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ADVOKATER

KURSER/UDDANNELSE

REVISION OG BOGFØRING

Carsten Bo Nielsen, Advokat (L)

AMU SYD

Taxiregnskab - kontakt Finn Krogsbøll

Nørre Voldgade 88,3, 1358 København K
Tlf. 50 24 00 58, mail: cbn@aruphvidt.dk

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

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

Autoglas

Buskort - BAB - Flex

TaxiRiget ApS

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

Nykredit Leasing A/S

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

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

Postboks 20, Gladsaxevej 363, 2., DK - 2860 Søborg
Tlf. 70 20 95 50 - fax 70 20 95 60
nykreditleasing@nykredit.dk
www.nykreditleasing.dk

Vognmmandsspecialisterne ApS
Islandsvej 5, 7100 Vejle
BUS & GODS vognmandskurser
www.blivvognmand.dk -tlf. 2234 0500

RTT

FORENINGER/FAG.ORG.

MERCEDES SERVICE/PLADE

Telecenter Midt v/ Stig Nielsen

Arbejdsgiverforeningen KA

Gørløse Auto Import ApS

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

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

Transformervej 4, 2860 Søborg
Tlf.: 44 53 55 15 - Fax 44 53 55 17
Tagtækkervej 4, 8800 Viborg
Tlf.: 86 62 34 44 - 40 52 34 44

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

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
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Vognmand fik uberettiget
beslaglagt taxi på grund
af chaufførs vanvidskørsel

Politiet beslaglægger stadig flere

enligkørende vognmænd, som jo

lede om at betale for en chauf-

hæve kontrakten med vognman-

og flere køretøjer som følge af

nok skal passe på ikke at miste

førs hastighedsovertrædelse, men

den. I svaret fra leasingselskabets

vanvidskørsel og i flere tilfælde

deres køretøj.

hjælpe en vognmand, som uden

advokat, blev det anført, at Merce-

skyld var havnet i en forfærdelig

des-Benz Finans var indstillet på,

klemme.

at leasingaftalen kunne genop-

er det en uskyldig bilejer, der

Claus Rubek Jørgensen, for-

rammes på pengepungen, når

mand for vognmandsforeningen i

vedkommende stiller en bil til rå-

Taxi 4x27, ønsker svar på, hvad en

dighed over for en anden person.

vognmand stiller op, for at undgå

Reddet på målstregen

Finans blev holdt skadefri for

at komme i en sådan situation

Claus Rubek Jørgensens henven-

omkostningerne forbundet med

vognmand i Taxi 4x27, som fik be-

og efterlyser rimelighed omkring

delse til advokat Carsten Brink

sagens behandling, som omfatter

slaglagt sit køretøj på grund af en

hvem der bliver straffet:

bar frugt. Advokatens skrivelse var

udlevering fra politiet, transport

Det samme skete for en

chaufførs alt for høje hastighed.

tages mod, at Mercedes-Benz

en stor hjælp for vognmanden.

af bil, indskrivning hos Bilsalg mv.

Den pågældende chauffør -

til, at vi skulle forsøge at hjælpe

Carsten Brink anførte, at der i den

på sammenlagt 20.000 kroner,

en 56-årig mand, blev i Køben-

vognmanden ud af den forfær-

nye lov af 27. marts 2021 om kon-

samt at vognmanden selv henter

havn for ca. en måned siden målt

delige situation, han var havnet i.

fiskation som følge af vanvidskørsel

køretøjet hos Bilsalg.

til en hastighed på 124 km/t på

Det var vigtigt, at vi gjorde noget

udtrykkeligt i § 2 står anført, at

en strækning, hvor der kun må

her og nu, for vognmanden hav-

konfiskation ikke kan ske af biler,

en omkostning på 20.000 kroner

køres 60 km/t

de ingen bil og hans forretning

der anvendes af andre end ejeren

samt tab af en måneds omsæt-

var uden varsel pludselig blevet

af køretøjet i situationer, hvor bi-

ning på en bil, der ifølge loven

sikrer man sig som vognmand,

lagt ned. Men hvordan det skulle

len er leaset på en aftale indgået

ikke kunne beslaglægges, da

mod at miste sit køretøj og der-

gøres, overlod vi til vores advokat,

inden den 16. december 2020.

leasingaftalen var indgået i 2019

med sit levebrød. Konsekvensen

Carsten Brink, som hurtigt sendte

Advokat Carsten Brink gik i

- altså lang tid før skæringsdatoen

kan meget let være, at ingen

et indsigelsesbrev i forbindelse

dialog med leasingselskabets ad-

tør sætte chauffør på sin bil og

med politiets beslaglægning”,

vokat og påpegede, at det var i al-

dermed forsvinder jobbet som

fortæller Claus Rubek Jørgensen

les interesser, at leasingselskabet,

taxichauffør til fordel for flere

og understreger, at det ikke hand-

Mercedes-Benz Finans, undlod at

Spørgsmålet er så, hvordan

“Jeg fik bestyrelsens opbakning
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Vognmanden står tilbage med

den 16. december 2020.

Automotive air purifier

Giv din kunder sund
og ren luft på turen.

DKK
699,Ekskl. moms

Philips GP5611 luftrenser til biler:
• Reducere risikoen for corona- og influenza virus
• Indfanger og fjerner skadelige luftbårne mikrober med UV-C-lys
• Neutraliserer effektivt lugte og gasser 24/7 (selv i off mode)
• Bilens indvendige luft rengøres på ca. 10 minutter
• Let at bruge: automatisk betjening, bærbar, USB-forbindelse
Inkluderer to GOPure-vinduesmærkater.
For flere detaljer plus din ordre:
• shop.philips-butikken.dk
• Password: gopure
• Priser på webshoppen er inkl. moms (DKK 873,75)

Automotive

Vejledende udsalgspris

Denne bil er udstyret med Philips GoPure luftrenser:

DKK 959,- ekskl. moms

Sund og renere luft indeni,
for din sikkerhed og komfort
100

philips.com/gopure

Få to bilvinduesmærkater + én gratis
EM fodbold pr. GoPure som købes
(for fodboldene: så længe bolde haves)

philips.com/GoPure

Grøn omstilling på flexområdet
FynBus har sat et forberedende

skal udfases over en årrække for at

arbejde på flexområdet i gang

kunne leve op til de krav, der stil-

sammen med Sydtrafik og Midt-

les i CVD. Det må også forventes,

trafik om en kommende hand-

at der kommer nærmere retnings-

lingsplan for at følge regeringens

linjer fra de danske myndigheder.

ambition om en 70% reduktion
af CO2-udledningen i 2030. Det

Diesel-biler

sker i samarbejde med branche-

Dieselbilernes nuværende krav

foreningen Dansk Persontrans-

har haft virkning siden 31.12

port.

2020 og de vil ikke kunne opfylde

Bestyrelsen for Fynbus har

kravet i CVD, gældende fra 2025,

netop fået forelagt en orientering

hvor udledningen fra en ”ren bil”

for en grønnere fremtid på flex-

højest må være 50 g CO2 pr. Km.

området, som vi her bringer ud-

I det omfang dieselbiler skal være

drag af.

en del af flåden frem til 2030,

Det primære regelgrundlag

kan en reduktion af CO2-udled-

er for øjeblikket Clean Vehicle

ningen i praksis kun opnås ved

Directive (CVD) som fastlægger

anvendelse af bio-diesel.

Der er efterhånden indsat en del "grønne" elbiler i flextrafiken. FynBus har sat et forberedende
arbejde på flexområdet i gang sammen med Sydtrafik og Midttrafik om en kommende handlingsplan for at følge regeringens ambition om en 70% reduktion af CO2-udledningen i 2030.

at følgende krav til flextrafik:
minimum 37,4% af biler udlede

Batteridrevne el-biler
(emissionfrie)

Små liftbiler (vogntype 4), som

maksimalt 50g CO2 pr. km.

Det vurderes for nuværende, at

udgør ca. 10% af flåden:

nuværende kontraktperiode med

Indtil udgangen af 2025 skal

Disse parametre testes i

Fra 1. januar 2026 og til udgan-

der fortsat vil være udfordringer

Rækkevidde er for kort, og svarer

2 forsøgsbiler, der er stationeret i

gen af 2030 skal minimum 37,4%

med en effektiv drift baseret på

til de store liftbiler (ca. 150-250

Middelfart. Det vurderes allerede

af biler udlede nul CO2 pr. km.

el-biler, dog afhængigt af vogn-

km)Tophastigheden er tilstræk-

nu, at der skal tages særlige

type. Situationen i øjeblikket

kelig (130 km/t)Ladetiden er

hensyn til disse biler i den daglige

vurderes således:

tilfredsstillende. Det vil tage ca.

planlægning. Hvis dette bliver

30 minutter at lade bilen op til

generelt gældende for el-biler i

80% batterikapacitet

en periode, vil flextrafikken samlet

En del af bilerne er ikke omfattet af direktivet. Det gælder M1
køretøjer indrettet til kørestols-

Den teknologiske udvikling

Store liftbiler (vogntyperne
5, 6 & 7), som udgør
ca. 25 % af flåden:

Bil-teknologien er under hastig

Rækkevidde er for kort (ca. 115-

udvikling, og der udbydes stadigt
flere hybrid- og el-biler i markedet.

transport, dvs. liftbiler.

set blive dyrere.

Ladeinfrastruktur

230 km)

Små vogne (vogntype 2),
som udgør ca. 65% af
flåden:

Tophastighed er for lav (80-100

De små biler, svarende til person-

infrastrukturen ikke tilstrækkelig

Samtidig består flåden af flexbiler,

km/t)

biler af typen sedan og stationcar

til at understøtte en omstilling

med meget få undtagelser, i øje-

Det vil tage op til 5 timer at lade

har en tilstrækkelig tophastighed

blikket af dieselbiler. Disse biler

bilen op til 80% batterikapacitet

og rækkevidde.
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På nuværende tidspunkt er lade-

fortsættes næste side

Nogle af de nøglespørgsmål der skal belyses
Hvornår skal branchen overgå til biler, der lever op til nye krav?
Hvordan sikres den bedst mulige udnyttelse af eksisterende
materiel, inden det udfases?
Hvilke kontraktlige virkemidler kan bedst understøtte grøn
omstilling, herunder overvejelser om forskellige kontraktlængder,
funktionskrav og bonusmodeller?

til batteridrevne el-biler, da der

kørsel ved lav hastighed – og til

lang rækkevidde og hurtig optank-

i kraft 1. marts 2023. Udbuddet

allerede er ved at opstå knaphed

samme formål som ved mild-

ning af drivmiddel.

skal offentliggøres i maj 2022.

på ladepunkter i forhold til privat-

hybrider. Plug-in hybrider bruger

bilismen. En tvunget omstilling

generelt 50- 70% mindre brænd-

Plan for grøn omstilling på
flexområdet

foreningen Dansk Persontrans-

af den kommercielle transport til

stof til at gennemgå test under

Trafikselskaberne Sydtrafik, Midt-

port, med henblik på at involvere

batteridrevne el-biler vil bidrage

WLTP-normen end sammenligne-

trafik og FynBus er fælles om at

vognmændene i den grønne

yderligere til knapheden, da kom-

lige konventionelle biler.

udbyde flexkørslen, primært på

omstilling, så overgangen bedst

grund af den siddende patient-

muligt tager hensyn til virksom-

mercielle køretøjer generelt vil

Selv om praktisk anvendelse

FynBus har kontakt til branche-

have behov for at lade oftere, og

viser, at hybridbilerne er mindre

transport for Region Syddan-

hedsøkonomi, driftsikkerhed,

dermed vil optage en større del af

brændstofeffektive end det der

mark og Region Midtjylland. De

samfundsøkonomi og miljøkrav.

ladestanderne.

er angivet i normen, er disse

nuværende 2-årige kontrakter

køretøjer stadigt mere brænd-

udløber i februar 2023. Trafiksel-

er under udbygning. Udbygnin-

stofeffektive end konventionelle

skaberne påbegynder i august

gen understøttes dels af en pulje,

biler, og kan dermed bidrage til at

2021 forberedelse af udbuddet

der giver tilskud til oprettelse af

nedbringe CO2-udledningen.

af de kontrakter, der skal træde

ladestandere enkeltvist, samt af

Der er pt. et stort udvalg

Ladeinfrastrukturen i Danmark

en direkte statslig infrastrukturplan

af plug-in hybridbiler til privat

for lynladekapacitet. Hvorvidt ini-

brug, men kun få kommercielle

tiativerne er tilstrækkelige til at un-

køretøjer. Det forventes dog, at

derstøtte en storstilet omlægning,

udbuddet af plug-in hybrider i

er endnu ikke klarlagt, så der bør

kassevogns- og minibussegmen-

også overvejes alternative biltyper

tet vil øges væsentligt, da det er

til at understøtte grøn omstilling

lettere og billigere at fabrikere et

på flexområdet.

brugbart lavemissions-køretøj af
denne type, end det er at udvikle

Hybrid-biler (lavemission)

og producere en brugbar emis-

Mildhybrider, der akkumulerer

sionsfri variant.

bremsekraft til el og anvender
den akkumulerede strøm til at

Brint-biler (emissionsfrie)

nedbringe brændstofforbruget

Brintteknologien er på nuvæ-

ved acceleration. Mildhybrider

rende tidspunkt ikke et indsats-

bruger generelt 10-20% mindre

område for bilproducenter. Det er

brændstof til at gennemgå test

udelukkende Honda og Toyota,

under WLTP-normen end sam-

der satser på et marked for brint-

menlignelige konventionelle biler.

køretøjer.

WLTP-normen er den brændstof-

Der er blandt producenter og

norm, der anvendes, når biler

transportanalytikere en generel

testes i EU.

forventning om, at brint kan blive

Plug-in Hybrider, der oplades

den dominerende emissionsfrie

og anvender el som hoveddriv-

teknologi for kommercielle køre-

middel til dele af kørslen – typisk

tøjer, da teknologien understøtter
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Fra 298 kr./mdr

10 minutter
Længere tager det ikke før du kan formidle den første
tur på vores cloud-løsning
Hvordan så hurtigt?
✓ Du har en Android tablet eller mobiltelefon
✓ Opret vogn og chauffør - der er videovejledninger til alt
✓ Vores cloud-løsning er født med alle danske adresser og
kendte steder (POI)

Værsgo´og kør
Datalogistic tilbyder en ægte cloud-baseret løsning med
alt hvad du har brug for:
» Book i vognen, online eller på din egen app.
» Fuld integration til Flex.
» Nye kontaktløse og billigere betalingsmetoder, hvor
terminalen koster under 300 kr. i anskaffelse.
» Fakturering af kontokunder.
» Indberetning til myndigheder
» Opfylder alle krav til GDPR og den nye taxalov.
Vi har 400 vogne kørende i Danmark, Grønland og Tyskland og gang i mange nye tiltag

Datalogistic.
Det’ er da logisk!
datalogistic.eu
D24941-Flensburg
DK-8800 Viborg
Oluf Olsen:
olsen@datalogistic.eu
+ 45 5050 5107
Niels Kaae:
niels@datalogistic.eu
+45 5388 5107

Vognmænd, som udfører cabotagekørsel og
kombinerede transporter i Danmark, skal
betale chauffører en løn der svarer til niveauet
i de danske overenskomster.

Danske vognmænd vil ikke blive
standset for at dokumentere
aflønningskrav
Inden længe skal alle danske

hvis de lever op til kravet om

devist eller i forbindelse med en

på, at de nye regler for løn- og

vognmænd også efterleve de

at aflønne deres chauffører, så

risikobaseret udtagning.

arbejdsvilkår er en ny praksis

nye regler for løn- og arbejdsvil-

lønnen ikke afviger væsentligt

kår. Kontrollen med de danske

fra lønnen i de retningsgivende

føres med udenlandske virksom-

for styrelsen. Færdselsstyrelsen

vognmænd vil foregå som en del

overenskomster.

heder og vognmænd, vil danske

er derfor optaget af at gøre

af Færdselsstyrelsens almindelige

I modsætning til de tilsyn der

vognmænd ikke blive standset

det gennemskueligt for både

tilsyn med tilladelsesindehavere

som har fået en bus- eller

ved vejsiden af hverken politiet

store virksomheder og mindre

af gods- og bustilladelser.

godskørselstilladelse inden

eller vejsidesynsinspektører fra

vognmænd, så det bliver muligt

den 1. januar 2021, er der en

Færdselsstyrelsen for at doku-

at efterleve reglerne og ved tilsyn

nye regler for løn- og arbejdsvil-

omstillingsperiode frem til 1. juli

mentere aflønningskravene.

kunne dokumentere, at de nye

kår på gods- og buskørselsområ-

2021. Omstillingsperioden giver

det. Med de nye regler forplig-

vognmændene mulighed for at

Forståelse for ny praksis

tes vognmænd, som udfører

leve op til kravene for et om-

Færdselsstyrelsen er opmærksom

cabotagekørsel og kombinerede

kostningsniveau ved aflønning af

transporter i Danmark, til at give

deres chauffører.

Den 1. januar 2021 kom der

For de danske vognmænd,

for de danske vognmænd og

aflønningskrav overholdes.

de i Danmark udstationerede
niveauet i de overenskomster,

Sådan kontrolleres de
danske vognmænd

som er indgået af de mest

Det er Færdselsstyrelsens opgave

repræsentative arbejdsmarkedets

at føre tilsyn med kravene for

parter på henholdsvis godskør-

aflønning af chaufførerne. Måden

sels- og busområdet i Danmark.

Færdselsstyrelsen fører tilsyn med

Omkostningsniveauet skal såle-

dette krav, sker i forlængelse af

des iagttages af både danske og

de almindelige tilsyn styrelsen

udenlandske vognmænd.

allerede i dag fører med bus- og

chauffører en løn, der svarer til

Fra den 1. januar 2021 kan
vognmænd kun få udstedt
bus- eller godskørselstilladelser,

godskørselstilladelser.
Tilladelsesindehavere bliver i
dag udtaget til tilsyn enten perio-

›

Alle danske vognmænd skal pr. 1. juli 2021 leve op
til kravene for et omkostningsniveau ved aflønning
af deres chauffører.

›

De danske vognmænd vil i modsætning til udenlandske virksomheder og vognmænd ikke blive
standset ved vejsiden af hverken politiet eller
vejsidesynsinspektører fra Færdselsstyrelsen for at
dokumentere aflønningskravene.

›

Der har siden 1. januar 2021 været en vejledningsperiode ved tilsyn af kravene for lønvilkår hos
uden landske chauffører. Den 1. april 2021 udløb
vejledningsperioden, og herefter har politiet og
Færdselsstyrelsen kunnet udstede bøder til udenlandske
virksomheder og vognmænd, der ikke efterlevede
de nye krav.
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BUS
Vejstruprød Bus Import • Kongensgade 38 • 6070 Christiansfeld • Tlf. 74 56 13 26 • www.vbi-group.eu

Vidtrækkende GRØN nyhed

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.
Den første demo bil ventes klar sidst i april.
En kinesisk produceret kvalitets bus med stor rækkevidde.
Op til 296 km. ved kombineret kørsel og 353 km. ved
bykørsel.

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

Vi glæder os til at præsentere den for jer. I vil løbende kunne se mere om bussen på vores Facebook side.
Kontakt:
Salg: Jylland & Fyn
Leif Brændekilde
Tlf. +45 4035 9308
lb@busimport.dk

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

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

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

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

Dansk løsning til opladning af
el-taxier vækker opsigt i udlandet
Udenlandske journalister, der beskæftiger sig med grøn omstilling,
har haft blikket rettet mod et nyt
Dansk initiativ. Et initiativ der tilbyder en løsning på de udfordringer
et voksende behov for opladning
af de stadig flere el-taxier i København har medført.
Det er projektet Danhub, som
er udviklet gennem et tæt samarbejde mellem ladeoperatøren
E.ON og taxiselskabet Dantaxi,
der har vakt genklang i udenlandske medier.
På Danhub kan 10 taxier lade
ad gangen og det sker med den
absolut hurtigste opladning på

På Danhub kan ti taxier lade ad gangen. Kapaciteten er op til 400 taxier i døgnet. (Foto: Dantaxi).

markedet. Sammenlagt rækker
kapaciteten til 400 taxier i døgnet.
der har publiceret nyheder om

”Jeg tror, at interessen udefra

i Københavns sydvestkvarter er

benhavnerne nemmere adgang

Danhub har dermed givet Kø-

Danhub. Det gælder f.eks. Clea-

bunder i, at Danhub passer godt

valgt ud fra den korte afstand til

til en el-taxi, og samtidig skabt

ntechnica.com, der er det største

ind i fortællingen om ’the Scan-

blandt andet Kastrup Lufthavn

bedre forhold for private elbils-

globale medie for grøn teknologi

dinavian way of living’. Hvordan

og indtil videre er det kun taxier

ejere, der ikke i samme grad som

og har seks millioner månedlige

Danhub yder et lille bidrag til

tilsluttet Dantaxi, der kan lade i

tidligere, skal dele de eftertrag-

læsere samt Europas førende

at finde bæredygtige løsninger

hubben. Bliver projektet en suc-

tede offentlige ladestandere med

medie for elektrisk transport:

på storbyens problemer. I dette

ces, planlægger partnerne flere

taxierne.

Electrive.com. Udenlandske

tilfælde hvordan den grønne

ladeanlæg i København, Aarhus,

nyhedsbureauer i USA, Thailand,

omstilling i taxibranchen kan løses

Aalborg og Odense.

Iran og Schweiz har ligeledes

igennem privat initiativ i samspil

haft Danhub som nyhed til deres

med politisk fokus på elbiler og

læsere.

ladeinfrastruktur”.

40 udenlandske medier
har skrevet om det danske
initiativ
Det er særligt medier, der be-

På en forklaring for interessen

Den 11. maj åbnede Trans-

skæftiger sig med grøn omstilling,

udtaler Dantaxis CEO Carsten

portminister Benny Engelbrecht

el-biler og offentlig transport,

Aastrup:

den store ladehub. Placeringen
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Vil du være selvstændig
taxivognmand?
Cabonline gør det nemt for dig, der gerne vil
være ny vognmand!
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 finansiering 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.

Endorsed by Cabonline
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Viggo har vokseværk
Til august udvider Viggo i Norges

mulighed i det norske marked og

hovedstad, Oslo, og forventer at

tror på, at genåbningen vil hjælpe

have over 100 biler på gaden i

Viggo i Norge godt på vej:

løbet af det første år.

“Under nedlukningen har vi

Viggo er pt. i gang med at

set, at forbrugere og virksom-

lukke en ny runde funding. Det

heder er blevet endnu mere

betyder blandt andet, at de nu

opmærksomme på at tage

kan lancere i Norge.

bæredygtige valg. Når byerne er

“At udvide til flere lande har

åbnet helt op, vil taxikunder ikke

hele tiden været planen og

længere have lyst til at blive hen-

genåbningen oven på corona,

tet i dieselbiler, men i stedet køre

som er i fuld gang, har gjort os

miljøvenligt. Derfor er tidspunktet

optimistiske økonomisk. Vi er

for at udvide til Oslo perfekt”, si-

overbevist om, at det samme vil

ger den administrerende direktør

ske i Oslo og er derfor klar til at

for Viggo Norge.

lancere vores grønne taxier, når

Udover den bæredygtige vin-

Oslo åbner helt op”, siger Viggos

kel sætter Viggo højt fokus på god

CEO, Kenneth Herschel.

kundeservice - noget, som Joar

Kørselstjenesten, som udelukkende kører i elbiler, vil hjælpe

Joar S. Tenfjord, administrerende direktør, Viggo Norge - tidligere Head of Enterprise i Tesla
Norge. Foto: Anders Rohlin Olsen.

Tenfjord mener, der mangler i det

har også klare ambitioner om at

norske marked.

reducere sit CO2-udslip og kun

nordmændene, der i forvejen

“Branchen har brug for for-

er kendte for at være grønne

nyelse. Der er hård konkurrence

frontløbere, med at blive endnu

i Oslo, men vi har troen på, at

grønnere.

kombination af miljøvenlige biler,

det første marked uden for

Tidligere Tesla-direktør Joar S.

bruge miljøvenlig transport”, siger
Joar Sæter.
Den norske hovedstad bliver

god service og innovativ tekno-

Danmark, hvor virksomheden

Tenfjord skal lede Viggos satsning

logi vil give os et stort forspring.

etablerer sig.

i Norge. Han ser også en stor

Mange norske virksomheder
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Fynbus har et tilbud til faste kunder:

Ta´en ven med gratis
I bestræbelserne på at få kunderne

vil måske mene, at bussen kun er

tilbage i bussen efter COVID-19

for de ”indviede”.

har FynBus udfærdiget et oplæg

For at hjælpe nye kunder på

til et tilbud til de faste pendler-

vej ind i bussen kan eksisterende

kunder om at ”Ta’ en ven med

kunder blive FynBus’ ambassa-

gratis” i weekender, hvor der ty-

dører. Det kan være deres ven/

pisk er god plads i busserne. Det

veninde, ægtefælle, mor/far,

skal bidrage til at aktivere ambas-

bedsteforældre eller nabo, der

sadøreffekten hos de nuværende

tages med på tur i bussen.

kunder samt introducere nye
kunder til bussen.
Et forsøg i tre måneder i 2021

Kendt koncept
Konceptet ”Ta’ en ven gratis

vil på den korte bane potentielt

med” kendes allerede fra andre

medføre en mindreindtægt på

brancher. Blandt andet tilbyder

225.000 kr., men det vil samtidigt

forlystelsesparker, biografer og

kunne skabe en væsentlig mar-

fitnesscentre, at deres faste og

* At få nye kunder til at vælge

igangsættes snarest. Såfremt det

kedsføringsmæssig værdi.

loyale kunder én gang om året

bussen frem for bilen

er muligt, opstartes forsøget fra

eller på udvalgte dage kan ”Ta’ en

* At øge trygheden hos nye kun-

1. juli 2021, hvor man i forsøgs-

Nedgang i antallet af
passagerer

ven gratis med”.

der og give dem en god første-

perioden kan tage en ven gratis

gangsoplevelse med bussen

med i alle weekender. Den øko-

FynBus har i en årrække haft

bedste ambassadører, og det

nedgang i antallet af passagerer

gælder formentligt også i busver-

og der er behov for at tænke i

denen. Der er mange måder at

Målsætning og effekten for
tiltaget er:

nye tiltag og at anvende nye me-

aktivere ambassadøreffekten, og

* Kundetilvækst i form af nye

toder for at få flere kunder til at

en af dem kan være at tilbyde

kunder introduceret til bussen

af pendlerprodukter og de beta-

benytte bussen. For nye kunder,

FynBus’ faste kunder med pend-

* Øget antal af fritidsrejser i fx

lende kunder med måling af pas-

der aldrig eller kun i et begrænset

lerkort og ungdomskort at tage

weekenden, hvor der i forvejen er

sagerer via passagertællesystemet

omfang har taget bussen før, kan

en ven gratis med på busturen i

plads i bussen

i busserne, kan effekten af forsøget

det være en barriere i sig selv at

weekenden, hvor der generelt er

* Merværdi til pendlerkort-kun-

måles. Derudover kan FynBus’

skulle sætte sig ind i, hvor bussen

god kapacitet til rådighed.

derne

kundeambassadører og kontrollører

* Øget kundeloyalitet

være ekstra synlige i busserne i

Virksomhedens kunder er de

kører, hvordan man bruger busog hvordan man køber den.

Formål og effekt Formålet
med tiltaget er:

Derfor kan det hurtigt blive den
nemme løsning – at gøre, som
man plejer og vælge bilen. Nogle

sen, hvilken billet man skal vælge,

nomiske risiko forventes samlet
set at være et indtægtstab på ca.
225.000 kr.
Ved at sammenligne brugen

udvalgte weekender i perioden for
yderligere at kvalificere effekten ved

* At introducere nye kunder til

Forsøgsperiode og
evaluering

bussen gennem FynBus’ eksiste-

Konceptet afprøves som et forsøg

at tale med kunderne og høre,

rende kunder

i en tre måneders periode, der

hvad de synes om tilbuddet.
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for eksempel i udvalgte weekender

SKAL DIN NÆSTE
TAXI OGSÅ VÆRE EN
TOYOTA PLUG-IN HYBRID?

TOYOTA RAV4 PLUG-IN HYBRID

Er en velkørende luksusbil, der kører op til 100 km/l ved blandet
kørsel og 75 km på ren el under bykørsel.
•
•
•
•
•

306 hk
4WD
Automatgear
Hurtig levering
CO2-udslip 22 g/km.

Få mere information hos din lokale Toyotaforhandler.
TAXI Minibus & Bus Danmark juni 2021
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Nyt signalsystem udrullet mellem Langå, Struer og Holstebro

ERTMS vil give færre signalfejl
og flere tog til tiden
gamle analoge signalanlæg, når to-

Fra efterkrigstid til
IT-teknologi

gene transporterer passagerer mel-

Det nye signalsystem skal udrul-

lem Langå, Struer og Holstebro.

les på alle strækninger på fjern-

Det er nu slut med at bruge de

Siden januar har Banedanmark

banen. Dermed skal det erstatte

lagt sidste hånd på udrulningen af

alle de gamle signalanlæg, der

det nye IT-baserede signalsystem,

primært daterer tilbage til 1950’

ERTMS, på hele strækningen, som

erne. På den måde markerer det

dermed er den fjerde strækning på

nye signalsystem jernbanens over-

fjernbanen, hvor det nye signalsy-

gang fra at anvende efterkrigsti-

stem er taget i brug.

dens teknologi til nutidens digitale

Som et af de første lande i
Europa har Danmark besluttet at

Det nye system, ERTMS (European Rail Traffic Management System), er i
færd med at blive rullet ud på hele fjernbanen.
Det er et IT-baseret system, hvor al datakommunikation mellem sikkerhedssystemer og tog foregår via radio.
Det er et fælleseuropæisk standardsystem, og dermed vil det for togene
på den danske jernbane blive nemmere at krydse grænser.
Med det nye system vil der være færre fysiske komponenter langs
skinnerne sammenlignet med de gamle analoge signalanlæg. Det vil
betyde, at antallet af signalfejl vil falde, da signalfejl ofte sker i netop
disse komponenter.
Det betyder også, at de gamle fysiske signaler langs banen vil blive
nedlagt. I stedet vil signalsystemet blandt andet i langt højere grad selv
agere sikkerhedsmæssigt forsvarligt, ligesom lokomotivføreren vil modtage beskeder digitalt på en skærm i førerrummet.

IT-løsninger.
Erfaringerne fra de første stræk-

skifte alle de gamle signaler ud

ninger, hvor det nye signalsystem

med et digitalt signalsystem. Hos

er blevet taget i brug, viser, at de

Arriva, som står for den regionale

nye signaler giver færre signalfejl

togdrift i Midt- og Vestjylland, har

og det vil være muligt at indføre

man allerede gode erfaringer med

en hyppigere togdrift, da det mere

det nye signalsystem, der i 2020

præcist er muligt at følge togene

blev rullet ud på jernbanen mellem

på banen.

Med det nye system vil det være muligt at køre med hyppigere togdrift
og med højere hastighed på visse strækninger.
Senere på året vil Banedanmark tage det nye signalsystem i brug på
yderligere to strækninger på fjernbanen i Østdanmark. Det gælder
strækningerne mellem Køge og Næstved samt mellem Mogenstrup og
Rødby.
Det nye signalsystem er i forvejen blevet taget i brug på
strækningerne:Thisted-Struer, Lindholm-Frederikshavn og RoskildeKøge.

Thisted og Struer. Derfor ser Arriva
frem til at tage det nye system i
brug på endnu en strækning.
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163 personer
mistede livet i
trafikken i 2020

Efter lempede rejserestriktioner:

Stena Line indsætter tredje
færge mellem
Frederikshavn
og Göteborg

Det er det laveste antal siden før

faldet lige så meget som person-

1930’erne. Det viser Vejdirektora-

skadeulykker generelt i 2020.

tets endelige ulykkestal for 2020,
som netop er offentliggjort.
Med 163 dræbte og 2.751 til-

Især de unge udgør en stor
del af de spirituspåvirkede i trafikulykker. I 2020 var der 26 procent

skadekomne var 2020 et år med

flere spirituspåvirkede førere eller

historisk få alvorlige trafikulykker.

fodgængere i aldersgruppen 18-

Den primære forklaring er med

24 år i forhold til gennemsnittet

al sandsynlighed nedlukningen

i 2015-2019. Langt de fleste spi-

af samfundet som følge af coro-

rituspåvirkede 18-24-årige kørte

navirus.

personbil, da ulykken skete. Mere

”2020 har givet os et unikt

end halvdelen af spiritusulykkerne

indblik i, hvad der sker, hvis vi

skete i weekenden og 86 procent

skærer markant ned på behovet

af de spirituspåvirkede førere og

og muligheden for at transpor-

fodgængere var mænd.

Danskere skal ikke længere frem-

stedet fokuseret på den vigtige

tere os. Det er dog både trist og

vise en negativ coronatest for at

godstrafik mellem de to lande. I

bekymrende, at vi har set flere

rejse ind i Sverige. De lempede

takt med at rejserestriktionerne

unge med spiritus i blodet. Det

Mange motorcyklister kom
til skade

rejserestriktioner gør, at Stena

i både Sverige og Danmark er

er et fælles ansvar at sige meget

I 2020 kom 226 personer til

Line vil investere kraftigt i som-

blevet lempet, er passagertrafik-

klart til de unge, at alkohol og

skade på motorcykel. Det er det

merens højsæson. Fra juli sejler

ken steget igen i løbet af foråret.

trafik ikke er foreneligt", siger

højeste antal i 10 år og svarer til

der tre færger igen på ruten mel-

I maj rejste dobbelt så mange

transportminister Benny Engel-

seks procent flere end gennem-

lem Frederikshavn og Göteborg,

mennesker med færgerne som

brecht.

snittet for 2015-2019.

når færgen, Stena Vinga vender

sidste år.

Det er meget tydeligt, at det

tilbage til sin hjemhavn sammen

Omvendt var der relativt få

især var pendlertrafikken, der

motorcyklister, der mistede livet

med Stena Danica og Stena

Fakta

blev påvirket af nedlukningerne.

i trafikken i 2020. 11 motorcykli-

Jutlandica. I alt vil de tre færger

Stena Line er verdens største

Fx var der er stort fald i dræbte

ster blev dræbt på de danske veje

have næsten 80 afgange om

privatejede færgerederi og råder

og tilskadekomne i morgen- og

sidste år, og det er næsten halvt

ugen.

over 37 fartøjer på 17 færgeru-

eftermiddagstimerne. Desuden

så mange som gennemsnittet for
de foregående år.

ter i Nordeuropa. Stena Line er

faldt antallet dræbte og tilskade-

Frederikshavn og Göteborg er

dermed en vigtig del af det euro-

komne mest på motorveje og

en af virksomhedens største og

pæiske logistiknetværk og spiller

landeveje, hvor en stor del af

som en meget dårlig måned for

vigtigste passagerruter. I løbet af

en væsentlig rolle for turismen i

pendlertrafikken afvikles.

motorcyklisterne. Her kom 40 til

et normalt år rejser mere end en

Europa. I Danmark sejler Stena

million svenskere og danskere,

Line på ruterne Frederikshavn-

men også tyskere, nordmænd og

Göteborg og Grenaa-Halmstad.

hollændere, tværs over Kattegat.

Stena Line er en del af Stena AB,

29 personer blev dræbt og

Under pandemien er antallet af

der har omkring 15.700 medar-

305 kom til skade i spiritusulyk-

passagerer på Stena Lines færger

bejdere og en årlig omsætning på

ker i 2020. Antallet af spiritus-

faldet drastisk og rederiet har i

37 milliarder svenske kroner.

ulykker med personskade er ikke

Stena Lines færgerute mellem

April 2020 skiller sig dog ud

skade, og det er næsten dobbelt

Stigning i antallet af unge i
spiritusulykker
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så mange som i april måned de
foregående år.

Svensk flyselskab åbner ruter til
Sverige fra Aarhus Airport
Det svenske flyselskab, Braathens

ATR 72-600, der er verdens mest

Regional Airlines alias BRA, tager

klimaeffektive regionale fly, og

hul på det internationale marked

selskabet går ambitiøst efter at

med tre nye destinationer fra

være fossilfrit i 2030.

Aarhus. I september er der take-

Det er nordmanden Per G.

off til Gøteborg og Stockholm. Op

Braathen, som står bag BRA og

mod jul sætter BRA kursen mod

rejsekoncernen Braganza, der

Scandinavian Mountains Airport

tæller adskillige selskaber inden

og populære nordiske skidestina-

for transport- og rejsebranchen.

tioner.

Per G. Braathen, som også er

Aarhus Airport skruer op for

bestyrelsesformand i Nordens

de skandinaviske destinationer.

største hotelkæde, Scandic, er

Det sker i tæt samarbejde med

stærkt optaget af, at vi får gang i

det svenske flyselskab BRA, der

mødeaktiviteterne på tværs af de

således træder ind på udenrigs-

nordiske lande, nu når pande-

markedet for første gang.

mien er ved at brænde ud.

Samarbejdet har været et stykke

Nicolai Krøyer, AAR og Per G. Braathen, BRA.

Ruten til Gøteborg starter

tid undervejs og er et direkte

op den 27. september med en

resultat af lufthavnens intensive-

returflyvning alle ugens dage und-

flyselskab, der før corona tegnede

S.A.F.E. I 2016 blev BRA-brandet

rede ruteudviklingsarbejde. I første

tagen søndag året rundt og flyet

sig for 30 procent af de svenske

lanceret efter fusionen af flere

omgang lanceres tre destinationer,

fortsætter tur/retur til Stockholm

indenrigsflyvninger, omkring 2,2

regionale flyselskaber i samme

der ligger helt i tråd med Aarhus

Bromma alle hverdage fra samme

millioner årlige passagerer og 27

svenske koncern. BRA er en del

Airport’s ambition om at imøde-

startdato. Skientusiaster kan gøre

ruter til blandt andet Stockholm

af rejsekoncernen Braganza, der

komme jydernes rejsebehov både

skiene klar til den 19. december,

Bromma. Dertil var BRA det mest

er 100 procent ejet af nordman-

inden for forretnings- og ferierej-

hvor BRA åbner vinterruten til den

punktlige selskab i verden og

den Per G. Braathen.

ser. Gøteborg og Stockholm er

nye Scandinavian Mountains Air-

havde Sveriges mest tilfredse

begge yderst relevante rejsemål

port, der ligger tæt på de svenske

kunder ifølge Swedish Quality

for flere af de store virksomheder

skidestinationerne Sälen, Stöten

Index. BRA har en stærk ambition

i Jylland, mens både storbyerne

og Kläppen samt Trysil, der ligger

om at gøre luftfart bæredygtig,

og de skandinaviske skidestina-

i Norge. Vinterruten har afgange

og virksomheden er verdens

tioner står højt på ønskelisten

søndag og torsdag, så der er mu-

første passagerflyselskab, som har

hos rejselystne jyder. Samtidig er

lighed for en miniferie eller en hel

opnået miljøcertificering. Siden

Aarhus, som Danmarks næststør-

uge på de skandinaviske løjper.

2018 har BRA tilbudt sine pas-

ste by, en attraktiv destination for
svenske rejsende.
Selskabet flyver med nye
topmoderne propelfly af typen

sagerer at kunne vælge fossilfri

Om BRA

biobrændstof.

BRA, Braathens Regional Airlines,
er Sveriges næststørste indenrigs-

BRA’s luftfarts-DNA rækker helt
tilbage til 1940'erne Braathens
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FynBus på vej til at knække
koden til erhvervskunderne
År 2020 var alt andet end normalt. Alligevel viser tal fra
FynBus en stigning i antallet af buskunder i udvalgte
erhvervsområder.

og klimamæssige konsekvenser

Og her er kollektiv trafik et godt

af forskellige transportformer –

bidrag, der direkte kan mindske

cykel, bil og bus.

CO2-udslip, trængsel på vejene

I februar 2020 meddelte FynBus

tilpasse bussernes ruter og køre-

3: Spil klima-kortet!

ser. Virksomheder kan ikke løse

at trafikselskabet ville tilpasse

planer for at dække disse behov

Bæredygtighed, klima og

klimaproblematikken alene, men

busruter, så de kom omkring

bedre.

miljø står øverst på den politiske

’FynBusiness’ er et godt tilbud til

dagsorden og er en vigtig del af

virksomhedernes medarbejdere.

samfundsdebatten.

Det kan bruges direkte i virksom-

samt manglende parkeringsplad-

Logistikvej i Odense, Lindø

Efterfølgende har FynBus holdt

Industripark og andre erhvervs-

virksomhederne orienteret via

områder. Tilpasningen var en del

månedlige rapporter med status

af projektet ”FynBusiness” med

over udviklingen i passagertal-

sig spørgsmålet: Hvordan kan vi

ker samt klimaregnskab”, udtaler

fokus på tiltag for erhvervskunde-

let. Virksomhederne har deltaget

bidrage til en mere bæredygtige

Jytte Reinholdt, direktør for Fynsk

segmentet, hvor man kombine-

i midtvejsevalueringer, og har

tankegang i vores virksomhed?

Erhverv.

rer tilpasning af busruterne med

meldt tilbage, når medarbejderne

øget information og markedsfø-

fx blev hjemsendt pga. nedluknin-

ring på arbejdspladserne.

gerne. Alt dette har givet et godt

Første forsøg startede den 5.

“Mange virksomheder stiller

hedernes klima- og miljøpolitik-

beslutningsgrundlag.

marts 2020. En uge senere var

tigt til en ny hverdag. Timingen

2: Skab gode vaner med
nudging, men husk det
skal være nemt!

var langt fra den bedste til at

Udover tilpasning af busruterne

sætte gang i et markedsudvik-

har FynBus haft et særligt tilbud

lingsprojekt. Men et år senere er

til de virksomheder, der deltager i

de første forsøg fortsat i gang, og

samarbejdet. Tilbuddet omfattede

til trods for situationen, benyttes

gratis transport til udvalgte eks-

busserne af flere passagerer i

perimentdeltagere i en afgrænset

forsøgsområderne, og tendensen

periode, dynamisk trafikinforma-

er stigende. Nu deler FynBus sin

tion på informationsskærme på

succesopskrift:

arbejdspladsen, kundeambas-

alle optaget af coronanedlukning
og i færd med at omstille sig hur-

Vævergangen 23, 2690 Karlslunde
Dantaxi 4x48 komplet opbygning

Taxa 4x35 komplet opbygning

Taxa & front view kamera

sadørbesøg og åbningsarrange-

1: Samarbejdspartneres
engagement er afgørende.

ment, samt marketingkampagne.

FynBus holder tæt kontakt med

derne fået tilbud om et pend-

virksomheder i erhvervsområ-

lertjek (tilgængelig på fynbus-

derne i hele projektets forløb. I

pendlertjek.dk), som er en digital

starten deltog virksomhederne

løsning, hvor man mellem 2

i en markedsundersøgelse for

adresser, fx hjem og arbejdsplads,

at undersøge deres ansattes

kan sammenligne økonomiske,

transportbehov, så FynBus kunne

tidsmæssige, sundhedsmæssige

Bosch diagnosecenter
Elektronisk diagnose og fejludmåling

Derudover har alle medarbej-

Varme & klima service
Webasto & Ebersbächer garanti-værksted
Vi laver meget mere end dette .......
www.auto-el-specialisten.dk
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Rundt
omkring.....
Midttrafik:

Kollektiv trafik skal kommunikeres
tryg igen
Undersøgelser viser, at utryghed, nye transportvaner og
øget hjemmearbejde kan være barrierer for kundernes
tilbagevenden til den kollektive trafik.
Midttrafik forbereder sig på en ny normal efter sommerferien, hvor kollektiv trafik først og fremmest skal kommunikeres tryg igen. Helst dokumenteret og med blåstempling
fra myndighederne, der under hele pandemien har frarådet
brug af den kollektive trafik på grund af smittefare.
Holder forventningerne til nye transportvaner og øget
hjemmearbejde kan Midttrafik tilpasse sig med fleksible
billetprodukter, ny busindretning, gode skiftemuligheder til
cyklister og taksttiltag, der kan sprede kunder ud på hele
dagen. Bestyrelsen har drøftet forskellige løsningsmodeller
og lægger sig fast på en forretningsplan efter sommerferien.

DFDS udskyder endnu engang
genopstarten af sejladsen mellem
København og Oslo
Den planlagte opstart her i juni måned er udsat med
yderligere tre uger til 2. juli.
Udsættelsen af DFDS´s sejladser på ruten mellem
København - Frederikshavn - Oslo er truffet med baggrund i de vedvarende covid-19 rejserestriktioner.
Pearl Seaways genoptager som den første færgesejladsen den 2. juli ud af København efterfulgt af Crown
Seaways den 3. juli.

Dansk netværk af brinttank-stationer
Everfuel A/S har lanceret udrulningsplanen for brinttankstationer i Danmark. Målet er placere op til 19 brinttankstationer strategisk i forhold til hinanden.
Planen er den tredje og sidste del af Everfuels skandinaviske grønne brintbrændselsstrategi for lastbiler, busser
og biler, der skal forbinde de primære trafikkorridorer i
Sverige, Norge og Danmark.
Det danske netværk vil bestå af beliggenheder udviklet af Everfuel, inklusiv allerede eksisterende tankstationer i Esbjerg, Kolding, Aarhus og Korsør samt den
højtydende H2-station på Amager, som bliver taget i
brug den 1. juli 2021.
Everfuel har kortlagt planlagte lokationer for brinttankstationer i Danmark og vil, som i Norge og Sverige,
arbejde på at optimere de eksakte beliggenheder og
rækkefølgen af udrulningen baseret på en tæt dialog
med ambitiøse slutkunder samt i tæt samarbejde med
lokale myndigheder.
De første specifikke nye beliggenheder forventes at
blive annonceret i 2021.
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Rundt
omkring.....
Everfuel samarbejder med
Cabonline og Toyota Norge

Udrykningskørsel uden brug af horn
og lygter
Færdselsstyrelsen vil ændre bekendtgørelsen om udrykningskørsel for at udvide rammerne for politiets skøn til
at foretage udrykningskørsel uden brug af udrykningshorn og -lygte. Høringsfristen udløber den 15. juni 2021.
Formålet med udkastet til bekendtgørelsen er at
udvide rammerne for politiets skøn til at foretage udrykningskørsel uden brug af udrykningssignaler. Det betyder,
at politiet fremover i flere tilfælde vil kunne foretage udrykninger uden brug af ud-rykningshorn og -lygte.
Med ændringen af § 7, stk. 3, vil udrykningskørsel kunne
ske, når det skønnes nødvendigt af hensyn til formålet
med udrykningskørslen, herunder som følge af polititaktiske overvejelser m.v., og omstændighederne i øvrigt,
herunder færdselssikker-hedsmæssige forhold, ikke taler
væsentligt imod.
Ændringen er således tiltænkt at skulle anvendes i de
situationer, hvor politiet af hensyn til politiforretningens
beskaffenhed vurderer, at udrykningen bør foregå uden
brug af udrykningssignaler.

Everfuel A/S har indgået en samarbejdsaftale med
Cabonline, som er den største taxaudbyder i den nordiske
region. Samarbejdet skal udvikle markedet for taxier, der
forsynes af grøn brint, for at opnå nulemissionsmobilitet.
Parterne har indgået et samarbejde med Toyota Norge,
der indledningsvist leverer op til 100 Toyota Mirai brinttaxaer i Oslo-regionen samt andre større norske byer.
Cabonlines ambition er at introducere flere hundrede
brinttaxier i den nordiske region i de kommende år.
Toyota, der er en af verdens største mobilitetskoncerner
og førende inden for brændselsceller og produktion af
brintbiler, har startet sine forberedelser for udrulningen
af op til 100 Toyota Mirai i Oslo inden udgangen af 2022
og har derfra planer om yderligere at øge antallet af
Mirai taxier sammen med Everfuel og Cabonlines norske
enhed, Norgestaxi.

Gebyr for udstedelse af
chaufførkort stiger til 1.470 kroner
Færdselsstyrelsen har udstedt bekendtgørelse, der regulerer gebyrsatsen for
udstedelse, fornyelse og erstatning af
chaufførkort.
Gebyret stiger den 1. juli 2021 fra 800 kr. til 1.470 kr.
Ansøges inden 1. juli 2021, skal der kun betales den
gebyrsats, der er gældende på ansøgningspunktet.
I bekendtgørelsen præciseres det samtidigt, at afgiften
for behandling af ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig persontransport i biler også omfatter fornyelse
og ændring af en tilladelse.
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