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11 vogne vil forlade Vejle Taxa

2020 for derved at spare mere

og skifte til Dantaxi med årets

end 3.000 kroner i måneden i

udgang.

kontingent. For os er det et spørgs-
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mål om at fremtidssikre vore for-

forholdene i Vejle Taxa. Kontin-

retning. Jeg skal personligt bruge

gentet er for dyrt og vi tror mere

mindst fem år mere og det tror

på udviklingen i Dantaxi i forhold

jeg ikke, at jeg kan få ved Vejle

til Vejle Taxa. Andre har nogle

Taxa”.

personlige årsager for at skifte”,

Direktør i Dantaxi, Carsten
Aastrup bekræfter, at der er 13

er en af de otte vognmænd. Han

Dantaxi-biler i Vejleområdet fra

er dog positiv over, at Vejle Taxa

årsskiftet inklusive to biler fra to

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

allerede har forberedt en del æn-

nye vognmænd, som allerede er i

dringer. Bl.a. ved at lægge en del

drift i Vejleområdet under Dantaxi.

Formand for Vejle, Finn Wurtz

"Dantaxi bondefanger vogn-

centralvagter over til Esbjerg Taxa

Carsten Aastrup tilføjer, at der vil

Knudsen, ønsker ikke komme ind

mændene. Dantaxi lover vogn-

Larsens Auto-El

og lade formanden gå ned på

blive sat en salgs- og markedsfø-

på detaljer omkring vognmæn-

mændene mere end de kan

halv tid.

ringskampagne i gang, når bilerne

denes beslutning, men siger i en

holde".

er skiftet over til Dantaxi.

kommentar:

Vejle Taxa tæller i dag 36 vogne.

TAXAMETERVÆRKSTEDER
Auto El Specialisten

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

“Det er positivt”, fortæller Mic-

Michael Bertelsen og syv andre vognmænd er klar til at skifte til Dantaxi med årets udgang. I
Vejle er der i forvejen et par nye vognmænd, som allerede er startet op under Dantaxi.

RTT

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

Gørløse Auto Import ApS

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

FORSIKRINGER
ETU Forsikring A/S

“Vi er ikke helt tilfredse med

fortæller Michael Bertelsen, som

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

“Vi sagde op i sommers og er klar
til at skifte til Dantaxi fra 1. januar

TaxiRiget ApS

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

hael Bertelsen og fortsætter:

Otte vognmænd med tilsammen

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

Mercedes-Benz Finans Danmark AS

Tekst og foto: Tommy Verting

REVISION OG BOGFØRING

Reparation og udskiftning på din adresse.
Samarbejder med alle forsikringsselskaber

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

8 vognmænd forlader Vejle Taxa

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

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 NOVEMBER - 19
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Kapitalfonden
Grisk og Grådig med
domicil i skattely

Driver konkurrerende taxiselskab i
større provinsby for små penge
Tekst og foto: Tommy Verting

samt 4,75 procent af al kredit- og

omsætningstal og oplysninger om

kontokørsel. Samtidig undgår Jan

den taxikørsel, der udføres.

parken snart tæller ni biler.
Jan Lund Nielsen kører ikke

Taxivognmand Jan Lund Nielsen

Lund Nielsen at skulle sikkerhed

i Holstebro har gjort dét, som

for ikke mindre end en halv

Få år på bagen

går med at administrere vogn-

mange ikke tør. Han har etable-

million kroner over for Færdsels-

Jan Lund Nielsen startede som

mandsforretningen. Hans første

ret sig i en provinsby, hvor der i

styrelsen. Det er nemlig taksten

taxavognmand i det daværende

bil under Holstebro Taxa var en

forvejen var et større taxaselskab.

for at etablere eget kørselsontor.

Holstebro Taxa i 2013. I dag

stor vogn og allerede samme år

Det blev muligt for ham, fordi han

Teknisk set sparer Jan Lund

har han syv tilladelser, hvoraf de

fik han endnu en taxitilladelse og

tog imod et tilbud fra Taxi 4x27,

Nielsen også udgiften til selv lø-

seneste to er på vej til at blive sat

flere tilladelser kom i hus inden

hvor han betaler en fast ugentlig

bende over for myndighederne at

i drift og yderligere to tilladelser

pladsleje på 250 kroner pr. bil

indsamle, registrere og indsende

er netop handlet, således at vogn-
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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...

selv mere, men arbejdsdagen

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

fortsættes side 8

datalogistic.eu • D-24941 Flensburg • +45 5050 5107 7
TAXI Minibus & Bus Danmark OKTOBER- 19

BUS
Taxivognmand Jan Lund Nielsen fotograferet
i sin privatbil, som han ofte anvender til at
hente og bringe chauffører til og fra værksted.

han i februar i år startede ud som

køre i taxi til og fra Billund Luft-

modtager de fleste telefonbestil-

Jan Lund Nielsen frygter ikke for

et satellit under Taxi 4x27.

havn og allerede nu er der flere

linger og på de tyndere be-

fremtiden, når taximarkedet bliver

daglige ture til en værdi af 925

lagte timer i døgnet er det Call

helt liberaliseret fra 2021:

kroner.

Centrene under Taxi 4x27 i Frede-

“Vi ligger så langt væk fra Hoved-

rikshavn, Aarhus og København,

staden og de andre større byer

som passer telefonerne.

i landet. Derfor tror jeg ikke, der

Til daglig er der mange faste
opgaver og flere af bilerne kører
flexkørsel med garantibiler for

Jan Lund Nielsen fik lejlighed

Midttrafik. I den senere tid har det

til at forlade samarbejdet med

været nødvendigt at trække på en

de øvrige vognmænd i Holstebro

Jan Lund Nielsen har valgt at

kollega for at få løst alle kørsels-

Taxa, da vognmænd med tilsam-

pakke alle bilerne ind i den vel-

vognmænd til vores område her

opgaverne, men det bliver bedre,

men 20 biler i februar i år valgte

kendte gule 4x27-farve. Det har

i Holstebro”, siger Jan Lund Niel-

når de sidste to biler om kort tid

at skifte til dk-taxi i Randers.

betydet rigtigt meget i forhold til

sen, som er 38 år og med mange

synligheden i gadebilledet. Især

år foran sig i taxibranchen.

er klar til at blive sat i drift.

Lokalt kørselskontor

fordi det er vigtigt at lære kun-

pagne i samarbejde med Taxi

Det er Taxi 4x27´s Callcenter,

derne, at der nu er mere en blot

4x27 for at få flere kunder til at

som åbnede i Struer sidste år, der

et enkelt taxiselskab i Holstebro.

Jan Lund Nielsen kører kam-

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

Ny minibus

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 NOVEMBER - 19

Taxa - Flexkørsel - Sygetransport - VIP

vil være så stor søgning af nye

dstyr dstyr
Ekstra uer
t ekstra u
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- efter dine ønsker og behov

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

Lager
Tlf. +45 7356 1444
Værksted
TAXI Minibus & Bus Danmark OKTOBER- 19
Tlf. +45 7356 1445

trafik har oprettet en anmeldel-

samarbejdsforummet i fremtiden

haverne af tilladelser overholder

mener, at det ikke er hensigts-

sesblanket på midttrafik.dk, som

modtager en eller flere indberet-

betingelserne for at have en til-

mæssigt at administrationen

3F, SF, chauffører eller andre skal

ninger om forhold, der virker kri-

ladelse, og med at virksomheden

i Midttrafik udfører egentlige

bruge for at indberette en evt. sag

tisable og som bør underlægges

udføres i overensstemmelse med

kontroller som f.eks. stikprøver el-

til samarbejdsforummet.

tilsyn, vil sagerne blive indberettet

lovgivningen.

ler agerer tilsyn på området med

Midttrafiks direktør orienterede

Midttrafik:

Færdselsstyrelsen er tilsynsmyndighed på Flextrafikområdet
og ikke trafikselskaberne
SF's fagklub for Østjylland og

sekretær, 3F Transport, Logistik og

sager, der påviser kritisable for-

1 1⁄2-årige levetid havde været

3F Transport, Logistik og Byg i

Byg i Aarhus til en drøftelse om

hold blandt flextrafik-leverandører,

med til at igangsætte en række

Aarhus er ikke enige med Midt-

netop løn- og arbejdsvilkår inden

herunder at chaufførerne ikke er

tiltag for at forbedre forhold for

trafik. De mener Midttrafik burde

for Midttrafiks flextrafik. Mødet

ansat på overenskomst, som det

chauffører inden for såvel bus- og

træde i karakter og reagere på

fandt sted den 22. oktober. Orla

forlanges i udbuddet. Orla Aaga-

flexkørsel.

de mange henvendelser, de

Aagaard havde dog op til mødet

ard havde bl.a. afdækket disse

har modtaget om ringe løn- og

meldt afbud.

forhold via en aktindsigt.

arbejdsvilkår på flextrafikområdet.
Midttrafik afviser og henviser

Eigil Andersen påpegede 3F's

Eigil Andersen var ikke enig

På samme måde har bestyrelsen vedtaget etableringen af et
samarbejdsforum, hvis rolle er at

ønske om, at Midttrafik burde

med Midttrafik i, at Færdsels-

behandle indberettede sager, om

til, at det er Færdselsstyrelsen,

udføre tilsyn omkring løn- og

styrelsen er tilsynsmyndighed på

manglende overholdelse af bl.a.

der er tilsynsmyndighed på Flex-

arbejdsvilkår for chaufførerne i

området og ikke trafikselskaberne.

løn- og arbejdsvilkår inden for

trafikområdet.

flextrafik i stil med Movia, herun-

Midttrafik slog dog fast på mødet,

flextrafik, herunder også overhol-

På baggrund af henvendel-

der stikprøvekontroller samt flere

at Midttrafiks bestyrelse ikke po-

delse af ansættelse på overens-

serne til Midttrafiks bestyrelse om

faste møder årligt med arbejds-

litisk tager stilling på dét område,

komster. Forudsætningen for, at

ringe løn- og arbejdsvilkår havde

giverorganisationer og faglige

da Midttrafik er sat i verden for at

samarbejdsforummet mødes er,

Midttrafik inviteret Eigil Andersen,

organisationer.

bestyre trafikselskabet. Midttrafik

at der foreligger konkrete og skrift-

forklarede hertil, at den nuvæ-

ligt dokumenterede sager, som

rende bestyrelse gennem sin ca.

forummet kan behandle. Midt-

sekretær for SF's fagklub for
Østjylland og Orla Aagaard, faglig

10

3F havde tidligere henvendt
sig til Midttrafik med en række
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til Færdselsstyrelsen.

Tilsynet bygger dels på plan-

faste møder med arbejdsmarke-

Eigil Andersen om, at admini-

Midttrafik understregede, at

strationen aldrig har modtaget
indberetninger, endsige sager
der er undersøgt på baggrund

føre kontrol - den faktiske kontrol

af en aktindsigt og så længe der

er dog uddelegeret til Færdsels-

tilladelse eller et chaufførkort, hvis

taget konkrete, dokumenterede

ikke foreligger konkrete, skriftlige

styrelsen, som også er myndig-

tilladelsesindehaveren eller chauf-

henvendelser via anmeldelses-

indberetninger, er det umuligt

heden, der udsteder tilladelserne

føren groft eller gentagne gange

blanketten, er det vanskeligt at

for Midttrafiks administration at

til vognmændene inden for flex-

overtræder taxilovgivningen eller

vurdere omfanget af eventuelle

behandle en sag, og derfor har

trafik. Formandsskabet henviste

lovgivning anført i taxiloven, eller

problemer på området.

der heller ikke været tilstrækkelig

til indhold på Færdselsstyrelsens

hvis tilladelsesindehaveren eller

substans til at danne grundlag for

hjemmeside om taxiloven, hvor

chaufføren ikke længere opfylder

en mødeindkaldelse af samar-

det under (https://taxilov.dk/

betingelserne for at have tilladel-

bejdsforummet.

Sanktioner_og_boeder) fremgår:"

sen eller chaufførkortet".

Midttrafik understregede over
for Eigil Andersen, at i så fald

lagt kontrol, dels på kontrol som

dets parter. Det er Færdselsstyrel-

det er Transportministeriet, der

følge af konkrete henvendelser fra

sen, der har tilsynsforpligtelsen.

har det overordnede ansvar for at

myndigheder m.v."

Midttrafik mener endvidere, at så

"Styrelsen kan tilbagekalde en

Sideløbende med politiets kontrol

Midttrafik lagde vægt på, at

fører styrelsen tilsyn med, at inde-

de i bestyrelsen af samme grund

længe Midttrafik ikke har mod-

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 NOVEMBER - 19
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Forurening

Taxichauffører har øget
risiko for KOL
Ifølge en undersøgelse af engel-

i så stort omfang, at det er værre

ekstrem forurening, der risikerer

Derved bliver chaufførerne ikke i

ske taxichauffører, bliver chauf-

end at sidde i vejkanten.

at medføre KOL senere i livet. Det

så høj grad udsat for partiklerne,”

fremgår af en artikel i Medicinsk-

pointerer overlægen overfor

tidsskrift.dk, hvor en dansk forsker

Medicinsktidsskrift.dk.

førerne udsat for trafikforurening

Chaufførerne er udsat for en

mener, at forholdene for den

Vævergangen 23, 2690 Karlslunde

Dantaxi 4x48 montering & service

Prius+
Mirai

Ved at efterkomme denne

engelske taxichauffører kan sam-

formaning halveres eksponerin-

menlignes med forholdene for

gen af kuldioxid ifølge data fra

danske taxichauffører.

det engelske studie, men også

”Selv om studiet er lavet

tiltag som luftfiltre, valg af bil og

blandt engelske taxichauffører,

valg af mindre trafikerede gader

mener jeg bestemt, at de danske

kunne ifølge undersøgelsen gøre

chauffører udsættes for en

en forskel for chaufførerne, skriver

tilsvarende luftforurening fra små

Medicinsktidsskrift.dk.

Camry

Corolla Touring Sports

partikler, og det er bestemt ikke
godt for nogen”, udtaler overlæge

Taxa 4x35 montering & service

Anders Løkke til Medicinsktidsskrift.dk.
Anders Løkke er overlæge og

Taxa eller front view kamera
fra egen import

specialeansvarlig på medicinsk
afdeling på Vejle Sygehus. Han
peger samtidigt på, at eksponering for kuldioxid kan medvirke til

Bosch diagnose center
Elekronisk diagnose og fejludmåling

at udvikle KOL senere i livet.

Varme & Klima service fra 749,00 kr.
Webasto & Ebersbächer
garanti- værksted

rer i perioder udsat for påvirknin-

Vi laver meget mere end dette, se
mere på www.auto-el-specialisten.dk

at rulle vinduerne op og lukke

Ifølge den engelske undersøgelse er de engelske taxichaufføger af kuldioxid i længerevarende
eksponeringer.
“Taxichauffører skal huske
dørene, så luften bliver filtreret
gennem airconditionanlægget,

RAV4

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.

en unik mulighed for at præge
transport i en grøn retning. Noget,
der gennem min karriere og senest som europæisk udviklingsdirektør hos Tesla, står mit hjerte
meget nært”, siger Peter Bardenfleth-Hansen, som netop er tiltrådt en stilling som salgsdirektør
i tyske DHLs søsterselskab, StreetScooter GmbH.
Peter Bardenfleth-Hansen fortæller, at noget af det, der gjorde
ham sikker på, at Viggo var en
virksomhed med potentiale var, at
Viggo er en nytænkende teknologivirksomhed, som ikke blot har
udviklet en smart app, men derimod en dybt avanceret software,
som f.eks. optimerer antallet af
kørte kilometer til fordel for kunderne, chaufførerne og miljøet.
Derved har Viggo potentiale til at
disrupte den måde, vi transporterer os rundt i byerne, hedder det i

Vi køber
din taxa
uden afgift
Kontant afregning
- afhentning over hele landet

en pressemeddelelse fra Viggo.
I Vækstfonden ser erhvervskundechef Charlotte Christensen-

Viggo får vækstlån på
4 mio. kroner

Degn frem til at følge udrulningen
af Viggos grønne transportløsning.
”Når vi har valgt at yde et Vækstlån til Viggo, er det på baggrund

Hurtig handel
Gratis, uforpligtende og professionel vurdering

af en stærk vækstcase med et
internationalt potentiale og en
professionel organisation. Viggo
er et godt eksempel på, hvordan

Med et Vækstlån på 4 mio. kroner

den langsomme grønne omstil-

til at drive kørselskontor under

datadrevet innovation kan bidrage

fra Vækstfonden er den unge dan-

ling på transportområdet og i taxi-

den nye taxilov, der trådte i kraft

til bæredygtige alternativer og

ske teknologivirksomhed Viggo nu

branchen specifikt. Det gør Viggo

den 1. januar 2018. Viggo er med

derved optimere transport i vores

klar til fuldt ud at lancere en ny

med kombinationen af avanceret

grøn innovation, nul-emissions-

storbyer”, siger Charlotte Christen-

taxiservice, der optimerer kørslen

software, elbiler - primært Te-

biler og skandinavisk simplicitet

sen-Degn.

via datadrevet innovation.

sla’er, og et grønt DNA.

i fuld gang med at udfordre den

Den nye danske teknologi-

traditionelle taxibranche og det

Viggo i København, Viggo, har fået

Vil præge transport i grøn
retning

tilsagn om et Vækstlån på 4 mio.

Viggo blev som bekendt allerede

kroner fra Vækstfonden. Viggo har

godkendt af Trafikstyrelsen i begyn-

teret for Viggos målsætning, stod

som målsætning at bryde med

delsen af 2019 og har tilladelse

det meget hurtigt klart, at her var

virksomhed bag kørselskontoret
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Læs mere om Viggo på side
30 og på www.viggo.com

sker med Peter Bardenfleth-Hansen som bestyrelsesformand.
”Da jeg i sin tid blev præsen-

bilbud.dk

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

at skabe et kraftfuldt og karakteri-

Hovedelementerne i kabinen

bliver produceret på Toyotas

stillingsudgaven nemlig 497 cm

stisk look. Bilen har desuden fået

er derfor en 12,3” stor centralt

seneste baghjulstrukne modulære

i længden (8 cm længere), 189

en særligt udviklet ny blå lakering,

placeret touch skærm og et

platform, som fra starten er udvik-

cm i bredden (7 cm bredere) og

hvor der er brugt adskillige lag for

instrumentpanel, som er direkte

let til at imødekomme forskellige

147 cm i højden (6 cm lavere)

at opnå en enestående farve-

henvendt til føreren. Derudover

typer drivlinjer – herunder brint

med en akselafstand på 292 cm

styrke og dybdeeffekt.

har den nye Mirai nu plads til fem

og brændselsceller.

(14 cm længere).

Udover det fængslende de-

Toyota viser næste generation
brintbil med plads til 5 personer
Toyota introducerede i 2014

Der er på verdensplan solgt

vigtigt parameter for brintbilen, og

at de vælger Mirai – ikke kun

verdens første dedikerede brintbil,

omkring 10.000 Mirai siden

Toyota sigter efter en 30 procent

fordi det er en brintbil, men fordi

Mirai, der betyder fremtid på

introduktionen – heriblandt 22

øget rækkevidde på en tankfuld

de ganske enkelt bare ville have

japansk. Nu afslører den japanske

i Danmark, hvoraf flere kører

brint sammenlignet med første

den bil – og så er det tilfældig-

mobilitetsgigant anden generation

som taxi i det danske taxiselskab

generation Mirai. Det betyder

vis bare en brintbil”, lyder det

af den forureningsfrie brintbil,

DRIVR. Danmark var et af de fem

i realiteten en rækkevidde på

fra chefudvikleren Tanaka, som

Mirai, der får baghjulstræk, et

første lande i verden til at introdu-

omkring 650 km. Den markant

sammen med sit team fortsætter

forførende design og en ræk-

cere Mirai.

længere rækkevidde skyldes bl.a.

udviklingsarbejdet med lige netop

en række forbedringer i brænd-

dette fokus i tankerne.

kevidde på en tankfuld brint på
verdenspremiere ved biludstil-

Begyndelsen til noget
større

lingen Tokyo Motor Show 2019 i

Den nye generation Mirai introdu-

Japan i slutningen af oktober.

ceres til næste år – først i Japan,

bygge en bil, som kunderne vil

650 km. Den nye Mirai havde

Den første Mirai er den dag i

selscellesystemet og brugen af
større brinttanke.
”Vi har nået vores mål om at

Han håber, at Toyota med den
nye Mirai fortsat vil gå forrest og

køre i hele tiden, en bil, der har

være meget mere end blot en

et attraktivt design, der taler til

Fanger opmærksomheden

sofistikeret og samtidig også

miljørigtig bil. Den vil nemlig også

følelser, og som har lige præcis

Den nye Mirai fanger opmærk-

praktisk anvendelig bil med en

demonstrere, hvordan brændsels-

de dynamiske og responsive

somheden med det samme ikke

rækkevidde på omkring 500 km,

celleteknologien ikke står i vejen

præstationer, der kan få folk til at

mindst grundet det udvendige

der let kan tankes på få minutter,

for at skabe en bil, der både er

smile”, siger Yoshikazu Tanaka, der

design med lave linjer, elegante

og hvis eneste udledning under

en fornøjelse af køre i og smuk

har stået i spidsen for udviklingen

proportioner, et strømlinet og

kørslen er rent vand. Så rent, at

at se på.

af den nye generation Mirai.

stramt karosseri samt store 20”
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”Jeg ønsker, at kunderne siger,

endnu mere vridningsstabil, og

på, at det skal være sjovt at køre

fire.

den nye platform har medført et

og opholde sig i den nye Mirai.

Friheden til at bygge et

lavere tyngdepunkt med positiv

Derfor er kabinen udviklet til at

design, der i højere grad taler til

indvirkning på bilens styreevner

fremstå både enkel og samtidig

følelserne, og som man vender

og køreegenskaber.

også som et moderne rum med

sig om efter på gaden, er en af

Mirai har haft vokseværk. An-

en varm og behagelig atmosfære.

fordelene ved, at den nye Mirai

den generation Mirai måler i ud-

TAXAIMPORT

Behimo A/S

- Find selv bilen og lad os gøre arbejdet!

Markedets bedste priser, langt billigere end du regner med - Kontakt os idag.
Køb din nye brugte taxa direkte fra Tyskland uden fordyrende mellemled.
Vi køber bilen for dig, betaler den, fragter den hjem, søger for at den korrekte
moms bliver betalt og leverer bilen på din adresse eller på taxameterværkstedet.

Ring 22 288 288

for yderligere oplysninger eller send os en mail på info@taxaimport.eu

energien er baseret på brint.

Nordamerika og Europa – og vil

Høj effektivitet er fortsat et

Den nye Mirai er blevet gjort

nuværende Mirai med plads til

vise vejen mod et samfund, hvor

dag stadig både en teknologisk

det kan drikkes.

personer i modsætningen til den

sign har Toyota fokuseret kraftigt

fælge, der alt sammen er med til

Behimo A/S
DK-6200 Aabenraa

Se vores biler på www.taxaimport.eu
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Sociale klubber omdannet til
faglige klubber

Søndag den 6. oktober havde de faglige klubber fra Drejervej, Nimbusparken og Ålekistevej
i København deres første fællesarrangement. I høj efterårssol besøgte de først B&W’s store
motor i Diesel House, efterfulgt af et hyggeligt frokosttraktement i en bådeklub i Sydhavnen.
På billedet ses fra venstre Henrik Lauritz fra Donners i Vanløse, Knud Volmers, tillidsmand fra
vognmandsgaragen på Nimbusparken og Dann P. Kristensen, tillidsmand fra vognmandsfælleskabet på Drejervej.

kunne f.eks. være studierejser,

uundgåeligt kommer når bran-

Flere grupper af københavnske

virksomhedsbesøg eller familie-

chen kommer på markedsvilkår.

taxichauffører har indledt et sam-

ture i Tivoli eller Zoo.

Jeg ved det ikke, men jeg finder

arbejde, hvor deres sociale klub-

Jeg kan sagtens forestille mig

ber omdannes til faglige klubber

et samarbejde mellem de orga-

finder sammen i nødens stund.

på tværs af deres vognmænd og

niserede taxivognmænd og klub-

Det er jo almen kendt, at vi rykker

kørselskontorer.

berne om efteruddannelse.

tættere sammen i krisetider”,

Endagskurser med glatbanekørsel

slutter Bo Weye, som håber på

set flere klubber, som oprindeligt

eller energirigtig kørsel, må helt

henvendelser fra flere, taxichauf-

er startet som en social klub, hvor

sikkert være i arbejdsgivernes

fører, der ønsker at starte deres

taxikolleger er gået sammen om

interesse. Og i mange tilfælde

egen faglige taxiklub.

nogle fælles aktiviteter. Det kan

er det tillige omkostningsfrit for

f.eks. være at spise, rejse sam-

vognmanden

”Vi har indenfor de seneste år

men, eller andre former for soci-

Det er jo forholdsvis nyt, at

ale arrangementer”, fortæller Bo

vi ser faglige klubber indenfor

Weye, der er faglig konsulent hos

førerne er pressede. Og derfor

Hansen, som sagtens kan fore-

taxibranchen. Men det er jo kendt

3F - Københavns Chauffører, som

støtter vi naturligvis dette initiativ,

stille sig langt mere af denne type

og meget udbredt på det øvrige

i flere tilfælde har ydet bistand

som kan bringe fælles front imod

samarbejder:

danske arbejdsmarked.

til at omdanne sociale klubber til

de kræfter der modarbejder ord-

”Flere af klubberne har ytret

Måske er det et resultat af

faglige klubber.

nede forhold for taxichaufførerne

ønsker om, at vi laver nogle flere

den nye taxilov? Måske er det et

i hovedstaden”, siger Bo Weye

fællesaktiviteter sammen. Det

resultat af den normalisering, der

“Klubberne er stadig uafhængige og har deres egen økonomi,

det glædeligt at chaufførerne

“Jeg kan sagtens forestille mig et samarbejde mellem de organiserede taxivognmænd og klubberne om efteruddannelse. Endagskurser med
glatbanekørsel eller energirigtig kørsel, må være helt sikkert være i arbejdsgivernes interesse. Og i mange tilfælde er det tillige omkostningsfrit for
vognmanden”, fortæller Bo Weye, der er faglig konsulent hos 3F - Københavns Chauffører. (Foto: Tommy Verting)

men ved bl.a. at sørge for at formanden i klubben er den valgte
tillidsmand, mener vi godt, at vi

var etableret, kunne vi ligeså godt

tør betro dem lidt økonomisk

udnytte det mere professionelt”.

støtte til deres aktiviteter. Vi har

Og overordnet er det jo ingen

blevet endnu tydeligere, at det er

hemmelighed, at vi ønsker at

super vigtigt at være dækket af

“Målet er naturligvis, at klub-

flere bliver indmeldt i 3F. Jo høj-

en overenskomst. Ren provision

været rundt og fortælle om

berne kan udvikle sig positivt i

ere organisationsgrad des større

er og bliver ræset imod bunden

fordelene ved at lave autodidakte

forhold til det faglige arbejde, og

sandsynlighed for at overenskom-

og kun ved at følge reglerne fra

klubber om til en regulære faglige

at klubbernes aktiviteter er så

sten bliver fulgt, og at der kom-

en overenskomst, er de ansatte

klubber”, fortæller Bo Weye og

sjove og attraktive, at andre chauf-

mer bedre løn og arbejdsvilkår

chauffører sikret en betaling for

fastslår:

fører ønsker at deltage i arrange-

ind i branchen.

deres arbejde.

”Da sammenholdet alligevel
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Med den nye taxilov er det

Vi kan godt mærke, at chauf-

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 NOVEMBER - 19

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.
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

En modernisering af lokalbanerne i Nordsjælland betyder nye tog til Nærumbanen. (Foto: Tommy Verting)

500 mio. kroner til fornyelse af
lokalbanerne i Nordsjælland
Otte af ni partier i regionsrådet i

til fornyelse af lokalbanerne i de

hovedstaden er blevet enige om

kommende år:

at investere 500 mio. kroner frem

Formand for regionens trafik-

melighed, bedre trafikinformation
og forbedret sammenhæng mel-

udvalg Jens Mandrup (SF) er også

lem de forskellige transportformer

mod 2026 i at forny og moderni-

en ansvarsfuld, grøn og innovativ

glad for investeringerne i lokalba-

har vi også på busområdet beslut-

sere lokalbanerne i Nordsjælland.

metropol med høj vækst og livs-

nerne og peger desuden på, at

tet tiltag, der vil række langt ind

Lokalbanerne i Nordsjælland er

kvalitet i en verden i hastig for-

der også bliver sat kraftigt ind på

i fremtiden og give borgerne en

en vigtig kollektiv trafikåre, som

andring. Det skal være nemt at

at styrke en sammenhængende

god og sammenhængende kol-

hver dag transporterer mange

komme rundt i regionen med

og kollektiv trafik - f.eks. med

lektiv trafik", siger Jens Mandrup.

mennesker til arbejde eller i skole.

grønne og moderne kollektive

penge til analyser og anlæg, der

Banerne står i disse år over for

transportmuligheder. Derfor er jeg

skal give gode betingelser for at

særlige udfordringer på grund af

rigtigt glad for, at vi tager et fælles

kombinere cykel med tog og bus.

slid, og de trænger til at blive for-

ansvar for at modernisere lokalba-

Informationen ved de regionale

nyet. Derfor glæder det formand

nerne. Skinner, broer og signal-

bussers stoppesteder bliver også

for regionsrådet Sophie Hæstorp

anlæg skal renoveres, overkørsler

styrket ved at investere i count-

Andersen (S), at et bredt flertal

skal sikres, og der skal nye tog til

down-moduler, der fortæller,

med budgettet for 2020 er enige

Nærumbanen. Det arbejde kan

hvornår den næste bus kommer.

om at bruge 500 mio. kroner

vi nu sætte i gang", siger Sophie
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"Hovedstadsregionen skal være

Hæstorp Andersen (S).
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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.

"Med penge til busfremkom-

Endorsed by Cabonline

Regionale og lokale ruter, der anløber Randers by, skal benyttes i højere grad som erstatning for
bybuslinjer på samme strækning, så ressourcerne udnyttes bedst muligt. (Foto: Tommy Verting)

Nye buslinjer og nedsat takst på Flextur

Ny kollektiv trafikplan for
Randers Kommune

Fokus på nordjysk Plusbus

I Randers by omlægges de nuvæ-

Trafikplanens principper, herunder

rende ti bybuslinjer til to direkte

betjeningsniveau og nye linje-

og højfrekvente A-buslinjer samt

føringer, var i offentlig høring fra

En ny højklasset og miljørigtig

løse nogle af de trafikale udfor-

to nye bybuslinjer. Regionale og

d. 4. april til d. 30. april 2019. I

busforbindelse vil fra 2023 tage

dringer, der eksisterer i Aalborg og

lokale ruter, der anløber Randers

høringsperioden blev der des-

imod passagerer i Aalborg - En

forhåbentlig tiltrække flere passa-

by, benyttes i højere grad som er-

uden afholdt ”åbent kontor” én

såkaldt Plusbus.

gerer til den kollektive transport”,

statning for bybuslinjer på samme

dag fire steder i kommunen,

strækning, så ressourcerne udnyt-

hvor borgere kunne få svar på

brecht blev forleden fragtet i en

tes bedst muligt.

eventuelle spørgsmål og få hjælp

minibus sammen med Aalborg

Transportminister Benny Engel-

siger transportminister Benny
Engelbrecht.

til at indsende et høringssvar. Den

Kommunes borgmester for at be-

Fakta

Langvarig proces

kollektive trafikplan var desuden

sigtige den rute, hvor en såkaldt

Plusbus-projektet i Aalborg er en

Arbejdet med trafikplanen blev

i særskilt høring ved Ældrerådet

Plusbus i fremtiden skal fragte

Bus Rapid Transit (BRT) løsning.

Midttrafik har sammen med

lerede i juni 2019 og sættes i drift

hele kommunen, så der tilbydes

betjeningen i hele Randers Kom-

oprindeligt sat i gang i september

og Handicaprådet. Ældrerådets

passagerer gennem Aalborg fra

Plusbussen vil køre på en 12 km

Randers Kommune udarbej-

fra køreplanskiftet 2020.

høj frekvens i byer med mange

mune, så borgerne sikres et sam-

2015 med fokus på at kort-

og Handicaprådets høringssvar

vest til øst for at skabe sammen-

strækning fra Væddeløbsbanen

indbyggere og lavere og mere

menligneligt serviceniveau efter

lægge og optimere bybusnettet

gav ikke anledning til ændring af

hæng mellem de enkelte bydele.

i den vestlige del af Aalborg

planen.

Den kollektive trafikplan for

det en kollektiv trafikplan for
kommunens samlede kollektive

Randers Kommune indeholder

fleksibel kørsel med bl.a. Flexbus

by-størrelse. Generelt får langt

i Randers by og i efteråret 2016

trafiknet. Målet er at ensarte

servicemål for betjeningen af

i mindre byer. Taksten på Flextur

de fleste bysamfund en forbed-

var et forslag til et ny bybusnet i

serviceniveauet og binde kom-

kommunens byer efter indbyg-

nedsættes desuden for at sikre

ret service. Der er således 37

offentlig høring.

munen bedre sammen indenfor

gertal og for bybusbetjeningen i

større fleksibilitet i landdistrikterne

bysamfund, der får flere afgange,

Parallelt hermed igangsatte

den samme økonomiske ramme.

Randers by.

fra nuværende 7 kr./km til 4 kr./

end de har i dag. 35 byer får det

km, når trafikplanen træder i kraft.

samme antal afgange, som de

På baggrund af servicemålene

Trafikplanen blev vedtaget af
byrådet i Randers Kommune al-

omlægges den kollektive trafik i

Trafikplanen harmoniserer

Det specielle ved denne

gennem Midtbyen til Nyt Aalborg

I forbindelse med den of-

Plusbus-løsning er, at bussen på

Universitetshospital i den østlige

fentlige høring kom der 158

en del af ruten vil have sin egen

del af Aalborg.

høringssvar. Fem høringssvar

busbane, der vil være hurtig ind-

Landdistriktsudvalget en undersø-

omhandlede det nye bybusnet

og udstigning uden trin, ligesom

kostninger er på 510 mio. kroner

gelse af offentlig transport i land-

i Randers, mens de resterende

den vil blive prioriteret i vejkryds.

og staten bidrager med 250 mio.

har i dag og to byer, der ikke har

distriktet, hvilket resulterede i, at

153 omhandlede betjeningen af

Derudover vil den køre på en

kroner. Partierne bag aftalen om

busbetjening i dag, vil fremover

Miljø- og Teknikudvalget i decem-

oplandsbyerne. Høringssvarene

jævn overflade uden huller og

bedre og billigere kollektiv trafik

få betjening i form af flexbus.

ber 2016 besluttede, at der skulle

gav kun anledning til mindre

bump, hvilket skal give passage-

(S, SF, RV, Ø og DF) besluttede i

Modsat er der 13 bysamfund, der

udarbejdes en kollektiv trafikplan

ændringer i planen, fx mindre ju-

rerne en god rejseoplevelse, og

februar 2017 at afsætte midlerne

får færre afgange end i dag og

for hele Randers Kommune, hvor

steringer af konkrete linjeføringer.

så vil der være tale om komfor-

til projektet.

otte, der helt mister busbetjening.

ændringerne i bybusnettet kunne

De byer, der mister den ordinære

tænkes sammen med den øvrige

og omkring Randers by er pt.

plads til rigtig mange passagerer.

busbetjening, er alle bysamfund

kollektive trafik i kommunen. I

i udbud. Udbuddet forventes

“Med plusbussen sikrer vi et

med under 100 indbyggere.

december 2018 godkendte Miljø-

afklaret i efteråret 2019, hvorefter

attraktivt og grønt transporttilbud

og Teknikudvalget servicemål for

der afholdes en endelig, offentlig

til passagererne, som ikke alene

betjeningen og i juni 2019 blev

høring af nye køreplaner.

vil forkorte rejsetiden, men som

De nuværende ti bybuslinjer omlægges til to
direkte og højfrekvente A-buslinjer samt to
nye bybuslinjer. (Foto: Tommy Verting)
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Bybuslinjer og lokalruter i

Projektets samlede anlægsom-

table og støjsvage køretøjer med

den kollektive trafikplan vedtaget

også vil give en bedre rejseople-

i byrådet.

velse. Ruten vil være med til at
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Aarhus fremrykker plan for fuld
omstilling til fossilfri busser
Et bredt flertal i Aarhus Byråd har

den fremmeste på markedet. El-

nerne er dimensioneret til de

kroner, som Aarhus Kommune

vedtaget et budgetforlig, der inde-

busserne har de senere år under-

depot-opladede el-bussers række-

finansierer. Heraf afsættes de 13

bærer, at bybusserne i Aarhus

gået en udvikling, hvor bussernes

vidde på indtil videre 300 km. En

mio. kroner tilslutningsbidrag til

inden udgangen af 2027 skal være

driftssikkerhed og rækkevidde er

del af udfordringen løses ved, at

elnetselskabet og 37 mio. kroner

fossilfri. Dette fremrykker den hid-

på et stadie, så teknologien nu er

el-busserne udenfor myldretiderne

til etablering af laderne på de tre

tidige plan for fuld omstilling med

moden til at erstatte konventio-

kører på depot og oplader, mens

busdepoter i Aarhus. I 2022 og

tre år. Aarhus Kommune har afsat

nelle dieselbusser.

dieselbusserne fortsat er i drift.

2023 afsættes de første 21 mio.

50 mio. kroner til omstillingen.

Hensigten er at undgå anlæg

kroner til etablering af ladeinfra-

En helt ny forureningsfri brintbus

til strøm, der driver bussens

fuldstændig forureningsfri løsning

form for CO2, så udbreder den

busser. Den ene type el-bus opla-

af de dyre pantografer på ende-

strukturen fordelt ligeligt mellem

fra den portugisiske busproducent

elmotorer, er placeret i taget på

uden at skulle gå på kompromis

japanske mobilitetskoncern nu

Aarhus Byråd den 19. oktober, at

des både på depotet om natten

stationer rundt om i Aarhus. Anlæg

de to år.

CaetanoBus har netop haft ver-

brintbussen og er forbundet med

med lange opladningstider eller

sin forureningsfrie brintteknologi

ca. 180 bybusser skal køre på et

og ved lynopladninger af panto-

af én pantograf koster mellem 1-2

denspremiere på Busworld 2019

fem brinttanke med en samlet

tunge batterier.

til andre transportmidler end bare

fossilfrit drivmiddel inden udgan-

grafer på endestationer rundt om

mio. kroner. Henset til udviklingen

kapacitet på 37,5 kg. Det tager

i byen. Den anden type el-bus

er det samtidig markedets vur-

Samarbejde med Region
Midtjylland

i Bruxelles. Toyota leverer brint-

gen af 2027. Bybussernes CO2-

teknologien til bussen, der kan

blot ni minutter at tanke brintbus-

europæiske brintbus skal testes i

varebiler, gaffeltrucks og busser

udledning, som i dag udgør ca.

oplades på busselskabets depot -

dering, at batteriernes kapacitet

Af forligsteksten fremgår det, at

køre 400 km på en optankning

sen, hvilket giver en rækkevidde

forskellige europæiske byer inden

skal nemlig også være forure-

6.000 tons pr. år vil således blive

typisk om natten imens busserne

indenfor en kort årrække forøges

forligspartierne tillige ønsker, at

og tankes på blot ni minutter. De

på en fuldt optanket brintbus på

den kommercielle introduktion i

ningsfrie.

reduceret til nul i 2027.

klargøres.

til et omfang, der gør, at depot-

Aarhus Kommune i samarbejde

kommende måneder vil brintbus-

400 km.

midten af 2020.

opladede el-busser kan køre hele

med Midttrafik og Region Midt-

sen blive testet i flere europæiske

dagen på én opladning.

jylland arbejder for, at også de

byer.

I budgetforlig for 2020 vedtog

Der produceres to typer af el-

Brintbus med teknologi fra
Toyota klar til test i Europa

Byrådets beslutning medfører

I dag kører en el-bus, der ude-

en fremrykning af udskiftningspla-

lukkende oplades på depotet, op

nen med tre år, idet fristen indtil

til cirka 300 km på én fuld oplad-

videre har været 2030.

ning. Rækkevidden varierer dog

regionale busser, der kører i

Det skal være helt forurenings-

i forhold til chaufførernes kørsel,

Udgifter til etablering af
ladeinfrastruktur

Fossilfrie drivmidler

byens topografi og temperaturen

Ved omstilling til el-busdrift er der

Fordelen ved fossilfrie drivmidler

udenfor bussen.

behov for etablering af ladeinfra-

land og Midttrafiks administration

CaetanoBus, der netop har haft

midler eller fabrikkerne, der

busoperatører at køre med en

producerer dem, udleder nogen

og den portugisiske busproducent

I Aarhus kører busserne mel-

struktur på de tre busanlæg i Has-

arbejder i forvejen på en plan

verdenspremiere på den helt nye

selager, Tilst og Risskov. Herudover

for indfasning af nye drivmidler

brintbus H2.City Gold. Det eneste,

der er medvirker til globale klima-

foregår derfor et arbejde mellem

skal der ske en dimensionering af

i forbindelse med kommende

der kommer ud af udstødningen

forandringer. Fossilfrie drivmidler

Midttrafik og Busselskabet Aarhus

transformatorstationerne ved de

udbud, der kan reducere eller

på den tons tunge bus under

udgøres aktuelt af el og brint, hvor

Sporveje (BAAS) for at tilpasse

tre depoter, så der kan transporte-

neutralisere CO2 udslippet fra

kørslen, er rent vand. Så rent, at

el-bus-teknologien i øjeblikket er

bussernes omløbsplaner, så pla-

res betydelige mængder strøm til

busserne.

man kan drikke det.

Betydning for økonomi

samarbejde om udviklingen af

fang etableres i etaper, efterhån-

En el-bus koster aktuelt mere

brintbussen i fjor og er efter

den som dieselbusser udskiftes til

end det dobbelte af en dieselbus.

godt og tæt samarbejde mellem

el-busser på det enkelte busanlæg.

Herudover skal bussens batteri-

busproducentens og Toyotas

Dog skal dimensionering af trans-

pakke udskiftes én gang i bussens

ingeniører altså nu klar med den

formatorstationer tage udgangs-

levetid. Dette bringer de samlede

første udgave. Toyota har leveret

punkt i det samlede antal busser

udgifter til en el-bus op på cirka

brintteknologien, der stammer fra

på det enkelte anlæg, hvorfor nogle

21⁄2 gange investeringen i en

brintbilen Mirai, som er verdens

af anlægsudgifterne skal afholdes

tilsvarende dieselbus.

første dedikerede brintbil, og som
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mark.

Derved bliver det muligt for

lem 300 og 500 km dagligt. Der
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Toyota også finder vej til Dan-

i 2050, hvor hverken transport-

nen i hvert fald for både Toyota

hedsskadelige stoffer eller CO2,

før de sidste el-busser anskaffes.

om et CO2-frit samfund senest

frit at køre i bus. Sådan lyder visio-

depoterne.

Det vides endnu ikke, om de
nye busser med brintteknologi fra

Forureningsfri uden
kompromiser

frem til 2027.
Forvaltningen i Region Midtjyl-

biler. Tung transport som lastbiler,

Helt i tråd med Toyotas vision

Aarhus, gradvist bliver fossilfrie

er, at bussen ikke udleder sund-

Infrastrukturen kan i et vist om-

Det er planen, at den nye

Toyota og CaetanoBus indgik

i dag også kan købes i Danmark.

De samlede udgifter til omstil-

Brændselscellen, som ved

ling vurderes at blive op til 50 mio.

hjælp af ilt omdanner brinten

TAXI Minibus & Bus Danmark NOVEMBER - 19
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Salgschef hos Mercedes-Benz CPH,
Dennis Huban, havde medbragt den nye
demobil fra Cityafdelingen – Den nye
store rene elbil i luksusklassen, MercedesBenz EQC, som kom til landet for nylig og
interessen for en prøvetur var meget stor
blandt Dantaxi-vognmændene.
EQC-modellen koster fra 615.000 kroner
uden afgift til taxi og Dennis Huban og
hans salgsmedarbejdere har allerede solgt
10 stk. til levering fra næste sommer. Rækkevidden på en opladning ar sat til 417
km. og lades der fra en hurtigladestation
med 110 kilowatt, kan bilen oplades fra
nul til 80 procent på 40 minutter.

Positive tiltag for taxi kan være på vej ved evaluering af Taxiloven

Transportministeren og Dantaxi
satte fokus på at køre grønt
Tekst og foto: Tommy Verting

går ud over noget andet mobilitet
i et landdistrikt”.
Benny Engelbrecht har alle-

tyve år.

fantastisk idé og de har i dag en

nødt til at omfavne nye tiltag og

Vi har som branche tilladt at

virksomhed, som er mere end

at den grønne omstilling blot er et

en masse nye services bare dukker

en milliard værd. Vi skulle ikke

nyt element.

rede erfaret, at ordførerne på

op, uden at vi har gjort andet

have gjort andet end at købe en

ning, rækkevidde og vognmands-

skal træffe de grønne valg og

være klar i begyndelsen af 2020.

området i Folketinget er meget

end at skubbe dem væk fra os.

flamingokasse og leve med, at

det hele ikke er som det plejer at

“Vi kunne jo sagtens sige, at

økonomi.

foretage de rigtige investeringer.

Ministeren påpegede i den forbin-

konstruktive og ser frem til at

For mange år siden kørte vi ud

vi havde kørt med en italiensk

være og at det er for dyrt. Men vi

Vi skal bevare dialogen og sam-

delse, at kommunerne med den

mødes med dem i det nye år.

med pizzaer, men det var ikke

pizza. Nogle af disse fejl, bliver vi

kan også vælge at omfavne den
grønne omstilling og gøre det til

160 inviterede Dantaxi-vognmænd

Benny Engelbrecht lagde ikke

havde mandag den 4. november

skjul på, at hans hovedmission er

arbejdet om, hvordan de opgaver

nye taxilov havde mulighed for at

rigtigt noget vi gad. Så kom

nødt til at stoppe med at lave”,

mulighed for at prøvekøre en elbil

at gøre Transportministeriet grønt

skal lykkes”, sagde ministeren.

etablere egne kørselskontorer og

Vigtigt at følge med

der nogle andre, der hed “Just

understregede Dantaxi-direktøren

og udveksle erfaringer om at køre

og at taxi skal være med til at

det havde de stort set ikke gjort.

Carsten Aastrup var ud over at

Eat”, som syntes, det det var en

og fastslog, at branchen bliver

grønt. På dagen var der deltagelse

løfte i flok:

Ministeren nævnte den seneste
ansøgningsrunde om tilladelser

På spørgsmål om taxiernes

og var meget glad for, at der havde

mistede omsætning i forhold til

på, hvorfor taxierhvervet er en

brecht, der betegnede arrange-

for at reducere udledningen af

været så mange ansøgninger til

Flextrafik, svarede Benny Engel-

smule presset i forhold til f.eks.

mentet, som et vigtigt indspark til

CO2 og andre skadelige partikler.

grønne tilladelser og havde i den

brecht:

for tyve år siden.

at fremme en grønnere taxibranche.

Derfor er jeg glad for at se, hvor

forbindelse nu overvejelser om

af transportminister Benny Engel-

“Taxibranchen har et ansvar

“Det er spørgsmålet om, at

“Der sker en masse ting ved

omstillingsparat taxibranchen er

at fremrykke kravet om nulemis-

dem, der bestiller trafikken,

siden af branchen og der bliver

fra Carsten Aastrup, adm. direktør

med dette arrangement og jeg

sionsbiler fra 2025 eller indføre

måske skulle lave en mere

opfundet nye mobilitetsservices.

i Dantaxi, og vicedirektør i Dansk

glæder mig til at se flere nulemis-

andre tiltag, der kan give forhjul til

sammenhængende vurdering

Den grønne omstilling er blot et

Persontransport, Trine Wollenberg.

sionstaxier på vejene”, udtalte

grønne taxier.

om, hvad er udfordringen er i

eksempel på, at være med på

Formålet med arrangementet

transportminister Benny Engel-

Endvidere var der bl.a. oplæg

var at give vognmænd i taxibran-

brecht og fortsatte:

forhold til transportbehovet - altså

de bevægelser, der sker. Vi bliver

liberaliseringens dilemma

en mobilitetsplan, som samlet

nødt til ændre på den villighed,

Benny Engelbrecht erkendte
om alt for mange biler, men

kigger på hele kørselsbehovet

der er til at omfavne kunder og

er på markedet og give vognmæn-

rigtige rammer for omstillingen

nævnte samtidig problemet med

og dermed også på hvem er det

nye services og acceptere, at tin-

dene mulighed for at høre om

og stille ambitiøse og realistiske

manglende taxier i landdistrik-

egentlig, vi hyrer til at udføre f.eks.

gene ikke altid er, som de har

deres kollegers erfaringer med

krav for omstillingen som f.eks. en

ter og lovede, at det var med i

flexkørsel. Man kan nemt spare

været, hvis vi gerne vil sikre os,

at køre eltaxi med hensyn til lad-

ladeinfrastruktur og det er jer, der

evalueringen af loven, der skal

en lille slat og så risikere, at det

at der er et taxierhverv om ti eller

chen et indblik i, hvilke elbiler der
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“Det er mit ansvar, at sikre de
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fortsættes næste side

tale om grøn omstilling også inde
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Minister vil forbedre transportmuligheder i yderområder
Transportminister Benny Engelbrecht.
Foto: Tommy Verting

Ny undersøgelse viser, at der er
en klar udfordring i forhold til kollektiv transport i yderområderne,
og at der er behov for at tænke i
nye koncepter for mobilitet. Transportminister Benny Engelbrecht
er derfor optaget af at finde andre
og nye transportløsninger, der kan

Ministeren lægger desuden

understøtte mobiliteten i yderom-

op til at drøfte behovet for nye in-

råderne.

vesteringer i den kollektive trans-

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Direktør i Dantaxi, Carsten Aastrup, fastslog, at branchen bliver nødt til at omfavne nye tiltag og at den grønne omstilling blot er et nyt element.

port i yderområderne i de kom-

har netop offentliggjort en analyse

mende forhandlinger om en inve-

af den kollektive trafik i yderområ-

steringsplan for fremtidens infra-

branchens image. Det tror jeg er

har og omtalte også den seneste

at kravet til taxier ved næste

storbyer som Oslo og London,

derne. Analysen viser, at der er en

klogt i stedet for at gøre det mod-

bekendtgørelse, der regulerer,

regulering er, at taxier skal køre i

som allerede har indført miljøzo-

klar udfordring i forhold til kollektiv

- det gælder både i byer og land-

regulering for at undersøge, om

satte”, understregede Carsten

hvad det er for biler, der kan an-

energiklasse A++.

ner, hvor forurenende taxier ikke

transport i yderområderne.

distrikter. Desværre hører jeg ofte

der er behov og mulighed for

Aastrup.

vendes til taxi og annoncerede,

fra borgere i de mindst befolkede

ændringer”.

Vicedirektør i Dansk Person-

Vicedirektøren nævnte også

har adgang til de indre bydele og

En kombination af store af-

struktur.

sluttede med at nævne branchens

stande, lav befolkningstæthed og

områder, at de oplever, at den

transport, Trine Wollenberg for-

ønsker om bidrag til indkøb af

forholdsvis mange personbiler

kollektive trafik bliver forringet.

talte om fremtidens taxierhverv

nulemissionsbiler og grønne

betyder, at konventionel busdrift

Det er en udvikling vi må og skal

i forhold til den politiske udvik-

taxiers adgang til busbaner.

har svære vilkår, og måske i nogle

vende ved simpelthen at gøre

ling på det grønne område og

tilfælde ikke længere er den op-

tingene bedre”, siger transport-

i forhold til taxiloven og under-

lagte løsning.

minister Benny Engelbrecht og

stregede, at den politiske støtte

Mulighederne for væsentligt at

fortsætter:

Natbus Hillerød-Halsnæs
- prøveprojekt i 2 år

til klimamålene fra valgkampen

forbedre den kollektive transport

vokser. Trine Wollenberg lage op

i yderområderne inden for de

ligt at skabe markante forbedrin-

De næste to år kan borgerne i Halsnæs Kommune komme bil-

til ministeren om, at fortælle om

givne rammer er ifølge analysen

ger inden for de nuværende ram-

ligere hjem i de sene nattetimer i weekenderne.

begrænsede. Skal der i væsent-

mer. Jeg vil derfor bede trafiksel-

ligt omfang ske en styrkelse af

skaberne om deres bud på, hvor-

afsætte først 200.000 kroner for 2020 og 350 .000 kroner i det

mobilitetstilbuddet i de tyndere

dan vi kan gøre det bedre ved at

efterfølgende år. Pengene skal gå til at få indført natbus mellem

befolkede områder, skal der tæn-

tænke i nye løsninger og koncep-

Hillerød og Halsnæs Kommune med to afgange i hver retning i

kes i nye koncepter.

ter for den kollektive transport

nattetimerne natten til lørdag og natten til søndag.

den fremtidige udvikling, men
fastslog, at transportområdet herunder taxi, ikke kan undslå sig
for at deltage i en grøn omstilling.
Trine Wollenberg fortalte om
de mange fordele vognmænd
med nulemissionsbiler allerede
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Dantaxi-vognmand Michael Gernaa fra Skibby
har netop købt en 100 procent elbil – en
Hyundai Ioniq og har blot kørt 3.000 km:
“Jeg købte en udstillingsmodel, men prisen er
normalt 289.000 kroner. Min forventning er
en halvering på brændstofområdet og en stor
besparelse på vedligehold. Mine chauffører og
jeg kører 290 km. på en opladning og oplader,
hvor vi kan komme til det. Vi har ingen problemer med at finde opladningsstandere og når
vi får en aftale i hus med både Ion og Clever
bliver der endnu flere muligheder for at oplade.

“Jeg mener, at alle danskere
fortjener gode transportmuligheder

“Ifølge analysen er det vanske-

i landdistrikterne. Derudover vil
jeg gennemgå den nuværende

Halsnæs Kommune har i deres budgetforlig fundet plads til at

Ifølge Halsnæs Kommune skal initiativet fremme fremkommelighed, bosætning og klima.
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God service giver gratis reklame på sociale medier

Viggo-chauffør stolt over at
gøre en forskel
Københavns nye grønne transport-

”For at blive ansat hos Viggo,

hjælp. Det var den tidligere poli-

hverdagen og ikke noget, vi tæn-

udbyder, Viggo, satser på nulemis-

kræves det, at man er villig til at

tiker, Özlem Cekic, der var kørt

ker videre over. Men det er klart,

sion, god service for kunderne og

yde en ekstra service overfor kun-

tør og Nikolaj Uglebjerg fik med

at jeg blev en lille smule stolt på

godt arbejdsmiljø til chaufførerne

derne. Vi åbner døren for kunden,

hjælp fra et par andre personer

Viggos vegne, da jeg pludselig

- Parametre, der øger arbejdsglæ-

hjælper altid med bagage og er

bugseret bilen ind til siden. Efter-

så os blive rost forskellige steder.

den hos chaufførerne.

generelt meget opmærksomme

følgende kørte han den uheldige

Jeg er stolt af det arbejde, vi

på, at kunden får en rigtig god

bilist til en nærliggende tanksta-

udfører og at vi gør en forskel for

Uglebjergs bil. Før han begyndte

Der er helt stille i Nikolaj

oplevelse. Det er klart, at det at

tion efter benzin.

kunderne, så det er da dejligt, når

hos Viggo, kørte han i dieselbil,

bilen er ekstra lækker betyder

så skiftet til Viggos el-biler er en

noget for kunderne, men jeg er

og det er også vildt ubehageligt

ny køreoplevelse for den 41-årige

rigtig glad for, at der stilles bran-

at holde dér midt i myldretiden.

chauffør.

chens højeste krav til den service,

Men vi fik benzin på bilen og hun

Fakta om Viggo

”Det giver mig en helt anden

”Hun var helt rundt på gulvet

andre også bemærker det”, slutter
Nikolaj Uglebjerg.

vi som chauffører yder. Det giver

var simpelthen så taknemmelig,

Viggo får hele tiden flere biler på

køreglæde. Stilheden i kabinen

glade kunder og det giver mig

da hun kunne køre videre”, siger

gaderne og åbner op for kørsel i

og den måde gearskiftet glider på.

gode og positive oplevelser hver

han.

TMS i Københavns Lufthavn den

Det er virkelig lækkert at sidde i

dag”, siger han.

en Tesla og det er også den re-

Özlem Cekic skrev om oplevel-

18. november.

En sådan oplevelse havde

sen og den hjælpende chauffør

spons, jeg får fra kunderne”, siger

Nikolaj Uglebjerg bl.a. under C40-

samme aften på sine sociale me-

og regner med, at de er på plads

chaufføren, som blev ansat hos

topmødet, der fandt sted i Køben-

dier, og historien blev efterfølgende

i løbet af november måned.

Viggo i september.

havn for nogle uger siden. Han

opsnappet af BT.

Netop el-biler og responsen

kørte for Los Angeles borgmester

”Jeg blev ret overrasket, da BT

Pt. har Viggo aftaler på 43 biler

Viggo har indgået aftaler med
flere hoteller og restaurationskæ-

fra kunderne er de to faktorer,

og kom kørende på H.C. Ander-

ringede. Det er jo en del af min

der i København og har 15 biler

som Nikolaj Uglebjerg oplever

sens Boulevard, mens borgme-

og de andre chaufførers jobbe-

i egen flåde, som der rekrutterer

som værende anderledes i hans

steren var til møde. Her holdt en

beskrivelse i Viggo at yde god ser-

chauffører til.

job hos Viggo end hos de andre

bil i midterrabatten i myldretiden

vice og hjælpe, hvor vi kan, så det

firmaer, han har været ansat hos.

og Viggo-chaufføren tilbød sin

er egentlig bare blevet en del af
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