
Få dit eget navn på vogndøren 
og drop de store taxiselskaber

Juli 2021 25. årgang

nr.7Minibus & Bus Danmark

Knap 100 mio. kr. i underskud 
efter de to første år 
- Goodwill sat til 138 mio. kr.

Greenflet A/S

Fritz Skora Dantaxi Ringkøbing:

Vi er dér hvor der er 
penge at tjene



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

Stedet hvor alle med budskaber til taxibranchen er registreret. 
For 1.275 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 

REVISION OG BOGFØRING

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

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

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

TAXAMETERVÆRKSTEDER

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

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

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

ADVOKATER

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

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

FINANSIERING

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

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.  

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

KURSER/UDDANNELSE

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

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

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

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

Vognmmandsspecialisterne ApS 
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

REPARATION AF INTERIØR 
OG DØRBEKLÆDNING
Reparationer af kofangere, instrumentborde, 
dørbeklædning og billig rudeskift
HBC-Teknik - Jan Guldager Jensen
Tlf. 20 84 84 50 - guldager@hbc-teknik.dk
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Er det ikke på tide at blive selv-

stændig og selv bestemme hvor 

og hvornår - uden at betale en 

dyr pladsleje til mellemmænd. 

Sådan lyder opfordringen fra 

Datalogistic, som i dag er den 

absolut billigste leverandør af 

taxiudstyr.

“Vognmændene skal blot kon-

centrere sig om kunder og chauf-

fører, så tager vi os af resten og 

der er mange penge at spare pr. 

vogn om måneden ved at skifte 

fra de store selskaber og over til 

Datalogistic”, fortæller Oluf Olsen 

fra Datalogistic og fortsætter:

“For nye vognmænd, der gerne

 vil have deres eget navn på dø-

rene af taxien, har vi den smarteste 

tekniske løsning. Især hvis de vil 

køre i et område, hvor de fleste 

ture alligevel finder vej til deres 

vogne”.

2 løsninger
En komplet cloud-baseret taxi-

løsning med taxameter, 

printer, tablet, 

betalings-

terminal, 

Con-

necto 

smart 

Få dit eget navn på vogndøren 
og drop de store taxiselskaber

I/O box kan fås for cirka 12.700 

kroner pr. vogn. 

Det er også muligt at leje taxa-

meter, printer og smartbox for 

218 kroner pr. måned. 

I begge tilfælde tilkommer 

der et månedligt abonnement 

på 298 kroner samt en udgift 

til opsætning og montering. Det 

betyder, at en vognmand kan 

køre taxiforretning for bare 516 

kroner i måneden med det hele.

Tilkøb af flexløsning for 75 
bare kroner
Med den flexløsning, som følger 

vognen, kan vognmanden holde 

øje med det hele fra egen com-

puter derhjemme. Datalogistic 

kører lige nu en kampagne på 

deres flexløsning, hvor de første 

3 måneder er gratis og herefter 

koster det 75 kroner i måneden 

pr. vogn. 

Holdet fra datalogistic, Niels Kaae, Oluf Olsen og Ole Tetzshner.
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Giv din kunder sund 
og ren luft på turen.
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)

philips.com/GoPure

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

Automotive

philips.com/gopure

Denne bil er udstyret med Philips GoPure luftrenser:

Sund og renere luft indeni,  
for din sikkerhed og komfort

100

DKK 
699,-
Ekskl. moms

Vejledende udsalgspris 

DKK 959,- ekskl. moms

Automotive air purifier

http://shop@philips.butikken.dk
http://shop.philips-butikken.dk


Transportministeren og justits-

ministeren har tidligere i år nedsat 

en arbejdsgruppe, der skulle ind-

samle erfaringer om de såkaldte 

rødkørselskameraer, der kan 

fotografere bilister, som kører 

over for rødt.

Arbejdsgruppen, der ud over 

Vejdirektoratet består af Aarhus 

Kommune, Rigspolitiet og Øst-

jyllands Politi har nu valgt to kryds 

til næste fase af forsøget.

Arbejdsgruppen har gennem-

gået en lang række kryds i Aarhus 

og det er besluttet at gå videre 

med krydsene: Edwin Rahrs Vej / 

Åby Ringvej og Skanderborgvej / 

Ravnsbjergvej.

Først når der er indkøbt udstyr, 

tages der endelig stilling til, hvor 

mange kryds der skal indgå i test-

ningen af rødkørselskamera. Det 

er således ikke sikkert, at der op-

stilles kameraer i begge kryds. 

Spørgsmålet om et eller to kryds 

Klar til næste skridt imod

vil bl.a. afhænge af prisen på 

kameraer, opsætning mv. Det 

endelige udstyr kan også influere 

på valg af kryds.

Når forsøget er sat i gang, vil 

de trafikanter, der kører over for

rødt, blive blitzet og få tilsendt en 

bøde på samme måde, som det 

i dag sker ved hastighedsover-

trædelser på strækninger med en 

stærekasse.      

“Det er et stærkt ønske fra 

alle parter at få forsøget i gang, 

og på en måde, så det giver det 

bedste effekt. Vi skal sætte ind 

over for de bilister, der ser stort 

på reglerne og skaber utryghed 

og ekstremt farlige situationer i 

trafikken. Derfor er det godt, at vi 

nu når et skridt videre i projektet 

Foto: Ulrik Jantzen

med rødkørselskameraer i Aarhus 

og jeg ser frem til at følge arbejds-

gruppens arbejde og modtage 

deres resultater og anbefalinger, 

så de forhåbentlig gode erfaringer 

kan bruges andre steder i landet”, 

siger transportminister Benny 

Engelbrecht.Vil du være taxivognmand?
Vi tager os af alt det besværlige papirarbejde

Du vælger om du vil være selvstændig eller drive 
taxiforretning i selskabsform med ApS!

Ring eller skriv til: TAXI Minibus & BUS Danmark
31 17 19 21 • taxi@verting.dk
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Greenfleet A/S, som ejer datter-

selskaberne, Kørselskontoret 

Dantaxi A/S, Dantaxi 4x48 A/S og 

Cabital Finans A/S, har nu virket i 

to år og i begge regnskabsår har 

de landet et større millionunder-

skud. 

Selskabet kom ud af 2019 

med 62,491 mio. kroner i un-

derskud og i 2020 blev det til et 

underskud på 36,795 mio. kroner 

- altså et samlet underskud på 

knap 100 mio. kroner.

Trods de store underskud mener 

ledelsen stadig, at goodwill har en 

værdi. Goodwill er i regnskabet 

sat til 138 mio. kr. svarende til 

ca. 36% af selskabets samlede 

værdier:

Spørgsmålet er dog, om fast-

sættelsen af goodwill efter nu to 

Greenfleet A/S:

Knap 100 mio. kr. i underskud 
efter de to første år 
- Goodwill sat til 138 mio. kr.

år i træk med et væsentlige under-

skud på op mod 100 mio. kroner, 

den holder. Det er formentlig van-

skeligt at sige, hvad en goodwill 

har en værdi? 

Selvfølgelig har der været 

situationen med Corona og deraf 

føl-gende tab. Det er formentlig 

argumentet for, at goodwill stadig 

har en værdi, men hvad ville der 

ske, hvis man nu sagde, at good-

will ikke har en værdi?

Hvis man nedskriv de 138 mio. 

kr. ville man skære egenkapitalen 

fra et plus på 104,984 mio. kr. til 

minus 33,817 mio. kr. Altså ville 

man have næsten 34 mio. kr. 

mere i gæld, end man har vær-

dier for - og en negativ indtjening 

at betale med.

Datterselskaberne, Kørselskon-

toret Dantaxi A/S, Dantaxi 4x48 

A/S og Cabital Finans A/S, leverer 

alle passagertransport i form af 

taxiservices samt finansiering.

I en kommentar fra Greenfleet 

A/S henvises til ledelsens kom-

mentar i regnskabet, som i uddrag 

oversat fra engelsk har følgende 

ordlyd:

“Selskabet erhvervede i 2018 

et betydeligt goodwillbeløb i for-

bindelse med erhvervelsen af ho-

vedaktiviteterne. Værdiansættelse

af goodwill medfører altid væsentlig 

usikkerhed, men ledelsen mener, 

at den indregnede værdi af good-

will i årsrapporten, Dkk 164 mio., 

er fair i forhold til fremtidig for-

ventet indtjening. Derudover er 

der afholdt betydelige omkost-

ninger i 2020 i forbindelse med 

erhvervelse af hovedaktiviteterne 

og videreudvikling af de erhver-

vede aktiviteter.

Årets bruttoresultat udgør Dkk 

56.578.893 mod Dkk 56.368.168 

sidste år. Indtægter eller tab fra 

ordinær aktivitet efter skat udgør 

-36.794.940 kr. mod -62.491.375 

kr. sidste år. Udviklingen skal ses 

i lyset af, at selskabet ifølge års-

rapporten for 2019 forventede 

fortsat vækst i 2021. Konsekven-

serne af Covid19 havde imidlertid 

en betydelig indvirkning på for-

retningen i 2020. Ledelsen anser 

årets nettotab for tilfredsstillende 

på grund af omstændighederne”.



FynBus har for længst iværksat 

en grøn omstilling på busom-

rådet, som sigter mod at opfylde 

de aftaler som Region Syddanmark

Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerte-

minde, Langeland, Middelfart, 

Nordfyns, Nyborg, Odense og

Svendborg kommuner har ind-

gået med Transportministeren.

Aftalerne indebærer, at alle 

nye bybusser fremover skal være 

emissionsfri, hvilket i praksis 

betyder el-busser.

Aftalen forventes realiseret 

som følger:

• De ca. 110 regionale busser 

og fælleskommunale busser 

vil som minimum være CO2 

neutrale i forbindelse med en 

ny kontrakt fra december 2026. 

Alle busser under Fynbus vil 
være emissionsfrie fra 2027

• De ca. 150 busser på de 

lokale ruter vil få nye kontrakter 

fra august 2024. Busserne vil 

som minimum være CO2-neutrale.

• Størstedelen af de ca. 20 

busser i Svendborg Kommune 

vil fra august 2024 være el-

busser.

Alle bybusser i Odense vil 

fra 2027 være el-busser. Indtil 

Størstedelen af de ca. 20 busser i Svendborg Kommune vil fra august 2024 være el-busser.

da vil der være 20 el-busser, 18 

hybridbusser og 14 dieselbusser.
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Vi køber din taxa uden afgift  

Kontant afregning 
- afhentning over hele landet

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

bilbud.dk

bilbud.dk

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.

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!

Vi mangler biler

Hurtig handel
Gratis, uforpligtende og professionel vurdering

- En del af taxabud.dk



Midttrafik arbejder pt. på en har-

monisering af de åbne Flextrafik 

produkter, Flextur, Flexbus og 

Plustur. 

Baggrunden for harmonise-

ringsprojektet er, at Midttrafik 

oplever, at deres kunder har ud-

fordringer med de åbne produkter 

på grund af deres kompleksitet 

om rejseregler, serviceniveau, 

takster mm.

Den 25. maj 2021 meddelte 

Midttrafik, der vil blive udarbejdet 

et oplæg med anbefalinger til 

harmonisering af åbne kørselsord-

ninger i Flextrafik. Arbejdet pågår 

nu og fremlægges for Midttrafiks 

bestyrelse i august 2021. Indtil 

der er taget beslutning om har-

monisering af de åbne kørsels-

ordninger, vil Midttrafik generelt 

ikke gennemføre eller indstille til 

yderligere ændringer af de åbne 

kørselsordninger, fx nye knude-

punkter for Flextur, nye byzoner, 

tiltag om brug af ungdomskort på 

Flextur mv., da det kan risikeres at 

nye tiltag ville blive rullet tilbage.

Forsøg med flextur til unge under 
21 år afventer Midttrafiks 
harmonisering af flextrafikken

Midttrafik har modtaget ønsker 

fra Randers Kommune og Favr-

skov Kommune om bl.a. forsøg 

med flextur til unge under 21 år. 

Randers Kommune har afsat 

midler til et forsøg med at skabe 

bedre transport til og fra kom-

munens landsbyer med et særligt 

fokus på de unge. Der er afsat 

0,4 mio. kr. årligt i budget 2021 

og 2022 til forsøget.

Randers Kommune har dog 

meddelt Midttrafik, at de afventer 

en beslutning i harmoniserings-

projektet, inden der arbejdes 

videre med et eventuelt forsøg i 

Randers Kommune.

Randers Kommune har afsat midler til et forsøg med at skabe bedre transport til og fra kommunens 
landsbyer med et særligt fokus på de unge.

TAXI Minibus & BUS Danmark juli 2021
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BUS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vidtrækkende GRØN nyhedGRØN



Dansk Industri har udarbejdet 

en analyse af unges transport til 

ungdomsuddannelser, som blev 

offentliggjort 8. juni 2021.

Den overordnede konklusion 

er, at unge i perioden 2010-2019 

i højere grad har fravalgt kollektiv 

trafik og cykel som transportmid-

del til ungdomsuddannelser til 

fordel for især bilen.

DI finder det vanskeligt at 

konkludere entydigt på udviklin-

gen, men mener dog, at priser 

og produkter formentlig spiller en 

væsentlig rolle. I perioden er det 

DI’s analyse af transport til ungdomsuddannelser

Unge har fravalgt kollektiv trafik 
og cykel til fordel for især bilen

blevet dyrere at benytte kollektiv 

transport, mens det er blevet bil-

ligere at købe bil. Sammenholdt 

med at prisen er en væsentlig 

parameter for de unge og at flere 

unge opfatter den kollektive trans-

port som dyr, kan det have været 

medvirkende til, at flere fravælger 

kollektiv transport.

Samtidig er bilejerskabet i 

perioden øget og flere unge har 

mulighed for at låne forældrenes 

bil til og fra uddannelsen. DI an-

befaler, at der bør ses nærmere 

på, hvordan priser og produkter 

kan blive mere attraktive for de 

unge og hvordan den kollektive 

transport kan få et bedre image 

blandt unge. Analysen nævner 

også, at ungdomskortet ikke er 

tilstrækkeligt fleksibelt med fx 

nuværende 30 dages binding og 

et ufleksibelt bestillingssystem.

DI angiver også, at afstande 

mellem hjem og uddannelse spil-

ler en rolle for de unges valg af 

uddannelse og transport. Uddan-

nelserne har fået færre adresser, 

og nogle unge har fået længere 

mellem hjem og uddannelse. 

Sammenhængen mellem valg af 

uddannelse og rejsetiden, antal 

skift mellem kollektiv transport 

samt prisen for rejsen til uddan-

nelsesinstitutionen har betydning 

for uddannelsesvalget. På samme 

måde har det betydning om den 

kollektive transport også indfrier 

behovet for et fritidsliv i sammen-

hæng med studielivet.
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I forbindelse med udarbejdelse af 

en Trafikplan for de otte Midt- og

Vestjyske kommuner, Struer, 

Lemvig, Skive, Holstebro, Ring-

købing-Skjern, Herning, Viborg og 

Ikast-Brande kommuner, har 

Midttrafik sammen med de otte 

kommuner og Regionen gennem-

ført en undersøgelse blandt de 

unge på ungdomsuddannelser. 

Alle 14.000 elever på de 19 

uddannelsesinstitutioner i områ-

det er via deres intranet blevet 

opfordret til at svare på et online 

spørgeskema i december 2020 

og januar 2021. 

Midttrafik har modtaget ca. 

2.900 svar på spørgeskemaet, 

hvilket anses for at være tilfreds-

stillende. Udover spørgeskemaet 

er der gennemført 31 dybdein-

terview blandt de unge, der har 

svaret på spørgeskemaet. Under-

søgelsen er igangsat for at få flere

unge til at tage den kollektive tra-

fik og fastholde dem i brugen gen-

nem hele deres uddannelsestid 

- og efterfølgende. De unge er 

fremtidens kunder, og særdeles 

vigtige for den kollektive trafik. 

Derfor skal der også tages højde 

for deres ønsker og behov, når 

den kommende trafikplan bliver 

støbt.

Hovedemner fra 
undersøgelsen
Undersøgelsen viser, at den væ-

sentligste årsag til, at de unge 

fravælger kollektiv trafik er, at bilen 

er det hurtigste. De unge får en 

oplevelse af frihed ved at køre i bil 

til og fra uddannelsesinstitutionen 

- samtidig med, at de har bilen til 

rådighed i fritiden. 

26 % af de adspurgte kører 

med bil, 22 % tager cyklen, mens 

35 % tager bus og 11 % tager 

toget. De sidste 6 % fordeler sig

på gang, elcykel, elløbehjul, sco-

oter og andet.

De unge svarer i undersøgel-

sen, at de oplever kollektiv trafik 

som besværlig, tidskrævende og 

dyr. Resultaterne peger på, at det 

er vigtigt at optimere de unges 

oplevede nytteværdi af at køre i 

bus. Resultaterne fra undersøg-

elsen kan opdele svarene indenfor 

fire kategorier:

Tid er en vigtig faktor for 
de unge
De unge svarer, at de har en travl 

hverdag og derfor bliver tiden et 

vigtigt punkt i deres svar i undersø-

gelsen. Tiden er en knap faktor og 

de unge har svaret, at en ventetid 

på mere end 10 minutter 

opfattes som spildtid, hvilket stil-

ler store krav til en bus, der skal 

passe til flere kunder end den 

ene elev. Tiden er en medvirke-

nde årsag til, at flere unge kører 

i deres egen bil. Undersøgelsen 

viser også, at bilister ofte har med-

passagerer, der i stor udstrækning 

må tilpasse sig chaufførens tider.

De unges syn på tid kan 
opdeles i fire hovedemner:
• Den tid de sidder i bussen vs 

den tid, det tager at køre stræk-

ningen i bil

• Ventetid mellem bussens an-

komst og afgang i forhold til

ringetider på uddannelsesinsti-

tutionen

• Skiftetid, hvis der skal skiftes 

undervejs

• Eventuelle forsinkelser ved 

ankomst eller skift

fortsættes næste side

Kollektiv trafik er Kollektiv trafik er 
besværlig, tidskrævende besværlig, tidskrævende 
og dyrog dyr

Undersøgelse om unges transportvaner
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Komforten i bussen kan 
forbedres
Flere unge, der bruger bussen, 

peger på, at komfort også har en 

betydning for, hvorvidt den kol-

lektive transport er tillokkende. 

Her peger de unge på 3 emner, 

der kunne forbedre de unges syn 

på den kollektive trafik.

De unge peger på, at plads i 

bussen er vigtig. Flere unge vil 

gerne arbejde med deres laptop, 

mens de kører i bus, men af-

standen til sædet foran er kort 

og det er vanskeligt at sidde og 

arbejde med sin laptop. Flere finder 

også, at afstanden mellem sæderne 

er lille og at man derfor sidder tæt 

ved sidemanden og generelt, at 

man er tæt i bussen. 

Et andet emne omkring kom-

fort er luften i bussen, her tænkes 

både på lugtgener og temperaturen, 

de finder kunne tilpasses bedre.

Det sidste emne de peger på, 

er at stemningen i bussen er på 

de voksnes præmisser, dels skal 

der være ro og dels er farverne i 

bussen kedelige.

Prisen anses som en 
barriere
De unge tilbydes i dag et Ung-

domskort til en særlig takst. Der 

er i undersøgelsen spurgt nær-

mere ind til de unges holdning 

og viden om ungdomskortet. De 

unge finder ikke selve prisen som 

den største barriere, men mere 

at de skal betale for 3 måneder 

ad gangen, hvorfor omkostningen 

føles høj. Samtidig har en del ikke 

brug for kortet hver dag, og derfor 

føles det som spild at betale for 

noget, man ikke bruger så ofte. 

De unge er i dag mobilister, 

hvor de shopper mellem de for-

skellige tilbud om transport, der 

passer til dagens behov. De kan 

køre med andre elever, de kan 

køre med forældre eller naboer, 

cykle eller tage bussen. Særligt i 

3.g har de unge meget varierede 

skoledage og har derfor brug for 

fleksible transportløsninger, hvor 

de unge også ofte har erhvervet 

kørekort. Dette kan være en af 

flere faktorer, der påvirker andelen 

af unge, der bruger kollektiv trafik 

hen over uddannelsesforløbet.

Udover selve prissætningen 

peger de unge også på, at bestil-

lingen af ungdomskortet er be-

sværlig og at de ”kun” får trans-

port i kortet. De anser kortet for 

”kedeligt” og foreslår at ungdoms-

kortet kan bruges til mere og 

blive mere ”lækkert”.

Miljø er ikke ret vigtig i valg 
af transportmiddel
De unge er interesseret i miljøet, 

men når det kommer til betyd-

ningen i valg af transport til og fra 

uddannelse, er det ikke noget 

man tænker over i dagligdagen. 

Bilens fordele fremfor bussens 

ulemper vægter højere og argu-

mentet om, at de ofte kører flere 

i samme bil og bilen ikke giver 

spildtid, gør at de allerede føler, at 

de kører ”grønt”. Undersøgelsen 

viser således, at der er basis for et 

informationstiltag omkring klima- 

og miljøfordele ved at køre i bus.

Midttrafik vil skride til 
handling
Med baggrund i undersøgelsen 

vil der i Midttrafik blive gjort flere 

tiltag for at få flere unge til at tage 

bussen. Bl.a. skal et ungepanel 

bane vejen ved at uddybe, kon-

kretisere og skabe forståelse for 

indhold, der kan medvirke til at 

undersøgelsens problematikker 

og agere testpanel for tiltag inden 

de udføres.

Elever fra de uddannelsesinsti-

tutioner, der har deltaget i under-

søgelsen, tilbydes at deltage i 

ungepanelet, hvilket forventes at 

være medlemmer fra elevråd. 

Ved at indbyde alle 19 uddan-

nelsesinstitutioner sikres en bred 

dækning, både af uddannelser 

men også geografi og samtidig 

giver det en lokal ambassadør på 

hver af skolerne.

Særlige høringer
De unge har påpeget tid som en 

væsentlig faktor i deres svar.  

Ungepanelet foreslås at drøfte, 

hvad tid dækker over, hvornår 

ventetid er acceptabelt, hvor-

dan spildtid kan optimeres mv. 

Udover disse svar vil der blive 

afholdt en minihøring af køre-

planerne, der betjener uddan-

nelsesinstitutionerne omkring de 

enkelte institutioner. Dermed får 

de unge mulighed for, specifikt 

at komme med bemærkninger 

til køreplanerne. Minihøringen 

gennemføres i september 2021, 

hvor de unge har været i skole i 

en periode.
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Vil du være selvstændig 
taxivognmand?

Endorsed by Cabonline

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

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

*Forudsætter naturligvis at du kan godkendes.

Cabonline gør det nemt for dig, der gerne vil 
være ny vognmand! 
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Under den gamle taxilov var der 

kørepligt i netop den kommune, 

hvor taxitilladelsen var udstedt. 

Sådan er det ikke længere. 

Fritz Skora Dantaxi Ringkøbing:

Med den nye taxilov må en taxi-

vognmand selv bestemme om 

han vil holde åbent i aften- og 

nattetimerne eller han vil holde 

fri. Det er også frit for enhver, 

hvor i landet, der skal betjenes 

kunder – medmindre der køres 

under en tilladelse til at drive 

kørselskontor i et landdistrikt.

Fritz Skora fra Ringkøbing 

Taxi er tilsluttet Dantaxi og 

kommer en del rundt i lan-

det med sine tre taxier:

"Vi er nødt til at trække 

derhen, hvor pengene er. 

Sådan er det bare. Får jeg 

en tur fra Ringkøbing med 

en kunde, der skal med

færgen fra Frederikshavn, 

så får jeg helt automatisk 

ture i Frederikshavn-området 

fordi jeg er tilsluttet Dantaxi. 

Det samme sker, hvis vores biler 

slutter en tur i f.eks. Billund”, 

fortæller Fritz Skora, som er 

meget glad for denne mulighed, 

men det er de lokale taxikunder 

i Ringkøbing-området ikke ifølge 

den lokale presse. Fritz Skora er-

kender, at der kan opstå ventetid 

i Ringkøbing og Hvide Sande, når 

hans biler er på langfart. 

“Dantaxi siger dog aldrig nej 

til en tur og det kan godt være, 

at en bil fra et andet område skal 

køre langt for at nå frem til den 

ventende kunde, men sådan er 

det nu om dage over alt i Danmark 

- Også i de større byer. Men vi 

hjælper hinanden, når der f.eks. 

er større arrangementer med 

mange taxikunder. Jeg kan f.eks. 

tilkalde biler fra Herning, Harboøre, 

Lemvig og Billund, når vi har store 

arrangementer. Jeg ser ofte biler 

fra Billund i vores område og jeg 

er tit i Billund. Fordelen er, at vi 

næsten aldrig kører med tomme 

biler. 

Vi har også en fordel i at køre 

for Midttrafik og HB-Care. Det 

med at kunderne bare kan gå på 

banegården og tage en taxi, det 

er forbi. I dag er det lige meget, 

hvem der henter kunden. I Dan-

taxi hjælper vi hinanden på kryds 

og tværs. Da jeg startede i 1970, 

var der 28 taxier i lokalområdet, i 

dag er der kun mine tre biler og 

det giver selvfølgelig lidt ventetid, 

når familier med to privatbiler en 

sjælden gang skal køre taxi”, slut-

ter Fritz Skora.

Om Jens Galschiøts tre en halv meter høje skulptur på Havnepladsen i Ringkøbing, "Survival of 
the fattest", udspringer af mangel på taxier er nok ikke rigtigt...

Vi er dér hvor der er 
penge at tjene

En del af Fritz Skoras oprindelige lokalområde var Ringkøbing og Hvide Sande. I dag kører hans 
biler, hvor der er penge at tjene og det er ofte langt fra lokalområdet.



Hvordan kan man oplade sin elbil 

med garanti for, at den strøm, man 

tilfører batteriet, faktisk er grøn? 

Det spørgsmål besvarer to danske 

virksomheder nu i forbindelse med 

lanceringen af et nyt koncept.

OK og Vestas har sammen 

åbnet en ny type lynladestation, 

som hurtigt kan lade elbiler med 

grøn strøm fra et stort batteri, der 

er koblet op på en vindmølle.

Den store batteridrevede lyn-

ladestation blev åbnet ved den 

fynske motorvej af transportmini-

ster Benny Engelbrecht den 30. 

juni.

En unik løsning
Ladestationen er den første af 

sin slags i Danmark og den skil-

ler sig ud, fordi den leverer vind-

møllestrøm til forbrugeren, når 

elbilen lades op.

Stationen har fra starten to 

lynladestandere med en effekt på 

op til 175 kW, der lader via et bat-

teri, som er digitalt synkroniseret 

med OK’s egen Vestas-vindmølle, 

som står i Gilbjerg ved Billund. 

Samtidig vil der være plads til at 

åbne yderligere fire lynladestan-

dere på stationen i takt med, at 

efterspørgslen stiger.

Ladesystemet er resultatet 

af et udviklingsprojekt og det er 

håbet, at driften af ladestationen 

kommer til at give både OK og 

Vestas værdifuld erfaring, så 

løsningen potentielt kan rulles ud 

i større skala.

Nyudviklet batteriløsning
Batteriet lader fra elnettet, men 

inkluderer en nyudviklet software, 

der synkroniserer batteriet digitalt 

med den specifikke vindmølle. 

Det betyder, at når vindmøllen 

producerer strøm, så lader bat-

teriet. Batterisystemet er udviklet 

af Vestas og bliver Danmarks 

største batteri i kommerciel drift.

”Ved at sikre at elbilerne bli-

ver ladet med grøn strøm via 

batteriet, også når vinden ikke 

blæser sikrer vi, at persontrans-

porten bliver elektrificeret med 

CO2-fri el samtidig med, at vi 

reducerer belastningen i de 

lokale el-net. Nu skal vi indsamle 

erfaringer og optimere løsningen 

sammen med OK, så det kan 

gøres til en konkurrencedygtig 

Fakta om lynladestationen: 

900 kW-batteriet er bygget ind i en 20-fod container og er pt. 
det tredjestørste batteri i Danmark – Vestas driver yderligere 
et batteri på 1.200 kW og 1000kW. 
Ladesystemet er det største af sin art i verden, hvor man kombi-
nerer et batteri med grøn strøm med ladestandere til elbiler. 

Batteriet er via et tilpasset SCADA-system synkroniseret med 
OKs egen Vestas-vindmølle i Gilbjerg og oplader fra elnettet 
med få sekunders nøjagtighed, når vindmøllen producerer 
strøm.

pris”, siger Andreas Svendstrup-

Bjerre, projektleder hos Vestas 

inden for energiløsninger og 

lagring.  

Lynladestationen er placeret 

ved OK-tankstation ved afkørsel 

50 ved Odense på den fynske 

motorvej E20.

OK og Vestas har åbnet 
batteridrevet lynladestation

TAXI Minibus & BUS Danmark juli 2021

16



17
TAXI Minibus & BUS Danmark juli 2021

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.
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I de kommende år skal der gen-

nemføres mange store projekter 

på Aarhus Hovedbanegård. En 

supplerende miljøkonsekvens-

rapport er nu i høring frem til den 

10. august 2021.

For at sikre at der fra december 

2026 kan køre klimavenlige og 

støjsvage eltog til Aarhus H, skal 

Banedanmark i de kommende år 

udføre en række store projekter

ved Aarhus H. Udover elektrifice-

ring, der er forudsætningen for el-

tog, står Aarhus H foran en række 

andre projekter, som tilsammen 

vil fremtidssikre banegården og 

Ombygning af Aarhus H

give Aarhus H et markant klima-

venligt, teknologisk og trafikalt løft.

Når Aarhus H er elektrificeret, 

bliver det muligt at begynde ud-

fasning af dieseltog til fordel for 

mere klimavenlige og mindre 

støjende el-tog på banegården i 

Aarhus. Elektrificeringen af Aarhus 

Hovedbanegård betyder samtidig 

en mere stabil drift og mindre 

lokal luftforurening i Aarhus.

Frem for at gennemføre disse

mange projekter efter hinanden 

over en meget lang årrække er 

der nu udarbejdet en helheds-

løsning, så projekterne kan gen-

nemføres samtidig. Planen er, 

at projekter som elektrificering, 

sporfornyelse, perronforlængelser 

og udrulning af nyt digitalt signal-

system samordnes og udføres på 

én gang i perioden ultimo 2024-

2027. Ved at samle projekterne 

forkortes den samlede anlægs-

periode og de nødvendige spær-

ringer af togtrafikken udnyttes 

optimalt. Det betyder at den sam-

lede byggeperiode bliver på ca. 

2-3 år i stedet for de oprindelige 

7-8 år.

Alt i alt vil Aarhus H i 2027 

være solidt opgraderet med 

elektrificering, nyt digitalt signal-

system, nye skinner og spor, læn-

gere perroner, en helt ny ekstra 

perron, mulighed for hurtigere tog 

samt en generelt mere effektiv 

trafikafvikling. 

Da den samtidige gennemfø-

relse af projekterne er en stor

projektændring, er der udarbejdet 

en supplerende miljøkonsekvens-

rapport (tidligere kendt som 

VVM), som nu er sendt i høring.
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Covid-pandemien har medført et 

særligt fokus på problemer relate-

ret til ren luft og luftvejssygdomme. 

GoPure GP5611 hjælper med 

at reducere risikoen for luftbåren 

overførsel af coronavirus og hu-

man influenza. På meget kort 

tid indfanger og eliminerer den 

99,99 % af mikroberne med UV-

C-lys. Takket være tre indbyggede, 

avancerede teknologier, UV-C 

LED'er, HESAMax-patron og Sani-

Filter Plus, opfanger den giftige 

kemikalier og eliminerer hurtigt 

skadelige bakterier og vira, så bi-

lens passagerer indånder renset 

luft. Det fremgår af en presse-

meddelelse fra Lumileds. 

Ultraviolet lys har længe
været brugt som sterilisator 
UV-C-lys, der normalt absorberes 

af atmosfæren, har en kort og 

mere energisk bølgelængde, der 

kan ødelægge genetisk materiale.

Dette lys beskadiger de molekylære

bindinger, der holder DNA sam-

menog derfor er det yderst ef-

fektivt til at eliminere bakterier og 

vira, hedder det videre i presse-

meddelelsen.  

I årtier er UV-C-lys blevet an-

vendt til sterilisering på hospitaler, 

Philips GoPure Style GP5611-luftrenser til bilen

Eliminerer mere end 99,9 % af 
de luftbårne bakterier og vira 
med kraftigt UV-C-lys

ved transport, på fabrikker og 

meget mere. Det er også en vig-

tig del af processen med at rense 

drikkevandet. Nu bruges det til at 

rense luften inde i biler. 

"Det effektive luftrensnings-

system i GoPure GP5611 bruger 

ultraviolet lys og avancerede 

filtre til at eliminere 99,99 % af 

de farlige vira og bakterier på få 

minutter, så bilrejser kan være 

mere sikre som en del af en 

plan for at beskytte din familie”, 

siger Mark Bülow, EMEA Senior 

Product Manager hos Lumileds.

Udnyttelse af mikrobe-
elimineringseffekten fra 
UV-C-lys
Når bakterier og vira passerer 

gennem Philips GoPure GP5611 

og fanges i HEPA-filteret, bliver de 

bestrålet med UV-C-lys. Denne 

intense stråle gennemtrænger 

og ødelægger mikrobers DNA 

og RNA, så de ikke kan replikere. 

Resultatet er at over 99,99 % af 

vira elimineres. For at beskytte 

brugerne mod eksponering for 

UV-C-lys foregår processen sikkert 

inde i enheden. 

Traditionelle UV-lamper, der 

ikke bruger LED'er, kan tage læn-

gere tid om at eliminere mikrober, 

hvilket ikke er så nyttigt til korte 

køreture i bilen. Da Philips GoPure 

5611 fjerner bakterier og vira 

på få minutter, kan passagererne 

indånde sikker luft på alle køreture. 

"Med den fortsatte trussel fra 

coronavirus er folk bekymrede 

for at være i det begrænsede 

rum i en bil. Da Philips GoPure 

GP5611 eliminerer bakterier og 

vira, kan bilrejser for familier og 

dem, der kører på jobbet, igen 

blive mere sikre som en del af 

en beskyttelsesplan”, Anders 

Grønbech Business Develop 

Manager fra Lumileds.  

HESAMax-patron fjerner 
skadelige kemikalier fra 
luften
Philips GoPure GP5611 er ud-

styret med en dobbeltvirkende 

HESAMax-patron, der er designet 

til at fjerne kemikalier og lugte 

fra bilen. HESAMax-patronen 

fungerer døgnet rundt, selv når 

enheden er slukket. Når den er 

tændt og har en aktiv luftstrøm, 

forbedres rensehastigheden. 

Avanceret SaniFilter Plus
Ud over UV-C-elimineringen af 

bakterier er Philips GoPure GP5611

også udstyret med det avancerede 

SaniFilter Plus. Dette filter har et 

specielt antimikrobielt lag, der 

hæmmer væksten af mikro-

organismer og andre luftbårne 

kontaminanter. Dette forhindrer 

mikrober i at blive recirkuleret 

gennem luften og reducerer 

sandsynligheden for, at bakterier 

eller luftvejsvira spredes. 

Fungerer automatisk og er 
nem at vedligeholde
Philips GoPure GP5611 fungerer 

automatisk og tænder og slukker, 

når motoren gør det. Den er også 

meget nem at installere. Enheden 

sluttes til bilens strømforsyning 

via en hvilken som helst USB-

udgang og er designet til at passe 

til almindelige kopholdere. 

Den kræver også meget lidt 

vedligeholdelse. De LED'er, der 

skaber UV-C-lysstrålen, holder 

meget længere end traditionelle 

UV-pærer. 

Få mere at vide her: 

philips.com/gopure



Midttrafik oplever at handicapkun-

der, som alligevel ikke skal køres, 

ikke får afbestilt deres tur. På den 

baggrund ønsker Midttrafik, med 

inspiration fra Movia, at indføre et 

gebyr på 250 kroner på de ture, 

som enten afbestilles for sent, 

eller hvor der køres forgæves den 

24. december.

Midttrafik tilbyder hvert år, at 

kunder, som er visiteret til handi-

capkørsel, kan bestille handicap-

kørsel til den 24. og 31. decem-

ber. Det er kun kunder, som er 

visiteret til handicapkørsel, der 

kan bestille ture med Flextrafik til 

disse dage.

Hvis kunderne alligevel ikke 

skal bruge deres bestilling til en 

eller begge af de to datoer, øn-

sker Midttrafik, at de aflyser turen 

for at skabe den bedst mulige 

planlægning for de andre kunder, 

som skal ud at køre, og for at 

mindske forgæves kørsel og der-

med udgifterne til kommunerne.

Som et led i dette indfører 

Midttrafik et gebyr på for sent af-

bestilte og forgæves handicapture 

d. 24. december. Inspirationen 

kommer fra Movia, som har haft 

proceduren siden 2011. Movias 

gebyr for en for sent afbestilt eller 

forgæves tur er 100 kroner pr. tur 

plus turens pris.

Midttrafik 
vil indføre 
gebyr på 

ikke 
afbestilte 

handicap-
ture
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I marts 2021 blev en undersø-

gelse fra Nordsjællands Hospital 

offentliggjort, som angav hvor 

smitte med corona-virus hyppigst 

forekommer. En af konklusioner-

ne var, at offentlig transport ikke 

udgør en øget risiko. Lignende 

undersøgelser er gennemført i 

USA og Tyskland.

Undersøgelsen på Nordsjæl-

lands Hospital var baseret på selv-

rapportering blandt borgerne. 

Midttrafik har, inspireret af 

undersøgelserne, fået foretaget 

en stikprøvetest, for at undersøge 

hvorvidt der er corona-virus på 

overfladen i busserne.

Da man i en bus typisk sidder 

tæt på hinanden, især i myldreti-

den og der er tale om et forholds-

vist lukket rum, blev kollektiv trafik 

fra starten af corona-virussens 

indtog udråbt til et sted med stor 

smitterisiko. Det har Midttrafik 

og øvrige trafikselskaber ageret 

efter og en række forsigtigheds-

foranstaltninger i form af nedsat 

kapacitet, afstandsmarkører, spær-

Overfladetest for 
corona-virus i 16 busser

ring af sæder, lukning af kontant-

salg etc. har været indført for at 

mindske smitterisikoen.

Faktabaseret viden om den reelle 

smittefare i kollektiv trafik har ikke 

været stor. Smitterisikoen i kollektiv 

trafik har dog både været adresseret 

som luftbåren - og kontaktsmitte.

Inspireret af undersøgelsen fra 

Nordsjællands Hospital og andre 

undersøgelser, har Midttrafik sam-

men med uvildige samarbejds-

partnere i form af Teknologisk 

Institut og Eurofins gennemført 

en overfladetest i 16 busser i hhv. 

Silkeborg og Aarhus, bestående af 

288 prøver i alt. Der blev fundet 

corona-virus i én af busserne.

Midttrafik vil undlade at kon-

kludere på undersøgelsens resul-

tat, da antallet af test og busser, 

der indgår i undersøgelsen, er 

en del, men dog ikke nok til at 

foretage en generel konklusion. Ej 

heller er der tale om en videnska-

belig undersøgelse. Resultatet gi-

ver dog en indikation af omfanget 

af virus i bussen.

I øjeblikket drøftes der blandt 

trafikselskaberne og sammen 

med KL, Danske Regioner og 

Transportministeriet, hvordan 

tilbagevenden til ny normal i den 

kollektive trafik vil blive.

Det vil være hensigtsmæssigt, 

om drøftelserne - og ikke mindst 

offentligheden kunne få mere 

faktuel viden om den konkrete 

smitterisiko i den kollektive trafik 

gennem større og mere videnska-

belige studier af såvel kontakts-

mitte som luftbåren smitte i 

bussen.

Midttrafik vil derfor gennem 

TiD opfordre Transportministeriet 

i samarbejde med relevante myn-

digheder at iværksætte sådanne 

undersøgelser med afsæt i Midt-

trafiks egen mindre undersøgelse.
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Trafikstyrelsen har sendt udkast til en bekendtgørelse 
om pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger i høring. 
Høringsfristen er den 16. august 2021.

I forbindelse med aftalen om grøn transportpulje II, 
der er indgået den 29. april 2021, er der afsat 150 mio. kr. 
i 2021 og 50 mio. kr. i 2022 til en pulje til grøn omstilling 
af indenrigsfærger.

Efterfølgende er der, i aftale om grøn transportpulje 
I af 25. juni 2021, afsat yderligere 85 mio. kr. i 2021 til 
samme formål.

Tilsammen er der dermed afsat 285 mio. kr. til ”Pulje 
til grøn omstilling af indenrigsfærger”.

Der kan søges om tilskud til indkøb af nye grønne 
færger eller til retrofit af eksisterende færger, som sejler 
på danske indenrigsfærgeruter og puljen tildeles ud fra 
et princip om teknologineutralitet.

Der prioriteres mellem ansøgningerne på baggrund af 
projekternes nedbringelse af CO2 pr. tilskudskrone samt 
projekternes nedbringelse af øvrige emissioner.

Puljen kan søges af kommuner, som driver kommunale 
indenrigsfærgeruter samt selskaber, som driver kommer-
cielle indenrigsfærgeruter.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2021.

Høring om pulje til grøn 
omstilling af indenrigsfærger

Offentliggørelse af resultatet og 

kåring af vinderne af Bedste Bus-

selskab 2019/2020 er blevet 

udskudt ad flere omgange pga. 

Covid-19. Desværre er det fortsat

ikke muligt at besøge de vindende 

busselskaber og fejre vinderne, 

som Midttrafik har gjort de tid-

ligere år. Omvendt ønsker admi-

nistrationen i Midttrafik ikke at 

udskyde offentliggørelse af vin-

derne yderligere. 

Bedste Busselskab i Midttrafik 
2019/2020

Med kåringen følger en bonus til 

alle vinderne samt gaver til deres 

chauffører.

Busselskabet, der opnår den 

højeste score i begge puljer, mod-

tager en bonus på 150.000 kr.  

2. pladsen modtager 50.000 kr., 

og 3. pladsen modtager 25.000 

kr.

De to busselskaber, der opnår 

den højeste tilfredshed med 

chaufførens kørsel og service, 

modtager en bonus på mellem 

10.000 - 50.000 kr. afhængig af 

antallet chauffører.

Bedste Busselskab for køre-

plansårene 2020/2021 og 2021/

2022 er blevet aflyst pga. Covid-19, 

og fordi der forsat ikke er normale 

forhold i busserne. Det betyder, at 

Bedste Busselskab først starter op 

igen til køreplanskiftet sommeren 

2022.

Bedste Busselskab 2019/2020

blev afviklet med kundetilfreds-

hedsmålinger i busserne i oktober 

2019 og februar 2020.
Højeste tilfredshed 
med chaufførernes 
kørsel og service:
Puljen med små ruter 
Mørups Turistfart

Puljen med store ruter:
De Grønne Busser

Vinderne af Bedste 
Busselskab 2019/2020:
Puljen med små ruter
Mørups Turistfart
Holstebro Turistbusser
De Gule Busser

Puljen med store ruter
De Grønne Busser
Keolis
Arriva


