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Den nye Mercedes-Benz 
EQE-model er populær 
som taxi

Forsinkelserne på den 
siddende patientbefordring 
skal nedbringes

Alderskravet på 
buschaufførsuddannelsen 
er sænket

Stormvejr i TAXA 4x35



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

Stedet hvor alle med budskaber til taxibranchen er registreret. 
For 1.300 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 

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

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

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

TAXAMETERVÆRKSTEDER

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

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

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

ADVOKATER

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

Autoglas 

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

FINANSIERING

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

FORENINGER/FAG.ORG.

Arbejdsgiverforeningen KA
Vognmænd organiseres hos os
Se mere på ka.dk

Arbejdsgiverforeningen for 
Taxivognmænd i 
Danmark
Bliv medlem. Skriv til ATD@di.dk for mere 
information om medlemskab.  

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

KURSER/UDDANNELSE

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

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

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

Vognmmandsspecialisterne ApS 
Vognmandskurser til:
GODS, VAREBIL & BUS
www.blivvognmand.dk | Tlf.: 2234 0500

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

MERCEDES-BENZ CPH

Din lokale forhandler og autoriseret 
værksted i København og Nordsjælland

Book tid på www.mercedesbenzcph.dk
eller kontakt os på 70 159 159
 
Mercedes-Benz CPH Søborg
Dynamovej 7, 2860 Søborg

Mercedes-Benz CPH City
Sydhavnsgade 16, 2450 København SV

Mercedes-Benz CPH Hørsholm
Ådalsvej 54, 2970 Hørsholm
 
Mercedes-Benz CPH Hillerød
Heimdalsvej 2, 3400 Hillerød

MERCEDES SERVICE/PLADE

Gørløse Auto Import ApS
Hovedvejen 7 - 11, 3330 Gørløse 
Tlf.: 48217878 - Fax 48277525
www. autoimport.dk
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Den administrerende direktør, 

Stefan Sommer, blev fyret sidst 

i juni måned og medarbejdere 

lagde sig syge på grund af, hvad 

de kalder et elendigt arbejdsmiljø 

i TAXA 4x35. Men det var blot 

optakten til yderligere uroligheder 

i TAXA 4x35, hvor den snart tidli-

gere formand, Muhammad Aslam 

uden held forsøgte at erhverve sig 

en titel som konstitueret direktør.

I en erklæring fra ikke mindre 

medarbejdere i administrationen 

gennem det seneste år har valgt 

at forlade TAXA 4x35.

Stefan Sommer fyret
Muhammad Aslam ønsker ikke 

over for TAXI Minibus & BUS Dan-

mark at kommentere på hverken 

skrivelsen fra medarbejderne eller 

fyringen af direktør Stefan Sommer. 

I en pressemeddelelse hed 

det, at bestyrelsen i TAXA 4x35 

end 26 medarbejdere i admini-

strationen i TAXA 4x35 indgivet 

via Taxas whistleblowerordning 

fremgår det, at de er utilfredse 

med TAXAs formand, Muhammad 

Aslam.

Tre af underskriverne i erklæ-

ringen påpeger, at de er ved at 

bukke under for et dårligt arbejds-

miljø og et helt urimeligt psykisk 

pres fra Muhammad Aslams side. 

Det påpeges endvidere, at flere 

havde valgt at ophøre samarbej-

det med adm. direktør, Stefan 

Sommer, samt at bestyrelsen nu 

går i gang med processen frem 

mod ansættelse af en ny direktør 

for TAXA 4x35.

Muhammad Aslam, som op til 

weekenden den 1. juli, var blevet 

konstitueret som direktør, afviste 

Stormvejr i TAXA 4x35

fortsættes næste side
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tillige over for TAXI Minibus & BUS 

Danmark, at han selv ville søge 

direktørstillingen, når han i august 

måned falder for 8-årsreglen for 

deltagelse i bestyrelsesarbejde i 

TAXA 4x35.

Manglende udbetaling af 
kontokørsel
Fredag den 1. juli var TAXA 4x35 

ramt af ikke at kunne foretage den 

ugentlige afregning for kontokørsel 

på grund af sygemeldinger fra 

flere medarbejdere i administra-

tionen og først fredag eftermid-

dag lykkedes det at afregne med 

vognmændene. 

Hele fredagen havde en del 

vognmænd taget opstilling uden 

for TAXAs domicil for at lægge 

pres på, at bestyrelsen fandt en 

løsning på den manglende udbe-

taling af kontokørsel. Det lykkedes 

ved hjælp af straksoverførsler. 

Ansættelsen af Stefan Sommer som administrerende direktør for TAXA 4x35 blev markeret 
ved en reception i maj måned 2021, hvor det samtidig blev markeret, at Muhammad Aslam 
netop var blevet valgt som ny formand.

Endvidere fratrådte Muhammad 

Aslam i enighed med bestyrelsen  

jobbet som konstitueret direktør 

til fordel for at åbne pladsen for 

Jesper Berg fra TAXAs salgsaf-

deling frem til, at bestyrelsen får 

ansat en ny direktør.

Vil du være 
Taxi- eller  
Flexvognmand
Vi har et ApS indeholdende en 
tilladelse til erhvervsmæssig 
persontransport klar til 
overtagelse.

Lovmæssigt krav om 
egenkapital på 40.000 kr.

Kontakt 
TAXI Minibus & 

BUS Danmark 
 

49 26 26 26 • 31 17 19 21 
taxi@verting.dk

Hurtig overtagelse - fra dag til dag
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SKAL DIN NÆSTE  
TAXI OGSÅ VÆRE EN  
COROLLA TOURING SPORTS ?

TOYOTA COROLLA TOURING SPORTS  
HYBRID ACTIVE MED SMARTPAKKE

Rummelig velkørende 5-dørs hybridbil, der kører op  
til 21,7 km/l ved blandet kørsel
• 122 hk
• Automatgear 
• Lader sig selv under kørsel – skal aldrig lades op
• Bagagerumskapasitet op til 596 liter

Få mere information hos din lokale Toyotaforhandler.

Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Active med Smartpakke: Brændstofforbrug v/bl. kørsel 21,7 km/l. CO2-udslip 103 g/km. Modellen er vist  
med ekstraudstyr. Se mere på toyota.dk 

2022_Corolla-TS_210X297.indd   12022_Corolla-TS_210X297.indd   1 04.02.2022   10.2904.02.2022   10.29



I maj måned var Mercedes-Benz 

CPH vært ved et arrangement 

ved Dantaxis ladehub for el-taxier 

i Sydhavnen i København, hvor 

Mercedes-Benz CPH fremviste 

fire el-taximodeller, EQA, EQB, 

den nye EQE og den store EQV.

Dennis Huban, salgschef for 

taxi hos Mercedes-Benz CPH, var 

til stede for særligt at sætte fokus 

på den nye EQE, som allerede nu 

er leveret til flere danske taxivogn-

mænd.

EQE 350 er blevet populær blandt taxivognmændene:

- Den er fandme smart!
Vild modtagelse
“Modtagelsen af EQE 350-model-

len har været vild”, fortæller en 

begejstret Dennis Huban. Det er 

ikke mindst den lange rækkevid-

de på 615 km på en opladning, 

der er interessant for taxifolket. 

Dennis Huban startede leve-

ringerne umiddelbart efter præ-

sentationen i begyndelsen af maj 

måned og har allerede leveret en 

del biler og lige nu er der op til 

4-6 måneders leveringstid.

Den lidt mindre model, EQB 250 

er også populær til taxi og kører 

469 km på en opladning.

Tidløse former
Ved præsentationen blev designet 

af de nye EQE særligt fremhævet. 

Ligesom søskendemodellen, EQS, 

er begge modeller baseret på det 

såkaldte ”One Bow”-design, hvor 

eksteriørets profil tegnes efter én 

sammenhængende linje. Det 

giver bilen et sammenhængende 

og organisk udtryk og en umis-

kendelig karakter på vejen.

Maksimal agilitet
Selvom EQE er en fuldvoksen 

Mercedes-Benz, sikrer ny tekno-

logi maksimal agilitet og komfort. 

Med den aktive bagakselstyring, 

som kan tilkøbes, styrer bilen 

fortsættes næste side
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Mange potentielle købere benyttede sig af chancen for at få en prøvetur i den nye EQE 350, da Mercedes-Benz CPH i maj måned var vært ved et arrangement ved Dantaxis ladehub for 
el-taxier i Sydhavnen i København. Her i blandt denne Dantaxi-vognmand som ses på det nederste billede. Han nærmest jublede i førersædet med kommentaren:
“Den er fandme smart”.

nemlig også på baghjulene, der 

kan dreje helt op til 10 grader.

Ved lave hastigheder styrer 

baghjulene kontra forhjulene, 

hvilket giver enorm smidighed i 

sving og vendinger.

Når farten sættes op, drejer 

baghjulene sammen med 

forhjulene for at sikre maksimal 

komfort og smidighed, når der 

fx skiftes vognbane på motor-

vejen.

Rækkevidden på en Merce-

des-Benz EQE er over 600 km

udelukkende på strøm og det 

tager ca. 32 minutter at oplade

køretøjet ved hurtiglade stationer. 

Den nøjagtige tid kan dog variere 

afhængigt af forskellige parametre.



Cabonline tilbyder

Endorsed by CabonlineEndorsed by CabonlineEndorsed by Cabonline

Nyetablerede ApS-selskaber 
indeholdende taxi-tilladelse, 

med overtagelse fra dag til dag.

Vi er tillige behjælpelige med at 
oprette erhvervskonto.

Står du foran et skift til el-bil, eller vil du blot sælge din taxi, så har vi køberen.

Selv om du  kører i et andet selskab, kan vi godt bruge din vogn.
Lad os formidle salget af din brugte bil.

Er der gæld i bilen, indfrier vi beløbet - vi er behjælpelig med finansiering.

Cabonline mangler biler

Kontakt salgschef, Per Hansen på 21 25 13 32 
eller mail per.hansen@cabonline.com 

for yderligere.



Efter en længere periode med 

forsinkelser på den siddende pa-

tientbefordring har Præhospitalet 

Region Midtjylland bedt Midttrafik 

om en redegørelse for, hvordan 

rettidigheden på den siddende 

patientbefordring kan genoprettes. 

Forsinkelserne omhandler pri-

mært lange ventetider for patien-

ter, der skal hjem fra sygehusene 

efter endt behandling om eftermid-

dagen, hvor der har været enkle 

tilfælde af ventetider på 4-5 timer 

grundet mangel på vogne.

Midttrafik har siden sommer-

ferien 2021 oplevet store udfor-

dringen med mangel på flextrafik-

vogne. I efteråret 2021 og frem 

til februar 2022 var baggrunden 

primært chaufførmangel ved Midt-

trafiks leverandører, men siden 

marts 2022 har de høje brænd-

stofpriser også medført, at flere 

leverandøren på variable kontrak-

ter helt eller delvist fravælger, at 

stille vogne til rådighed for Midt-

trafik.

Manglen på vogne medfører 

dagligt forsinkelser for patienterne.

Forsinkelserne er størst for køre-

stolsbrugere, da den kundegruppe 

skal transporteres med liftvogn 

(minibus). Grundet den generelle 

Plan for at nedbringe 
forsinkelserne på den siddende 
patientbefordring

mangel på vogne udfører liftvogne 

også kørsel med patienter og 

kunder, der kan transporteres i 

alle vogne, og det skaber til tider 

særligt lange ventetider på liftvogne.

Manglen på vognkapacitet 

rammer den siddende patientbe-

fordring hårdest, da bestillingen af 

hjemtransporter fra sygehusene 

først bestilles, når patienterne er 

færdigbehandlede og klar til at 

blive afhentet. Da andre kunde-

grupper forudbestiller kørslen, er 

mange vogne fuldt bookede, når 

hjemtransporten af patienterne 

fra sygehusene bliver booket, og 

det medfører store forsinkelser på 

siddende patientbefordring.

Midttrafik har siden efteråret 

2021 løbende arbejdet med tiltag 

for at sikre tilstrækkelig vognka-

pacitet for dermed at stabilisere 

driften af flextrafik. Et af tiltagene 

har været et hasteudbud af 18 

ekstra garantivogne med start 1. 

marts 2022. 

Midttrafik er dog udfordret af, 

at 70% af flextrafik-kørslen ud-

føres af leverandører på variable 

kontrakter, hvor leverandøren frit 

kan vælge hvornår og hvor længe, 

leverandøren stiller vogne til rå-

dighed for Midttrafik. Tidligere har 

de variable kontrakter medført, at 

Midttrafik har haft et overskud af 

vogne at planlægge på, men nu 

er billedet vendt, så færre leve-

randører med variable kontrakter 

stiller vogne til rådighed og i kor-

tere perioder.

På møde med Præhospitalet 

Region Midtjylland 20. maj 2022 

fremlagde Midttrafik en handlings-

plan for at genoprette stabil drift, 

inden for den siddende patient-

befordring. 

Handlingsplanen omfatter blandt andet følgende indsatser:

•	 For	at	tilføre	ekstra	liftvogne	vil	Midttrafik	indgå	
delkontrakter efter delydelsesreglerne med nye leveran-
dører,	der	ikke	allerede	er	på	kontrakt	med	Midttrafik.	
Kontrakterne bliver til en fast timepris, uanset kørsels-
mængden	og	vil	blive	indgået	med	opstart	ca.	1.	juli	
2022.

•	 For	at	opretholde	den	nødvendige	vognkapacitet	
primært	i	weekenderne	indgår	Midttrafik	aftaler	med	
variable	leverandører	om	at	stille	vogne	til	rådighed	for	
Midttrafik	på	bestemte	tidspunkter	til	en	fast	timebeta-
ling	uanset	kørselsmængde.

• Den tekniske opsætning af planlægningen af kørsel 
justeres	for	at	sikre	optimal	udnyttelse	af	liftvogne,	så	
liftvogne	i	højere	grad	kun	udfører	kørsel	med	kørestols-
brugere

•	 Bedre	support	og	vejledning	til	sygehusene,	Re-
gionens	kørselskontor	i	Holstebro	og	AMK.	Midttrafik	
tilbyder	at	sende	en	medarbejder	til	kørselskontoret	i	
Holstebro	og	til	vagtcentralen	ved	AMK	et	antal	dage	for	
at	opnå	gensidig	forståelse	af	udfordringerne	i	forbin-
delse	med	bestilling	af	patientkørslen.
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Salg: Jylland & Fyn
Leif Brændekilde 
Tlf. +45 4035 9308
lb@busimport.dk

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

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

Ny minibus 

Kontakt:

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

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

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

M1 stol - Komfort sæde

Ekstra bred og med ekstra vip

Lettere sygetransport - Type 6 biler Multifunktionsrat & 7” touch skærm

Til styring af fartpilot, distronic, radio, telefon & medie.

- efter dine ønsker og behov
Taxa - Flexkørsel - Sygetransport - VIP

Mercedes Benz Sprinter 315 CDI
Fra kr. 395.000,- eksl. moms         E6 - 3500 kg. - M1 - Lift 

Ekstra udstyr

- mulighed for lækkert ekstra udstyr

Bemærk: 
395.000 kr. er for standard Flex opbygning 
uden hattehylde. 
Den viste model har ekstra udstyr.

BUS



Aarhus Minibusser, som hidtil har 

været en del af det aarhusianske 

transportfirma Abildskou, er solgt 

til mobilitetsvirksomheden Moove 

Group, der i forvejen danner ramme 

om taxiselskabet Dantaxi og bus-

selskabet HB-Care. Med købet af 

Aarhus Minibusser styrker Moove 

Group sin position i Østjylland. 

CEO i Moove Group, Carsten 

Aastrup, forklarer, at der med kø-

bet sker en styrkelse af Moove 

Groups position i Østjylland, hvor 

selskabet i forvejen står stærkt på 

både taxi- og busdelen. 

“Købet er et udtryk for, at mar-

kedet i Aarhus er interessant for 

os og en yderligere konsolidering 

vil gøre os i stand til at opnå en 

stærkere konkurrenceposition. 

Med Aarhus Minibusser vil vi ud-

nytte vores flåde mere effektivt. 

En effektiv flådestyrring vil f.eks. 

nedbringe vores udslip af Co2 ved, 

at vores køretøjer samlet set kører 

færre kilometer”, siger Carsten 

Aastrup. 

Aarhus Minibusser fortsætter 

som selvstændigt selskab i Moove 

Group og varetager kørslen for 

kommunen som hidtil.

Aarhus Minibusser solgt til 
Moove Group

“Med købet overtager vi alle for-

pligtelser og ansvaret for medar-

bejderne. Aarhus Minibussers i alt 

35 minibusser kører videre med 

samme chauffører bag rattet, som 

borgerne kender”, siger Carsten 

Aastrup. 

Selskabet Aarhus Minibusser 

blev dannet i 2017 og har siden 

2018 haft kontrakt med Aarhus 

Kommune om kørsel med ældre, 

handicappede og specialklasse-

børn. Direktør i Abildskou, Jess 

Abildskou, forklarer, at årsagen 

til, at han nu sælger en del af sin 

virksomhed fra, bunder i at Kom-

munale udbud, som er Aarhus 

Minibussers kerneområde, kræver 

stadig flere og mere specialiseret 

ressourcer for at kunne vinde: 

“Som udbudsmarkedet har 

udviklet sig i de senere år til en 

stadig mere kompleks størrelse, 

er det min vurdering, at denne 

konstruktion er den bedste løs-

ning for fremtiden. Med et ben 

placeret både i bus- og taxidriften 

og en stor professionel udbuds-

afdeling er Moove Group det helt 

rette selskab for Aarhus Minibus-

ser”, siger Jess Abildskou. 

Jess Abildskou understreger, at 

Abildskous øvrige aktiviteter fortsæt-

ter med ham som ejer og direktør 

og at han stadig vil varetage funk-

tioner i Aarhus Minibusser på 

forskellig vis. Ligesom at de to 

selskaber indgår i et samarbejde 

om fælles værkstedsfunktioner og 

andre tiltag.  

Aarhus Minibussers nye ejer, 

Moove Group, blev dannet i april 

2022 med det formål at skabe 

en moderne, konkurrencedygtig 

mobilitetsvirksomhed, der ikke er 

begrænset til bestemte transport-

former. 

Indenfor visiteret specialkørsel 

er selskabet markedsledende un-

der navnet HB-Care. 500 mini-

busser udfører denne del af 

kørslen. 

På taxidelen, under navnet 

Dantaxi, er det Danmarks største 

udbyder med 1.800 taxier, hvoraf 

300 er nulemissions-køretøjer. 

Samlet forventer Moove Group, 

at de næsten 2.350 køretøjer vil 

tilvejebringe over 220 millioner 

kilometer på de danske veje i 

2022.

"Med Aarhus Minibusser vil vi udnytte vores flåde mere effektivt", fortæller CEO i Moove 
Group, Carsten Aastrup.
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Færdselsstyrelsen har ændret 

praksis fra 1. juli 2022. Der kan 

nu udstedes et antal ekstra tilladel-

ser udover antallet af køretøjer, som 

virksomheden har rådighed over.  

Ny vurdering i forhold til 
udnyttelseskravet
I forhold til udnyttelseskravet, har 

Færdselsstyrelsen indsamlet erfa-

ringer om de udfordringer, som 

den restriktive begrænsning i an-

tallet af udstedte bekræftede ko-

pier medfører for vognmændene.

Færdselsstyrelsen har forstå-

else for de tidsmæssige udfor-

dringer, der f.eks. kan opstå, hvis 

en bekræftet kopi er bortkommet, 

eller hvor rettidig opfyldelse af 

kontraktmæssige forpligtelser ikke 

kan opfyldes, fordi det ikke er 

muligt at få udstedt en tilladelse 

med kort varsel. 

På baggrund af disse erfaringer 

og øvrige bidrag fra branchen, har 

Færdselsstyrelsen foretaget en ny 

vurdering af udnyttelseskravet set 

i lyset af formålet hermed. Det er 

herefter styrelsens opfattelse, at 

det ikke vil være i strid med for-

målet med etablerings- og udnyt-

telseskravet at udstede et be-

grænset antal ekstra bekræftede 

kopier af fællesskabstilladelsen 

efter ansøgning, når egenkapital-

kravet for samtlige kopier er 

opfyldt.  

Egenkapital-kravet vil stige i 

forbindelse med udstedelse af 

de ekstra tilladelser og der kan 

alene udstedes et begrænset 

antal buffer-tilladelser i forhold 

transportvirksomhedens størrelse 

til understøttelse af transportfor-

retningens behov for fleksibilitet i 

situationer, hvor behovet for flere 

tilladelser eller erstatningstilladel-

ser opstår med kort varsel.  

Ved opgørelse af antallet af 

køretøjer, som virksomheden 

har indregistreret eller på anden 

måde har rådighed over, med-

regnes køretøjer over 3,5 tons 

og køretøjer over 2,5 tons, idet 

sidstnævnte, vil kunne udgøre 

den trækkende del af et vogntog.  

Færdselsstyrelsen 
udsteder nu 
ekstratilladelser

Bestyrelsen i Midttrafik har beslut-

tet, at selskabet skal ophøre med 

at køre med spilreklamer på bus-

serne så hurtigt som muligt.

I den forbindelse er der blevet 

kigget på, hvad der er praksis i de 

øvrige trafikselskaber:

Trafikselskabet på Sjælland, 

Movia, vedtog i 2020 at skærpe 

sine reklamebestemmelser, så 

reklamer af seksuel karakter af en-

hver art blev forbudt. Herudover 

indførtes krav om, at flere typer 

reklamer skal forhåndsgodkendes. 

I Nordjyllands Trafikselskab 

må der ikke reklameres for spil, 

klasselotteri, puljevæddemål, 

gevinstgivende spilleautomater, 

kasinoer og onlinespil

Spilreklamer skal 
fjernes på busser 
i Midttrafik

Sydtrafik og FynBus henviser 

i forskellige formuleringer til den 

generelle lovgivning på området.

Midttrafik anslår, at bussel-

skabernes nuværende, samlede 

indtægter fra salg af reklameplads 

udgør mellem 15-16 mio. kr. 
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Vil du være selvstændig 
taxivognmand?

Endorsed by Cabonline

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

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

*Forudsætter naturligvis at du kan godkendes.

Cabonline gør det nemt for dig, der gerne vil 
være ny vognmand! 



Højsæsonen er kommet flyvende 

fra start i Billund. Faktisk så godt, 

at den tidligere passagertalsrekord 

for juni blev slået med længder 

– hele andet kvartal af 2022 slår 

også passagerrekorden fra 2019. 

Aktiviteten på luftfragt holder 

næsten samme høje niveau som 

sidste års rekord.

Aktiviteten i Billund Lufthavn 

har luft under vingerne. I juni 

2022 er der gået 403.060 passa-

gerer igennem terminalen, hvilket 

svarer til en vækst på 7,5 procent 

i forhold til juni 2019. 

Passagerrekorden bliver ikke 

kun slået på månedsbasis. Årets 

andet kvartal i 2022 er også væk-

stet med 5,6 procent ift. andet 

kvartal i 2019.

Aktiviteten fra de ferierejsende 

er høj, men de erhvervsrejsende 

Passagerrekord for juni og hele 
andet kvartal i Billund Lufthavn

på ruteflyene, og i særdeleshed 

på hub-ruterne til eksempelvis 

Amsterdam, Frankfurt, München, 

Paris osv. holder et flot niveau. 

Jan Hessellund, adm. direktør i 

Billund Lufthavn, ser det ikke som 

en overraskelse, at erhvervstrafik-

ken i Billund Lufthavn igen er høj.

“Billund Lufthavn er den 

foretrukne erhvervslufthavn i 

Vestdanmark, hvor vi pga. vores 

centrale placering er gateway for 

erhvervslivet fra nord for Aarhus til 

Holstebro og Esbjerg, til Aabenraa 

og Odense – og alt herimellem. 

Vi ligger lige i smørhullet af hele 

det innovative Produktionsdan-

mark, som stadig har behov for 

at rejse for at installere, montere 

og sælge produkter”, fastslår Jan 

Hessellund og fortsætter:

“Når flyselskaberne inden for 

de sidste 12 måneder har åbnet 

37 nye ruter til og fra Billund 

Lufthavn, så vi nu har 120 direkte 

destinationer og når de store 

netværksselskaber har mange 

ugentlige afgange til deres store 

netværk i eksempelvis Amster-

dam, Paris, London, Frankfurt, 

München osv., så har erhvervs-

livet alle muligheder for at pleje 

deres globale marked”. 

Den 1. juli 2022 trådte der nye 

regler i kraft, som gør det muligt 

at uddanne sig til buschauffør, 

allerede fra det fyldte 18. år.

Aldersnedsættelsen betyder, at 

personer, som er under 21 år, og 

som er ved at gennemføre en er-

hvervsuddannelse som buschauf-

før, må gennemføre kvalifikations-

uddannelsen for buschauffør og 

køreuddannelsen til kørekort-

kategorierne D1, D, D1/E, D/E 

samt kørekort til erhvervsmæssig 

personbefordring (D-EP). 

Alderskravet er sænket
Herefter må den pågældende 

chauffør, alt efter hvilken kørekort-

kategori han/hun har, køre små 

busser med passagerer nationalt i 

hele Danmark, køre store busser 

med passagerer i rutekørsel på 

strækninger, der ikke overstiger 

50 km, og køre store busser uden

uden passagerer nationalt i hele 

Danmark, fra det fyldte 18. år. 

Herudover må den pågældende 

chauffør køre store busser i hele 

Danmark fra det fyldte 20. år.     

Aldersnedsættelsen gælder 

Buschauffør-uddannelsen

alene national kørsel og man skal 

derfor fortsat være fyldt 23 år og 

have minimum 2 års erfaring som 

bus- eller lastbilschauffør for at 

køre dansk indregistrede busser i 

international personbefordring. 

Aldersnedsættelsen sker efter 

politiske drøftelser og i forlæn-

gelse heraf har Vejdirektoratet 

foretaget nabohøringer af Sverige 

og Norge, hvor alderskravet til-

svarende har været nedsat til 18 

år siden 2011 og 2012. Tilbage-

meldingerne fra Norge og 

Sverige viser, at nedsættelsen af 

aldersgrænsen ikke umiddelbart 

har haft betydning for trafiksik-

kerheden. Dette skal blandt 

andet ses i lyset af de øgede 

krav til uddannelse og oplæring 

samt det forhold, at det fortsat er 

forholdsvis få personer under 21 

år, der vælger at uddanne sig til 

buschauffør.

Færdselsstyrelsen evaluerer 

ordningen efter 1 - 2 år.
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Retten i Kolding har i sidste uge 

afsagt dom over en 61-årig chauf-

før fra Vestjylland og den vogn-

mandsvirksomhed, han arbejdede 

for.

Chaufføren blev idømt 30 

dages fængsel, som blev gjort be-

tinget med vilkår om samfunds-

tjeneste, en bøde på 131.500 

kroner og et års ubetinget fraken-

delse af førerretten. 

Vognmandsvirksomheden blev 

idømt en bøde på 385.000 kroner.

Sagen begyndte den 23. juni 

2020, da den nu 61-årige chauf-

før blev standset af en patrulje fra 

Tungvognscenter Syd, Sydøstjyl-

lands Politi ved Rasteplads Hylke-

dal ved Kolding. Under kontrollen 

Snyd med 
førerkort og 
kørehviletider

fik medarbejderne fra Tungvogns-

center Syd mistanke om, at chauf-

føren havde kørt på sin hustrus 

førerkort tidligere på morgenen. 

Efter en længere efterforsk-

ning blev der i april 2021 rejst 

tiltale ved et anklageskrift med 65 

forhold. Forholdene vedrørte ikke 

kun kørsel på hustruens førerkort, 

men også vognmandens førerkort 

og overtrædelser af køre- og 

hviletidsreglerne. Chaufføren og 

vognmanden har ikke ønsket at 

udtale sig til politiet. 

Både chaufføren og vogn-

mandsvirksomheden erkendte sig 

skyldige i retten.

Færdselsstyrelsen har i samarbej-

de med Beskæftigelsesministeriet 

udarbejdet 2. udgave af Vejled-

ning om kontrol af arbejdstidsbe-

stemmelserne. Samtidig forlæn-

ges overgangsperioden med den 

vejledende kontrol.

Præcisering af hvem der 
kontrollerer hvad
I 2. udgave præciseres det bl.a., 

at der i Færdselsstyrelsens virk-

somhedskontrol foretages kontrol 

med overholdelse af reglerne 

om gennemsnitlig og maksimal 

ugentlig arbejdstid, pauser og 

natarbejde og at der i politiets 

vejkontrol alene foretages kontrol 

med overholdelse af reglerne om 

pauser. 

Overgangsperiode 
med vejledende 
kontrol forlænges

Endvidere beskrives bødeloftet, 

ligesom der er indsat eksempler, 

som illustrerer, hvordan arbejdsti-

den beregnes.

Færdselsstyrelsens og politiets 

kontrol af arbejdstidsbestem-

melserne vil være en vejledende 

kontrol i en overgangsperiode 

på 6 måneder (fra den 21. maj 

2022).
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   Ankomst Afgang Skib Til Fra Kaj   *Turnaround  

11.07.2022 08:00 11.07.2022 16:00 AIDAnova Kiel Kristiansand Oceankaj 
11.07.2022 08:00 11.07.2022 23:00 Sea Cloud Spirit Gdansk Malmö Ndr. Toldbod 
12.07.2022 07:00 13.07.2022 22:00 Sky Princess Övriga danska hamnar Övriga danska hamnar Oceankaj 
12.07.2022 09:00 12.07.2022 16:00 Le Champlain Rønne Christianso Havn Ndr. Toldbod x
13.07.2022 06:00 13.07.2022 22:00 Island Princess Övriga danska hamnar Övriga danska hamnar Oceankaj  x
13.07.2022 13:00 13.07.2022 20:00 AIDAmar Gdynia Warnemunde Langelinie 
15.07.2022 07:00 19.07.2022 19:00 Silver Moon Oslo Gdansk Langelinie  x
16.07.2022 07:00 16.07.2022 17:00 Nieuw Statendam Övriga danska hamnar Övriga danska hamnar Oceankaj  x
16.07.2022 07:00 16.07.2022 17:00 Seabourn Ovation Övriga danska hamnar Övriga danska hamnar Oceankaj  x
16.07.2022 08:00 16.07.2022 18:00 Viking Mars Ålborg Warnemunde Langelinie 
16.07.2022 10:00 16.07.2022 18:00 Costa Diadema Kiel Hellesylt Oceankaj  x
17.07.2022 09:00 17.07.2022 18:00 MSC Gradiosa Kiel Hellesylt Oceankaj  x
18.07.2022 08:00 18.07.2022 17:00 Star Legend Gudhjem Stavanger/Rennesöy / Ra Langelinie  x
18.07.2022 08:00 18.07.2022 22:00 Enchanted Princess Kristiansand Göteborg Oceankaj 
18.07.2022 09:00 18.07.2022 18:00 Celebrity Apex Stockholm Amsterdam Oceankaj 
19.07.2022 08:00 19.07.2022 18:00 Viking Star Warnemunde Ålborg Oceankaj 
19.07.2022 09:00 21.07.2022 23:00 The World Övriga danska hamnar Övriga danska hamnar Langelinie 
20.07.2022 07:00 20.07.2022 16:00 Norwegian Dawn Kiel Warnemunde Oceankaj  x
20.07.2022 08:00 21.07.2022 21:00 Marina Gdynia Warnemunde Oceankaj  x
20.07.2022 16:00 24.07.2022 16:00 Gothenborg Okänd Hamn Okänd Hamn Ndr. Toldbod 
21.07.2022 08:00 21.07.2022 18:00 Aurora Warnemunde Southampton Oceankaj 
21.07.2022 09:00 21.07.2022 20:00 Mein Schiff 1 Kiel Visby Langelinie 
23.07.2022 06:00 23.07.2022 19:00 Seven Seas Navigator Tallinn Skagen Oceankaj  x
23.07.2022 08:00 23.07.2022 17:00 Mein Schiff 6 Oslo Kiel Oceankaj 
23.07.2022 08:00 23.07.2022 23:00 Sea Cloud Spirit Kiel Gdansk Langelinie 
23.07.2022 10:00 23.07.2022 18:00 Costa Diadema Kiel Hellesylt Oceankaj  x
24.07.2022 08:00 24.07.2022 18:00 MSC Gradiosa Kiel Helsinki Oceankaj  x
25.07.2022 08:00 25.07.2022 17:00 AIDAmar Warnemunde Oslo Langelinie 

Højsæson for krydstogtskibe
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25.07.2022 08:00 25.07.2022 17:00  AIDAmar Warnemunde Oslo Langelinie
25.07.2022 08:00 25.07.2022 16:00 AIDAnova Kiel Kristiansand Oceankaj 
25.07.2022 09:00 25.07.2022 20:00 Mein Schiff 6 Kiel Visby Oceankaj 
25.07.2022 13:00 25.07.2022 23:00 Ambience Tilbury Rønne Langelinie 
26.07.2022 07:00 26.07.2022 16:00 Star Legend Bergen (Ågotnes) Tallinn Langelinie  x
27.07.2022 07:30 27.07.2022 21:00 Clio Rønne Rønne Ndr. Toldbod x
28.07.2022 08:00 28.07.2022 17:00 Le Champlain Rønne Rosyth Ndr. Toldbod x
28.07.2022 13:00 29.07.2022 19:00 Silver Moon Gdansk Kristiansand Langelinie  x
29.07.2022 10:00 29.07.2022 18:00 AIDAdiva Karlskrona Warnemunde Langelinie 
30.07.2022 07:00 30.07.2022 17:00 Seabourn Ovation Övriga danska hamnar Övriga danska hamnar Oceankaj  x
30.07.2022 07:00 31.07.2022 21:00 Hebridean Sky Rønne Rønne Ndr. Toldbod x
30.07.2022 08:00 30.07.2022 18:00 MSC Poesia Kirkwall Warnemunde Oceankaj  x
30.07.2022 08:00 30.07.2022 18:00 Viking Mars Warnemunde Ålborg Langelinie 
30.07.2022 09:00 30.07.2022 18:00 Celebrity Apex Stockholm Amsterdam Langelinie 
30.07.2022 10:00 30.07.2022 18:00 Costa Diadema Kiel Hellesylt Oceankaj  x
31.07.2022 09:00 31.07.2022 18:00 MSC Gradiosa Kiel Hellesylt Oceankaj  x
01.08.2022 08:00 01.08.2022 19:00 Europa Travemuende Riga Langelinie 
01.08.2022 08:00 01.08.2022 21:00 Sirena Lysekil Skagen Langelinie 
01.08.2022 08:00 01.08.2022 20:00 AIDAdiva Århus Visby Oceankaj 
02.08.2022 08:00 02.08.2022 18:00 Viking Star Ålborg Warnemunde Oceankaj 
02.08.2022 08:00 02.08.2022 16:00 Volendam Rotterdam Warnemunde Langelinie 
02.08.2022 10:00 03.08.2022 19:00 Seven Seas Splendor Visby Amsterdam Langelinie 
04.08.2022 08:00 04.08.2022 23:00 Sea Cloud Spirit Gdansk Malmö Ndr. Toldbod 
05.08.2022 08:00 05.08.2022 18:00 Ocean Odyssey Övriga danska hamnar Rønne Ndr. Toldbod x
06.08.2022 07:00 06.08.2022 17:00 Seabourn Ovation Ålborg Arendal Oceankaj  x
06.08.2022 08:00 06.08.2022 18:00 Viking Jupiter Ålborg Warnemunde Langelinie 
06.08.2022 09:00 06.08.2022 18:00 MSC Poesia Oslo Warnemunde Oceankaj  x
06.08.2022 10:00 06.08.2022 18:00 Costa Diadema Kiel Hellesylt Oceankaj  x
07.08.2022 07:00 07.08.2022 16:00 Norwegian Dawn Kiel Warnemunde Oceankaj  x
07.08.2022 07:00 07.08.2022 19:00 Marina Warnemunde Warnemunde Oceankaj  x
07.08.2022 08:00 07.08.2022 18:00 MSC Gradiosa Kiel Helsinki Oceankaj  x
07.08.2022 15:00 07.08.2022 23:59 Vasco da Gama Stockholm Bremerhaven Langelinie 
08.08.2022 07:00 09.08.2022 19:00 Silver Moon Oslo Karlskrona Langelinie  x
08.08.2022 08:00 09.08.2022 05:00 Sea Cloud Spirit Travemuende Helsingör Ndr. Toldbod 
09.08.2022 08:00 09.08.2022 18:00 AIDAvita Karlskrona Ålborg Langelinie 
10.08.2022 05:00 10.08.2022 16:30 Voyager of the Seas Rønne Århus Oceankaj  x
10.08.2022 08:30 10.08.2022 16:00 Disney Magic Riga Tallinn Oceankaj  x
11.08.2022 06:00 11.08.2022 18:00 Seven Seas Voyager Travemuende Riga Oceankaj  x
12.08.2022 09:00 12.08.2022 20:00 Mein Schiff 6 Kiel Visby Langelinie 
13.08.2022 07:00 13.08.2022 17:00 Seabourn Ovation Övriga danska hamnar Övriga danska hamnar Oceankaj  x
13.08.2022 09:00 13.08.2022 18:00 MSC Poesia Stockholm Warnemunde Oceankaj  x
13.08.2022 10:00 13.08.2022 18:00 Costa Diadema Kiel Hellesylt Oceankaj  x
14.08.2022 09:00 14.08.2022 18:00 MSC Gradiosa Kiel Hellesylt Oceankaj  x
15.08.2022 08:00 15.08.2022 20:00 AIDAdiva Århus Visby Langelinie 
15.08.2022 14:00 16.08.2022 18:00 Celebrity Silhouette Southampton Visby Langelinie 

Ankomst            Afgang         Skib        Fra                      Til Kaj         *Turnaround 
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Mobilitet er et nøgleord for Movia 

og kommunerne og som borger 

skal man kunne bo og arbejde 

overalt på Sjælland - også uden at 

have adgang til egen bil. Når det 

er sagt, så kan bussen eller toget 

naturligvis ikke altid køre hele ve-

jen til sommerhuset eller helt ud 

til gården for enden af grusvejen, 

så der skal tænkes i nye baner, og 

her er samkørsel en af de aktivite-

ter, som Movia ønsker at teste.

Derfor lancerer Movia nu sam-

men med Faxe, Køge og Stevns 

Kommuner et toårigt forsøg med 

samkørsel. Første skridt er netop 

taget, da Movia har indgået aftale 

med Ta'Med, som de næste to år 

skal være med til at drive forsøget 

og udbrede samkørsel blandt 

borgerne i de tre kommuner. Det 

betyder blandt andet, at Ta'Med 

stiller en app til rådighed, hvor 

chauffører og kunder kan komme 

i kontakt med hinanden, ligesom 

der aktivt skal rekrutteres delta-

gere til samkørsels-ordningen fra 

eksempelvis uddannelsesinstituti-

oner, virksomheder, landsbyer og 

lokalforeninger. Det sidstnævnte 

går for alvor i gang i løbet af sen-

sommeren 2022.

Stor uudnyttet ressource
Hver dag kører der omkring to 

millioner tomme bilsæder rundt 

på de sjællandske veje, hvilket er 

en enorm uudnyttet mobilitets-

ressource i transportsystemet. 

Den nye service, som skal køre 

som forsøg i to år, skal være med 

til at give svar på, hvordan denne 

ressource kan komme i spil til 

gavn for mobiliteten i landområ-

derne og samtidig være med til 

at begrænse trængslen til og fra 

de største byer og i Køge Bugt 

korridoren generelt.

At det netop er de tre nævnte 

kommuner, der er med i samkør-

sels-forsøget, er ingen tilfældig-

hed. Kombinationen af et stort 

sammenhængende opland og en 

af landets absolut største pend-

lings-korridorer til og fra Køben-

havn, betyder, at det er oplagt at 

lave forsøg med øget samkørsel 

borgerne imellem i netop dette 

område, hvor der også ligger et 

stort parkér- og rejs anlæg ved 

stationen Køge Nord.

Fakta om forsøget
Forsøget løber i to år og forventes at 

være i gang i sensommeren 2022. 

Region Sjælland bidrager til 

finansieringen af samkørsels-

forsøget. 

Ta'Med er blevet valgt som 

samkørsels-operatør for forsøget 

efter et offentligt udbud og skal 

blandt andet stå for den digi-

tale platform, hvor chauffør og 

passager kan komme i kontakt 

med hinanden. Det er bilisternes 

organisation FDM, der står bag 

Ta'Med.

Forsøget har særligt fokus 
på:
• at styrke samkørslen omkring 

uddannelsesinstitutioner, virksom-

heder og i landområder.

• at udvikle og udbrede kend-

skabet til samkørsel, så flere bor-

gere benytter samkørsel i en kom-

bination med rejser med bus og 

tog.

• at rekruttere og fastholde både 

chauffører og passagerer, så 

samkørsel bliver et attraktivt mo-

bilitetstilbud i de tre kommuner, 

mens projektet kører.

Nu sættes der skub i samkørsel i 
tre Movia-kommuner
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Rundt omkring.....

deres 

faktu-

raer i 

form af en web-

faktura. Betaling gøres 

nemmere ved kun at skulle 

scanne en QR-kode i stedet for at 

indtaste bank-/kontooplysninger.

For at ændre det nuværende 

faktureringsvalg skal der blot 

udfyldes en formular på Haldas 

hjemmeside.

En	36-årig	taxichauffør	med	baggrund	fra	Pakistan	er	
ifølge	Valby	Bladet	idømt	2	år	og	6	måneders	fængsel	
for	voldtægt	af	en	yngre	kvindelig	kunde	i	bilen.
Den	unge	kvinde	havde	i	efteråret	2021	hyret	en	taxi	

ved	Nørreport	Station.	Chaufføren	valgte	at	køre	til	en	
anden	adresse	i	Bådehavnsgade	i	Sydhavnen	end	den	
adresse	på	Teglholmen	som	kunden	forlangte	at	blive	
kørt	til.	Her	forgreb	chaufføren	sig	på	kvinden	ved	at	for-
lange,	at	hun	på	bagsædet	skulle	udføre	oralsex	inden	
han	efterfølgende	voldtog	hende.	
Chaufføren,	der	har	siddet	fængslet	siden	september	

måned,	nægtede	i	retten	og	forklarede,	at	der	var	tale	
om	frivillig	sex,	som	betaling	for	turen.	Kunden	havde	
flere gange forsøgt at røre ved ham, selv om han afviste 
hende.

Kvinden fortalte, at hun i en tilstand af frygt havde 
forsøgt	at	please	ham	for	ikke	at	eskalere	situationen.
Taxichaufføren,	der	både	blev	udvist	og	mistede	ret-
ten	til	at	køre	taxi,	er	to	gange	tidligere	blevet	dømt	for	
blufærdighedskrænkelse,	skriver	Valby	Bladet.

Taxichauffør dømt for voldtægt 
af kvindelig passager

Den	1.	september	2022	ændres	prisen	for	at	køre	uden	
gyldig	billet	hos	NT,	da	kontrolafgiften	stiger	fra	750	til	
1.000	kroner.	Kontrolafgiften	stiger	ligeledes	i	Region	
Midt og omfatter Midttrafiks busser, Letbanen og i Midt-
jyske	Jernbaners	tog.
I	Nordjylland	betaler	elleve	nordjyske	kommuner	og	

Region	Nordjylland	to	tredjedele	af	driftsomkostninger-
ne.	Uden	indtægterne	fra	billet-	og	kortsalg	vil	de	få	stor	
ekstraregning, som de ikke nødvendigvis har penge til at 
betale.

Manglende indtægter fra kort- og billetsalg er lig med 
nedlagte	ture	eller	helt	nedlagte	ruter.	Alle,	der	benytter	
den	kollektive	trafik,	har	derfor	en	interesse	i,	at	så	få	som	
muligt,	rejser	uden	at	betale	for	turen.

Kontrolafgift hos NT og 
Midttrafik stiger til 1.000 kroner

Rettelser i billetter og kort giver mere end en afgift
Indimellem	støder	NT's	kontrollører	på	falske	billetter.	
Det	kan	fx.	være	sms-billetter,	som	er	redigeret	og	deref-
ter	videresendt.	
Ved	scanning	kan	kontrollørerne	altid	se,	om	billet-

ten	er	original.	Er	den	ikke	det,	udløser	det	ikke	kun	en	
kontrolafgift,	men	også	en	politianmeldelse	for	forsøg	på	
dokumentfalskneri.	Bliver	man	dømt,	har	man	ikke	læn-
gere	en	ren	straffeattest,	og	så	kan	dørene	til	fx.	drømme-
jobbet	eller	rundrejsen	i	USA	også	være	lukket.	Derudover	
kan	der	følge	en	bøde	med	udover	kontrolafgiften.	

At forsøge at spare 24 kroner til en busbillet, kan der-
for	vise	sig	at	blive	en	rigtig	dyr	fornøjelse.
Kontrolafgiften	har	ikke	været	reguleret	siden	2011.	

Haldas populære M2 taxameter 

fås nu i en ny version i form af 

et spejltaxameter. Det monteres 

nemt på bakspejlet og fungerer 

selvfølgelig både som spejl og 

taxameter. 

Et godt valg til dig, der mangler 

plads til montering og ønsker at 

fjerne taxameteret fra instrument-

panelet.

Ny betalingsmulighed med 
webfaktura
Siden 1. juni er Halda begyndt 

at tilbyde deres kunder at betale 

Halda M2 som 
spejltaxameter

20
TAXI Minibus & BUS Danmark juli 2022



Udgivelse/distribution:

TAXI Minibus & BUS Danmark distribueres digitalt til landets chauffører og vognmænd, der udfører 
persontransport under taxiloven og busloven. Vi rammer mere end 10.000 potentielle læsere. 
Hertil kommer vores nyhedsbrev. Læserne er bl.a. medlemmer af de mange brancheorganisationer indenfor 
taxi, bus, minibus, limousine og vognmænd med mere end 4.000 OST-tilladelser. 

Udgivelse: månedlig • Abonnement: Kr. 435,- for hele året inklusiv nyhedsbrev.
Udgiver/redaktion:  TAXI Minibus & BUS Danmark • Strandpromenaden 19 1.th • 3000 Helsingør • telefon/
mobil 49 26 26 26 • taxi@verting.dk • www.taxidanmark.com • Ansvarshavende: Tommy Verting 
Redaktionel deadline: Den 30. i måneden • Annonce deadline: Den 30. i måneden
telefon 49 26 26 26 • ISSN 2446-4694

Og modtag nyhedsbreve med historier fra persontransportbranchen samt det 
månedlige digitale magasin. Læs mere på: www.taxidanmark.com/abonnement

Abonnér på Nyhedsbrev fra TAXI Minibus & BUS Danmark

Struer Station kan se frem til en 

opgradering med nye spor, op-

graderede sporskifter og et helt 

nyt spor-layout, der skal øge kom-

forten, sikre en mere stabil tog-

drift og flere tog til tiden for pas-

sagererne.

Banedanmark er lige nu i fuld 

gang med en gennemgribende 

opgradering af den danske jern-

bane - og nu er turen kommet til 

Struer Station. 

Struer Station er nemlig en 

-ældre dame og derfor har Bane-

danmark sat gang i et større spor-

fornyelsesprojekt, hvor helt nye 

sporskifter og et nyt sporlayout 

skal sikre en højere punktlighed 

og en bedre komfort for de 

passagerer, der rejser med de 

omkring 80 tog, der hver dag pas-

serer stationen.

”Sporskifterne på stationen er 

slidte. Derfor har vi sat gang i et 

større sporfornyelsesprojekt, så 

vi kan få udskiftet de ældre spor-

skifter og derigennem forebygge 

fejl, der kan give forsinkede tog 

og uregelmæssigheder i togtrafik-

ken”, siger områdechef i Bane-

danmark, Lars Blædel Riemann.

Med tog til og fra stationen fra 

Fremtidens bane kommer 
til Struer

tre forskellige retninger er Struer 

Station et trafikalt knudepunkt. 

Derfor kan det ikke undgås, at 

sporfornyelsesprojektet vil få 

betydning for togtrafikken, mens 

arbejdet pågår:

”Når vi har brug for at arbejde 

i sporet, er det nødvendigt at 

lukke det, imens vi arbejder. Vi 

har forståelse for, at det kan være 

generende for pendlere og pas-

sagerer, men netop af hensyn til 

passagererne har vi valgt at slå 

flere fluer med et smæk og sætte 

gang i flere projekter på stationen 

og strækningerne på samme tid, 

så togtrafikken bliver påvirket kor-

test muligt”, siger områdechef 

Lars Blædel Riemann.

Togtrafikken bliver påvirket
I forbindelse med sporfornyelsen 

på Struer Station vil der være 

spærret for al togkørsel fra 8. juli 

og frem til 8. august på stræk-

ningerne Holstebro/Struer og 

Viborg/Struer, hvor der i mellemti-

den vil blive indsat togbusser.

Togene til Thy vil være erstattet 

af togbusser frem til den 26. sep-

tember som følge af renovering 

af Oddesundbroen.


