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Vognmand
har skiftet taxi og limousine
ud med lastbiler
Forbud mod landgang fra
krydstogtskibe til 19. april 2021
Jan Pedersen har skiftet
branche men fortsætter
med en vognpark
på 30 biler

Gratis busser skal fremme
turismen i Vordingborg og
Guldborgsund kommuner

ADVOKATER

KURSER/UDDANNELSE

Carsten Bo Nielsen, Advokat (L)

AMU SYD

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

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

Nykredit Leasing A/S

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

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
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

EUC Sjælland i Køge

Taxikurser på AMU-vilkår
Tlf. 25 23 57 64 - E-mail: bero@eucsj.dk

UCplus A/S

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

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

MERCEDES SERVICE/PLADE
Gørløse Auto Import ApS

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

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

TaxiRiget ApS

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

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

TAXAMETERVÆRKSTEDER
Auto El Specialisten

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

RTT

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

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

3F Københavns Chauffører

Svanevej 22, 2400 København V, Tlf.: 70 30 08 28
E-mail: koebenhavns-chauffoerer@3f.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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Taxivognmænd kom alvorligt
i klemme
Erhvervsministeren smølede i

Hidtil har man ved en omdan-

måneder med at underskrive

nelse alene kunne bruge en of-

bekendtgørelse til smidigere æn-

fentlig godkendt revisor - typisk en

dring af IVS til ApS, alt imens Er-

statsautoriseret revisor - til at lave

hvervsstyrelsen ikke ville udbetale

omdannelser. Nu har man også

kompensationer til virksomheder

mulighed for at en advokat eller

uden en erhvervskonto og ban-

et pengeinstitut kan godkende, at

kerne nægtede at oprette er-

man har indbetalt den nødvendige

hvervskontoer til IVS-selskaber!

selskabskapital, men forinden

L 82 - Forslag til lov om ændring af selskabsloven, som bl.a.
handler om lempeligere krav til

måtte en del nye taxivognmænd
grueligt meget igennem.
Revisor i Revisionskontoret,

omregistrering af iværksættersel-

Taxiriget, i Københavns Nordvest-

skaber til anpartsselskaber, blev

kvarteret, Erik Rasmussen, har i

færdigbehandlet og vedtaget

måneder haft en del kunder, som

allerede før jul, men alligevel var

kom i klemme i forbindelse med

der stadig ingen, der har kunne

overgangen fra at ændre IVS-

anvende fordelen.

selskaber til ApS-selskaber:

Ifølge Erhvervsministeriet er

Revisor i Revisionskontoret, Taxiriget, i Københavns Nordvestkvarteret, Erik Rasmussen, har i
måneder haft en del kunder, som kom i klemme i forbindelse med overgangen fra at ændre
IVS-selskaber til ApS-selskaber.

“Loven var vedtaget og pro-

Erhvervsstyrelsen ville ikke udbe-

streger Erik Rasmussen, som ser

en bekendtgørelse, der giver mu-

grammerne lå klar, men vi ven-

tale kompensationer til virksom-

frem, at Taxirigets taxikunder nu

lighed for at anvende den nye

tede bare på ministerens under-

heder uden en erhvervskonto

kan konvertere deres IVS-selska-

omregistreringsløsning for omdan-

skrift på en bekendtgørelse, som

og bankerne ville ikke oprette

ber til anpartsselskaber.

nelse af IVS'er til ApS'er nu blevet

blev vedtaget allerede før jul og

erhvervskonto til selskaber uden

offentliggjort på Lovtidende og

mange taxivognmænd var på

at det var til anpartsselskaber, så

dermed skulle det fra den 26.

randen til at gå ned med flaget,

vognmænd med et IVS-selskab

februar være muligt at ændre et

fordi de ikke kunne få kompensa-

var meget dårligt stillet”, under-

IVS-selskab til ApS.

tionspenge udbetalt.
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Lempelse i loven betyder, at der
kun skal være 40.000 i selskabskapital - og ikke i egenkapital
Af Kasper Kyndsberg

kan indskyde penge i selskabet til

visor - til at lave omdannelser. Nu

selskabet. Derfor vil Erhvervssty-

Revisor - Din Virksomhed ApS

man har 40.000 i selskabskapital.

har man også mulighed for, at en

relsen ikke bruge ordet "erklæ-

Hvis der er underskud i selskabet,

advokat eller et pengeinstitut kan

ring" når man spørger, hvad det

Fristen for omregistrering af IVS

og egenkapitalen således er min-

godkende, at man har indbetalt

kræver at omdanne, men alene

til ApS er som bekendt forlænget

dre end 40.000 vil man stadig

den nødvendige selskabskapital.

bruge ordet "godkende", da

med seks måneder fra den 15.

kunne omdanne selskabet. Det er

april 2021 til den 15. oktober

helt nyt!

2021 og i den forbindelse har
Folketinget lempet på regelsættet.

Kravet om erklæring er altså

Der er også som noget nyt fle-

revisor/advokat/pengeinstitut ikke

ikke forsvundet. Der er blot flere,

skal indsende særskilt erklæring,

der kan underskrive og så på et

men alene trykke på "godkend".

re muligheder for at få godkendt

langt, langt simplere grundlag, da

Den primære lempelse i

selskabskapitalen. Hidtil har man

de ikke skal forholde sig til, om

loven er, at der kun skal være

ved en omdannelse alene kunne

der er underskud i selskabet. De

40.000 i selskabskapital - og ikke

bruge en offentlig godkendt revi-

skal alene forholde sig til, om der

i egenkapital. Det betyder, at man

sor - typisk en statsautoriseret re-

er indskudt det korrekte beløb i

Automatisk fartkontrol på vej til
Storebælt
og Øresund
Alt for mange bilister trykker spee-

Kameraerne til de to ATK-stræk-

deren i bund, når de skal over

ninger er indkøbt og ved at blive

Storebæltsbroen eller Øresunds-

sat op.

forbindelsen. Mange gør det end-

“Regeringen har gennem læn-

da så eftertrykkeligt, at de rammer

gere tid sat hårdt ind over for

løsninger til at øge trygheden i

bund”, siger justitsminister Nick

grænsen for vanvidskørsel. Derfor

dem, der skaber utryghed i trafik-

trafikken. Med den stræknings-

Hækkerup.

har transportminister Benny En-

ken og udsætter andre menne-

ATK får vi bedre mulighed for at

gelbrecht og justitsminister Nick

sker for fare. Senest har vi ved-

få fat i fartsyndere og forhåbentlig

nye kameraer på Storebæltsbroen

Hækkerup arbejdet for at få sat

taget en række strafskærpelser

vil kameraerne også få bilister til

og Øresundsforbindelsen vil blive

kameraer op, som vil fotografere

mod vanvidskørsel i Folketinget.

at tænke sig om en ekstra gang,

tændt i 2022.

de bilister, som kører for stærkt.

Der er samtidig behov for andre

inden de trykker speederen i
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Det er forventningen, at de

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

Jan Pedersen har skiftet branche
men fortsætter med en vognpark
på 30 biler
Nu tidligere taxivognmand i Dan-

af 3-4 år fik jeg et par bevillinger

taxi, Jan Pedersen fra Hornbæk,

mere i Hørsholm samt yderligere

har netop afleveret sin sidste

en bevilling i Hillerød Kommune.

tilladelse til erhvervsmæssig

Ret hurtigt fandt jeg ud af, at det

persontransport og forladt taxi-

var vigtigt at køre selv for at tjene

branchen efter mere end 25 år

penge og i alle år har jeg vel nok

som vognmand. Men ikke desto

kørt og arbejdet med forretningen

mindre skruer han op for blusset

ca. 60 timer ugentligt”.

og fortsætter med en vognpark
på 30 udlejningsbiler.
Jan Pedersen startede med at

Importerede biler
Jan Pedersen begyndte sidelø-

køre taxi i København som 21-årig,

bende at importere nyere brugte

mens han læste på handelsskole

Mercedes-Benz biler fra Tyskland.

- først i Ryvang Bilen og Nordtaxi,

Både til sig selv og til kolleger.

bl.a. som chauffør for Jørgen Bruhn-

Det blev til ca. 100 importbiler

Andersen, som i dag stadig er

gennem årene. Den sidste bil var

aktiv taxivognmand i Dantaxi.

en direktionsbil, som han overtog

“Sideløbende med taxijobbet

Hvis Jan Pedersen skulle starte som taxivognmand i dag, ville han entrere med et selskab som
det daværende Autolux.

fra en regeringsstyrelse i Berlin.

gen bedst fordi turene var længe-

som et positivt tiltag for hans taxi-

startede jeg et værksted i Gen-

Jan Pedersen faldt over bilen på

re, men der var ikke meget sam-

forretning. Etableringen af Region

tofte, hvor jeg renoverede rustne

hjemmesiden, zoll-auktion.de,

menhold og vi valgte formand alt

Hovedstadens Taxinævn, hvor alle

Jaguar- og Alfa Romeo-biler. Efter

hvor den tyske stat - ud over biler,

efter hvem, der rakte hånden i

biler måtte køre over hele Region

7-8 år skiftede jeg branche igen

sælger alt muligt.

vejret. I Hillerød havde vi derimod

Hovedstaden, gav et løft i omsæt-

og arbejdede en del år med mar-

et fantastisk fællesskab. Der var

ningen på mellem 10-20 procent.

Kulturforskelle på Hillerød
og Hørsholm

nogle personer, som var gode til

Der kom en bedre belægning på

at binde forretningen sammen.

de besatte kilometer - ikke mindst

Jan Pedersen mærkede gennem

Det var navnlig personligheder

på grund af adgangen til Køben-

over en annonce, hvor Hørsholm

årene en markant kulturforskel på

som Rolf Rexen og Sven Lynge”,

havns Lufthavn.

Kommune havde opslået ledige

at være taxivognmand i Hørsholm

understreger Jan Pedersen. Begge

taxibevillinger. Jeg var heldig og

og Hillerød:

kører i dag i TAXA 4x35.

keting for hotelbranchen”, fortæller Jan Pedersen og fortsætter:
“Midt i halvfemserne faldt jeg

fik min første bevilling. Dengang
boede jeg i Kokkedal og i løbet

“Selskaberne var næsten lige

Jan Pedersen oplevede kom-

store. I Hørsholm var omsætnin-

munesammenlægningen i 2007,
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fortsættes næste side

Omsætningsnedgangen
startede i 2017
Jan Pedersen lægger ikke skjul på,
at han har forladt taxibranchen som
følge af svigtende omsætning. Han
mærkede den første omsætningsnedgang allerede i 2017:
“Dantaxi, hvor jeg kørte, mistede rigtig meget fast kørsel, primært Falck- og flexture. Det var
omsætningsmæssigt virkelig basisture, der battede på bundlinjen.
Jeg havde netop haft den bedste
omsætning nogensinde i 2016,
men i 2017 dykkede det virkeligt.

Jan Pedersen har afleveret den sidste taxitilladelse i februar og investeret i 30 udlejningsbiler til at køre under Gomore.

Kunderne forsvandt i takt med, at
vi samtidig blev flere og flere biler
og det kulminerede med vores

og var et bestillingskontor, der ikke

fået tilført branchen noget mere

beslutning om at sælge Dantaxi

halvandet år siden for at teste,

“Jeg startede med 3-4 biler for

skaffede kunder til vognene.

kvalitet. Det er jo ligegyldigt, hvor

til en kapitalfond lige op til, at

om Gomore var noget for mig.

Vognmændene havde deres egne

de store kunder er placeret blandt

markedet skulle frigives fra januar

Gomore er udlejning af privatbiler

kunder og levede på gaden, lige-

centralerne, for chaufførerne i

2021. Derfor besluttede jeg at

via en app. Ret hurtigt fandt jeg

som vi kender det fra mange

bilerne gør ikke noget for at ser-

trappe ned i god tid for endelig

ud af, at det var interessant og i

andre lande. Loven påbød vogn-

vicere og tiltrække nye kunder.

at aflevere den sidste tilladelse i

dag har jeg 30 biler i Gomore,

mændene at være med i et

Personligt ville jeg også være

februar måned i år”.

hvoraf fire af dem er varevogne

bestillingskontor og det levede de

parat til at køre i en forretning

som Renault Master".

op til i mange år, inden det davæ-

som Uber, hvis det skulle blive

rende Storkøbenhavns Taxinævn

aktuelt og hvis de ville respektere

tvangslukkede fru Mortensens

vores lovgivning, særligt fordi

Autolux”.

Uber forstod vigtigheden i hurtigt

Udlejning af biler
branche for Jan Pedersen, men

Behov for et kørselskontor
som Autolux

han er glad for, at han er kommet

Hvis Jan Pedersen skulle starte

videre med en ny forretning med

som taxivognmand i dag, ville

udlejning af biler.

han via sin erfaring starte ud i et

Mangler konkurrence
mellem vognene

Pengene, der kom ind fra depo-

selskab, som ikke findes i dag:

Jan Pedersen mener, at det er

Taxi var i mange år en spændende

situm og Stay On-Fee fra Dantaxi

at regulere priserne op og ned i

“Jeg ville vælge et kørselskon-

et stort problem, at det kun er

ved salg til Triton og salg at taxitil-

tor med en meget lav callcenter-

centralerne, der må konkurrere:

ladelser samt friværdi i biler, er

afgift og et mindre depositum,

alle blevet investeret i køb af biler

som det vi havde i København for

konkurrencen blev placeret ude

til udlejning:

mange år siden. Det hed Autolux

mellem vognene, for så havde vi

“Det havde været bedre, hvis
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takt med efterspørgslen”, slutter
Jan Pedersen.

bilbud.dk

Vi mangler biler
Vi køber din brugte taxi
- allerede i dag
Ring og få et godt tilbud...
Hurtigt og nemt
➢

Vi aftaler en pris, overfører penge og sender
en autotransporter.

Vi køber din taxa uden afgift
Kontant afregning
- afhentning over hele landet
Hurtig handel
Gratis, uforpligtende og professionel vurdering

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

Overskrifter fra Trustpilot:

* Fantastisk service!
* En god oplevelse!
* Suveræn service!
* Seriøs og hurtig betjening!

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

bilbud.dk

- En del af taxabud.dk

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.

Mikael
Kirkegaard
har skiftet taxi
og limousine ud
med lastbiler
Mikael Kirkegaard deltog på et 14-dages vognmandskursus i efteråret 2017 og købte umiddelbart efter sin første trækker til at køre med trailere.

lagt branchen bag sig og skiftet

lukket ned af corona.

køretøjerne ud med lastbiler og

tilpassede jeg forretningen til kun

igen, mærkede jeg ingen stigning

to køretøjer. Efterfølgende har jeg

i omsætningen og jeg var derfor

taget supplerende kurser om kør-

tede op, begyndte jeg at overveje

slet ikke i tvivl, da coronaen kom”.

sel med fødevarer, særtransport

at skifte min taxitilladelse ud med

Mikael Kirkegaard afleverede både

og farligt gods mv. Nu koncentre-

en vognmandstilladelse til lastbil.

sin tilladelse til taxi og en tilladelse

rer jeg mig om at have et godt ry

Alle vidste, at Ubers forretnings-

til limousine efter bl.a. 15 års fast

i branchen, overholde alle aftaler

koncept var ulovligt, men Uber

kørsel for Novo Nordisk.

og udnytte mine gode kontakter,

det har han ikke fortrudt:
“Allerede dengang da Uber star-

fik lov til at køre, frem til de blev

Mikael Kirkegaard blev overbevist om, at
lastbiler var fremtiden for ham, da Danmark
blev lukket ned af corona.

svært at skaffe gode chauffører,

“Da Uber endelig forsvandt

fortæller han til Taxi Minibus og

hevet i retten. Ingen lyttede og

Købte en trækker

der gik alt for lang tid før Uber blev

Mikael Kirkegaard deltog på et

stoppet”, fortæller Mikael Kirke-

14-dages vognmandskursus alle-

gaard, som nu tidligere Dantaxi-

rede i efteråret 2017 og købte

Samme overskud som i
2014

Bus Danmark.

vognmand og indehaver af MK

umiddelbart efter en Volvo 500 til

I dag har han samme fortjeneste

Nu forhenværende taxi- og limou-

Limousine i Skævinge. Han blev

at køre med trailere:

på sin vognmandsforretning, som

sinevognmand, Mikael Kirkegaard,

overbevist om, at lastbil var frem-

fra Skævinge i Nordsjælland har

tiden for ham, da Danmark blev

“Ret hurtigt kom jeg op på at
have tre trækkere, men da det er

han havde tilbage i 2014 med
taxi og limousine:
fortsættes næste side
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Garantistillelse

Til forskel for tilladelser til erhvervsmæssig persontransport skal der stilles 150.000 i bankgaranti eller
revisorerklæring over for Færdselsstyrelsen.
Beløbet dækker for de to første tilladelser.
Herefter kræves 50.000 kroner for hver af de efterfølgende tilladelser. På taxiområdet er beløbet
40.000 kroner for den første tilladelse og
25.000 kroner de efterfølgende tilladelser.

“Omsætningen er godt nok

Dagrofa mellem hovedstadsom-

Momssvig med importerede biler fra Tyskland

Yderligere en
person er dømt

større, men der er også flere ud-

rådet og Herning. Andre vogn-

gifter på at drive en lastbilvogn-

mænd kører f.eks. med blomster

mandsforretning end en taxi- og

fra Holland og tjener mange penge

En 29-årig mand er idømt 2 år og

29-årige skal inden for 14 dage

limousineforretning, men for

i sommerhalvåret, men de har så

6 måneders fængsel og en til-

beslutte, om dommen skal ankes.

dem, der gider at sove i lastbilen

ingen opgaver om vinteren.

lægsbøde på 19,1 mio. kr. for

mandag til fredag, er der endnu

Med et udfordrende job med

momssvig af særlig grov karakter.

flere penge at hente.

mange timer bag rattet er han

Det er lidt ligesom taxien, det er

særlig glad lastbilernes komforta-

at han sammen med flere andre

dom for medvirken i den store

en livsstil, hvor arbejdstiderne

ble sæder:

var med til at importere biler fra

momskarrusel, hvor den 45-årige

Scanparts GmbH, som ligger umid-

Winnie Wind - den ene part af

at køre i, når man som mig har

delbart syd for grænsen til Tyskland.

ejerne bag Scanparts GmbH, al-

en dårlig ryg. Sæderne i lastbi-

Bilerne blev herefter faktureret til

lerede har fået en dom i en tilstå-

udført eksportkørsel og har bl.a.

lerne er udstyret med massage-

ni forskellige selskaber, som var

elsessag på et år og tre måneders

været i det nordligste Norge. Det

funktioner og luftaffjedring samt

uden reelt indhold, og som alene

fængsel, hvoraf de tre måneder

var en tur på 3.800 km fordelt

kold og varm luft”, påpeger Mikael

var indsat i konstruktionen for at

var en ubetinget fængselsstraf.

over seks dages arbejde inklusive

Kirkegaard, som møder flere og

muliggøre momssvig. Selskaberne

Hertil kommer en bøde på to

en sejltur hjemad fra Oslo.

flere af sine gamle taxikolleger i

købte bilerne uden moms, men

millioner kroner samt 200 timers

både busser og lastbiler.

viderefakturerede umiddelbart

samfundstjeneste.

er lange. Det er absolut ikke et
7-16-job”.
Mikael Kirkegaard har også

Mikael Kirkegaard foretrækker

"Lastbiler er mere behagelige

Den 29-årige mand har erkendt,

I samme sag er tre andre personer dømt, mens yderligere seks
personer stadig afventer deres

variabel kørsel, men kører lige

efter bilerne til samme pris inkl.

Winnie Wind modtog sin dom

nu natkørsel med fødevarer for

moms til den egentlige modta-

den 26. november 2020 efter at

ger, hvorved der opstod skyldig

have været fængslet først i Tysk-

salgsmoms på i alt ca. 19 mio. kr.

land fra den 9. september 2020

i de ni selskaber.

til den 23. september 2020 og

Kom og gør en god handel!

Storvogne til taxi sælges

Mercedes:
• 6 stk. Vito Pro XL, kørt fra 50 - 145.000 km.
• 2 stk V-klasse kørt 171.000 og 175.000 km.

Den skyldige moms blev aldrig

efter udlevering til strafforfølgning

betalt, da selskaberne gik konkurs,

i Danmark fra den 23. september

inden momsen blev afregnet til

2020 til dommen blev afsagt den

Skattestyrelsen, og statskassen

26. november 2020.

blev derfor unddraget i alt ca. 19
mio. kr.

VW Caravelle:
• 1 stk. XL med lift km.-stand 100.000
Alle biler er velholdte og står som nye
Evt. anden vogn i bytte og hjælp til leasingaftale tilbydes

Mange danske taxivognmænd
har gennem årene stiftet bekendt-

Straffen blev fastsat til fængsel

skab med netop navnet Wind i

i 2 år og 6 måneder og en tillægs-

forbindelse med import af taxi-

bøde på 19,1 mio. kr.

biler. Gennem en lang årrække

Dommeren lagde vægt på, at

fra 1992 leverede Wind GmbH

der var tale om gentagen, syste-

nyere brugte tyske biler til danske

Vi finansierer bilen uden renter!

matisk og organiseret momssvig

taxivognmænd.

50% rabat på udstyr til kameraovervågning

over flere år.

for et meget betydeligt beløb
Dommen blev afsagt af Retten i

Donners.dk

Ålekistevej 150 • 2720 Vanløse • tlf. 2814 3333 • Bent@donners.dk

Randers den 5. marts 2021 og den
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Kulturborgmester vil have færre
krydstogtskibe til København
Antallet af krydstogtskibe, der ankommer til hovedstaden, skal

dette i Borgerrepræsentationen.
”Krydstogtturisme er langt fra

fører”, siger kultur- og fritidsborg-

skal ganske enkelt have et opgør

mester Franciska Rosenkilde, som

med den miljøbelastende form

reduceres markant og der skal stil-

bæredygtigt og jeg mener ikke,

også er ansvarlig for Copenhagen

for turisme”. Franciska Rosenkilde

les strengere miljøkrav. Det mener

turisternes økonomiske bidrag til

Visitor Service, også kendt som

uddyber:

Københavns kultur- og fritidsborg-

byen opvejer den store negative

Københavns Turistinformation.

mester Franciska Rosenkilde (Å),

klima- og miljømæssige belast-

Siden 2015 er antallet af

mennesker, der arbejder i turisme-

som nu stiller et politisk forslag om

ning, som krydstogtskibene med-

krydstogtskibe, der lægger til i

erhvervet og som lige nu er hårdt

Københavns Havn, iflg. Danmarks

ramt pga. nedlukningen. Men det

Statistik steget med 23 procent.

her forslag handler også om byens

Sidste år skulle have været

udvikling og om de værdier, vi

rekordår, hvor det var planlagt, at

ønsker for fremtidens hovedstad.

349 krydstogtskibe skulle have

Turister, der kun kommer til byen

anløbet Københavns Havn.

for at se de allermest kendte se-

Fakta

Forskere fra Aarhus Universitet har undersøgt udledningen af
partikler og NOx-forurening fra et krydstogtskib, der lægger
til i en dansk havn. De har konkluderet, at det udleder samme
mængde luftforurening som flere tusinde personbiler, der
kører i byens gader. (Kilde: Kortlægning af luftforurening fra
krydstogtskibe i København og Aarhus. Videnskabelig rapport
fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. Aarhus Universitet, Institut for Miljøvidenskab. 2019.)

Men det er den forkerte vej

”Jeg har stor sympati med de

værdigheder og for at shoppe på

for turismen, mener Franciska

Strøget presser især indre by og

Rosenkilde:

beboerne. Så spørgsmålet er, om

”Hvis vi skal gøre os de mind-

vi ønsker osende krydstogtskibe

ste forhåbninger om at leve op

og masseturisme eller om vi vil

De to typer luftforurening har blandt andet været associeret
med kronisk bronkitis, blodpropper i hjernen og for tidlig død.

til ambitionerne om bæredygtig

skabe en by, der er bæredygtig

byudvikling og turisme i Køben-

og god at bo i? Jeg hælder til det

Ifølge en analyse fra COWI for Københavns Kommune vil en
del af disse negative påvirkninger kunne afhjælpes ved etablering af landstrøm, men selv i det mest optimistiske scenarie vil
partikelemission og C02-udledningen kun være halveret i 2030.
(Kilde: Analyse af alternative energikilder til krydstogtskibe.
Analyse af Cowi A/S for Københavns Kommune)

havns Kommuneplan 2019 samt

sidste”.

komme i mål med visionen om
at blive verdens første C02-neutrale hovedstad i 2025, er vi nødt
til at kigge på krydstogtturisme. Vi

TAXI Minibus & Bus Danmark marts 2021

12

fortsættes næste side

Konkret stillede Franciska Rosenkilde derfor et medlemsforslag i

En af de tre Cunard-dronninger, Queen Victoria, ventes at passere Kronborgpynten i retning mod København den 17. oktober 2021.

Københavns Borgerrepræsentation
den 4. marts. Forslaget indebærer, at de relevante forvaltninger
undersøger, om der kan lægges
et loft over antallet af krydstogtskibe i København, samt om der
kan stilles strengere miljøkrav til
de skibe, der anløber havnen.
I 2018 udledte krydstogtskibene i København cirka 17.000

Forbud mod landgang
fra krydstogtskibe til
19. april 2021

tons CO2. Dette tal forventes at
stige til 28.000 tons i 2030. Det

En ny bekendtgørelse forlænger

round”, hvor der skal landsættes

fremgår af analyse af alternative

forbud mod landgang for kryds-

og tages nye passagerer ombord.

energikilder til krydstogtskibe.

togtskibe til 19. april 2021. Be-

Analysen er lavet af Cowi A/S for
Københavns Kommune.

Fakta om forslaget

skibe samt andre passagerskibe,

Franciska Rosenkilde foreslår der-

der er indrettet til mere end 100

for, at ’Borgerrepræsentationen

passagerer - dog ikke skibe på en

pålægger Økonomiforvaltningen i

fast rute, hvor der regelmæssigt er

samarbejde med øvrige relevante

ankomst og afgang i en dansk havn.

wegian Cruise Line ventes til Kø-

kendtgørelsen kommer fra Sund-

Victoria planlagt til at ankomme

benhavn den 17. oktober klokken

hedsministeriet og er trådt i kraft.

fra Hamborg den 1. juli klokken 8

8 med afsejling mod Göteborg

om morgenen for at afsejle mod

klokken 17.00.

Overtagelse af bil og
tilladelse til taxi tilbydes
uden afståelse

CruiseCopenhagen meddeler

vidt der er lovhjemmel til at be-

ved samme lejlighed, at der er

slutte, at der fastsættes et loft

kommet en del flere aflysninger

for, hvor mange krydstogtskibe,

omkring anløb af krydstogtskibe

der årligt må anløbe Københavns

og kan allerede nu konkludere, at

Havn, så antallet reduceres, samt

2021 alligevel ikke bliver helt det

undersøge, hvilke skærpede miljø-

år, som de havde håbet på.

krav der kan stilles til de krydstogt-

Norwegian Escape fra Nor-

Bl.a. er Cunards, Queen

Forbuddet gælder krydstogt-

forvaltninger at undersøge, hvor-

Rønne på Bornholm klokken 17.

Du skal blot overtage forpligtelser på kontrakt med
Dantaxi og videreføre afvikling af betaling på
elbil - Hyundai Kona, årg. 2018/51.000 km.
Gælden i bilen er ca. 280.000 kr.

Der var således den 5. marts

skibe, der anløber Københavns

2021 registreret 131 aflysninger,

Havn. Resultaterne af undersøgel-

men stadig håb om 35 ankom-

sen skal forelægges Borgerrepræ-

ster i København, hvoraf fire er

sentationen inden sommerferien

planlagt i maj og seks i juni måned.

2021.

Ingen af dem er såkaldte “Turna-

De samlede månedlige udgifter inkl. pladsleje udgør
ca. 16.800 kr.
Formidling via Taxi Minibus & Bus Danmark på
mail: taxi@verting.dk
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Undersøgelse af udbygning af
Hillerødmotorvejen er færdig
Vejdirektoratet har gennemført

med andre motorveje i Hoved-

forbedringer for miljøet, herunder

forventes at føre med sig. Når der

en Fase 2-programmering for

stadsområdet hårdt belastet i

etablering af støjskærme til gavn

i projektet samtidig håndteres støj

udbygning af Hillerødmotorvejen

myldretidsperioderne og især

for støjbelastede boliger langs

og andre miljømæssige udfordrin-

mellem M3 og R4. Undersø-

på de strækninger, hvor der er

projektstrækningen.

ger ved den valgte strækning, er

gelsen omhandler blandt andet

udveksling af trafik med andre

økonomi og trafikale effekter ved

større veje. Udbygningen af Hil-

torvejen mellem M3 og R4 vil

kommende forhandlinger”, siger

infrastrukturprojekterne samt re-

lerødmotorvejen mellem M3 og

give markante tidsbesparelser i

transportminister Benny Engel-

levante forhold vedrørende klima

R4 vil afhjælpe kødannelse og

fremtiden og de trafikale fordele

brecht.

og miljø.

forkorte rejsetiden. Derudover in-

afspejles klart i det samfundsøko-

debærer udbygningen væsentlige

nomiske afkast, som udbygningen

Hillerødmotorvejen er i lighed

“En udbygning af Hillerødmo-
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det et godt udgangspunkt til de

Flere
elbiler i
flextrafiken

Inddrivelsen
af kontrolafgifter er
tredoblet
På vegne af DSB, Metro Service,
Movia og Arriva har Gældsstyrelsen tredoblet inddrivelsesprovenuet fra 2019 til 2020, hvor
styrelsen sidste år inddrev 116
mio. kroner.
Det er slut med at ignorere
kontrolafgifter fra bus- og togture
uden billet. Fire af landets største

Juni 2020 startede et forsøg med

trafikselskaber er nemlig kommet

at indsætte en lokalt forankret

ombord på det nye inddrivelses-

elbil, der betjente et afgrænset

system, PSRM.
Det betyder, at Gældsstyrelsen

område med udgangspunkt i

nu kan bruge lønindeholdelse

Aabenraa Sygehus.

overfor skyldnere med ubetalte

Det blev så stor en succes, at
der fra 1. marts er indgået aftale

kontrolafgifter hos selskaberne

om 5 faste elbiler i flextrafikken

DSB, Metro Service, Movia og

i Sydtrafiks område. De får selskab

Arriva.
Dermed bliver gælden inddre-

af to elbiler hos Fynbus og yderligere fem hos Midttrafik, som

vet mere effektivt. Det afspejler

Sydtrafik samarbejder med om

sig også i tallene fra henholdsvis
2019 og 2020. For selskaberne

flextrafikken.
”Vi kunne gennem forsøget

Ret hurtigt er det blevet en succes med elbiler til flextrafik.

har tilsammen fået 116 mio. kr.

konstatere, at vores planlæg-

tilbage sidste år, hvilket er over

ningssystem ikke havde nogen

tre gange mere end i 2019, hvor

problemer med at håndtere

vogne fungerer fint lige nu som

på den grønne omstilling hos

der blev inddrevet 37 mio. kr. på

bilens begrænsede aktionsradius,

alternativ til de mindste vogntyper

kommunerne og som det ser

vegne af selskaberne.

og som en bonus blev kørslen

i flextrafik - i mindre skala og med

ud nu, så kommer stort set alle

Lønindeholdelse bruges af

med elbiler heller ikke væsentlig

begrænsninger på aktionsradius.

fremtidige udbud på både bus-

Gældsstyrelsen, når det ikke er mu-

dyrere set i forhold til de traditio-

En yderligere udvidelse kræver

og flextrafik til at indbefatte emis-

ligt at få en skyldner til at afdrage

nelle vogne”, fortæller Claus

længere rækkevidde og bedre la-

sionsfrie busser og biler”.

på gælden på anden vis. Gæld i

Rosenkrantz, der er projektleder

dekapacitet og at større vogntyper

PSRM kan fx også blive indfriet

for flextrafik i Sydtrafik

bliver tilgængelige i emissionsfri

gennem betalingsaftaler eller ved

udgaver.

modregning i fx overskydende skat.

Det første forsøg viste også, at

Indtil videre er ca. 46.000

der kun var brug for to korte op-

”Vi arbejder hele tiden på at

tankninger i løbet af en 8 timers

gøre den kollektive trafik grønnere

skyldnere ud af ca.123.000 skyld-

dag, så længe den ikke skulle

og mere bæredygtig”, siger Lars

nere med gæld til de fire trafiksel-

operere mere end 30 minutters

Berg, administrerende direktør for

skaber under lønindeholdelse. De

kørsel væk fra basen. Konklusio-

Sydtrafik og fortsætter:

afdrager samlet set på gæld til en

nen er derfor, at emissionsfri

”Vi oplever også et stort fokus

værdi af omkring 380 mio. kr.
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ITD vil have flere og mere
barske opkrævningsmetoder
for ubetalte p-bøder
Det er fuldstændig uacceptabelt,
at udenlandske lastbiler fortsat
kan undgå at betale deres parkeringsbøder i Danmark. Nye oplysninger tyder på, at ministerens
plan med at inddrage private
firmaer i opkrævningsarbejdet er
blevet oversolgt. Der må omgående igangsættes nye og mere
barske opkrævningsmetoder,
mener ITD - Brancheorganisation
for den danske vejgodstransport.
I alt, alt for lang tid har uden-

firmaer i opkrævningsarbejdet

skulle opkræve gæld fra skyldnere

gøre nogen som helst forskel, at

landske chauffører set stort på de

tilsyneladende er blevet kraftigt

uden for Danmarks grænser.

EPC sender en opkrævning, så

danske parkeringsregler og risiko-

oversolgt og næppe får nogen

Nu viser det sig, at firmaet blot

ministeren kan lige så godt nu

en for bøder. Skulle de modtage

betydning for inddrivelsen”, siger

skal sende en opkrævning og en

komme i gang med nye alterna-

en bøde, har mange simpelthen

Carina Christensen, administre-

betalingspåmindelse, men ikke

tive opkrævningsmetoder. Vi foreslår

valgt at ignorere den og spekule-

rende direktør i ITD.

drive decideret inkasso og det

helt konkret, at Færdselsstyrelsen

ret i, at danske myndigheder ikke

Hun henviser til en artikel i

kommer næppe til at have en ef-

får muligheder for straks-opkræv-

ville eller kunne opkræve bøden

Lastbil Magasinet, hvor det frem-

fekt på ubetalte parkeringsbøder

ning, eller at bøden sendes til

på en effektiv måde. Og det har

går, at det private firma Euro Par-

for over 11 millioner kroner fra

brugeren eller ejeren af traileren,

de desværre haft ret i.

king Collection plc (EPC) trods

udenlandske lastbiler. Det svarer

som så selv må afregne med

forlydender om det modsatte

til 6.600 ubetalte bøder, som

chaufføren. Det kunne måske

belt, at danske chauffører og vogn-

alligevel ikke kommer til at stå for

underbygger opfattelsen af at

også få transportkøbere til at sikre

mænd troligt betaler deres bøder,

inkasso-opgaven med inddrivelse

parkeringsopkrævningen åbenbart

sig, at de hyrer firmaer, der vil

mens deres udenlandske kolleger

af gæld fra skyldige udenlandske

er et område uden for lands lov

overholde reglerne, til opgaverne”,

kan være ligeglade og se stort på

chauffører.

og ret.

siger Carina Christensen.

Det er fuldstændig uaccepta-

bøderne. Det er et spørgsmål om

I januar 2021 offentliggjorde

helt basal retssikkerhed og fair og

Færdselsstyrelsen ellers, at man

frustrerede over, at der tilsynela-

“Vores medlemmer er dybt

til transportministeren om at ind-

lige konkurrence. Nu viser det

havde indgået aftale med det pri-

dende stadig ikke sker noget på

kalde transportorganisationerne til

sig så ovenikøbet, at det seneste

vate firma Euro Parking Collection

området. Vi har al mulig grund til

en drøftelse af omgående iværk-

initiativ med at inddrage private

plc (EPC) om, at de fremadrettet

at tvivle på, at det kommer til at

sættelse af yderligere tiltag.
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ITD vil nu sende en opfordring

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

Ny minibus

dstyr dstyr
Ekstra uer
t ekstra u

- mulighed

for lækk

mfort sæde
M1 stol - Kogo med ekstra vip
Ekstra bred

ort - Type 6

transp
Lettere syge

biler

Mercedes Benz Sprinter 314 CDI
Fra kr. 350.000,- eksl. moms

- efter dine ønsker og behov

Taxa - Flexkørsel - Sygetransport - VIP

uch skærmie.
onsrat & 7” dito
telefon & med
Multifunktiilo
o,
ra
t, distronic,
rtp

Til styring af fa

E6 - 3500 kg. - M1 - Lift

Bemærk:
350.000 kr. er for standard opbygning.
Den viste model har ekstra udstyr.

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

Ingeniørforeningen, IDA:

Vi skal investere i cyklismen for
at komme i mål med klimaambitionerne
Cyklen skal være et oplagt trans-

anbefalinger i forleden, var cyklisme

mellem de mindre byer, der gør

før brugte bil. Passagerstigningen

portmiddel på korte og mellem-

også på dagsordenen, da rådet

cykelstinettet mere fintmasket”,

er på op til 8 pct.

lange distancer, lyder anbefalin-

foreslår større infrastrukturtiltag,

siger Lene W. Hartmann.

gerne fra en arbejdsgruppe i IDA,

der fremmer cyklisme og kollektiv

der arbejder med bæredygtig

transport. IDA mener også, at bæ-

cykelstierne er på 23 pct. i gen-

port, vi ser rigtig mange mulig-

mobilitet.

redygtig udvikling i persontranspor-

nemsnit for 8 evaluerede ruter

heder for, at folk vælger den

Op på sadlen og træd i peda-

Stigningen i cyklister på super-

”Det er i spændingsfeltet mellem cyklisme og kollektiv trans-

ten skal være et grundlæggende

i Hovedstadsområdet og heraf

model fremfor at sætte sig ind i

len, er en af opfordringerne i et

princip med skarpt fokus på at

er de 14 pct. tidligere bilister.

personbilen på de korte og mel-

nyt notat fra en arbejdsgruppe i

skabe den målsatte CO2-redukti-

Arbejdsgruppen foreslår konkret,

lemlange distancer. Så hvis rege-

IDA, når det kommer til anbefa-

on og nedsætte anvendelsen af

at cykelstinettet skal være gennem-

ringen mener det alvorligt med at

linger til bæredygtig persontrans-

fossile drivmidler og kørte kilome-

gående og af høj kvalitet, det vil

indtænke cyklismen som en del

port. For cyklisme i kombination

ter. Men ansvaret hviler ikke på

sige brede cykelstier, god belæg-

af en samlet infrastrukturplan, så

med kollektiv transport skal ses

den enkelte - det er i høj grad op

ning og ingen ’missing links’, der

stiller det store krav til en samlet

som en væsentlig del af løsnin-

til både nationale, regionale og

skaber utryghed. Og der skal være

og koordineret indsats på både

gen både lokalt, regionalt og på

lokale politikere at lave en sam-

tilstrækkelig med gode parkerings-

nationalt, regionalt og kommunalt

landsplan. Mere cyklisme skal

menhængende infrastrukturplan

faciliteter til cyklerne. Især omkring

plan”, siger Lene W. Hartmann.

bidrage positivt til det store klima-

for cyklismen. IDAs arbejdsgruppe

skoler og institutioner skal børn

regnskab.

for bæredygtig mobilitet har set

kunne cykle sikkert. Arbejdsgrup-

på, hvilke elementer, der kan

pen har regnet på, at et lands-

indgå i dette arbejde.

dækkende net af supercykelstier

”Blød trafik før kollektiv transport og før bilisme. Så kort kan
det siges. For cyklen skal blive et

”Cykelinfrastrukturen skal ikke

vil koste ca. 11 mia. kr.

langt mere naturligt valg, når det

alene udbygges i byerne, men

kommer til transportformer på

den skal også koordineres og

pen en udvidet mulighed for

korte og mellemlange distancer.

udbygges mellem byerne med et

at medtage cykler i tog og bus,

Når gang og cyklisme - og cykling

endnu mere omfangsrigt lands-

som skal muliggøre flere kom-

i kombination med kollektiv trans-

dækkende net af supercykelstier

binationsrejser og sikre en god

port - bliver det naturlige valg af

af høj kvalitet, så de kan rumme

mobilitet, der er attraktiv i forhold

mobilitet, kan langt flere blive en

den teknologiske udvikling inden

til bilkørsel. Tog og busser skal

del af løsningen om fremtidens

for cyklismen med elcykler, el-

derfor i endnu højere grad end i

bæredygtige mobilitet”, siger Lene

ladcykler og velomobiler. Nettet

dag indrettes med gode mulig-

W. Hartmann, der er medlem af

af supercykelstier skal binde byer,

heder for at medtage cykler, som

bestyrelsen for Ingeniørforenin-

erhvervsområder og tæt befolke-

det kendes fra S-banen i Køben-

gens trafikfaglige netværk, IDA

de boligområder sammen, men

havn. Erfaringer fra S-banen viser,

Trafik & Byplan.

der skal også skabes et net af al-

at gratis cykelmedtagning giver

mindelige stier langs landeveje og

mange nye passagerer, der ofte

Da Klimarådet kom med sine

Ydermere foreslår arbejdsgrup-
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Jernbanen skal være Danmarks grønne puls

IDA vil have el-tog til at køre
250 km/t
Hurtigere tog, højere hastigheder,

strækningerne er bygget for mere

ninger. Men også opgraderinger

gruppe for bæredygtig mobilitet.

flere afgange og en udbygget in-

end 100 år siden, og ikke som

og renoveringer af de tidligere

For elektrificering af jernbanen og

frastruktur - naturligvis på el - skal

vejnettet løbende udbygget med

privatbaner vil have stor effekt.

bustransporten er også et vigtigt

sikre en omstigning fra bil til kol-

nye mere kapacitetsstærke og

lektiv transport, lyder anbefalin-

direkte strækninger”, siger Niels

desuden opgraderes med bedre,

gerne i et nyt notat fra en arbejds-

Wellendorf, medlem af bestyrel-

hyppigere og hurtigere forbindel-

gruppe i Ingeniørforeningen IDA.

sen for IDA Rail.

ser, som udgangspunkt principielt

elektrificering af de allerede plan-

Den kollektive transport skal

led i at mindske CO2-belastningen fra den kollektive transport.
"Vi vil gerne slå et slag for, at

en fordobling af afgange, står der

lagte strækninger fremskyndes til

være den grønne puls, både i de

strukturplan, ser IDAs arbejds-

i notatet. Målet skal være, at baner

færdiggørelse før 2030, også for

store byer og mellem de store

gruppe gerne, at den tager højde

sammen med cykler, busser og i

de strækninger, hvor der er indgå-

og mellemstore byer. Derfor skal

for en omlægning, hvor samfun-

et vist omfang samkørsel i biler

et kontrakt, men som endnu ikke

vi investere i jernbanenettet og

dets ændrede transportsvaner

bliver at foretrække fremfor pri-

er igangsat, til Kalundborg, Struer

infrastrukturen omkring det, lyder

imødekommes og hvor bæredyg-

vatbilen, særligt på de regionale

og Frederikshavn. For de øvrige

anbefalingerne i et nyt notat

tighed og CO2-reduktioner bliver

mellemdistanceture, som udgør

regionale og lokale baner, kan der

om bæredygtig mobilitet fra en

helt centrale for, hvordan og hvor

halvdelen af den samlede per-

i første omgang elektrificeres med

arbejdsgruppe i IDA.

vi som samfund skal investere.

sontransport i Danmark. Det er

batteritog, der også kan køres

derfor nødvendigt så hurtigt som

med strøm fra køreledninger på

”Investeringer i den kollektive

Når Danmark får en ny infra-

"Den kollektive transport skal

Der er behov for at udbygge

trafik har den klare fordel, at de

jernbanen med mange af projek-

muligt at investere i flere tog til

elektrificerede strækninger”, siger

virker dobbelt. Ved at bedre for-

terne fra Togfondens katalog fra

såvel fjern- og regional- som lo-

Niels Wellendorf.

holdene i den kollektive trafik

2014 - ikke mindst i form af de

kaltrafikken på jernbanerne”, siger

skaber man samtidig plads og

foreslåede hastighedsopgraderin-

Niels Wellendorf.

bedre rejsetider på vejnettet. Det

ger, gerne på op til 250 kilometer

danske jernbanenet er mange

i timen på hovedstrækningerne og

kollektive transport står højt på

steder hæmmet af, at jernbane-

160 km/t på de regionale stræk-

dagsordenen hos IDAs arbejds-

Men også elektrificering af den

IC4-togsæt, som kører på diesel, bør afløses af hurtigere el-tog på nyere skinneanlæg til hastigheder på 250 km/t., mener Ingeniørforeningen IDA.

Volkswagen udvikler selvkørende
biler i samarbejde med
Ford Motor Company
Volkswagen Erhvervsbiler er i

bragt sin underleverandør AID

brugen af disse i erhvervsmæs-

gang med udviklingen af systemer

(Autonomous Intelligent Driving)

sigt øjemed i byzoner. Mærket

udvikler de biler, der fremover vil

til fuldautomatiseret kørsel, der

ind i samarbejdet med Argo AI.

vil udvikle og producere Special

gøre brug af Argo’s systemer til

forventes introduceret i 2025.

Nu hvor Volkswagen-koncernens

Purpose Vehicles (SPV) så som

fuldautomatiseret kørsel. De er

bestyrelse har godkendt budget-

robottaxier og varevogne.

baseret på ID. BUZZ-elbilen, der

Volkswagen Erhvervsbiler har i

Volkswagen Erhvervsbiler

samarbejde Ford Motor Company

tet til udvikling af fuldautomati-

Udover investeringen i Argo AI,

har verdenspremiere næste år.

investeret i Argo AI, som er

seret kørsel, tager Volkswagen

investerer koncernen også milliar-

Udviklingen af fremtidens elek-

en virksomhed med speciale i

Erhvervsbiler nu det næste skridt

der i projekter i Car.Software-orga-

triske ”Rugbrød” kører for fulde

software-platforme til førerløse

mod en fremtid med førerløs

nisationen, der – parallelt med og

omdrejninger, og det samme gør

biler. Målet er en konsekvent og

mobilitet.

uafhængigt af Argo AI – udvikler

udviklingen, der skal forvandle

assistentsystemer og fuldauto-

ID. BUZZ til et banebrydende
førerløst køretøj.

hurtig udvikling og anvendelse af

Volkswagen Erhvervsbiler har

systemer til førerløse biler. Udover

indenfor Volkswagen-koncernen

matiseret kørselsfunktioner op til

den første investering på 1 mil-

ansvaret for udvikling af systemer

niveau 4 for personvogne i alle

liard dollars har Volkswagen også

til fuldautomatiseret kørsel og

Volkswagen-koncernens mærker.
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Høring om lokalbaner

Den alvorlige situation
på Østbanen forelagt for
Folketingets Transportudvalg
Folketingets Transportudvalg har

De økonomiske rammer gives af

banerne, og transportudvalgets

har årligt ca. 1 mio. passagerer.

afholdt en høring om lokalbaner-

staten gennem tilskud til regio-

medlemmer havde lejlighed til at

Fra december 2020 blev banen

nes fremtidige drift og vedlige-

nerne, blandt andet med et tilskud

spørge og drøfte situationen.

efter særlig aftale med staten

holdelse med særligt fokus på

til investeringer i lokalbanerne.

Østbanen. Høringen er affødt

Tilskuddet blev fastlagt i amternes

Nødt til at tage ansvar

som er en statslig banestrækning.

af Region Sjællands manglende

tid og dækker kun investeringer i

Regionsrådsformand Heino Knud-

Dermed får banen samlet ca. 1,8

økonomiske rammer og mulig-

lokalbanerne frem til 2009.

sen er glad for muligheden for at

mio. passagerer.

forlænget fra Køge til Roskilde,

heder for at kunne finansiere en

Den alvorlige trafikale situation

nødvendig sporrenovering til ca.

på Østbanen og den økonomiske

510 mio. kr.

udfordring har været genstand for

“Nu er der forhåbentligt skabt

Sporerne på den regionale

klargøre situationen for Transportudvalget:

Sporerne på Østbanen er lagt
mellem 1977 og 1981 og har
nået en alder på knap 45 år og

stor opmærksomhed i de seneste

klarhed om den manglende finan-

står over for en omfattende spor-

Østbane har nået en alder, hvor

par år. Der har været politisk op-

siering og alvorlige situation for

renovering til 510 mio. kr. De 45

nye skinner til ca. 510 mio. kr. er

mærksomhed fra de lokale poli-

Region Sjælland, for Østbanen og

år svarer til en normal forventet

helt afgørende for, at der fortsat

tikere og en række transportord-

for dens passagerer. Jeg håber og

levetid.

kan køre tog på strækningen.

førere, men det er endnu ikke

tror, at Folketingets partier forstår,

lykkedes at få noget igennem i

at de bliver nødt til også at tage

økonomiske rammer og mulig-

Folketinget.

ansvar. Jeg håber situationen

heder for at finansiere en sådan

løses allersenest med økonomi-

reinvestering. Staten bestemmer

Det er en udgift af en størrelsesorden, der ligger udenfor
Region Sjællands økonomiske

Under høringen redegjorde

Region Sjælland har ikke de

rammer og muligheder. Og som

Danske Regioner for de økonomi-

forhandlingerne med staten til

de økonomiske rammer gennem

kan betyde massive besparelser

ske udfordringer for lokalbanerne,

sommer, men der er bestemt

tilskud.

på den service, regionen kan

mens regionsrådsformand Heino

ingen grund til ikke at løse det

levere til borgerne

Knudsen sammen med borgme-

nu".

Med høringen har Transport-

ster Anette Mortensen fra Stevns

udvalget og Folketingets partier

Kommune redegjorde for den

nu fået syn for sagen. De har

alvorlige situation på Østbanen.

direkte fået forelagt kendsgerningerne og fakta i sagen.

Transportminister Benny Engelbrecht havde et indlæg om lokal-

Fakta om Østbanen og
sporrenoveringen
Østbanen betjener strækninger
Faxe/Stevns - Køge - Roskilde og
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Opgradering af
			 Hillerød Station

Hillerød Station skal opgraderes,

lerød Station i samarbejde med

mellem Lokalbanens sydvestlige

til Favrholm. Med regionens visi-

så der bliver mulighed for at for-

Region Hovedstaden, DSB, Movia,

linje, Frederiksværkbanen og de

onsplan for lokalbanens fremti-

længe Lokalbanens nordlige linjer

Lokalbanen samt kommunerne

nordlige linjer.

dige udvikling vil der være op til

fra Helsingør, Gilleleje og Tisvilde-

Hillerød, Gribskov, Fredensborg,

leje fra Hillerød til den nye station

Halsnæs og Helsingør.

Desuden opnås den fordel, at
lokalbanens tog ikke længere

Favrholm ved det kommende

8-9 tog pr. time i hver retning.
Banedanmark er ved at udar-

behøver køre på tværs af S-tog-

bejde et beslutningsgrundlag for

Bedre forbindelse for
lokalbanens tog

sporene når de fra Frederiksværk-

projektet, som forventes offentlig-

Hillerød. Ombygningen af Hillerød

banen skal til og fra værksted

gjort i løbet af sommeren 2021.

Station skal, hvis den bliver beslut-

Der kan enten laves gennemkør-

eller skal opstilles.

tet, stå færdig omkring åbningen af

sel for alle lokalbanetog eller alene

det nye hospital.

laves gennemkørsel for Frederiks-

køreplan vil der i fremtiden skulle

værkbanens tog. Det giver samti-

køre op til 6 tog pr. time i hver

dig mulighed for direkte samdrift

retning igennem Hillerød Station

Hospital i Nordsjælland - syd for

Banedanmark har undersøgt
muligheden for at opgradere Hil-

Med lokalbanens nuværende
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Gratis busser skal fremme
turismen i Vordingborg og
Guldborgsund kommuner
Kommunalbestyrelserne i Vordingborg og Guldborgsund kommuner
har anmodet Movia om mulighed
for at etablere fri kørsel på tre
buslinjer i skolernes sommerferie

• Linje 678 Stege - Møns Klint Klintholm Havn
• Linje 743 Nykøbing F. - Marielyst - Gedser Færgehavn

forsøg med fri kørsel på linje 743

oplevelser. Den fri kørsel på de

i Guldborgsund Kommune i som-

nævnte linjer vurderes ikke at

merferien 2020, hvor passagertal-

påvirke andre buslinjers ind-

let blev tredoblet.

tægtsgrundlag. Det estimerede

Kommunernes ønske om fri

De tre buslinjer kører alene

indtægtstab på de pågældende

(27. juni - 8. august 2021).

kørsel er begrundet i ønsket om

internt i kommunerne og har som

linjer vil blive finansieret fuldt ud

Der er tale om linjerne:

at fremme turismen i området

formål at betjene sommerhus-

af henholdsvis Vordingborg og

• Linje 663 Stege - Nyord

og er baseret på erfaringer med

områder og adgang til kulturelle

Guldborgsund kommuner.

TAXI Minibus & Bus Danmark marts 2021

23

Ny Ellebjerg Station kan betjene fremtidige
toglinjer, som vil kunne køre mellem Lufthavnen/Sverige og mod Ringsted/Roskilde
uden at skulle passere København H.

Ny Ellebjerg Station opgraderes
til et endnu større knudepunkt
Banedanmark er sammen med

større knudepunkt. Desuden vil

Metroselskabet ved at undersøge

passagerer kunne skifte til eller fra

mellem Gammel Køge Landevej

politikerne, forventes de nye per-

etablering af perroner og gangfor-

S-tog, metro og busser.

og Køge Bugt-banen, og der bli-

roner samt gangforbindelsen at

ver én perron for hvert af de to

kunne tages i brug i 2024/2025.

bindelse ved Øresundssporene
på Ny Ellebjerg Station.
Etableringen af perronerne vil

Ny Ellebjerg Station bliver de

De nye perroner etableres

kommende år opgraderet. Dels

spor. Adgangen til de to spor skal

i form af anlæg af Sydhavnsme-

sikres via en gangforbindelse,

give mulighed for, at Ny Ellebjerg

troen, hvor Ny Ellebjerg i 2024

som samtidig også skal forbinde

Station kan betjene fremtidige

bliver den nye endestation. Og

den vestlige forplads ved Følager,

toglinjer, som vil kunne køre mel-

dels i form af forbedrede skifte-

med det nye underjordiske

lem Lufthavnen/Sverige og mod

muligheder, hvor der er besluttet

concourse-niveau under resten af

Ringsted/Roskilde uden at skulle

at anlægge et nyt underjordisk

stationen.

passere København H. Det kan

fordelingsområde, også kaldet

både være Regionaltog, Lyn- og

et concourse-niveau, hvorfra der

en simpel gangbro og en større,

Intercitytog eller internationale

bliver nem adgang til alle per-

fremtidssikret gangbro, mens Me-

tog, som kan medvirke til at gøre

roner både til Regionaltog, S-tog

troselskabet samtidig undersøger

Ny Ellebjerg Station til et endnu

og metroen.

en tunnelløsning.

Banedanmark undersøger
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Såfremt projektet vedtages af

Forenkling af Københavns
Hovedbanegård
Banedanmark har undersøgt en forenkling af
Københavns Hovedbanegård, som vil medføre
færre forsinkelser.
Stationen er i dag indrettet til en

punktligheden på store dele af

Det vil også blive mere overskue-

på kryds og tværs og i fremtiden

trafikafvikling, hvor spornettet

banenettet med flere tog til tiden

ligt for passagererne, når bestemte

(nederst) vil få dedikerede spor,

tillader mange kørselsmuligheder

og samtidig øge hastigheden og

tog altid kører fra samme spor.

så forsinkelser ikke forplanter sig

via mange sporskifter. Denne ind-

reducere omkostninger til vedli-

retning betyder, at forsinkelser let

gehold og risiko for sporskiftefejl.

Figurerne viser, hvordan togene
i dag (øverst) fletter sammen

mellem de forskellige baner.
Løsningen er inspireret af en

forplanter sig mellem de forskel-

total ombygning i 2016 af hoved-

lige baner på hovedbanegården

banegården i Utrecht i Holland,

og videre til resten af banenettet.
Desuden må togene holde en

Før:

der havde japansk jernbanedrift
som forbillede. I Holland ople-

lav hastighed forbi de mange

vede man efter ombygningen, at

sporskifter. Indretningen med-

punktligheden steg betydeligt.

fører samtidig mange sporskif-

Banedanmark har udarbejdet

tefejl og et dyrt vedligehold af

en indledende analyse og der på-

sporskifterne.

går nu en politisk proces i forhold

Banedanmark har i 2019-2020

til projektets videre undersøgelser.

undersøgt mulighederne for at
separere de forskellige baner, så
de får dedikerede spor. Denne

Efter:

indretning vil medføre enklere
trafikafvikling, og togene kan køre
hurtigere til stationen. Idéen er
at undgå sammenblanding af
strækningerne, hvilket vil øge
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