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for taxiselskaberne i Københavns Lufthavn

nr.

12

December 2019 24. årgang

Fuld fart på evaluering
af taxiloven

n
e
e
r
e
s
æ
l
e
r
o
v
Vi ønsker alle
r
å
t
y
n
t
d
o
g
t
e
g
glædelig jul o

ADVOKATER

KURSER/UDDANNELSE

Adil Advokater

AMU SYD

Advokat M. Arbab Perveez
Vester Voldgade 106, st. tv., 1552 København V.
info@adiladvokater.dk
Tlf. 21 95 89 95

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

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

DEKRA, Vognmands- og Efteruddannelser

Uddannelser og kurser til store og små vogne (taxi, bus
og lastbil). Herunder sygetransport (BAB/FLEX).
DEKRA har uddannelsescentre i hele landet.
Kontakt DEKRA på telefon 70 60 65 00 eller
E-mail: info@dekra.dk

Buskort - BAB - Flex

REPARATION AF INTERIØR
OG DØRBEKLÆDNING
Reparationer af kofangere, instrumentborde,
dørbeklædning og billig rudeskift
HBC-Teknik - Jan Guldager Jensen
Tlf. 20 84 84 50 - guldager@hbc-teknik.dk

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

Reparation og udskiftning på din adresse.
Samarbejder med alle forsikringsselskaber

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

TaxiRiget ApS

FINANSIERING

EUC Nord

Revision 80 ApS - Registreret revisor

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

Nykredit Leasing A/S

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

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

UCplus A/S

FORENINGER/FAG.ORG.

Vognmmandsspecialisterne ApS

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

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

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

Larsens Auto-El

Fuglebækvej 2A, 2770 Kastrup, Tlf. 42 46 37 00
E-mail: taxafla@gmail.com, Telefonvagt lørdag kl. 9-12
Alt i taxiudstyr

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

FORSIKRINGER
ETU Forsikring A/S
Forsikring for Taxi og Flextrafik biler
Tlf 74 72 86 13, mail: erik@etuforsikring
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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

"Vi arbejder kontinuerligt med initiativer, der fremmer den grønne udvikling i lufthavnen",
fortæller afdelingsleder for Parking & Taxi Service, Johnny Worum.

Efter 4 år med TMS i Københavns Lufthavn

Stigning af nulemissionsbiler
og stadig uudnyttede systemmuligheder for taxiselskaberne
Pointsystem med fordel for
nulemissionsbiler

“Efterspørgslen på nulemissions-

var der 2.600 taxier tilmeldt
Det sidste halve år er det gået stærkt

Taxi-Management Systemet i

Johnny Worum, afdelingsleder

du som taxichauffør kommer til

med at få elbiler på gaden som

Københavns Lufthavn - TMS og

for Parking & Taxi Service samt

Københavns Lufthavn med en

taxi og står man og observerer i

knap 2.200 af taxierne kommer

Passenger & Terminal Services er

nulemissionsbil, får du automatisk

kaperrækken i Københavns Luft-

der regelmæssigt. Ca. 50 af

glad for at kunne tilbyde lufthav-

tildelt 20 point, som oftest svarer

havn, er mere end hver 10. taxi, der

bilerne var nulemissionsbiler og

nens kunder at blive kørt i nule-

til en fordel på 20 minutters min-

kommer frem og læsser kunder, en

den 20. november steg tallet

missionsbiler. Han er godt klar

dre ventetid - alt efter travlheden

elbil. Og der er en grund til, at de

til 75 nulemissionsbiler fordi

over, at vognmændene har inve-

på det givne tidspunkt.

kommer igen og igen i rask tempo,

Region Hovedstadens nyeste

steret store summer i meget

for der er en økonomisk gevinst at

taxiselskab, Viggo, var blevet til-

dyre biler og vil gerne belønne

hente i lufthavnen, når taxien er en

sluttet TMS-systemet med deres

de vognmænd, der er first mover

nulemissionsbil.

grønne bilpark.

med nulemissionsbiler:

Tekst og fotos: Tommy Verting

Midt i november måned 2019

biler bliver større og større og hvis

Ankommer du med kunder til

fortsættes side 6
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lufthavnen, får du ligesom alle
andre tildelt yderligere 5 point.
Det betyder, at du kan køre lige
igennem depotet og fortsætte til
kaperrækken, hvis der er 25 minutters ventetid. Og da der i snit
kun er mellem 20-21 minutters
ventetid i depotet, er det ikke så
ofte en nulemissionsbil holder i
depotet og venter på at komme
videre til kaperrækken”, fortæller
Johnny Worum, som også har
en løsning på problemet med
chaufførernes kørselsvægring, når
kunden ikke skal køres så langt.

Kortturs problematikken
“TMS-Systemet er sat op til, at
taxierne kan køre i loops med
prioritering. Det betyder, at taxierne med fordel kan fortsætte
over i kaperrækken, når de har
sat kunder af i lufthavnen.

Chaufføren på en Kia e-Soul, Rasit Cepe, kører mest fra lufthavnen efter at han er blevet chauffør på en elbil og er glad for, at komme hurtigere
frem til kaperrækken. Inden den nye Metro åbnede i september, var hans daglige omsætning som chauffør på en dieselbil ca. 2.000 kroner, men
det var allerede blevet sværere og sværere at nå de 2.000 kroner. Men med den nye elbil, han kører på i dag, ligger indkørslen på op mod ca.
2.500 til 3.000 kroner på en dagvagt, alt efter hvor heldig han er med turene fra lufthavnen.

Systemet er også sat op til at løse
‘kortturs problematikken’, men
det er der desværre ingen af
taxiselskaberne, der benytter sig
af. Ideen er at beholde taxierne
i TMS-systemet, når de får en
kort tur med afsætning af kunder
inden for en radius af få kilometer”,
fortæller Johnny Worum videre og
fortsætter:
“Hvis en bil f.eks. får en tur i
kaperrækken til Hotel Cabinn,
som ligger her i nærheden, kan
TMS-systemet beholde bilen i systemet og tilbyde en ny tur med
John Madsen har serviceret taxifolk og lufthavnens kunder i 24 år og er meget glad for de grønne biler: “Jeg har gået her i 24 år i røg og damp,
men nu hjælper det på det og der er tilmed stille og roligt, når elbilerne er her”, siger John Madsen, som er ansat som taxiservice medarbejder.
Han skønner, at det ofte er mere end hver 10. taxi, der er en elbil. Han har dog bemærket, at der blandt førerne af dieselbilerne er nogle, der
ikke er så glade for udviklingen, men på hans kollegers vegne håber John Madsen, at den grønne udvikling fortsætter. Personligt har han sidste
arbejdsdag den 31. marts 2020 inden han går på pension. Til dagligt står der to taxiservice medarbejdere både om dagen og i aftentimerne for
at servicere kunderne ved kaperrækken. I snit er der ansat 11 fuldtidsmedarbejdere samt en del afløsere.
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Fra depotet er der fremkald af biler hvert
90. sekund. Ret ofte kører nulemissionsbilerne
lige gennem depotet og over i kaperrækken,
mens førerne af dieselbilerne pænt må vente.

ekstra taxiservice medarbejder i
nattetimerne fem dage om ugen.
Udgiften til ansættelsen af den
ekstra medarbejder om natten
blev så året efter fordelt ud på de
1,2 millioner taxiture, der årligt

TMS-systemet i brug i oktober
2015 har vi videreudviklet på det

udføres.
Elbiler kan oplades i "cirk-

flere gange. Ikke mindst i novem-

len" ved den store rundkørsel

ber 2017 - op til den nye taxilov.

og som en kommende nyhed

Allerede dengang tog vi også højde

bliver der i kaperrækken snart

for de grønne initiativer, som fun-

opsat informationsskilte til førerne,

gerer fint i dag. Vi fik dog, som

hvor de løbende vil blive opdate-

så mange andre, udsættelse til

ret om relevante nyheder.

april 2018 på grund af den korte
frist op til lovændringen. Dengang
var der ikke nulemission men kun
lavemission og hybrid.
De tre kategorier får henholds-

Vigtigt at fastholde
prioritering af grønne
elbiler
Flere vognmænd og chauffører

vis 20, 10 og 5 point, når de kø-

som vi talte med understregede

rer ind i depotet og det er nummer -

vigtigheden i at fastholde priori-

pladen, der i dataregisteret afslø-

teringen for de grønne biler. En

Flere kunder er obs på, at de selv kan vælge en nulemissionsbil i kaperrækken. Det gjorde kunden, som ses til højre i billedet. Han gik bevidst efter
at køre i en Tesla.

rer, hvor grøn en taxi er”, forklarer

vognmand fortalte, at han havde

det samme fra kaperrækken. Det

Depot i depotet

tomme taxier”, påpeger Johnny

Johnny Worum videre. Han tilfø-

betalt langt over en halv million

måneden i afdrag, mens andre

åbent for alle at vælge en grøn

etableret de rigtige løsninger i

betyder jo, at det lige pludselig

“For at tilgodese taxiselskaber, som

Worum.

jer i øvrigt at udgifter til f.eks. sne-

kroner kroner for sin elbil og sam-

kun betaler 5.000 kroner. Hvis

elbil, men det sker ikke uden

København og vil regeringen have

godt kan betale sig at køre en kort

har kunder, der bestiller taxier til

rydning ikke kan pålægges bru-

menlignede prisen på en tilfældig

de ændrer på forholdene og der

problemer. Det største problem

flere elbiler på markedet, så skal

tur, men der er desværre ingen af

at hente dem, når de lander her

dieselbil bil, der holdt ved siden

ikke længere er er prioritering af

er omkring opladning. Vi bruger

der fortsat udvikles på området,

i lufthavnen, har vi udviklet begre-

TMS-systemet er blevet
videreudviklet flere gange

gere af TMS-systemet, da det er

selskaberne, der har vist interesse

en omkostning lufthavnen ville

af ham til 280.000 kroner:

de grønne biler, så kommer der

masser af tid på at lade vores

lød det fra en vognmand, som

for at anvende denne mulighed.

bet ‘depot i depotet’, hvor vi

Lufthavnen har brugt mange

have, uanset om der holder taxier

ikke flere elbiler på gaden. Det er

biler op, fordi der endnu ikke er

gerne ville være anonym.

Det koster selvfølgelig lidt penge

trækker biler fra depotet til at ud-

penge på at udvikle TMS-systemet.

eller ej i lufthavnen.

for det enkelte taxiselskab at

føre de bestilte ture, således at

Nogle af pengene er kommet ind

udvikle, men vi har et åbent api,

der holder en bestilt taxi foran

via taksten, som taxierne betaler,

flere gange været i dialog med

hvor taxiselskaberne blot skal

udgangen til Terminal 3, hvis det

hver gang de kører ind i depotet,

taxiselskaberne omkring udvidel-

koble sig på. Vi ser det jo gerne

er en kundes ønske. Den næste

men det er langt fra alle pengene.

ser af TMS-systemet. Nogle gange

fra kundernes perspektiv som

vogn fra det samme taxiselskab,

Taxiernes afgift går til at dække

siger de nej, andre gange ja, som

en mulighed for at løse ‘kortturs

der så bliver ledig ved at sætte

omkostningerne til at have servi-

f.eks. sidste år, hvor vi måtte er-

problematikken’, så kunderne er

kunder af her i lufthavnen, over-

cemedarbejdere stående og til at

kende, at vi var særligt udfordret

sikre på at få en god tur med en

tager den ledige plads i depotet.

drifte systemet.

om natten af et lidt mere råt miljø

chauffør, der ikke er skuffet over,

På den måde tænker vi grønt og

at kunden kun skal køres til f.eks.

forsøger at undgå et for stort

årlige bonusordning er noget luft-

Dragør”, anfører Johnny Worum.

pres på lokalområdet med

havnen betaler og siden vi tog
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“Selve udviklingen og den kvart-

“Jeg betaler 15.000 kroner i

“Vi har fra lufthavnens side

i kaperrækken.
Taxiselskaberne var alle villige
til at betale ekstra for at få en

Din taxitilladelse kan sælges
for 70.000 kroner
Kontakt Taxi Minibus & Bus Danmark på 49 26 26 26 eller mail: taxi@verting.dk
TAXI Minibus & Bus Danmark DECEMBER - 19
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Viggos biler kører
ikke tomme til
lufthavnen
Tekst og fotos: Tommy Verting

Der er stor forskel på, hvordan de

service og på årsbasis bliver det til

På leasing-området har Viggo ind-

tre hele arbejdsdage, svarende til

gået et samarbejde med Nykredit

én procent af omsætningen.

Leasing og Nordfyns Finans for at

Vi har en Tesla model S kørende, som ikke var ny, da den

sikre vognmændene en så god
driftsøkonomi som muligt.

kom til os. Den har kørt 310.000

“En Tesla model 3 koster

km. og har aldrig fået skiftet brem-

454.000 kroner og førstegangs-

seklodser. Der en helt anden øko-

ydelsen er på 75.000 kroner in-

nomi ved en elbil og arbejds-

klusive moms og stiftelsesprovi-

miljømæssigt er det også meget

sion samt taxiopbygning hos RTT.

dede hverken til eller fra lufthav-

bedre for chauffører og vogn-

Herefter en den månedlige ydel-

nen”, pointerer Kenneth Herschel,

mænd. Der er ingen gear i en

se 8.500 kroner i 36 måneder

CEO i Viggo og fortsætter:

elbil, så førerne bliver ikke lige

med fri kilometer og restværdien

Operations Manager i Viggo. Lars Bjørn Høybye, er ikke i tvivl om, at Viggo som taxiselskab
med nulemissionsbiler er det rigtige projekt på det rigtige tidspunkt.

enkelte taxiselskaber håndterer

“Hvis vi ikke har en bil i luft-

så trætte i kroppen af at køre en

er 72.000 kroner”, forklarer Lars

taxiernes adgang til lufthavnens

havnen, trækker vi en bil i området,

hel dag og lydbilledet er et andet.

Bjørn Høybye videre og nævner

TMS-system.

som kan være fremme indenfor

Når de holder og venter på tur

kundeoplevelsen som en meget

det er at køre elbil inden de selv

for det bornholmske trafikselskab,

10-20 minutter. Vi prioriterer også

i vintermånederne, er der ingen

vigtig faktor:

skal ud købe en nulemissions-

BAT og Arriva, hvor det handlede

altid givet til en bil, der enten lige

at sende en bil, der ikke har haft så

dieselmotor, der banker og der er

“Det er ikke uvæsentligt, at

bil. Viggo som taxiselskab med

om at transformere busser om fra

har haft afsætning i lufthavnen

mange ture i løbet af den seneste

ingen vibrationer i bilen. En Tesla

kunderne er rigtig glade for de

nulemissionsbiler er det rigtige

diesel til el-drift.

eller er på vej derud.

Hos Viggo bliver 1. prioritet

uge for at få en fair fordeling over

er lydtæt og alt er stille og roligt,

biler, vi kører i. De kan godt for-

projekt på det rigtige tidspunkt”,

“Det gør vi for at sikre, at dem,

en periode. Vi undgår samtidig, at

ligesom der miljømæssigt er en

nemme, at sådan bliver det frem-

understreger Lars Bjørn Høybye,

der har et ærinde i lufthavnen, også

bilerne ligger og klumper omkring

kæmpe gevinst.

over. Kunderne oplever, hvordan

som har en fortid som direktør

er dem der får en belønning ved at

lufthavnen, sådan som det ses i

få passagerer med ud fra lufthav-

andre taxiselskaber til stor gene

nen. Det er den mest effektive

for beboerne i nærheden af

måde at bruge bilerne i flåden.

lufthavnen”.

Bilerne skal ikke køre tomhæn-

En elbil er langt billigere i drift
end en dieselbil
Det er ikke bare køreoplevelsen

“På leasingydelsen er en Tesla

på strøm, hvor den samme udgift

“Som vognmand skal man ikke

og adgangen til endnu flere kunder,

model 3 eller model S godt nok

ville have været mellem 90 øre

til service med en Tesla model 3.

der tæller ved at køre nulemis-

dyrere end en dieselbil, men på

og en krone, hvis de havde kørt

Der skal ikke skiftes olie og der er

sionsbil. På 3 hovedparametre er

ejerafgift er en Tesla ca. 500

på diesel”, fortæller Lars Bjørn

ingen servicebog på en Tesla mo-

en elbil fra Tesla billigere på den

kroner billigere i måneden og på

Høybye, som er Operations Ma-

del 3, som skal følges. Det er der

løbende måneds økonomi målt i

udgiften til brændstof ligger en

nager i Viggo. Lars Bjørn Høybye

godt nok på Kia´s og Hyundai´s

forhold til en dieselbil. Hos Viggo

Tesla på det halve i udgift i for-

nævner også den meget billigere

elbiler, men med en traditionel

er det et faktum, man ikke kan

hold til at køre på diesel. Hos os

vedligeholdelse på en elbil som

dieselbil skal der hver anden

komme udenom:

bruger elbilerne 30-35 øre pr. km.

en vigtig faktor:

måned afsættes en halv dag til
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Taxi 4x27 er i rivende udvikling derfor:
Hvis du ønsker at sælge din bevilling, så kontakt Thomas eller Per.
Vi har mange potentielle køber i vores kartotek fordelt i hele Danmark
– vi har også købere til din kørsel.
Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt.
Har du allerede har en aftale med andet selskab, og ønsker at skifte til Taxi 4x27kan
vores advokat læse din nuværende kontrakt igennem. Så kan vi se, hvad vi evt. kan gøre for dig.
Kontakt: Adm. direktør Thomas RB Petersen, tp@taxi4x27.dk eller mobil 27 27 2700
Salgschef Per Hansen, ph@taxi4x27.dk eller mobil 21 25 13 32

Endorsed by Cabonline

TAXI Minibus & Bus Danmark DECEMBER - 19
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Aalborg Kommune har fået
tilladelse til forsøg med
selvkørende bus

Vil du være en del af
et landsdækkende samarbejde?
Taxi 4x27 er nu en del af Nordens største taxiselskab, Cabonline, og vi arbejder stadig
målrettet på at blive et landsdækkende netværk af taxivognmænd og taxicentraler.

For første gang i Danmark er der

mæssigt forsvarligt, ligesom Færd-

blevet testkørt, at man har mulig-

teknologi som et middel til at

givet tilladelse til at udføre et for-

selsstyrelsen har sikkerhedsgod-

hed for at bruge bussen som

gøre kommunens borgere mere

søg med selvkørende minibusser

kendt køretøjerne.

passager. I begyndelsen vil der

mobile. Derudover vil vi bruge

på veje med forskellige transport-

desuden være en guide ombord

erfaringerne til mere generelt at

former. Aalborg Kommune har

tre identiske køretøjer, som må

på bussen, som kan gribe ind,

blive klogere på denne teknologi,

nemlig som den første i Danmark

køre med op til 18 km/t. Forsøgs-

hvis der skulle opstå uforudsete

som vi regner med, vil komme

fået tilladelse til at udføre et for-

kørslen er geografisk afgrænset til

hændelser. På længere sigt vil

til at spille en stor rolle i det

søg med selvkørende minibusser

et særligt stisystem i den østlige

overvågningen af bussen og dens

fremtidige mobilitetssystem, så

på veje med blandet trafik.

del af Aalborg, hvor strækningen

trafik foregå via et kontrolcenter

vi kan skabe gode forbindelser”,

udgør cirka 2,1 kilometer. De nye

på ruten.

udtaler Aalborgs borgmester

“Der er ingen tvivl om, at selvkørende busser - eller biler for

Aalborg Kommune vil bruge

busser kører desuden på el.

den sags skyld - på længere sigt

“Jeg har sagt fra min første

Aalborg Kommunes forsøg
sker som et led i kommunens

Thomas Kastrup Larsen.
Vejdirektoratet, der har givet

kan ændre den måde, vi færdes

dag som transportminister, at jeg

strategi for en mere bæredygtig

tilladelse til forsøget i Aalborg

i trafikken på. Og det skal ske ud

arbejder for at skabe en klar, grøn

by og ud fra et øget fokus på den

Kommune, har modtaget flere

fra et fortsat fokus på en god

tråd i mit arbejde og i ministeriet.

østlige del af Aalborg.

ansøgninger om lignende forsøg,

færdselssikkerhed, som Aalborg

Det er derfor meget positivt, at

Kommune også vægter højt i

Aalborg Kommune nu har fået

som de første i Danmark, har fået

deres forsøg”, forklarer transport-

tilladelse til deres forsøg med

tilladelse til at udleve

minister Benny Engelbrecht.

selvkørende elektriske busser, som

kommunens vision om test af

kan være et skridt på vej mod en

førerløse busser. Det er et skridt

været inde over ansøgningen og

grønnere og mere bæredygtig

på vejen mod en bæredygtig

vurderet, at forsøget kunne gen-

trafik”, fortæller transportministeren.

mobilitet, og Aalborg Kommune

En uafhængig tredjepart har

nemføres færdselssikkerheds-

Det er først, når busserne er

“Vi er rigtig glade for, at vi nu,

hvorfor der kan være flere forsøg
på vej.

vil anvende den førerløse

Fakta om projektet
› Rute på 2,1 km med 10 stoppesteder på Astrupstien, Aalborg Øst.
› Busserne bemandes i første omgang med en operatør fra Holo,
for at give passagererne en god oplevelse med den nye teknologi.
› Kapacitet på op til 11 passagerer.
› Det bliver gratis at benytte busserne i forsøgsperioden.
› Busserne er 100% eldrevne og lader op i en garage knyttet til ruten.
› Busserne er selvkørende og navigerer ved hjælp af en
række sensorer og LiDAR-teknologi.
›
›
›
›
›
›
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Vil du være med - så kontakt os!
Pladsleje/vederlag
• Kr. 250,- ugen/vogn
• Der betales 4,75% af ikke-kontant omsætning.
• Prisen ligger fast indtil 1.4.2022
Andet
• Priser og rabatter sættes i dialog med uafhængig vognmandsforening, hvis
repræsentanter vælges af vognmændene selv.
• Egne flexaftaler er tilladt i det omfang, at de lokale trafikselskaber tillader det.
• Adgang til indkøbs- og rabataftaler.
• Nordisk App, Cabonline og nordisk kontoordning.
• Gratis anlæg med første montering betalt.
• Gratis profilindpakning.
Binding
• Uopsigelig i rabatperioden, herefter løbende måned plus 6 måneder.
• Ændringer i pladslejevederlaget og procenten varsles med 6 måneder
- dog tidligst til 31. marts 2022!
Kontakt			
• Adm. direktør Thomas RB Petersen: tp@taxi4x27.dk eller mobil 27 27 27 00
• Salgschef Per Hansen: ph@taxi4x27.dk eller mobil 21 25 13 32

Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt.
Har du allerede har en aftale med andet selskab, og ønsker at skifte til Taxi 4x27
kan vores advokat læse din nuværende kontrakt igennem.
Så kan vi se, hvad vi evt. kan gøre for dig.

Formål med projektet
at højne den interne mobilitet i området
at mobilisere en gruppe borgere, som i dag ikke er så mobile
at linke boligområdet til den øvrige kollektive transport ud af område
at gøre Aalborg Øst til en 'first mover' inden for selvkørende teknologi
at øge trygheden i området samt skabe lokalt ejerskab til shuttlebusserne
at bidrage med viden om mødet mellem teknologi, by og mennesker

Endorsed by Cabonline

Dom fra Østre Landsret betyder færre
lange vagter for chauffører på variabel
kørsel
Tekst og foto: Tommy Verting

Prius+
Mirai

en grænse for, hvor lang tid, man
kan arbejde for at få den løn”.

Det er slut med lange vagter

“Vi vil fremover ikke længere se

dag efter dag for chauffører, der

den samme chauffør bag rattet på

kører variabel flexkørsel. En dom

et vognløb på 10 eller 12 timer.

fra Østre Landsret fra den 2. dec-

Når chaufføren i snit på en uge

ember fastslår, at ventetiden

har kørt 47 timer og 59 minutter,

mellem turene også tæller med

kan han i hvert ikke køre ét minut

som arbejdstid og derved kom-

længere”, fastslår Bo Weye.

mer en chauffør, der udfører

Spørgsmålet er så, hvordan

variabel kørsel meget let til at

reaktionen er hos vognmændene?

overskride 48-timers reglen.

Tom Riis Jensen fra Munkebo Taxi,

“Med dommen fra Østre

som er en af landets større vogn-

Landsret lukker vi et hul, hvor

mænd med mange flexbiler siger i

vognmænd med kontrakt om

en kommentar:

variabel kørsel hidtil har kunne

“Det er vel som sådan ikke umu-

Camry

"Vi har en nedre grænse for, hvad man kan få i løn. Nu er der også en grænse for, hvor lang tid, man
kan arbejde for at få den løn”, konkluderer Faglig konsulent i 3F - Københavns Chauffører, Bo Weye.

RAV4

sende chauffører ud i en bil og

ligt at køre 10-12 timer pr. dag, der

bare og lade dem vente på ube-

som man overholder 48-timers

at lave en arbejdsplan, der kører

gennemsnitlig arbejdsuge på

temt tid på f.eks. et sygehus”,

reglen, der siger, at man over en

fra kl. 6.01 - 18.00 i 4 dage”, kon-

mere end 48 timer beregnet

forklarer faglig konsulent i 3F

periode på 4 måneder i gennem-

kluderer Tom Riis Jensen, som til-

over en periode på fire måneder.

- Københavns Chauffører og

snit ikke må arbejde mere end 48

lige forventer en stigning på time-

Landsretten fandt, at der dermed

fortsætter:

timer pr. uge. Man skal selvfølgelig

priserne ved de kommende ud-

forelå en krænkelse af hans ret-

også overholde 11-timers reglen,

budsrunder.

tigheder i henhold til arbejdstids-

“Alle vores overenskomster

Corolla Touring Sports

og KA´s overenskomst opererer

men det giver stadig mulighed for

Chaufføren, Erik Biersted, fra

gennemførelsesloven, hvilket

med en garantibetaling, så der

at arbejde 7 dage a 11 timer og

Ålsgårde fik af Østre Landsret

indebærer, at han efter samme

er en nedre grænse for, hvad

holde fri i 7 dage og derefter køre 7

tilkendt en erstatning på 25.000

lovs § 8, stk. 1, kunne tilkendes

man kan få i løn. Nu er der også

dage igen. Det vil også være muligt

kroner, fordi han havde haft en

en godtgørelse.

DER ER HYBRID, OG DER ER TOYOTA HYBRID.
Toyota’s Hybrid-teknologi er bygget på mere end 20 års hybridinnovation. Hybrid har altid automatgear
og er et miljørigtigt valg til din næste bil. Skal din næste TAXI også være en Toyota Hybrid ?

Så kontakt din lokale Toyota-forhandler, eller se mere på toyota.dk/taxi
Prius+. Brændstofforbrug v/bl. kørsel 17,2 km/l. CO2-udslip 131-132 g/km.
Mirai. Er en brintbil. CO2-udslip 0 g/km.
RAV4. Brændstofforbrug v/bl. kørsel 17,5-17,9 km/l. CO2-udslip 126-131 g/km.
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Corolla Touring Sports. Brændstofforbrug v/bl. kørsel 18,9-22,2 km/l. CO2-udslip 101-121 g/km.
Camry. Brændstofforbrug v/bl. kørsel 18,2-18,9 km/l. CO2-udslip 119-125 g/km.

Vi køber
din taxa
uden afgift
Nyt værktøj i kampen mod sort
økonomi
Virksomheder skal kunne pålæg-

bet, skal vi sætte ind. Derfor ser

registreringssystemer vil styrke

Lovforslaget er en del af den po-

ges at bruge et digitalt salgsregi-

jeg frem til, at det her værktøj kan

skattevæsenets kontrolmuligheder

litiske aftale Styrket indsats mod

streringssystem, hvis der er mis-

tages i brug, " siger skatteminister

i forhold til at kunne afdække fejl

sort arbejde mellem Socialdemo-

tanke om sort økonomi. Det er et

Morten Bødskov.

og snyd med bogholderi.

kratiet, Venstre, Dansk

godt værktøj i kampen mod de

Leverandører af digitale salgs-

Forventningen er, at de salgs-

Folkeparti, Radikale Venstre,

virksomheder, der bevidst snyder

registreringssystemer forventer,

registreringsdata, som indhentes

Socialistisk Folkeparti, Enheds-

den danske statskasse, mener

at systemer med de påkrævede

fra de digitale salgsregistrerings-

listen, Det Konservative Folkeparti,

skatteminister Morten Bødskov.

nye standarder vil kunne udbydes

systemer, vil være af en højere

Alternativet og Liberal Alliance.

fra medio 2021. Herefter vil pål-

kvalitet og i ensartet format, så

Aftalepartierne indgik aftalen i

ægget kunne sættes i kraft.

der bliver dannet et bedre grund-

september 2017, som blev fulgt

lag for at konstatere fejl og svindel

op af en tillægsaftale i december
2018.

Skatteforvaltningen får mulighed for at pålægge virksomheder
at benytte digitale salgsregistre-

Derudover skal ca. 12.500

ringssystemer, hvis der er mistanke

virksomheder i fire udvalgte risiko-

end ved de traditionelle bonruller.

om snyd med moms og skat.

brancher generelt benytte digitale

"Det er som minister altid en

salgsregistreringssystemer. Fristen

fornøjelse at fremsætte lovforslag

det vi har i Danmark, er det helt

"I et velfærdssamfund som

for at anskaffe de nye systemer

med en så bred opbakning som

afgørende, at alle betaler den skat,

er som udgangspunkt d. 1. januar

dette. Der er mange ting, som vi

de skal. Vi skal gøre det nemt

2024.

og de andre partier i folketinget

for alle dem, der gerne vil følge

De udvalgte brancher er cafeer,
værtshuse, diskoteker mv., pizze-

man skal drive sin forretning på

gøre det svært for dem, der ikke

riaer, grillbarer, isbarer mv., køb-

lovlig vis, er heldigvis ikke en

spiller efter reglerne. Og der, hvor

mænd herunder døgnkiosker

af de ting", siger skatteminister

nogle bevidst fifler med regnska-

samt restauranter. Digitale salgs-

Morten Bødskov.
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Hurtig handel
Gratis, uforpligtende og professionel vurdering

kan være uenige om, men at

reglerne, men vi skal omvendt
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Kontant afregning
- afhentning over hele landet

bilbud.dk

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

BUS

Bred politisk opbakning til en ny
jernbane over Vestfyn
En ny lov giver transportministe-

markant opgradering af jernbanen,

ren den juridiske bemyndigelse til

som udover at øge kapaciteten

at anlægge en ny jernbane over

betragteligt, også vil give kortere

Vestfyn. Det har et bredt flertal i

rejsetid for passagererne. Jeg er

Folketinget for nylig givet deres

derfor meget glad for, at vi med

opbakning til.

Folketingets opbakning til lovfor-

Regeringens lovforslag, som

slaget, kommer skridtet videre mod

bemyndiger transportministeren

at anlægge jernbanen", siger trans-

til at anlægge en ny elektrificeret

portminister Benny Engelbrecht.

jernbane med dertil hørende an-

Vestfyn vil kunne blive påbegyndt

til Kauslunde, var til afstemning

i 2023, hvis regeringen får op-

i Folketingssalen. Der var bred

bakning til sit finanslovsforslag.

politisk opbakning til forslaget.

Taxa - Flexkørsel - Sygetransport - VIP

Den nye jernbane vil reducere

Et bredt flertal i Folketinget gav for nylig opbakning til den nye jernbane over Vestfyn, hvilket
glæder transportminister Benny Engelbrecht.

Den nye jernbane bliver ca. 35 km

rejsetiden for persontog, idet den

lang og vil have ét jernbanespor i

er fire kilometer kortere end den

den nye jernbane frigøre kapacitet

især regional persontogstrafik på

hver retning.

eksisterende jernbane og fordi

på den nuværende jernbane over

strækningen, ligesom den giver

den giver mulighed for at køre

Vestfyn, og dermed giver den

mere robusthed i togsystemet

med op til 250 km/t. Samtidig vil

bedre mulighed for afvikling af

ved sporarbejde m.v.

"Den nye jernbane over Vest-

Ny minibus

- efter dine ønsker og behov

Anlæg af den nye bane over

læg over Vestfyn fra Odense Vest

fyn betyder, at vi foretager en

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

Bopælskrav udgår af taxiloven
Transportminister Benny Engel-

imod taxiloven, der siger, at ingen

EU-retten vedrørende kapitalens

med i dag undlade at håndhæve

brecht har den 11. december

respektive ejere af danske kørsels-

fri bevægelighed og den frie

et bopælskrav til ejere af taxi-

holdt et møde med transportord-

kontorer må bo udenfor Europa.

etableringsret.

selskaber, ligesom der nu vil

førerne bag taxiloven, hvor det

Taxiloven, som et bredt flertal

“Jeg noterer mig, at kravet er

blive udarbejdet et lovforslag til

blev aftalt at droppe det krav, som

i Folketinget står bag (S, SF, RV, V,

i strid med EU-retten. Derfor skal

ændring af taxiloven, så bopæl-

taxiloven stiller til, at ejerkredsen af

K, DF, LA), indeholder et krav om,

vi have ændret den gældende

skravet udgår af loven. Dette har

taxiselskaber skal have bopæl i EU

at ejerkredsen af et taxiselskab

lov”, siger transportminister Benny

ikke betydning for overholdelse

eller EØS, idet kravet er i strid med

skal have bopæl i EU eller EØS

Engelbrecht.

af de øvrige krav i taxiloven –

EU-retten. Dermed skulle vejen

for at kunne få en tilladelse til

være åben for Tritons overtagelse

erhvervsmæssig persontransport

dansk ret, er der en pligt til at

af Dantaxi.

eller til at drive et kørselskontor.

undlade at anvende bestemmel-

Efter rådgivning fra Kammerad-

ser i national ret i det omfang, de

vokaten står det nu klart, at den

strider mod EU-retten.

Triton, som er den fond, der
sidste år købte Dantaxi, har investorer uden for EU. Det stred
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del af lovgivningen er i strid med
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Da EU-retten har forrang for

Færdselsstyrelsen vil fra og

herunder krav om god skik og
overenskomster.

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

skærm
srat & 7” toutech
n
o
kti
n
n & medie.
fu
fo
lti
le
u
M
o,
t, distronic, radi
rtpilo

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:
Lager
Svend Pedersen
Tlf. +45 7356 1444
Tlf. +45 4017 4791
Værksted
TAXI Minibus & Bus Danmark DECEMBER - 19 19
sp@busimport.dk
Tlf. +45 7356 1445

Region Hovedstaden

Masser af nye el-busser
El-busser på linje 2A, 18,
147, 156 og 157
Søndag 8. december kom der
mange el-busser på gaden i
Region Hovedstaden.
I Ballerup og Egedal erstattede
el-busserne de gamle dieselbusser på linjerne 147,156 og 157
med helt nye elbusser. Det betyder, at busserne på de tre buslinjer
fremover hverken udleder CO2
eller sundhedsskadelige partikler,
når de kører på vejene. Desuden
larmer de mindre - både ude og
inde.

Renere luft og mindre støj
El-busserne har mange miljøfordele. De reducerer kommunernes
udledning af CO2 med 370 tons
om året svarende til 24 pct. af
den samlede udledning fra Ballerup og Egedals buslinjer, de udleder ingen gasser eller partikler

Ballerup og Egedal Kommune er

lokalt, og så støjer de væsentligt

med i det hidtil største rykind af

mindre end dieselbusser - især

elbusser i Danmark. I april 2019

når de sætter i gang. Det er derfor

satte Movia sammen med Ros-

også forventningen, at busturen

kilde Kommune 20 elbusser på

bliver en meget mere behagelig

alle byens buslinjer. Samme dag

og støjsvag oplevelse i fremtiden.

som Ballerup og Egedal Kommu-

El-busserne kører tilsammen

ne indsætter elbusser, indsætter

547.000 km om året. Der er cirka

også København og Frederiksberg

850.000 passagerer årligt på de

kommuner 48 elbusser på linje

tre buslinjer tilsammen. Det er

2A og 18. Derved kom der 76 el-

Movia, der, udbyder linje 147,

busser på gaden i Movias område

156 og 157 for kommunerne.

i 2019.
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Fakta - miljøegenskaber ved elbusteknologi
• Elbusser er 3-4 gange mere energieffektive end
almindelige busser: En ny dieselbus anveder 3-4 gange
mere energi til fremdrift end en elbus.
• Elbusser støjer væsentligt mindre end dieselbusser
- især når de sætter i gang.
• Elbusserne kører 100 pct. på elektricitet.

Ambitiøs rapport fra klimapanel
med forskere og virksomheder
Innovationsfonden har nedsat et

port, klimavenlig fødevareproduk-

udledning af klimagasser med 70

"Uret tikker i klimakampen. Vi skal

ambitiøst klimapanel bestående

tion, digitalisering og energieffek-

procent i 2030 - og bane vejen

handle hurtigt, ambitiøst og effek-

af landets førende klimaforskere,

tiviseringer i byggeri og fremstil-

for et Danmark, der bliver nulud-

tivt. Derfor glæder jeg mig over,

topledere fra mange af landets

lingsindustri og ikke mindst et

ledningssamfund i 2050.

at klimapanelet med sit arbejde

største virksomheder. Hertil kom-

vedvarende og massivt fokus på

mer interesseorganisationer, myn-

lagring af vedvarende energi og

minister Ane Halsboe-Jørgensen

Innovationsfonden investerer i de

digheder og flere, som har haft til

såkaldt Power2X.

har gjort os klogere på, hvordan

siger:

mest effektive klimaløsninger. Det

Områder og løsninger, der kon-

"Vi er den første generation, der

er ret unikt, at det her arbejde er

ninger og -teknologier, som med

kretiserer de grønne temaer, som

kan mærke klimaforandringerne

sket i fællesskab mellem forsker-

afsæt i danske styrkepositioner

Innovationsfonden netop har fået

og den sidste, der kan nå at gøre

ne, som jo skal finde teknologi-

kan få størst gavn på CO2-udled-

til opgave at udmønte på bag-

noget ved det. Der er ingen tvivl

erne og løsninger, og så virksom-

ningen og klimaet.

grund af den nylige politiske af-

om, at forskere og virksomheders

hederne, som skal omsætte det

tale om fordeling af forskningsre-

samarbejde om forskning og in-

til konkrete produkter, der gør en

serven for 2020.

novation er en helt central nøgle

forskel for klimaet".

opgave at identificere de klimaløs-

Forsøg med radiovarslinger ved
vejarbejde giver resultater

Uddannelses- og forsknings-

Klimapanelet peger nu i en ny
rapport på en række klimaløsninger fordelt på fem overordnede

til mange af de klimaudfordringer,

Klimapanelets arbejde har un-

områder, som både repræsente-

forskning og innovation inden for

Klimapanelets anbefaling om

vi står over for. Det er nødvendigt,

dervejs været faciliteret af Instituttet for Fremtidsforskning.

rer langt størsteparten af Danmarks

de udvalgte områder kan være

at alle idéer bringes i spil for, at vi

Bilisterne sænker farten, når de

forbipasserende køretøjer under

Flere forsøg

Universitet. Desuden medvir-

samlede udledning og samtidig

med til at gøre det muligt at indfri

når i mål".

modtager en advarsel sendt direkte

forsøget. Vores konklusion er, at

Næste skridt for Warning Systems

kede entreprenørvirksomheden

er områder, hvor Danmark har ek-

de politiske målsætninger om

over bilradioen. Dog ikke så me-

denne type varslinger har en

og Syddansk Innovation er derfor

Barslund.

sisterende forskning og erhvervs-

at reducere Danmarks samlede

get, som man kunne ønske sig.

positiv effekt på farten. Dog må

at lave flere forsøg for at styrke

vi også sige, at et vist antal bilister

"datagrundlaget", fortæller Jesper

udviklingen af sikringsudstyret til

søg, hvor Warning Systems under

slet og ret ignorerede beskeden og

Kragh Jørgensen.

vejarbejde og til udrykningskørsel

Syddansk Innovation i samarbejde

drønede forbi vejarbejdet", siger

med Vejdirektoratet sendte vars-

Jesper Kragh Jørgensen, der er

linger om at sænke farten ved

projektleder i Syddansk Innovation.

et vejarbejde på Vestmotorvejen
ved Bjæverskov.

Det viser målinger efter et for-

"Vi forventer at gennemføre

Warning Systems står bag

mæssige styrkepositioner:
1) bæredygtigt landbrug og
fødevarer

- SafeTrack - der kan sende lokale

2) energi og lagring

endnu et forsøg til januar eller

trafikmeddelelser til bilisterne i

3) alternative brændstoffer og

februar på Storebæltsbroen i

god tid, så de af hensyn til sikker-

Varslingssystemet kaldet Safe-

samarbejde med Sund & Bælt.

heden bliver opmærksomme

Track sendte en indtalt besked,

Vi vil gerne afprøve SafeTrack i

på at sænke farten og eventuelt
skifte vejbane.

transport
4) byggeri og intelligente
bygninger

Formålet med forsøget, som

som lød "Vejarbejde forude, has-

tre normale trafikale uger, som

blev gennemført over tre uger i

tighedsgrænse 80 km/t". Beske-

vil kunne styrke vores dokumen-

oktober, var at få hastigheden sat

den blev sendt helt lokalt over

tation for, at systemet giver en

supplement til skiltningen ved

Alle fem områder omfatter løs-

ned ved et vejarbejde med en ha-

bilradioen, så kun de bilister som

varig og væsentlig hastigheds-

vejarbejdet.

ninger, hvor dansk innovation har

stighedsbegrænsning på 80 km/t.

kørte i retning af vejarbejdet, blev

nedsættelse i forbindelse med

potentiale for at skabe den største

mødt af beskeden umiddelbart

fx vejarbejde", siger Jesper Kragh

reduktion af C02-udledning

før vejarbejdet.

Jørgensen.

forankret i danske styrkepositioner

Forsøget viser, at bilisterne i
snit sænker farten med 5 pct. i
den periode varslingerne blev

Resultaterne blev imidlertid

Radiomeddelelsen er et

5) fremstillingsindustri og
materialer

inden for forskning, erhvervsliv og

sendt over radioen i forhold til de

påvirket af, at forsøget kørte hen-

Om forsøget

øvrige perioder.

over efterårsferien med færre

Forsøget ved Bjæverskov blev

regulering.

biler på vejen, hvilket typisk øger

udført i et samarbejde mellem

Konkrete klimaløsninger

Positiv effekt

hastigheden i forhold til perioder

Vejdirektoratet og Warning Systems/

Løsningerne tæller blandt andet

"Vi målte på omkring 400.000

med normal trafik.

SDI, der er en del af Syddansk

alternative brændstoffer til trans-
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Innovationsfondens konstituerede direktør, Tore Duvold, siger:
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Region Syddanmark går sammen
med Middelfart Kommune om
stort klimafolkemøde i 2020

Mere intelligente trafiktavler
hjælper trafikanterne på M3
Vejdirektoratet har opgraderet

bruge de kommende måneder

systemerne på de store, elek-

på at undersøge effekten af det
nye system.

Regionsrådet i Region Syddan-

og cementerer sig som den natio-

tører og borgere i hele Danmark,

strategisk partner i Region Syd-

troniske trafiktavler - de såkaldte

mark har mandag afsat 2 millio-

nale begivenhed, der for al-

der her kan mødes og udveksle

danmark.

ITS-tavler - på motorvejen M3

ner kroner til at løfte Klimafolke-

vor sætter klimaudfordringen på

og udvikle de gode løsninger",

mødet i Middelfart til en begi-

dagsordenen og skaber fælles

tilføjer hun.

venhed, der skal skabe nationale

løsninger.

"Med Region Syddanmark har

Fra trafikanternes synspunkt vil

vest om København, så de nu

man især opleve forandringen i

vi en strategisk partner, der gør

er endnu bedre til at hjælpe

form af en mere logisk reduktion

det muligt at løfte klimafolkemø-

trafikanterne frem på den stærkt

i hastighederne og en tekst på

det til en national begivenhed.

trafikerede motorvej.

informationstavlerne, der giver

Plustur indført i
halvdelen af Sydtrafiks område
- Billund er også
på vej

råde i Region Syddanmark og

National arena for vidensog erfaringsudveksling

delfart Kommune indgik tidligere

som region har vi en unik erfaring

Klimafolkemødet er en årlig begi-

et rum, hvor beslutningstagere

elektroniske trafiktavler et ekstra

tionen. For eksempel "Tæt trafik

på året en strategisk samarbejds-

med at finde fælles løsninger på

venhed, som tydeligt sætter klima

kan mødes med borgere, NGO'er,

skud intelligens, så de bliver

- hold afstand" eller "Risiko for

aftale om at løfte Klimafolkemødet

tværgående problemstillinger via

på dagsordenen og fungerer

virksomheder og aktivister og

bedre til at forudsige køer og

tæt trafik".

i Middelfart til en endnu stærkere

partnerskaber. Klimaudfordringen

som en vigtig national arena for

blive præsenteret for de mange

trængsel og sætte de rette hastig-

national begivenhed, der skal ska-

kender ingen kommunegrænser,

videns- og erfaringsudveksling på

løsninger, der allerede findes

heder for trafikanterne, så vi und-

måske opleve, at hastigheden

be løsninger på klimaudfordrin-

og derfor skal vi finde de gode

klimaområdet.

derude, siger Johannes Lundsfryd

går den såkaldte stop-go kørsel,

på tavlerne nedsættes tidligere,

gen og inspirere både borgere,

løsninger i fællesskab - både

Jensen, som samtidig sætter pris

der skaber propper i trafikken og

end de er vant til, men samlet

beslutningstagere, virksomheder

kommuner, regioner, staten, virk-

ner Middelfart By således rammen

på det signal, Region Syddanmark

fremprovokerer bagende-kollisio-

set vil det nye system hjælpe

Sydtrafiks bestyrelse har for længst besluttet at tilbyde Plustur til alle

og organisationer til handling.

somheder, organisationer og bor-

om en lang række aktiviteter i

sender, ved at indgå i samarbej-

ner", siger områdechef Charlotte

trafikanterne nemmere gennem

Sydtrafiks kommuner. Ønsket er dog, at implementeringen er gen-

det.

Vithen fra Vejdirektoratet.

motorvejen og hurtigere frem.

nemført senest den 1. marts 2020. Pr. 1. oktober var Plustur idriftsat

løsninger på klimaudfordringen.
Region Syddanmark og Mid-

Middelfart Kommune har de

"Klima er et højt prioriteret om-

Fra 27. til 29. august 2020 dan-

gere. Det kan et stærkt nationalt

klimaets tegn - herunder debatter,

seneste tre år afholdt Klimafolke-

klimafolkemøde være en vigtig

boder med innovative klimaløsnin-

mødet, som år for år har affødt

platform for at understøtte, siger

ger, workshops og undervisning.

stigende interesse fra aktører i

Stephanie Lose (V), regionsråds-

hele Danmark. Med baggrund i

formand i Region Syddanmark.

den store interesse i klimaspørgs-

"Middelfart Kommune er langt

Det er godt, for der er behov for

Klimaudfordringerne skal løses

"Vi har groft sagt givet vores

Helt konkret har Vejdirektoratet

en forklaring på hastighedsreduk-

Derudover vil nogle trafikanter

"De nye tavler er bedre til at

i lidt under halvdelen af kommunerne i Sydtrafiks område.

blandt borgerne og virksomhederne

udvidet den trafiktekniske algo-

sænke hastighederne, inden der

i kommunerne. Det er os, der skal

ritme - altså det datasystem - der

opstår en egentlig kø på motor-

skaberne, er åben Flextur, som kobles med bus/tog via Rejseplanen

det er helt enkelt at inspirere til

gå forrest, hvis det skal lykkes at

styrer de intelligente trafiktavler.

vejen", siger Charlotte Vithen.

og understøtter ønsket om at tilbyde passagerne én samlet rejse ved

handling - både for beslutnings-

opnå de store C02-reduktioner,

Derved er tavlerne blevet mere

"Derved vil de være med til at

brug af den kollektive trafik fra f.eks. hjemadresse til slutdestination.

Formålet med Klimafolkemø-

Plustur, der er udviklet af Flex-Danmark, Rejseplanen og trafiksel-

målet fra danskerne har regions-

fremme med klimadagsordenen

tagere, virksomheder, organisati-

der er nødvendige. Derfor er det

avancerede og bedre til at opti-

udsætte de tidspunkter, hvor

Plustur vil også kunne erstatte mindre benyttede busruter og bringe

rådet nu afsat to millioner kroner

- og Klimafolkemødet er allerede

oner og borgere. Derfor er borg-

uhyre vigtigt, at kommunerne og

mere trafik-flowet på motorvejen.

trafikken står helt stille i myldreti-

kunderne til busser med hyppigere afgange, eks. regionale busruter.

til at sikre, at Klimafolkemødet i

en veletableret begivenhed, som

mester i Middelfart Kommune

regionerne går forrest i arbejdet",

Systemet er i første omgang

august 2020 får mulighed for at

vi gerne vil være med til at løfte

Johannes Lundsfryd Jensen (S)

siger Johannes Lundsfryd Jensen.

rumme deltagere fra hele landet

og stille til rådighed for klimaak-

også glad for nu at have en stærk
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den, ligesom de får trafikken til at

Billund Kommune har i samarbejde med Sydtrafik udpeget 11

blevet opgraderet som en for-

glider hurtigere, når myldretiden

busstoppesteder i Billund Kommune, som bliver den destination,

søgsordning, og Vejdirektoratet vil

er på retur".

passageren befordres til og fra.
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Region Hovedstadens nyeste
taxiselskab, Viggo, henter CFO
til ambitiøst 2020
2019 har budt på lancering og

vækstlån på fire millioner kroner

konsolidering i markedet for den

fra Vækstfonden.

grønne teknologivirksomhed,

Batteritogsdrift skal afprøves på
Lille Nord og Lemvigbanen

"At Viggo er nået så langt, på

Viggo. Nu udvides ledergrup-

under et halvt år, har bekræftet

pen med henblik på stærkt øget

os i, at datadrevet innovation

vækst i 2020, hedder det i en

og grøn omstilling er et rig-

pressemeddelelse.

tig godt match. Modtagelsen

Den 1. december tiltrådte

blandt både virksomheder og

Mads Vieth, 32, jobbet som

forbrugere forpligter os til at øge

CFO for Viggo. Han kommer fra

vores ambitioner. Derfor bliver

stillingen som CFO hos Happy

en stærk profil som Mads Vieth

leverandørerne af batteritog på

af batteritogsdrift i Nordvestsjæl-

ligesom det bliver afprøvet i

Helper, hvor han blandt andet

også en central del af at kunne

skift blive indbudt til prøvekørslen,

land. Analysen viser, at lokalbane-

Tyskland, hvor der også er afgivet

har været med i virksomhedens

indfri Viggos potentiale sammen

Transportminister Benny Engel-

som tænkes afholdt i sidste del af

strækningen Holbæk - Nykøbing

ordre på batteritog. Det næste

børsnotering.

med resten af det dygtige team

brecht tager sammen med regions-

2020 og første halvdel af 2021.

Sjælland er velegnet til batteritog,

skridt i retning af indførelsen af

Tekst og foto: Tommy Verting

rådsformændene i Hovedstaden,

Viggo lancerede i september

Viggo", siger administrerende

"Batteritog indeholder spæn-

og at en omlægning af driften vil

batteritog vil være at afprøve

et alternativ til den etablerede

direktør Kenneth Herschel og

Sjælland og Midtjylland initiativ

dende perspektiver for togdriften

give økonomisk mening fra om-

teknologien i Danmark.

taxabranche med nul-emissions-

fortsætter:

til for første gang at afprøve bat-

i Danmark. Ikke nok med at

kring 2025, hvor der formentlig vil

"En afprøvning af batteritog

teritog i Danmark. Det sker på

batteritog kan reducere Danmarks

være behov for næste udskiftning

i Danmark vil give de relevante

baggrund af en netop offentlig-

udledning af CO2, det skaber

af dieseltog.

gjort analyse af mulighederne for

også grundlaget for en bedre

batteritogsdrift i Nordvestsjælland.

biler og datadrevet innovation
og har netop annonceret et

"At finde en datadrevet CFO,
der har stor erfaring i automa-

tisering og en forkærlighed for

gå på arbejde og gøre en forskel

fintech tools, er et oplagt næste

sammen".

skridt for os - også selvom vi har

Viggo har store planer for

parter en nyttig erfaringsindsam-

nået det kapitel væsentligt hurti-

fortsat vækst i 2020 og viderefø-

Med en efterfølgende indsæt-

ling fra praktisk drift, inden vi po-

gere end først antaget. At Mads

rer ambitionen om at redefinere

trafikbetjening. Samlet set tyder

telse af batteritog mellem Køben-

tentielt afgiver ordre på batteritog

har været med til at drive en

taxibranchen i Danmark ind i det

meget derfor på, at batteritog kan

havn og Kalundborg vil der kunne

til passagerdrift. Det vil samtidig

imponerende virksomhed som

nye år. Mads Vieth bliver en del

brecht har aftalt med regionsråds-

være en vigtig brik for fremtidens

etableres samdrift mellem Nord-

give passagererne mulighed for at

Happy Helper frem, er selvføl-

af ledelsen i Viggo og kommer

formændene fra Region Hoved-

togdrift i Danmark", siger trans-

vestbanen og Odsherredbanen,

prøve batteritog i dagligdagen

gelig et ekstra plus. Det er klart,

med strategisk og finansiel erfa-

staden, Region Sjælland og Region

portminister Benny Engelbrecht.

som muliggør en helt ny direkte

på de danske skinner. Min for-

at værktøjskassen skal være i

ring med en master i Internatio-

togforbindelse mellem Nykøbing

håbning er, at vi fra midten af

orden, men vigtigst af alt, så pas-

nal Business (IB) fra CBS, samt

Sjælland og København.

2020'erne vil se batteritog i daglig

ser han ind i Viggos kultur, hvor

en konsulentbaggrund fra både

team står over ego. Vi arbejder

KPMG og Deloitte.

Transportminister Benny Engel-

Midtjylland at afprøve batteritog

Aftalen er indgået på baggrund

på strækningen mellem Helsin-

af, at Transport- og Boligministe-

gør og Hillerød samt på Lem-

riet i samarbejde med DSB og

vigbanen. På den baggrund vil

Movia har gennemført en analyse
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Batteritog er i dag indsat i prøvedrift med passagerer i Østrig,

drift i Danmark", udtaler transportminister Benny Engelbrecht.

Taxitilladelse til salg
Kr. 70.000
Tilladelser til erhvervsmæssig persontransport sælges
Formidling via Taxi Minibus & Bus Danmark
tlf. 49262626/ mobil 31171921

hårdt, så det skal være sjovt at
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FEP

FEP

- Forbundet for Erhvervs Persontransport

Fuld fart på evaluering af
taxiloven
Tekst og foto: Tommy Verting

har også kommenteret på, hvor-

gæt fra FEP-formanden, inden

Udvalget

for det er et krav, at et kørselskon-

han slår over i at fortælle om at

Arbejdet med at evaluere taxi-

Vigtigt med sammenhold
i FEP

tor skal have samme prisskiltning

ophæve tilslutningspligten:

loven bliver i FEP varetaget af

“Vores hovedformål er at blive

et politisk udvalg, som består af

landsdækkende, fordi vi mener, at

FEP - Forbundet for Erhvervs Per-

over hele Danmark, når det i dag
er muligt at styre priserne med

tilslutningspligt til et kørselskontor.

vognmændene Jan Nissen fra

den hidtidige organisation på

sontransport er i fuld gang med

ny teknologi og GPS i de zoner

Det må være op til kørselskonto-

Dantaxi, Sven Lynge fra TAXA

taxiområdet altid har været bestil-

arbejdet omkring den forestående

bilerne kører i.

rerne, at gøre sig så lækre, at

4x35 og Claus Rubek Jørgensen

lingskontorernes, kørselskonto-

evaluering af taxiloven

“Der bør i Danmark ikke være

vognmændene har lyst til at være

fra Taxi 4x27, mens forbundets

rernes og Dantaxis organisation.

der. Man skal som vognmand

næstformand, Jan Britze fra Dan-

Vi er der også for vognmændene

lovgivningen har været i gang

Ja til ordnede forhold men
nej til 3F

have mulighed for at være friløber

taxi skal koordinere indsatsen

og vi finder det nødvendigt at

siden den 29. oktober og der har

“Vi mener ikke, det kan være rig-

uden tilslutningspligt, når bare

med at finde grupper, som kunne

stå sammen, hvis vi skal kunne

været afholdt flere møder. I FEP

tigt, at en ny vognmand, der netop

der er sikkerhed for pengestrøm-

være interessante at få ind som

ændre på taxiloven og stå mod,

har vi nu gennemgået et politisk

har fået en tilladelse, på forhånd

men og skattebetalingen. Der kan

medlemmer. I den forbindelse

hvis der kommer store stygge ka-

kommissorie og afleveret det til

skal oplyse, hvilken overenskomst

selvfølge være flere modeller for

har FEP ændret vedtægterne, så

pitalfonde på banen”, slutter Claus

Dansk Erhverv med vores kom-

han vil følge. Vi mener heller ikke,

friløbere. Det kan være en regel

det er muligt for hele vognmands-

Rubek Jørgensen med et smil.

mentarer”, forklarer Claus Rubek

det er rigtigt, når paragraf 10 påby-

om, at de kun må køre gadeture

foreninger at melde sig ind. Den

Jørgensen, som er formand for FEP.

der medlemskab af en forening.

eller en mulighed, hvor de må

mulighed har Taxi 4x27 allerede

“Arbejdet med at evaluere taxi-

I overskrifter mener FEB, at

Det er rigtigt, at vi skal have ord-

lave deres egen forretning med

benyttet sig af og vognmænd

administrationen af taxiområdet

nede forhold i branchen og folk

krav om stor synlighed i gadebil-

med tilsammen 320 biler spredt

går alt for langsomt og at der er

skal have deres løn, men i Dan-

ledet, så kunderne kan genkende

over hele landet er nu alle med-

for meget bureaukrati i Færdsels-

mark har vi foreningsfrihed og

dem”.

lemmer af FEP.

styrelsen. Det er eksempelvis ikke

3F kan derfor ikke have vetoret

lykkes at få flere taxier på landet,
selv om det var et af formålene
med den nye taxilov.

på, hvilken overenskomst vi skal
“Der bør i Danmark ikke være tilslutningspligt til et kørselskontor. Det må være op til kørselskontorerne, at gøre sig så lækre, at vognmændene
har lyst til at være der" udtaler FEP-formand, Claus Rubek Jørgensen.

følge. Det kan heller ikke være
rigtigt, at folk tvinges til at placere
deres pensionsopsparing i Pen-

Antalsbegrænsning afløses
af trængselsproblemer

sigt korrekt at lade alt for mange

ges de første tre år efter erhvervel-

limousineafdeling, da et kørsels-

At begrænse antallet af taxitillad-

biler køre og svine i gaderne, især

sen og i den forbindelse har FEP

kontor ikke kan sætte priserne

elser har hidtil været et vigtigt

hvis mange af dem påviseligt er

anbefalet at overgangsordningen

som de vil, sådan som det sker i

Elbiler og tilslutningspligt

punkt, men FEP betragter nu om-

overflødige. Selv om alle taxier

forlænges med yderligere to år.

limousineselskaberne.

“FEP har også kommenteret på

rådet for at være fuldt liberalise-

blev ændret til elbiler af hensyn

ret, da København er oversvøm-

til miljøet, vil der stadig være

Priserne bør liberaliseres

rende lovpligtige prisskilte på dø-

følgelig ind for elbiler, men elbiler,

met af taxitilladelser.

trængselsproblemerne at kæmpe

FEP forstår ikke, hvorfor priserne

rene af bilerne er mere til forvir-

som vi gerne vil have dem, er der

med”, understreger Claus Rubek

ikke er blevet liberaliseret, da det

ring end de er til oplysning for

jo ikke i dag. Jo, vi har Teslas biler,

begrænsning for alt for mange

Jørgensen. FEP så også gerne, at

hindrer udviklingen af en række

forbrugerne. En oplysning om mi-

men de andre elbiler er ikke store

tilladelser i København er spørgs-

tilladelser erhvervet ved det kvart-

forretningsmodeller. F.eks. kan et

nutpris og kilometerpris vil være

nok. Vi forventer først, at elbilerne

målet, om det er samfundsmæs-

årlige lotteri ikke skal kunne sæl-

kørselskontor ikke indeholde en

mere forståeligt for kunderne. FEP

er her om to til tre år”, lyder et

“Det eneste der kan sætte en

28

sion Danmark via 3F”, understre-
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FEP mener også, at de nuvæ-

ger FEP-formanden.

udviklingen af elbiler. Vi går selv-

Hyundai Kona Trend el-bil sælges
med 64 kWt batteri, 204 hk, rækkevidde 449 km.
Bilen er ny og har kørt 0 km.
Klar til levering - Pris kr. 315 000
Kontakt tlf. 26 79 77 04
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Kapitalfonden
Grisk og Grådig med
domicil i skattely

SAS modtager første brændstofeffektive langdistancefly
Det første af otte Airbus A350 er

på ny teknologi, som resulterer

dets mest moderne fly. A350

indsættes i trafik den 28. januar

nu officielt en del af SAS’ flåde, og

i et af branchens mest effektive,

reducerer brændstofforbruget og

2020. Det får base i SAS-knude-

fra 28. januar 2020 kan rejsende

komfortable og avancerede fly.

CO2-udledningen med omkring

punktet i København og kommer

opleve verdens mest moderne og

“Flyet er en af vores største

30 procent i forhold til de fly, de

det første år til at flyve på syv

brændstofeffektive langdistancefly.

investeringer, og vi kan nu give

erstatter, og støjniveauet mind-

ruter, herunder Chicago, Beijing,

Det er udstyret med innovativt og

vores passagerer en endnu mere

skes med 40 procent.

New York, Tokyo, Shanghai, Hong

unikt SAS-design, som sikrer et

enestående rejseoplevelse. Sam-

SAS’ designere og teknikere

højt komfortniveau og en mere

men med det nye livery er A350

har kigget på alle elementer af

bæredygtig måde at rejse på.

symbolet på en mere bæredygtig

flyet og inddraget værdifulde til-

og konkurrencedygtig fremtid for

bagemeldinger fra kunder. De har

endnu mere behagelige flyvninger

SAS”, siger Rickard Gustafson,

designet en kabine, som forbed-

på Airbus A350, som er indrettet

President & CEO i SAS.

rer komfortniveauet og samtidig

Rejsende med SAS kan opleve

med nye sædetyper og unikke

A350 er en milepæl i den
omfattende fornyelse af SAS-

reducerer CO2-udledningen. Det

Samtidig er flytypen A350 baseret

flåden, der vil bestå af marke-

første A350, Ingegerd Viking,
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Kong og San Francisco.

mail på: olsen@datalogistic.eu eller ring
til Oluf på 5050 5107

minimerer vægten og dermed

løsninger udviklet specielt til SAS.
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Fra datalogistic.eu får du europas mest up to date
system, der opfylder den nye taxalov for
bare 298,- kr. om måneden!
Nåh ja - og du beholder hele halen...

datalogistic.eu • D-24941 Flensburg • +45 5050 5107

Der var mere end 40.000 lodder i puljen om 125 tilladelser

Nye tilladelser til erhvervsmæssig
persontransport udtrukket
Til den ottende lodtrækning havde Færdselsstyrelsen modtaget

sige, at der ved den ottende lodtrækning også blev reserveret 50

ansøgninger fra 2.286 virksomheder om 30.949 EPT-tilladelser til

tilladelser til ansøgere med nulemissionsbiler. De øvrige forhold for

nulemissionsbiler og om 9.776 EPT-tilladelser til almindelige køretøjer.

lodtrækningen var de samme, som ved de forrige lodtrækningsrunder.

Der er udtrukket 50 tilladelser til nulemissionsbiler og 75 tilladelser til
almindelige køretøjer.
Fordelingen af EPT-tilladelser ved den ottende lodtrækning foregik

Færdselsstyrelsen er begyndt at behandle de udtrukne ansøgninger
og det forventes, at ansøgningerne er færdigbehandlet inden for otte
uger fra udtrækningen.

på samme måde som ved den syvende lodtrækningsrunde. Det vil

50 tilladelser til nulemissionsbiler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mithu IVS, Nadeem Riaz - Kastrup  
Mandeer Biler IVS, Rabia Chaudhry - Dragør  
Raza Hussain 4 IVS - Brøndby
Jam Ph IVS, Tahseen Nawaz - Kastrup  
A&A, Rizwan Ahmed Minhas - Vallensbæk  
MLS-03 IVS, Michael Leon Sørensen - Hillerød  
L.M.T. ApS, Shahbaz Ahmed Mohammad - Brønshøj  
ISR Auto IVS, Wahied Riaz - Dragør  
Restaurant Besøg, Ramazan Olgun - Malmø  
beFair, Khodeza Akter - Albertslund  
Asif786 IVS, Raza Ul Mustafa Riaz - København S  
Berfins Taxa Transport, Yusuf Cam - Brøndby
ASR Cars, Maria Imdad Riaz - Kastrup  
FLL Cap 10 IVS, Dantaxi - Virum   
Monis Cap 6 IVS, Dantaxi - Virum
DT 1157 IVS, Dantaxi - Virum
DT 1132 IVS, Dantaxi - Virum   
DT 1054 IVS, Dantaxi - Virum
DT 6032 IVS, Dantaxi - Virum
DT 7192 IVS, Dantaxi - Virum
DT 7170 IVS, Dantaxi - Virum
DT 7149 IVS, Dantaxi - Virum
DT 7140 IVS, Dantaxi - Virum
DT 7021 IVS, Dantaxi - Virum
DT 7197 IVS, Dantaxi - Virum
DT 7228 IVS, Dantaxi - Virum
DT 7104 IVS, Dantaxi - Virum
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DT 7201 IVS, Dantaxi - Virum
DT 7091 IVS, Dantaxi - Virum
TC 2047 IVS, Dantaxi - Virum
TC 1052 IVS, Dantaxi - Virum
DT 1074 IVS, Dantaxi - Virum
DT 1124 IVS, Dantaxi - Virum
DT 5031 IVS, Dantaxi - Virum
Firstmove Cap 4 IVS, Dantaxi - Virum
FLL Cap IVS, Dantaxi - Virum
MS Mobility Service 16 IVS, Laura Cristina Pereira de Campos - Gentofte  
BB Vognmanden 19 IVS, Laura Cristina Pereira de Campos - Gentofte  
MS Mobility Service 6 IVS, Laura Cristina Pereira de Campos - Gentofte  
MS Mobility Service 4 IVS, Laura Cristina Pereira de Campos - Gentofte  
Fleet Corp 2 IVS, Laura Cristina Pereira de Campos - Gentofte  
Fleet Corp 17 IVS, Laura Cristina Pereira de Campos - Gentofte  
Inner City 6 IVS, Laura Cristina Pereira de Campos - Gentofte  
Inner City 10 IVS, Laura Cristina Pereira de Campos - Gentofte  
Alfa Wagon 13 IVS, Laura Cristina Pereira de Campos - Gentofte   
Sjællands Vognmandsfirma 3 IVS, Laura Cristina Pereira de Campos  
- Gentofte  
Odin Kørsel 15 IVS, Laura Cristina Pereira de Campos - Gentofte  
Odin Kørsel 16 IVS, Laura Cristina Pereira de Campos - Gentofte  
E Vehicles 3 IVS, Laura Cristina Pereira de Campos - Gentofte  
JA Service 12 IVS, Laura Cristina Pereira de Campos - Gentofte  

75 tilladelser til almindelige køretøjer
•
•
•
•
•
•
•

Taxa123.nu IVS 12, Thomas Aggesen Schrøder - Vojens   
Ajanes Taxi, Fadel Ajanes - København N  
SKNA, Sher Draz Khan - Malmö    
Ingrid Borup Andresen, Herning    
Gravity Transport Service, Mustafa Riyad Abdelmajid - Næstved
Lundby Taxi og handicapkørsel/ Produktforretning, Kim H. Andersen - Nibe
Star Travel, Uzma Abdul Razzaq - Brønshøj    

•
•
•
•
•
•
•

DT 7045 IVS, Dantaxi - Virum     
DT 7287 IVS, Dantaxi - Virum     
TC 1099 IVS, Dantaxi - Virum    
TC 1062 IVS, Dantaxi - Virum   
Fair 128 IVS, Bent Donner - Vanløse  
Cabenhagen 2 IVS, Sirvan Taskiran - Ishøj   
Ny Taxa IVS, Bent Donner - Vanløse    

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SB Taxi 3 IVS, Shahab Uddin Bhuyan - Ishøj    
• Case 186 IVS, Bent Donner - Vanløse    
Østbyen Flex, Yahya Ali Maow - Aalborg    
• Fri 73 IVS, Bent Donner - Vanløse    
Mix Pizza, Mizanur Rahman Sikder - Herlev
• Kbh 44 IVS, Bent Donner - Vanløse    
DK Limo IVS, Dilnaz Kausar Imran - Brønshøj    
• Liga 142 IVS, Bent Donner - Vanløse    
Kumar Transport, Balwinder Kumar - Greve
• AB 61 IVS, Bent Donner - Vanløse    
AA Taxi v/Abdigani Hassan - Aalborg
• Scan Mobility 8 IVS, Laura Cristina Pereira de Campos - Gentofte
ZM Holding IVS, Tariq Mahmood - København N    
• JA Service 7 IVS, Laura Cristina Pereira de Campos - Gentofte    
Tauauto, Tousief Nawaz Chadhar - Kastrup    
• From A to B 7 IVS, Laura Cristina Pereira de Campo - Gentofte     
Mamaamsa , Farzana Tabassum - Albertslund
• From A to B 5 IVS, Laura Cristina Pereira de Campos - Gentofte     
ET KK 5 ApS, Torben Kirketerp - Esbjerg    
• Inner City 4 IVS, Laura Cristina Pereira de Campos - Gentofte     
Dogans Taxi, Halil Ibrahim Dogan - Holstebro    
• Safe Driver 8 IVS, Laura Cristina Pereira de Campos - Gentofte     
Lowe Taxa 4 IVS, Dantaxi - Virum    
• Mobility Denmark 6 IVS, Laura Cristina Pereira de Campos - Gentofte     
Smart Drive, Faheem Fayyaz - Brønshøj    
• CPH Drivers 12 IVS, Laura Cristina Pereira de Campos - Gentofte     
HLN IVS, Dantaxi - Virum      
• Fleet Corp 5 IVS, Laura Cristina Pereira de Campos - Gentofte    
TC 2076 IVS, Dantaxi - Virum   
• Q Persontransport 7 IVS, Laura Cristina Pereira de Campos - Gentofte    
Jamil Akhtar - Albertslund   
• Mobility Denmark 18 IVS, Laura Cristina Pereira de Campos - Gentofte     
Ingrid Borup Andresen - Herning  
• CPH Drivers 12 IVS, Laura Cristina Pereira de Campos - Gentofte     
Viva Solutions, Raja Reddy Baddam - Vanløse    
• Alfa Wagon 10 IVS, Laura Cristina Pereira de Campos - Gentofte    
Minimarked v/Muhammed Saeed Umram Afzal - Ishøj
• We Go 4 IVS, Laura Cristina Pereira de Campos - Gentofte     
Vognmand Raza Hussain 3 IVS - Brøndby  
• ABC Vognmand 13 IVS, Laura Cristina Pereira de Campos - Gentofte     
Riaz 7865 IVS, Tousief Nawaz Chadhar - Kastrup    
• Fleet Corp 10 IVS, Laura Cristina Pereira de Campos - Gentofte    
Tolkeopgaver BanglaTolk, Mohammad Mahbubul Haq - Hvidovre   
• BB Vognmanden 6 IVS, Laura Cristina Pereira de Campos - Gentofte    
DT 1072 IVS, Dantaxi - Virum     
• E Vehicles 1 IVS, Laura Cristina Pereira de Campos - Gentofte
DT 1093 IVS, Dantaxi - Virum     
DT 7213 IVS, Dantaxi - Virum    
DT 7134 IVS, Dantaxi - Virum     
DT 1131 IVS, Dantaxi - Virum    
DT 5002 IVS, Dantaxi - Virum     
DT 5052 IVS, Dantaxi - Virum     
DT 7164 IVS, Dantaxi - Virum     
DT 7141 IVS, Dantaxi - Virum    
DT 7294 IVS, Dantaxi - Virum     
DT 7299 IVS, Dantaxi - Virum     
DT 7161 IVS, Dantaxi - Virum     
DT 7101 IVS, Dantaxi - Virum     
DT 7197 IVS, Dantaxi - Virum     
DT 7153 IVS, Dantaxi - Virum     
Formidling via Taxi Minibus & Bus Danmark tlf. 49262626/ mobil 31171921
DT 1014 IVS, Dantaxi - Virum     

Taxitilladelse til salg
Kr. 70.000

Tilladelser til erhvervsmæssig persontransport sælges
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Per Hansen fyldte 60 år
Tekst og foto: Tommy Verting

Mandag den 9. december fyldte
salgschef i Taxi 4x27 Per Hansen
60 år.
Per Hansen har på få år skabt
sig et navn i den danske taxibranche. I dag er han salgschef i Taxi
4x27 og person der har åbnet for
flere lokale satellitter af selskabet
over hele Danmark.
Per Hansen startede for ni år
siden som taxichauffør for en

Ny kundetilfredshedsanalyse for
kollektiv transport
Knap halvdelen af passagererne

online og omfatter kunder, som

transport, og hvordan de oplever

i deres område. Hver fjerde er

har tillid til, at de kommer frem

bruger kollektiv transport mini-

sammenhængen, når de benytter

utilfreds.

til tiden, men næsten hver tredje

mum en gang årligt. Analysen

flere transportmidler på en rejse.

har dog ikke tillid til, at de kom-

er gennemført af analyseinstitut-

Analysen angiver i overskrifter

mer frem til tiden

tet Wilke og baserer sig på ca.

bl.a.:

Det fremgår af en fælles kun-

12.000 besvarelser.

Langt størstedelen af passage-

detilfredshedsanalyse for kollektiv

Analysen belyser tilfredshe-

transport, som er udfærdiget for
andet år i træk. Analysen er
landsdækkende og går på tværs

metro i hele Danmark; både i

af trafikvirksomheder og trans-

forhold til hvordan kunderne

meget tilfredse med mængden

portformer. Den er gennemført

generelt oplever den kollektive

af offentlige transportmuligheder
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Knap halvdelen af passage-

Efter kun et halvt år tog han sprin-

og Taxi 4x48. Så kom direktør i

kølvandet på liberaliseringen, der

salgsarbejde i gang i Skagen, efter

get og blev sælger i hos Aarhus

Taxi 4x27, Thomas RB Petersen i

er i gang lige nu, får jeg ugentlige

at vi vandt lodskørslen nord for

Taxa, som netop havde åbnet en

efteråret 2017 og så muligheden

opkald fra frustrerede vognmænd

Limfjorden. Pt. trækker vi bilerne

salgsafdeling med den daværende

i, at jeg havde fået opbygget et

og ofte lykkes det for mig at være

fra Frederikshavn, men vi arbejder

Morten Boutrup som direktør og

meget stort netværk på Fyn og i

med til at hjælpe dem videre. I

på at få tilladelser til nye vogn-

Heinrich Isaksen som formand.

Jylland”, fortæller Per Hansen og

flere tilfælde har jeg mødt vogn-

mænd i både Sæby og Skagen”,

fortsætter:

mænd, som var meget frustreret

slutter Per Hansen.

“Efter tre år i Aarhus Taxa blev
jeg kontaktet af John Lindbom,

“ Jobbet som salgschef i Taxi

over, at de havde underskrevet

4x27 er jeg meget glad for. Jeg

en kontrakt med et andet selskab

rerne har tillid til, at de kommer

taxi. Det samarbejde holdt i tre år

har frie hænder og samarbejdet

uden at have nærlæst betingel-

frem til tiden, når de benytter

frem til fusionen mellem Dantaxi

med Cabonline er spændende. I

serne. Lige nu er der et stort

kollektiv trafik. Næsten hver
tredje har ikke tillid til, at de

den i den kollektive transport på

som et godt og vigtigt alternativ

kommer frem til tiden.

tværs af bus, tog, letbane og

til andre transportformer.
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skab på Djursland kaldet Saver.

som ville have mig ansat i Dan-

rerne ser fortsat kollektiv trafik

Halvdelen af passagererne er

vognmand, der havde et taxisel-
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