet har derfor lan-

ceret kampagnen ”Hvorfor ikk’ 

følges, når vi skal samme vej”, der 

skal få os alle sammen til at åbne 

Bilister kan spare store summer 
ved at køre sammen

øjnene for nye måder at komme 

rundt på.

Som en del af kampagnen har 

Vejdirektoratet fået udarbejdet en 

samkørselsberegner, hvor pendlere 

og andre nysgerrige sjæle kan 

indtaste deres oplysninger og få 

syn for, hvor mange penge og hvor 

meget CO2 de kan spare ved at 

køre sammen med andre. Trans-

portminister Trine Bramsen siger:

”Der er et rigtigt stort potentiale 

i samkørsel. Ikke mindst nu, set i 

lyset af energikrisen. Og der er 

mange ledige sæder i bilerne, når 

danskerne kører til og fra arbejde. 

Det er ikke alle, der kan få det til 

at fungere med samkørsel. Men 

for mange er det en oplagt mulig-

hed. Med samkørselsberegneren 

kan man se, hvor store gevin-

sterne er både for pengepungen 

og for klimaet.

”Samkørselsbereg-

neren er et værktøj, der 

kan gøre gevinsterne 

ved at give andre et lift 

mere konkret for alle 

dem, der kører til og 

fra arbejde eller andre aktiviteter, 

og ikke mindst for de hundredtu-

sindvis af solopendlere, der triller 

alene rundt på vejene hver dag.

Afdelingsleder Andreas Egense, 

Vejdirektoratet, siger:

”Samkørselsberegneren kan 

"Hvis billisterne efterlever 
samkørsel vil der være mere 

plads på vejene"

være en øjenåbner for mange 

pendlere, der måske ikke ved, 

hvor meget der faktisk er at vinde. 

Hvis du tager to gennemsnitlige 

bilpendlere, der har 42,5 km til 

og fra arbejde, så vil de til sam-

men spare cirka 24.000 kroner 

om året, hvis de begynder at køre 

sammen. Og på klimakontoen 

vil de spare cirka 1.300 kg CO2, 

hvilket svarer til, at de hver især 

dropper en årlig flyrejse eller den 

ene holder op med at spise kød. 

Gevinsterne er altså store, så det 

er bare med at komme i gang. I 

begyndelsen kræver det måske 

en smule overvindelse at gøre op 

med de gamle vaner, men hver 

eneste bilpendler vil gøre en for-

skel med blot få samkørselsdage 

hver uge.



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

El minibus 

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

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

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

- efter dine ønsker og behov
Taxa - Flexkørsel - Sygetransport - VIP

Maxus e-Deliver 9
Fra kr. 695.000,- 

eksl. moms         

B



Ejner Hessel A/S overtager Evo-

Bus Danmark og bliver dermed 

importør af Daimler Busser i 

Danmark. 

Familievirksomheden Ejner 

Hessel A/S vil i fremtiden over-

tage forretningen for både import, 

salg og eftermarked af Mercedes-

Benz og Setra busser i Danmark. 

De to virksomheder afsluttede 

forhandlingerne i starten af septem-

ber 2022 og afventer nu konkur-

rencemyndighedernes godken-

delse.

Sammen med forretningen 

overtager Ejner Hessel A/S også 

de nuværende 37 ansatte hos 

EvoBus Danmark. Om salget ud-

taler de to parter.

Roman Biondi, salgsdirektør 

hos Daimler Busser:

”Vi har et konstant blik for at 

forbedre effektiviteten og optimere 

salget i vores forretning samt for 

eftermarkedet. Med Ejner Hessel 

A/S har vi fundet en dygtig im-

portør for det danske marked. 

Virksomheden er en succesfuld 

og erfaren aktør i detailledet for 

vores branche. Vi ser frem til et 

Ejner Hessel overtager importen 
af EvoBus og bliver importør af 
Daimler busser i Danmark

tæt og udbytterigt samarbejde 

mellem vores to virksomheder”.

Benjamin Mahr, direktør hos 

Ejner Hessel A/S:

”Vi ser frem til at etablere end-

nu et stærkt og langsigtet sam-

arbejde med Daimler Trucks. 

Mercedes-Benz og Setra er to 

stærke brands i markedet for bus-

ser og er vi er stolte over at skulle 

repræsentere dem på det danske 

marked. Samtidig glæder vi os til 

at byde de 37 dygtige og erfarne 

medarbejdere velkommen i 

Hessel-familien. Sammen vil vi 

levere den højeste service for 

både nuværende og fremtidige 

kunder. Denne overtagelse vil, 

sammen med den kommende 

importørrolle for Daimler Trucks, 

styrke Ejner Hessel A/S’ position 

i markedet for den tungere trans-

portindustri”.

Aftalen skal godkendes af konkur-

rencemyndighederne og forven-

tes at træde i kraft i 2023.
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Foreningen Dansk Cykelturisme 

har fået til opgave at udvikle 

og drive den nye hjemmeside, 

der er planlagt til at stå klar i 

begyndelsen af det nye år.

I 1990’erne blev Danmark 

det første land i verden til at 

få et sammenhængende net 

af nationale cykelruter. Siden 

er stort set hele Europa fulgt 

med og har udviklet tilsvarende 

nationale cykelruter. 

Det danske rutenet har 

tilmed været forbillede for det 

europæiske rutenet, EuroVelo, 

der i dag forbinder Europa i et 

netværk af cykelruter fra nord til 

syd og fra øst til vest.

I ”Cyklens år 2022” har 

Vejdirektoratet rettet et særligt 

fokus på de 11 nationale cy-

kelruter. Transportminister Trine 

Bramsen siger:

”Vi skal gøre det så nemt 

som muligt at tage cyklen. 

Både til hverdag og til oplevel-

ser i hele landet. De nationale 

cykelruter forbinder Danmark 

på kryds og tværs. De viser det 

bedste frem, som cykeldan-

11 nationale cykelruter får 
egen hjemmeside

mark har at byde på. Og med 

den nye hjemmeside bliver 

det meget lettere at planlægge 

cykelturen på en af de smukke 

cykelruter i Danmark”.

En del af midlerne skal 

blandt andet gå til at løfte den 

digitale formidling af de natio-

nale cykelruter. Det er forenin-

gen Dansk Cykelturisme, der 

har fået til opgave at udvikle 

og drive den nye hjemmeside. 

Direktør Jesper Pørksen, Dansk 

Cykelturisme, siger:

”Det er rigtig gode nyheder 

for den stigende gruppe af 

cyklister, som gerne vil opleve 

Danmark fra en cykelsadel. Vi 

har nu mulighed for at lave 

en hjemmeside, der samler al 

relevant information om de 11 

nationale ruter – og som samti-

digt skal inspirere endnu flere til 

at komme afsted. Det fortjener 

både ruter og brugere”.

Inden næste cykelsæson 

for alvor begynder til foråret, vil 

cyklister derfor kunne finde de 

nationale cykelruter samlet i ét 

univers. Her vil der være ad-

gang til rutebeskrivelser, down-

load af GPS-spor, gode råd til 

cykelturen og meget mere.

Hjemmesiden forventes at 

være færdig i begyndelsen af 

det nye år og det er planen, at 

den senere skal udbygges med 

øvrige ruter og turforslag.

Afdelingsleder Marianne 

Foldberg Steffensen, Vejdirekto-

ratet, siger:

”Danmark har et stort poten-

tiale som international cykelde-

stination, men god infrastruktur 

gør det ikke alene. Det er derfor 

vigtigt, at vi får fortalt om alle 

de skønne cykeloplevelser, 

vi har i landet. Det kan den 

nye digitale formidling af de 

nationale cykelruter være med 

til at løfte”.

De nationale cykelruter er:
 

Vestkystruten fra Rudbøl til Skagen (560 km) 

Hanstholm-København (420 km)

Hærvejsruten mellem Padborg og Frederikshavn (450 km)

Søndervig-København (310 km)

Østkystruten fra Sønderborg til Hulsig (650 km) 

Esbjerg-København (330 km)

Sjællands Odde-Rødbyhavn (240 km)

Østersøruten, der er inddelt i 14 små etaper (820 km)

Helsingør-Gedser (290 km)

Bornholm rundt (105 km)

Limfjordsruten, der går rundt om Limfjorden (610 km)

De nationale cykelruter strækker sig over cirka 3.500 km. 
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Halvdelen af bilisterne oplever 

ofte, at bilen bagved kører alt for 

tæt på dem og ikke holder nok 

afstand. Ud over at det er ulovligt 

og farligt, skaber det også irritation 

og nervøsitet hos dem, det går 

ud over, viser undersøgelser fra 

Rådet for Sikker Trafik.

Det er vigtigt, at man holder 

god afstand til køretøjet foran. 

Ifølge loven skal der altid være så 

god afstand, at der ikke er risiko 

for at køre ind i den forankøren-

de, hvis vedkommende pludselig 

standser eller sætter farten ned. 

Men det er langt fra alle bilister, 

der holder den nødvendige 

afstand. I en ny undersøgelse, 

som Rådet for Sikker Trafik og 

Epinion har gennemført i august 

og september, svarer 49 % af 

bilisterne, at de meget ofte eller 

ofte oplever, at bilen bagved kører 

Kører du for tæt på bilen foran er du årsag irritation og nervøsitet

Påkørsler bagfra er årsag til 
ca. hver 6. dræbte og alvorligt 
tilskadekomne i motorkøretøjer

for tæt på dem, når de kører på 

landevej eller motorvej. 

Lidt over halvdelen af bili-

sterne svarer dog også, at de ikke 

selv ved, hvor meget afstand de 

skal holde til biler, som de kører 

bagved. 

Adfærd skaber irritation og 
farlige situationer
I en anden undersøgelse har 

Rådet for Sikker Trafik spurgt 

bilisterne, hvorfor de nogle gange 

kører for tæt på andre bilister, og 

hvad det gør ved dem, som det 

går ud over.

I undersøgelsen svarer hver 

tredje af dem, der kører for tæt 

på andre biler, at de gør det for at 

få bilen foran til at køre hurtigere 

eller trække ind til højre. Ud over 

at den adfærd er ulovlig, så viser 

undersøgelsen også, at det opfat-

tes som ubehageligt, irriterende 

og stressende for mange af dem, 

der oplever det. Og hvis man 

føler sig presset til at trække ind til 

højre, selv om der ikke er ordent-

lig plads til det, så kan det føre til 

farlige situationer, advarer Rådet 

for Sikker Trafik. Derfor er anbefa-

lingen, at man tager den med ro 

og holder god afstand, selv om 

man gerne vil hurtigere frem.

Bøder og betinget 
frakendelse af kørekort
Påkørsler bagfra er årsag til ca. 

hver 6. dræbte og alvorligt tilska-

dekomne i motorkøretøjer og er 

den tredjehyppigste ulykkessitua-

tion efter eneulykker og frontalkol-

lisioner, viser tal fra Vejdirektora-

tet. Det er derfor også et område, 

som politiet har opmærksomhed 

på.

Politiet møder alt for ofte bilister, 

som med vilje presser den foran-

kørende ved at køre for tæt på. 

Samtidig møder de bilister, som 

tror, at deres evner til at foretage 

en nedbremsning sagtens kan 

redde dem fra en påkørsel, selv 

om de kører meget tæt på for-

ankørende. Men desværre ender 

det alt for ofte i en meningsløs 

ulykke og politiets civile videokø-

retøjer dokumenterer alt for ofte 

for tæt kørsel

Det koster et klip i kørekortet 

samt en bøde på 2.000 kroner 

samt 500 kroner til Offerfonden, 

hvis man kører for tæt på den 

forankørende. 

Hvis man kører meget tæt, kan 

man også få en betinget fraken-

delse af kørekortet.
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Express 5 flyder
 
Målt på biler og passagerer 
er Express 5 verdens største 
hurtigfærge. Den er netop 
blevet søsat hos Austals hur-
tigfærgeværft i Filippinerne.

Færgen kan rumme helt 
op til 1.610 passagerer og 
kan sejle med 451 biler på 
de to vogndæk.

Molslinjen overtog besejlingen af Bornholm i efteråret 
2018 og siden har øen i Østersøen været flittigt besøgt 
af turister fra både Danmark og udlandet. Interessen for 
Bornholm har været så stor, at kapaciteten på færgeru-
ten hurtigt blev udfordret og derfor besluttede Molslin-
jen sammen med Transportministeriet allerede i 2019 at 
afgive ordre på byggeriet af Express 5.

Arbejdet med at gøre Express 5 helt færdig fortsæt-
ter nu på vandet. Færgen skal efter planen afleveres til 
Molslinjen omkring årsskiftet 2022/2023. Herefter skal 
færgen sejles den lange vej hjem til Bornholm og hjem-
havnen i Rønne, hvor Express 5 efter planen skal have 
sin første tur med passagerer den 20. marts 2023.

Rundt omkring.....

31 nye el-busser ruller ud i Vejle 
og omegn
Tide Bus Danmark overtager den 16. oktober 2022 over-
driften af i alt 20 bybusser og 11 busser på 200-ruterne 
mellem byerne

Indsættelsen af de nye busser sker i forbindelse med 
et køreplansskifte i Vejle samme dag.

Bybus-systemet tilføres to ekstra busser for, at der kan 
komme bybusbetjening til bl.a. Grundet, Tirsbæk bakker 
og Engum.

Brint-busser sat til salg 

Efter to års test af tre brint-busser har Region Nordjyl-
land valgt at sætte busserne til salg. 

De tre brint-busser og et brinttankanlæg har været 
brugt af Region Nordjylland og Aalborg Kommune 
siden marts 2020, men er ifølge TV2 Nord nu teknisk 
overhalet af el-busser, som er både billigere og bedre 
for miljøet.

Driftsmæssigt er det for dyrt at køre med brint-busser 
sammenlignet med de andre alternativer, der er på 
markedet.

I denne sommer 
blev der under Nord-
jyllands Trafikselskab 
indsat 90 el-busser.

Mørups Turistfart konkurs
 

Ifølge Herning Folkeblad er Mørups Turistfart gået kon-
kurs og Herning Turist har overtaget aktiviteterne. 

Det betyder at 15 ud af de 20 ansatte chauffører følger 
med over Herning Turist, som bl.a. overtager 13 skoleru-
ter i Herning og 4 i Skjern.

Allan Mørup fortæller til Herning Folkeblad, at det 
var SKAT, der sagde stop, da firmaet ikke kunne betale 
corona-lånene tilbage.


