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Flex & Bus

VIKINGBUS vil lave 
fjernbuskoncept

Dantaxi-vognmænd dømt 
til at betale provisionsløn 
af fratrukkede kunderabatter

LA vil genoplive Uber 
i landdistrikterne

Midttrafik håber 
kapacitetsproblemer 
forsvinder i denne måned



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 taxa@accounter.dk
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

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

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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Sagen handlede ikke om overhol-

delse af minimumslønninger til 

taxichauffører, men om rabatter 

ydet af Dantaxi over for kunder, 

hvor rabatten i den sidste ende 

gik ud over en chaufførs løn, da 

rabatten blev fratrukket taxame-

terprisen og dermed reducerede 

chaufførens afregning på 50 

procent af taxameterprisen.  

Chaufføren havde været ansat 

hos to vognmænd tilknyttet Dan-

taxi og over en periode på 14 

måneder havde han indsamlet 

alle slutrapporter. Rapporterne vi-

ste et gennemgående og tydeligt 

fradrag fra taxameteromsætnin-

gen, som dommeren i Retten i 

Lyngby anså værende ulovligt ift. 

chaufførens ansættelseskontrakt 

og overenskomst. 

Chaufføren var ansat på provi-

sion med 50% og kan nu glæde 

sig over sit medlemskab af 3F - 

Københavns Chauffører. Dom-

meren i Retten i Lyngby var enig 

med 3F i, at rabatterne, som blev 

Dom fra Retten i Lyngby: 

Dantaxi-vognmænd dømt til at 
betale provisionsløn af den fulde 
taxameteromsætning
3F - Københavns Chauffører har på vegne af en 
taxichauffør vundet en principiel sejr om manglende 
lønafregning for udførsel af rabatture i Dantaxi. 

fratrukket taxameterpriserne, var 

urimelige og at vognmændene 

skulle betale løn af den fulde 

taxameteromsætning. 

Print fra hver eneste vagt
De to Dantaxi-vognmænd blev 

dømt til at betale i alt 47.751 

kroner til chaufføren plus sags-

omkostninger. 

Næstformand i 3F - Køben-

havns Chauffører, Bo Weye, er 

meget tilfreds med afgørelsen:

“Sagen startede i sommeren 

2020, hvor chaufføren møder 

op i vores afdeling og medbrin-

ger et vred af slutrapporter fra 

sine vagter, som tydeligt viser, at 

der er ydet ca. 52.000 kroner i 

rabatter, som er fratrukket taxa-

meteromsætningen. Chaufføren 

vil gerne have vores hjælp til at 

inddrive halvdelen af beløbet plus 

feriepenge, som det står angivet 

i chaufførens ansættelseskontrakt 

og overenskomst. Chaufføren har 

meget omhyggeligt printet en 

rapport efter hver gang, han har 

sluttet en vagt og fra vores side er 

vi ikke uenige med ham om hans 

krav”, forklarer Bo Weye.

Rapporterne fra de to Dantaxi-

vognmænds biler strækker sig 

over perioderne fra den første uge 

i 2019 til uge 17 i 2019 og fra 

uge 20 i 2019 til uge 11 i 2020.

“Jeg skriver til de to vognmænd, 

at deres chauffør har krav på 

nogle penge. Den ene vognmand 

reagerer slet ikke på vores hen-

vendelser og den anden afviser 

os, fordi han for længst har lukket 

fortsættes næste side

 Bo Weye håber at endnu flere får øjnene op for, hvad der sker af ulovligheder, når vognmænd 
stadig ansætter folk på 50/50 uden at kompensere chaufførerne for fratrukne taxameterrabatter.
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sin taxavognmandsforretning og 

er blevet lastbilvognmand.

Vi forklarer vognmanden, at det er 

noget, der er foregået mens han 

var taxivognmand og at vi fasthol-

der vores krav, så chaufføren kan 

få udbetalt den rigtige løn. Men 

da vognmændene stadig ikke 

betaler, sender jeg sagerne ind i 

vores juridiske afdeling, hvor en 

advokat overtager. 

I mellemtiden er der udbrudt 

Corona og alt står stille og først 

i oktober 2022 får lastbilvogn-

manden en udeblivelsesdom, 

fordi han ikke møder op i retten, 

og skal betale 20.267 kroner til 

chaufføren plus 5.500 i sagsom-

kostninger. Den anden vognmand 

skal betale 27.484 kroner plus 

renter til chaufføren plus sagsom-

kostninger på i alt 20.500 kroner.

Lastbilvognmanden får en frist 

på fire uger til at få sagen prøvet 

igen, hvis der er en god forklaring 

på, hvorfor han udeblev fra rets-

mødet. Den mulighed benytter 

lastbilvognmanden sig dog ikke 

af. I stedet vælger han på et se-

nere tidspunkt at henvende sig til 

Østre Landsret, fordi han mener, 

det er uretfærdigt, at han har fået 

en udeblivelsesdom. Landsret-

ten afviser dog at behandle en 

udeblivelsesdom, som der ikke 

er reageret på over for byretten 

inden for den givne vejledning 

med en frist på fire uger. Altså er 

der ingen anke ankemulighed,” 

fastslår Bo Weye.

Tvivlsom overenskomst
3F - Københavns Chauffører får 

undervejs i sagen tilsendt den 

overenskomst, som vognmænde-

ne anvender. Det er en overens-

komst mellem Vognmandsfore-

ningen TC 2005 og Foreningen 

Danske Taxichauffører FDT. 

“Overenskomsten er stort set 

indholdsløs og indeholder kun en 

tekst om, at chaufføren skal have 

50 procent i løn og sygedagpen-

ge ved sygdom. Den opfylder slet 

ikke paragraf 10 i taxiloven, selv 

om den træder i kraft i september 

2018, som jo er efter den nye 

taxilov for længst er trådt i kraft.

Aftalen er ikke underskrevet fra 

chaufførsiden, men der står anført 

nogle ukendte navne på dem, der

skulle have underskrevet, samt en 

del kendte navne på flere Dantaxi-

vognmænd, som efter min me-

ning, burde være klogere end at 

fortsætte med at anvende et så 

ringe stykke papir efter en ny 

taxilov for længst er trådt i kraft. 

Vi vælger dog fra 3F ikke at forfølge 

den del af sagen, da en bøde på 

35.000 kroner kun vil tilfalde stats-

kassen”, forklarer Bo Weye videre.

Chauffører skal 
kompenseres
Bo Weye henviser til en faglig vold-

gift fra 2003 i Kolding, hvor det 

bliver fastslået, at der ikke må 

nedreguleres i afregningsgrund-

laget uden at chaufføren får en 

kompensation. En kendelse, som 

flere gange siden er anvendt i 

sager, hvor 3F hver gang har fået 

medhold.

Bo Weye finder det meget 

besynderligt, at der på sociale 

medier bliver skrevet så meget 

om Dantaxi-rabatter og kun en 

enkel chauffør finder vej til 3F og 

får medhold i sit krav.

“Jeg håber med denne sag, 

at endnu flere får øjnene op for, 

hvad der sker af ulovligheder, når 

vognmænd stadig ansætter folk 

på 50/50 og Dantaxi fratrækker 

kunderabat på taxameterprisen 

uden at kompensere chaufførerne”, 

fastslår Bo Weye og konkluderer:

”Sagen er vigtig, fordi den én 

gang for alle nu viser, at afløn-

ning på en fifty-fifty ordning ift. til 

rabatter er ulovligt.

Samtidig viser den også os alle 

sammen, at det i virkeligheden er 

tredje part, som er de reelle ejere. 

Den viser, at den selvstændige 

vognmand i dag er reduceret til 

en sagesløs underleverandør. 

Taxivognmænd har ingen indfly-

delse på deres egen forretning, 

da det suverænt er kørselskonto-

ret, der bestemmer pris, rabatter, 

ture og kunder". 

Taxiloven skal overholdes
"Dantaxi har ingen kommenta-

rer til den konkrete sag, men i 

Dantaxi har vi naturligvis en klar 

forventning om, at vognmænd 

i Dantaxi overholder taxilovens 

bestemmelser herunder §10.

For at sikre dette har vi f.eks. 

over hele landet afholdt informa-

tionsmøder for vognmænd om 

emnet. Det er et arbejde, der 

fortsat pågår.   

Vi foretager løbende stikprø-

vekontrol for at kontrollere, at 

vognmænd tilsluttet Dantaxi lever 

op til lovens bestemmelser", lyder 

det i en kommentar fra Rasmus 

Krochin, som er Communication 

Manager i Dantaxi.
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Der skal gøres noget ved mang-

len på taxaer i provinsen, lyder et 

forslag fra Liberal Alliance, der vil 

lokke Uber tilbage til Danmark. 

Det skriver flere medier.

Tilbage i 2017 blev Uber 

smidt ud af Danmark. Nu mener 

Liberal Alliance, at den amerikan-

ske kørselstjeneste skal kunne 

komme tilbage på forsøgsbasis 

i landdistrikterne. Det skriver 

Mobilitywatch med baggrund i 

et interwiev med transport- og 

landdistriktsordfører for LA, Jens 

Meilvang.

Ifølge ham er manglen på 

taxaer mange steder i provinsen 

nemlig så stor, at man bør se 

på alternative tiltag for at løse 

udfordringen og her kan Uber og 

lignende tjenester være løsnin-

gen, mener han.

LA vil genoplive Uber i 
landdistrikterne

LA-ordføreren mener ikke, 

at ufleksible flextur-ordninger er 

optimale løsninger.

Dansk PersonTransport 
advarer mod Uber
I Dansk PersonTransport advarer 

de kraftigt mod at komme med 

snuptagsløsninger som at lempe 

på taxireglerne for at give plads til 

virksomheder som Uber på det 

danske marked. På organisatio-

nens hjemmeside advarer Trine 

Wollenberg, Vicedirektør i DPT, 

mod snuptagsløsninger som en 

genintroduktion af Uber, der ikke 

vil gavne danskerne ude i land-

distrikterne. 

“Sidst Uber var i Danmark 

kørte de alene i Hovedstadsom-

rådet, hvilket også er tilfældet i 

andre europæiske lande, hvor 

Transport- og landdistriktsordfører Jens Me-
ilvang vil have Uber tilbage trods de mange 
sager om f.eks. skattesnyd og problemer med 
sikkerheden for brugerne. (Foto: Marie Hald)

Uber også kun fungerer i stor-

byerne. Uber har til de danske 

medier oplyst, at de har kørt 

forsøg i to forstæder til henholds-

vis München og Berlin, men disse 

forsøg er efter vores oplysninger 

skrinlagt igen, ligesom forstæ-

derne næppe kan betegnes som 

et landdistrikt”, konkluderer Trine 

Wollenberg. Hun ser i stedet frem 

til regeringens planlagte evalu-

ering af taxiloven, herunder at se 

på taxidækningen i landdistrik-

terne hvor Dansk PersonTransport 

skal i dialog med alle folketingets 

partier.

Kommuner har flere 
muligheder
I Dansk PersonTransport peger de 

på, at en kommune har mulighed 

for at lave et udbud af taxikørsel. 

Derudover kan man også se på 

udbuddene for den offentlige 

kørsel i kommunerne for på den 

måde at skabe et grundlag for at 

drive en taxiforretning i en kom-

mune

Hurtig overtagelse - fra dag til dag

Kontakt TAXI Flex & BUS Danmark •  49 26 26 26 • mobil 31 17 19 21 • taxi@verting.dk

Vil du være Taxi- eller Flexvognmand 

Vi har et ApS indeholdende en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport klar til 
overtagelse.

Tilbuddet gælder alle - uanset hvem du er og hvor du vil køre.
Vælg selv, om du vil have din egen forretning eller blive tilsluttet et kørselskontor.

Lovmæssigt krav om egenkapital på 40.000 kr.



2,0 

bilbud.dk

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

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

Trustpilot

Tesla Y til nye priser

På lager til omgående levering
Det nye batteri med 533 km I wltp i stedet for 504 km! amd ryzen, 
4 års fabriksgaranti eller 80.000 km. Tesla garanti på batteri og drivlinie 
indtil 192.000 km eller 8 år, 11 kw ac ladning (8 timer & 15 min) 250 
kw DC ladning (27 min / 10% - 80%)! Masser af udstyr!

Leasingydelse pr. mdr. kr. 5.676,- ekskl. moms, førstegangs ydelse 
kr. 54.375,- ekskl. moms, løbetid 36 mdr. 

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.

Pr. mdr. kr. 5.676-



I forbindelse med den nye taxilov 

af 2018, har man politisk beslut-

tet, at alle kørselskontorer skal 

være tilsluttet et fælles klagenævn. 

DPT, DI Transport og Dansk Erhverv 

har efter sigende, påtaget sig 

opgaven med at oprette et sådant 

klagenævn.

Vi er en del mindre kørsels-

kontorer med 1-3 biler tilknyttet, 

som har valgt at oprette et min-

dre kørselskontor, fordi vi ikke 

ønsker at være en del af de store, 

kapitalfondsejede selskaber med 

meget dyr pladsleje og fordi vi 

ønsker at servicere de lokale kun-

der i yderområderne. Vi har en 

væsentlig mindre omsætning og 

egenkapital, da det ofte er vogn-

manden selv, der kører taxierne.

Et kørselskontor som f.eks. 

Dantaxi har i omegnen af 1.500 

taxier tilknyttet, som ugentlig be-

taler en høj pladsleje, for at få kør-

sel fra Dantaxi. De har en meget 

høj omsætning og egenkapital.

Alle kørselskontorer fik i for-

året 2022 tilsendt en faktura på 

kr. 10.000 med beskrivelsen 

”opstartsgebyr vedr. Klagenævn 

for Taxi” Intet følgebrev eller for-

klaring på, hvad fakturaen dæk-

kede over. Der var ingen af os, 

der på forhånd var blevet varslet, 

at man var i gang med at oprette 

et klagenævn for taxi og at der 

ville være omkostninger forbun-

det med det. Vi var heller ikke på 

noget tidspunkt blevet inddraget 

i processen eller opfordret til at 

Åbent brev til Trine Wollenberg DPT, 
DI Transport, Dansk Erhverv, Færdselsstyrelsen, 
Transportministeren og samtlige 
transportordførere.

komme med forslag til hvordan 

et sådant klagenævn, kunne ud-

formes.

fortsættes næste side
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Af Iben Juhl Pedersen, Juhls Taxa, Sønderborg.

Iben Juhl foreslår en anden fordelingsmodel, hvor man fordeler udgifter til både opstart og drift efter antal af tilsluttede 
biler, eller på muligheden for at oprette et separat klagenævn for de mindre kørselskontorer.



Forståeligt nok, var vi flere der 

reagerede på den fremsendte 

faktura, da kr. 10.000 for os er 

mange penge. Det er nogenlunde 

en hel uges omsætning for flere 

af os. Vi fremsendte et fælles kla-

gebrev til Trine Wollenberg DPT, 

DI Transport og Dansk Erhverv, 

hvor vi ytrede vores utilfredshed 

med fordelingen af opstartsgeby-

ret og den manglende gennem-

sigtighed i de fremtidige driftsom-

kostninger. Vi havde svært ved at 

acceptere at alle kørselskontorer

blev opkrævet samme beløb 

uanset om der var 1,3 eller 1.500 

biler tilsluttet. Vi opfordrede til, at 

fordelingen af opstartsgebyr samt 

fremtidig drift, blev fordelt procent-

vis efter antal at tilsluttede biler.

Vi blev desværre ramt af en 

larmende tavshed. Eneste ”svar” 

vi fik var via branchens medie Taxi 

Danmark, hvor beskeden lød ”at 

man lyttede til os”. Ingen af os fik 

et svar eller en afklaring fra oven-

nævnte, selv om vi rykkede for 

svar flere gange.

Vi tillod os at kontakte Færd-

selsstyrelsen for at undersøge 

muligheden for, at oprette et 

klagenævn for de mindre kørsels-

kontorer. Her blev vi også mødt af 

tavshed.

Inden for den sidste uges tid, 

har vi fået tilsendt en rykker på de 

kr. 10.000 da vi valgte ikke at 

betale, før vi havde fået en afkla-

ring på vores klage. Den har man 

valgt at overhøre og kræver fort-

sat beløbet betalt. Flere af os har 

kontaktet Trine Wollenberg for en 

forklaring. Der kom nedenstående 

svar:

”Som du ved, har alle kørsels-

kontorer uanset størrelse, pligt til 

at være tilsluttet et klagenævn for 

taxi. Da der i forvejen ikke var et 

klagenævn, da kravet blev indført, 

er klagenævnet blevet etableret 

med hjemmeside, klagesystem 

m.v. Derfor er der etableringsom-

kostninger og omkostninger blot 

til at drive selve klagenævnet, uan-

set hvor mange klager, der kom-

mer og antallet af kørselskontorer. 

De omkostninger, der er til at 

etablere klagenævnet og holde 

det kørende, har stifterkredsen 

(DI Transport, Dansk Erhverv og 

DPT) valgt at fordele ligeligt blandt 

alle kørselskontorerne, da kravet 

i taxiloven er ens for alle, hvilket 

også er tilfældet for reglerne om 

dataopsamling og systemrevision. 

For 2022 er der faktureret 10.000 

kr. pr. kørselskontor, som skal 

dække etableringen af nævnet 

og de faste omkostninger til klage-

nævnet. Derudover er der om-

kostninger, som kan henføres til 

behandling af klager. De omkost-

ninger vil blive fordelt blandt de 

kørselskontorer, som har klagerne".

Omkostninger til sagsbehand-

ling af sagerne vil blive fordelt til 

de kørselskontorer der har klag-

erne, men opstartsgebyret er 

stadig kr. 10.000. Èn af os, havde 

fået svaret, at så kunne vedkom-

mende blot melde sig ind under 

et af de større kørselskontorer, så 

kunne beløbet spares.

De mindre kørselskontorer vil 

højst sandsynligt aldrig få eller 

have en sag i et kommende kla-

genævn, da vores kunder blot vil 

klage direkte til os eller holde op 

med at bestille en taxi hos os.

En opkrævning på kr. 10.000 

er det, der kan få nogle til at op-

give at drive kørselskontor i yder-

områderne.

Vi stiller derfor spørgsmålet; 

er hele dagsordenen at lukke de 

mindre kørselskontorer, fordi man 

ønsker 1-3 store selskaber til at 

styre taxibranchen i hele landet?

Vi opfordrer endnu en gang 

Trine Wollenberg og resten af sty-

regruppen bag klagenævnet samt 

transportministeren og ordførerne 

til at kigge på en anden forde-

lingsmodel, hvor man fordeler 

udgifter til både opstart og drift 

efter antal af tilsluttede biler, eller 

på muligheden for at oprette et 

separat klagenævn for de mindre 

kørselskontorer.

Den model vi er blevet ”tilbudt” 

er en unfair model. 

På vegne af de mindre kørsels-

kontorer i Danmark, Iben Juhl 

Pedersen, Juhls Taxa, Sønderborg.
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datalogistic.eu  
Lundvej 14
DK-8800 Viborg

Oluf Olsen: 
olsen@datalogistic.eu 
+ 45 5050 5107

Niels Kaae: 
niels@datalogistic.eu 
+45 5388 5107

Kira Scheffmann: 
kira@datalogistic.eu 
+45 5363 5107

datalogistic.eu 
Det’ er da logisk!

➢➢  Godkendt Flex-leverandør
➢➢ Modtager ture og alle beskeder fra Flex
➢➢  Anvender Android mobiltelefon eller tablet
➢➢ Du kan bruge samme system til både taxi- og flexkørsel
➢➢ Også mulighed for ren flexkørsel
➢➢ Dækker alle aftaler af flexkørsel
➢➢ Sende beskeder til vognene 
➢➢ Og meget andet
➢➢ Kombiner det med vor Speed-IT flådestyring

Flex-IT - intelligent system til flex
Passer til dig, dine chauffører og vogne

Månedspriser pr. vogn
01-20 vogne     71,00 kr.
21-50 vogne     61,00 kr.
51 vogne og opefter    51,00 kr.

Kontakt os, vi er klar, er du?

Det koster gratis at komme i gang. 
Det bedste Flex-system der passer til dig og firmaet.

Med datalogistic.eu Flex-IT i baglommen kører du i den 
rigtige retning. Ingen skjulte omkostninger, men hjælp til 
at komme i gang. Du kan stoppe med en måneds udgang. 



Cabonline tilbyder
Nyetablerede ApS-selskaber 

indeholdende taxi-tilladelse, 
med overtagelse fra dag til dag.

Vi er tillige behjælpelige med at 
oprette erhvervskonto.

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

Nye El-biler og hybridbiler
uden udbetaling
Bl.a. Skoda Enyaq IV og VW ID.4. 

Fra 1.3.2023 er vi leveringsdygtige i Toyota BZ4X Active.
Alle med stort batteri.

Nu er vi også leveringsdygtige i VW ID.5

Samtlige biler finansieres med nul kroner i udbetaling.

Vi køber gerne din 

brugte taxi og 

indfrier restgælden



Et nyt samarbejde mellem Nord-

jyllands Trafikselskab (NT) og 

Aalborg Kongres & Kultur Center 

(AKKC) skal forsøge at flytte nogle 

af de kommende to måneders 

10.000-vis af kulturkunder væk 

fra bilen og nudge dem til at tage 

en bus eller et tog til koncerten. 

Og det endda til specialpris under 

kampagnen ”Sammen om en 

grønnere kultur”.

Med en kulturbillet til tog og 

bus kan 20.000 kulturpublikum-

mer til koncerter med f.eks. Jonah 

Blacksmith, Den Grå Side, Tobias 

Rahim, Smokie eller Anders Mat-

thesen lade bilen stå og begynde 

live-oplevelsen allerede, når turen 

går mod Aalborg. Bilen til og fra 

en kulturoplevelse kaster både 

ret meget CO2 og forurenende 

partikler af sig, og som Nordjyl-

lands store koncerthus, så har 

AKKC i bæredygtighedsarbejdet 

kastet noget fokus på at bidrage 

til en reduktion af de to miljøbela-

stende områder i Aalborg midtby.

“Det er simpelthen så dejligt, 

allerede under transporten at kun-

ne fokusere på den liveoplevelse, 

der venter forude i stedet for at 

have ansvaret for rattet, parkering, 

kø, betaling og andre ting, der 

knytter sig til, at du selv kører. Vi 

læner os jo nærmest op ad trafik-

knudepunktet for bus og tog på 

Kennedy Plads i Aalborg midtby 

og det tager kun et par minutter 

fra koncertsalen. Og bruger vores 

Nyt samarbejde i Nordjylland skal 
flytte kulturkunder til bus og tog

kulturgæster offentlig transport, så 

sparer de også byen for biler og 

kloden for lidt CO2 og bliver så 

også en lille hverdagshelt”, fortæl-

ler Jan Kvistborg, bæredygtigheds-

chef i AKKC.  

Samarbejdet med NT betyder, 

at man i to måneder tester, hvad 

der sker, når man sætter ind med 

en stærk påvirkning overfor kultur-

publikummet. Og gerne fordi det 

på alle måder er en god oplevel-

se at bruge offentlig transport.

 Kulturbilletten som NT sælger 

via appen NT Billet eller på hjem-

mesiden NTbillet.dk under Spe-

cialbilletter koster 60 kr. for en 

returbillet og det giver økonomi-

ske fordele uden for Storaalborg 

og jo længere væk man kommer 

fra i Nordjylland, desto mere er 

der sparet.

Kampagnen for at flytte kultur-

gæster fra bil til tog og bus, er 

dog også rettet mod de fordele, 

det giver: Lad bilen stå og prøv 

noget nyt hvis du skal til AKKC’s 

kulturforestillinger i marts og 

april! Prøv at slippe for at lede 

efter en parkeringsplads, nyd en 

ekstra drink til koncerten, sid og 

flet fingre, have øjenkontakt når 

i snakker, slap af og nyd turen 

uden rattet i hænderne - med 

andre ord, lad andre køre for dig - 

du kan få privatchauffør på!

“Det er vores erfaring med 

den her type samarbejder, at 

nordjyder, der ikke tidligere har 

opfattet vores busser og tog som 

et alternativ til bilen, får øjnene 

op for, at den gode oplevelse al-

lerede starter i bussen eller toget. 

Det er både praktisk og rigtig hyg-

geligt at rejse sammen og sidst 

men ikke mindst, så bidrager det 

til den grønne dagsorden”, siger 

Mette Henriksen, Chef for Kunder 

& Salg i NT.

Efter de to måneder indsats 

evaluerer NT og AKKC resulta-

terne og håbet er, at erfaringerne 

kan danne grundlag for en mere 

varig løsning i AKKC men også for 

andre kulturinstitutioner i Aalborg 

og NT’s øvrige dækningsområde.
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SKAL DIN NÆSTE  
TAXI OGSÅ VÆRE EN  
COROLLA TOURING SPORTS ?

DER ER HYBRID, OG DER ER TOYOTA HYBRID. Rummelig velkørende 5-dørs hybridbil, der kører op  
til 22,2 km/l ved blandet kørsel
• Fås med 140 og 195 hk
• Automatgear 
• Lader sig selv under kørsel – skal aldrig lades op
• Bagagerumskapacitet op til 596 liter

Få mere information hos din lokale Toyotaforhandler.

Brændstofforbrug v/bl. kørsel 21,2-22,2 km/l. CO2-udslip 101-107 g/km. Modellen er vist med ekstraudstyr. Se mere på toyota.dk 



Danske bilister er 
ikke meget for smalltalk
En spørgeskemaundersøgelse fra 

Vejdirektoratet viser, at 4 ud af 

10 danskere foretrækker at være 

alene i bilen, når de kører, frem 

for at smalltalke med folk, de ikke 

kender. Det er ærgerligt, for der er 

meget at vinde for klima, penge-

pung og samfundsøkonomi, når 

man kører sammen.

9 ud af 10 danskere har aldrig 

tilbudt andre eller selv benyttet 

sig af samkørsel, selvom sam-

kørsel kan gøre en stor forskel i 

forhold til at mindske trængslen 

på vejene, spare penge i privat-

økonomien og skåne klimaet. 

Det viser en spørgeskemaunder-

søgelse, som analyseinstituttet 

Kantar Gallup har foretaget for 

Vejdirektoratet.

Som begrundelse for ikke at 

gøre brug af samkørsel svarer 41 

procent, at de foretrækker at være 

alene i bilen, mens 36 procent 

finder det mindre fleksibelt og 

26 procent fortæller, at de er 

decideret utrygge ved at køre bil 

med fremmede.

Blandt de respondenter, som 

foretrækker at køre alene, svarer 

53 procent, at de ganske enkelt 

ikke har lyst til at være sociale, når 

de kører bil.

Afdelingsleder Andreas 

Egense, Vejdirektoratet, siger:

”Jeg kan godt forstå, at mange 

danskere foretrækker at være 

alene, når de kører bil, men 

det er ærgerligt, for solobilister 

belaster klimaet, pengepungen 

og kapaciteten på vejene. Vi ved, 

at der siden 2010 er kommet 

31 procent flere personbiler på 

vejene, og vi har aldrig haft flere 

biler per indbygger i Danmark 

end i dag. Og måske er en del 

af forklaringen, at vi ikke orker at 

være sociale, når vi sidder i bilen. 

Der er ellers mange gode grunde 

til at give et lift til en kollega, 

naboen eller endda én, man slet 

ikke kender, der skal samme vej. 

Man halverer turens CO2-aftryk 

og udgifter til brændstof, når man 

er to og allerede dér er det en 

gevinst for klimaet og privatøko-

nomien. Men det kan måske 

også blive en hyggeligere køretur, 

når der er nogen at snakke med, 

også selvom det kan kræve en 

smule overvindelse, særligt første 

gang man åbner bildøren for en 

køremakker eller selv skal forsøge 

sig som passager”.

I forbindelse med kampagnen 

”Hvorfor ikk’ følges, når vi skal 

samme vej?” har Vejdirektoratet 

lavet en samkørselsimulator, 

hvor man kan få testet sine 

evner inden for samtalekunsten 

smalltalk. Simulatoren blev taget i 

brug til Kulturnatten i København 

i efteråret 2022, hvor både børn 

og voksne udfordrede sig selv og 

hinanden i at holde en sam-

tale kørende i tre minutter uden 

pause. Afdelingsleder Andreas 

Egense siger:

”Samkørselsimulatoren var ret 

interessant at afprøve, for der er 

mange, som helt umiddelbart 

giver udtryk for, at det er grænse-

overskridende at skulle tale med 

en fremmed. For hvad skal man 

dog tale om? Men når folk satte 

sig i simulatoren, gik det over stok 

og sten med diskussioner om 

alt fra sport og mad til tv-serier. 

Eksperimentet viser, at når man 

samkører, er der en overhængen-

de risiko for, at man lærer noget 

nyt og møder nogle spændende 

mennesker – måske endda 

nogen, som har et helt andet 

udgangspunkt end en selv. Og 

hvis man hellere vil bruge turen 

til og fra arbejde på at slappe af i 

stilhed, forberede sig på et møde 

eller læse, så er det jo altid noget, 

man kan aftale på forhånd med 

sin køremakker”.

I spørgeskemaundersøgel-

sen svarer 25 procent, at det 

motiverer dem, at man kan spare 

penge på at køre sammen, mens 

19 procent peger på muligheden 

for at passe på miljøet og redu-

cere CO2-udledningen som den 

bedste begrundelse for at give 

samkørsel en chance. Undersø-

gelsen baserer sig på interviews 

med 1.124 danske bilister over 

18 år.
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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

El minibus 

Vejstruprød BusImport   •  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

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

Maxus e-Deliver 9
Fra kr. 695.000,- 

eksl. moms         

B



Fremtidens grønne bane får mas-

ser af nye spor i 2023.

På visse strækninger hastigheds-

opgraderes sporene, så togene kan 

køre hurtigere i fremtiden. 

Arbejdet med at forny hoved-

strækningen mellem landsdelene 

har været i gang siden 2021, hvor 

Banedanmark blandt andet har 

fornyet sporene på Danmarks 

travleste jernbanestrækning mel-

lem København og Høje Taastrup 

og ombygget og fornyet sporene 

på Slagelse Station. 

I 2023 arbejdes der med at 

forny og vedligeholde sporene 

flere steder på hovedstrækningen: 

• Roskilde-Ringsted 

• Slagelse-Korsør 

• Nyborg-Odense 

• Fredericia-Vejle 

Sporfornyelsesprojekterne vil på-

virke togtrafikken på hovedstræk-

ningen fra april til september. Ar-

bejdet gennemføres blandt andet 

i forårets helligdagsweekender 

og i sommerferien, ligesom der i 

perioder kun arbejdes i et spor ad 

gangen. Alt sammen med henblik 

på at genere pendlere og togpas-

sagerer så lidt som muligt. 

Nyt signalsystem giver nye 
muligheder og flere tog til 
tiden
Også i 2023 ruller det nye 

digitale signalsystem ud på flere 

strækninger. I begyndelsen af 

april kobles den nye bane mel-

lem København og Ringsted via 

Køge Nord på det nye digitale 

signalsystem.

Når de nye signaler tages i 

brug, bliver det samtidig muligt 

at koble den ny bane mellem 

København og Ringsted sammen 

med Lille Syd mellem Køge og 

Næstved, der overgik til det nye 

signalsystem i 2021. Det giver 

mulighed for nye effektive tog-

forbindelser fra Sydsjælland til 

København. 

Også i Jylland er der fuld gang 

i udrulningen af det nye signalsy-

stem. Sidste år blev der slukket 

for de gamle analoge signaler langs 

jernbanen på tværs af Jylland fra 

Holstebro i vest til Skanderborg og 

Vejle i øst, hvor togene nu kører 

med det nye digitale signalsystem. 

I år rulles det nye digitale sig-

nalsystem ud på strækningen fra 

Esbjerg over Skjern til henholdsvis 

Holstebro og Herning.  Det nye 

signalsystem vil på sigt give færre 

signalfejl, flere tog til tiden og 

bedre trafikinformation.

Strøm til fremtidens 
grønne jernbane
I disse år gøres jernbanen klar til 

fremtidens klimavenlige eltog, som 

kører på strøm fremfor diesel. Og

nogle steder er fremtidens grønne 

jernbane allerede ankommet. 

I slutningen af 2021 rullede de 

første eltog ind på Næstved Sta-

tion og i 2023 bliver det muligt at 

køre eltog hele vejen til Vording-

borg Station. 

I Jylland er der fortsat fuldt tryk

på elektrificeringen af hovedstræk-

ningen mellem Fredericia og Aal-

borg. På den sydlige del af stræk-

ningen er arbejdet nu så langt, 

at man er begyndt at opsætte 

master til de kørestrømsledninger, 

der skal forsyne fremtidens tog 

med strøm. 

Og længere nordpå fortsætter 

de forberedende arbejder, hvor 

der blandt andet skal gøres plads 

til kørestrømsanlæggene under 

de mange jernbanebroer. Det 

arbejde fortsætter for fuldt tryk i 

de kommende år og planen er, at 

de nye moderne eltog kan køre 

ind på stationerne i Aarhus og 

Aalborg i slutningen af 2026.  

Ny sydlig jernbanekorridor 
ved København
Som et led i aftalen om Infrastruk-

turplan 2035 skal Ny Ellebjerg 

Station i fremtiden være et nyt 

trafikknudepunkt i København ved 

navn København Syd. Arbejdet 

begynder i efteråret 2023, hvor 

Metroselskabet og Banedanmark 

går i gang med at etablere en ny 

tunnelforbindelse samt perroner 

til Øresundstog på Ny Ellebjerg 

Station. Projektet er en del af 

planerne om en ny sydlig jernba-

nekorridor udenom Københavns 

Hovedbanegård og indbefatter 

også en udvidelse af Kastrup 

Lufthavn St. som udføres af Sund 

& Bælt. 

Ny jernbane til Europa 
tager form
Som led i etableringen af den 

faste forbindelse under Femern 

Bælt opgraderer Banedanmark 

jernbanen fra Ringsted ned mod 

den kommende tunnel. Ringsted-

Femern Banen er et af danmarks-

historiens største anlægsprojekter 

og jernbanen bliver en grøn og 

direkte linje til resten af Europa, 

Nye spor til 
fremtidens 
grønne bane

fortsættes næste side
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som bidrager til den grønne om-

stilling på transportområdet. Når 

banen er klar, vil det være muligt 

at køre med eltog fra København 

til Hamborg på ca. to en halv 

time. Til gavn for både klima, 

trængsel og mobilitet.

Første del af opgraderingen 

mellem Ringsted og Nykøbing 

Falster står allerede klar og sidste 

år gik Banedanmark i gang med 

anden fase af projektet mellem 

Nykøbing Falster og Femern Bælt-

forbindelsen.

I forbindelse med det igang-

værende arbejde bliver det gamle 

spor hen over Lolland fjernet, og 

der etableres i stedet en ny cirka 

30 kilometer lang dobbeltsporet 

bane samt en helt ny station syd 

for Holeby.

 I foråret 2023 begynder 

Banedanmark blandt andet på 

arbejdet med en ny enkeltsporet 

jernbane-klapbro over Guldborg-

sund. Broen vil blive placeret syd 

for den eksisterende bro, Kong 

Frederik IX's bro, hvor der i dag 

er et enkelt spor. På sigt kom-

mer der også en ny supplerende 

jernbanebro over Prinsholmvej på 

Falster.

Forligspartierne bag aftalen om 

Infrastrukturplan 2035 fordelte 

i februar 50 millioner kroner til 

grønne tiltag i den kollektive trafik.

Som en del af Infrastrukturplan 

2035 er der afsat 250 millioner 

kroner i en pulje til at mindske 

udledningen fra den kollektive 

trafik. 

Puljen løber over perioden 

2022 til 2026, og forligspartierne 

50 millioner til grønne 
busser og grøn flextrafik

kan årligt udmønte 50 millioner 

kroner. 

Fra puljen kan der ydes støtte 

til merudgifter i forbindelse med 

omstilling af regionale busruter til 

nulemissionsbusser og flextrafik 

til nulemissionsbiler og der ydes 

støtte til omkostninger til ladein-

frastruktur.

Parterne bag infrastrukturafta-

len har netop tildelt de første 50 

millioner kroner til otte forskellige 

projekter, der dækker omstilling 

af buslinjer til nulemission og 

elektrificering af busdrift, herunder 

etablering af ladeinfrastruktur.
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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! 



Bliv vognmand hos DRIVR 
fra dag til dag

Vi har en færdigmonteret 
brintbil og en taxitilladelse 

i et ApS klar til dig!

Lige nu har vi færdigmonterede brintbiler klar til levering og
anpartsselskaber indeholdende en taxitilladelse

Det betyder, at du nærmest fra dag til dag kan komme i gang 
med din egen vognmandsforretning og køre som 

taxivognmand hos DRIVR

Kontakt OWNR Manager, Kenn Hansen på tlf. 26353534 
eller ownr@drivr.com



Der har været stor kapacitetsman-

gel i flextrafikken pga. øget aktivi-

tet og færre vogne til rådighed. 

Direktionen i Midttrafik besluttede 

derfor i december 2022 at ændre 

vilkårene for Flextrafik med om-

gående virkning frem til midten af 

marts 2023.

Overholdelse af servicemål
Flextrafik har hen over efteråret 

2022 haft tiltagende problemer 

med at leve op til målene for ret-

tidighed og telefonbesvarelse. 

Rettidighed på aflevering og af-

hentning er særligt et problem 

i forhold til Patientbefordringen, 

hvor overskridelse af afleveringen 

ift. "senest fremme" kan betyde 

aflyste undersøgelser og dermed 

frustrerede patienter og spild af 

sygehusets ressourcer. For sen af-

hentning kan betyde, at patienter 

efter endt behandling skal vente 

længe på at komme hjem.

Årsagen til udfordringerne
Der er flere årsager til udfordrin-

gerne: Kørselsomfanget i Flextrafik 

Midttrafik håber kapacitets-
problemer forsvinder fra midt i 
marts

er nu oppe på samme niveau som 

før Corona. Kapaciteten af vogne 

er på ca. 90% af det normale.

Flexvariabel-vogne stilles i 

mindre grad end hidtil til rådighed, 

hvilket blev forstærket i december. 

Garantivogne er i stigende om-

fang ikke i stand til at leve op til 

kontrakterne bl.a. pga. mangel på 

chauffører. Omfanget af bod er 

støt stigende, hvilket giver Midttra-

fik nogle indtægter på bod, men 

øger ikke kapaciteten.

Der er også sygdom blandt 

chauffører og derfor bliver nogle 

vogne afmeldt med kort varsel.

Sydtrafik og Fynbus har også 

problemer med kapaciteten, så 

selvom Midttrafik, Sydtrafik og 

Fynbus normalt kan bruge hin-

andens vogne, kan de to andre 

selskaber ikke hjælpe Midttrafik.

Med højere kørselsomfang 

og lavere kapacitet - ikke mindst 

aflysninger/ændringer i sidste 

øjeblik, skal mere "håndholdes" i 

Midttrafiks trafikstyring, hvilket er 

svært at håndtere med de tilgæn-

gelige ressourcer. 

fortsættes næste side
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Terndrup Taxa og Turistbusser 

har overtaget Østergaards Biler i 

Hjallerup.

Købet betyder, at ægteparret 

Maybritt Toft Pedersen og Kenny 

Thygesens vognmandsforretning 

vokser med yderligere 83 køre-

tøjer oven i de i forvejen ca. 250 

køretøjer, som Terndrup Taxa og 

Turistbusser består af. Personale-

Terndrup Taxa og 
Turistbusser har overtaget 
Østergaards Biler

staben vokser til ca. 380 medar-

bejdere.

Terndrup Taxa og Turistbus-

ser blev startet i 1983 af Kenny 

Thygesens far og da ægteparret 

overtog forretningen i år 2000 var 

der kun fem biler.

Østergaards Biler er ligeledes 

med tiden blevet videreført af en 

nyere generation, da brødrene 

Henrik og Peter Østergaard i sin 

tid overtog styringen af famile-

foretagendet, som blev etableret 

i 1962.

På lang sigt er løsningen større 

kapacitet. Den kommer først 

omkring medio marts 2023, når 

de nye kontrakter fra 1. marts er 

kørt ind.

Prioriteringsrækkefølge
Kørselstyperne i Flextrafik prio-

riteres på flg. måde: 

1. Patientbefordring

2. Institutionskørsel

3. Handicapkørsel

4. Anden kørsel, herunder 

   Flextur, Flexbus og Plustur

Måtte situationen udvikle sig i 

negativ retning, har direktionen 

mulighed for også at forkorte 

driftsdøgnet for Flextur til fx kl. 

8-20, så Flextur ikke "konkurre-

rer" med især Patientkørsel om 

morgenen og Handicapkørsel 

om aftenen. Et sådant tiltag vil 

kun blive gennemført, hvis det er 

strengt nødvendigt.

Øvrige tiltag der arbejdes side-

-Midttrafiks telefonlinjer, så især 

vognmænd og chauffører nem-

mere kan komme igennem og 

dermed ikke forsinker kørslen ved 

problemer.

Patientbefordring ved Region 

Midtjylland opfordres til at bestille 

hjemkørsel i bedre tid, så disse 

ture lægges ind, inden Flexture 

bliver planlagt.
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Danmark får et nyt landsdækkende 

fjernbuskoncept med 160 af-

gange mellem 19 danske byer.

Fra den 30. marts kan du køre 

med VIKINGBUS’ nye fjernbus-

selskab, Fleet! Fleet kommer til at 

køre dagligt mellem landets stør-

ste byer og ugentligt kommer der 

mere end 160 afgange fordelt på 

19 byer. Og flere byer kommer 

løbende til.

Fleet tilbyder en strømlinet 

digital kundeoplevelse gen-

nem Fleet Bus-appen samt en 

moderne rejseoplevelse, der tager 

udgangspunkt i vores kommende 

kunders behov og deres ofte 

spontane adfærd. Derfor har vi 

med vores fleksible ruteplanlæg-

ning gjort det muligt for vores 

VIKINGBUS 
etablerer fjernbus
koncept

kunder at være spontane, da vi 

ved, at livets store og små øje-

blikke ikke altid kan planlægges 

flere uger i forvejen, hedder det 

på selskabets hjemmeside.

”Den største forskel på Fleet 

og de eksisterende fjernbus-

selskaber er, at vi kan tilbyde en 

fleksibilitet, der i høj grad passer 

til tiden. Så længe kunderne 

booker billet 24 timer inden 

afrejse, er de sikret en plads. Vi vil 

med andre ord give vores kunder 

noget af det, de efterspørger aller-

mest; nemlig friheden til at være 

spontan og booke en billet til en 

konkurrencedygtig pris i sidste 

øjeblik”, fortæller adm. direktør i 

VIKINGBUS, Thomas Wandahl.

En større renovering af Kronprins 

Frederiks Bro i Frederikssund bety-

der, at Vejdirektoratet lukker broen 

for vejtrafik fra den 13. marts til og 

med den 26. april.

Renoveringsprojektet består 

blandt andet i at udskifte og op-

gradere en række af broklappens 

komponenter, så færre af dem 

kræver løbende vedligehold.

De mekaniske og elektriske dele 

på Kronprins Frederiks Bro træn-

ger til en grundig renovering, for 

at broen kan holde mange år 

endnu. Derfor går Vejdirektoratet 

nu i gang med et længerevarende

vedligeholdelsesarbejde på broen, 

som vil foregå i både 2023 og 

2024. I første omgang gør arbej-

det det nødvendigt at lukke broen 

for vejtrafik fra den 13. marts til 

og med den 26. april 2023.

Biler, busser, lastbiler landbrugs-

køretøjer og motorcykler skal benyt-

te Kronprinsesse Marys Bro i stedet. 

Broen bliver i perioden nedgraderet 

fra motortrafikvej til landevej.

Kronprins Frede-
riks Bro lukker for 
trafik i seks uger

Cykler, knallerter og fodgængere

kan på nær nogle få aftener og

nætter krydse broen i hele perio-

den Både, der kræver broåbning 

for at passere, vil ikke kunne pas-

sere i perioden fra den 13. marts 

til og med den 14. april.

Fakta om Kronprins Frederiks 
Bro
Kronprins Frederiks Bro er en såkaldt 

dobbelt-klapbro, som er opført i 

1930’erne. Klapperne bliver åbnet 

mekanisk ved hjælp af et identisk 

maskineri i henholdsvis den østlige 

og vestlige klappille. Broen bliver i 

dag fjernstyret fra et driftscenter i 

Aalborg, men under reparationsar-

bejderne vil broen efter behov blive 

betjent lokalt fra manøvrehuset på 

broen. Kronprins Frederiks Bro har 

en samlet længde på cirka 215 

meter og består af to landfæster 

af beton i hver ende af broen, tre 

faste fag i stål samt et klapfag med 

dobbelt-klap i stål.
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Efter adskillige års tilløb er reno-

veringen af Østbanen nu endelig 

en realitet. Det ligger fast, efter 

Regionsrådet i Region Sjælland 

har vedtaget at bevilge i alt 798 

millioner kroner til banen, der 

går fra Køge til henholdsvis Faxe 

Ladeplads og Rødvig.  

Et år med renovering i tre 
etaper
Selve renoveringen bliver fore-

taget i tre større etaper og ifølge 

den foreløbige tidsplan vil stræk-

ningen fra Køge til Hårlev allerede 

fra juni måned i år blive spærret 

frem til midten af august.

Derudover vil strækningen fra 

Hårlev til Faxe-Ladeplads forment-

lig blive spærret fra juni måned 

og til slutningen af september 

2023. Den sidste etape mellem 

Hårlev og Rødvig renoveres først 

i 2024, hvor arbejdet forventes 

at gå i gang i starten af marts 

måned og løbe frem til midten af 

juli. Etapen er den mest omfat-

tende i renoveringsprojektet, da 

hele strækningen skal have en 

fuldstændig fornyelse af spor-

kassen, hvilket er årsagen til, at 

denne etape tager længere tid 

end de to øvrige etaper, som 

bliver renoveret i 2023.

Lokaltog er allerede i gang 

med at planlægge på hvilke 

strækninger, der skal indsættes 

togbusser hvornår, og så snart 

tidsplanen er helt på plads, vil 

hjemmesiden lokaltog.dk samt 

rejseplanen blive opdateret med 

køreplaner for togbusserne.

En lang vej mod nye 
skinner
Østbanens skinner er mere end 40 

år gamle og de er på nuværende 

tidspunkt så slidte, at der i løbet 

af et par år ikke længere vil kunne 

køre tog på strækningen med min-

dre, skinnerne bliver udskiftet. 

Fakta om Østbanen:
•    Etableret i 1879.

•    Kører fra Køge over 

 Hårlev til henholdsvis 

 Rødvig og Faxe Ladeplads.

•    Transporterer omkring 

 1 million kunder om året.

•    Betjener 14 stationer.

•     I alt 50 kilometer lang.

Renoveringen af 
Østbanen begynder 
i sommeren 2023

Renoveringen af banen har været 

et ivrigt debatteret emne igen-

nem de seneste ti år, men først 

nu er der endelig en løsning på 

vej.
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Hvor hurtigt skal en bil skifte ejer 

ved en privat handel? Det er 

mange købere og sælgere i tvivl 

om. Derfor sætter Motorstyrelsen 

nu spot på reglerne og appen ved 

navn Ejerskifte i en ny kampagne.

Appen gør ejerskiftet nemmere 

og mere trygt, samtidig med at 

den kan bruges af alle, som hand-

ler bil og andre køretøjer privat.

”Mange danskere kender ikke 

reglerne for ejerskifte, når de kø-

ber eller sælger en bil. Heldigvis 

har borgerne med appen Ejer-

skifte fået et enkelt redskab til 

at registrere ejerskiftet med det 

samme. Det sætter vi fokus på 

med kampagnen, samtidig med 

at vi naturligvis står klar med vores

sædvanlige vejledning, hvis bil-

ejerne er i tvivl om reglerne”, siger 

underdirektør Claus Holm fra 

Motorstyrelsen.

Fristen er fire hverdage
Det kan være en dyr forretning, 

hvis køberen ikke foretager ejer-

Ny kampagne sætter spot på ejerskifteregler ved privat bilhandel

Motorstyrelsens app om 
ejerskifte gør det hele 
nemmere

skiftet i tide. Det er køber, der in-

den for fire hverdage har ansvaret 

for at gennemføre ejerskiftet. Hvis 

den frist ikke overholdes, risikerer 

køber at få inddraget nummerpla-

derne.

Indtil køretøjet er omregistre-

ret, skal sælger betale afgifter og 

ansvarsforsikringer på bilen. I ap-

pen kan køberen også se, om der 

er gældsposter i køretøjet via et 

link til Tinglysning.dk.

Der gennemføres cirka 240.000 

private handler hvert år. I januar 

2021 blev appen brugt i ni pro-

cent af handlerne mellem private. 

Antallet var omkring tre gange 

større i december 2022, nemlig 

26 procent og i 2023 viser de 

foreløbige tal, at appen stadig 

bruges i 26 procent af handlerne.

Køber og sælger bruger 
MitID
Først skal sælger og køber begge 

downloade appen Ejerskifte. 

MitID bruges ved login og heref-

ter vælges det køretøj, der skal 

sælges. Der dannes en kode, 

som deles med køber.

Køber indtaster koden og på-

begynder omregistreringen.

I forbindelse med omregistre-

ringen vælger køber sit forsikrings-

selskab. Til sidst betaler køber et 

gebyr på 340 kroner for omregi-

streringen og står nu registreret 

som bilens nye ejer i Motorregi-

steret.

Gorillas 
lukket i 
Danmark
 Det tyske on-demand dagligva-

releveringsfirma med løfte om at 

levere dagligvarer inden for 10 

minutter efter bestilling er lukket i 

Danmark og efterfølgende meldt 

konkurs.

Gorillas startede ud på det 

danske marked i København i 

2021 og udvidede efterfølgende 

med aktiviteter i Aarhus.
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Flere nye ruter kommer til Bil-

lund Lufthavn i den kommende 

sommersæson, der begynder 

ved udgangen af marts, hvor Air 

Greenland starter deres rute til 

Grønland og Brussels Airlines 

igangsætter deres forbindelse til 

Nye ruteåbninger til 
sommersæsonen i Billund

Bruxelles for første gang siden 

Covid. 

Austrian Airlines starter 4. april 

med deres rute til Wien. Vueling 

genåbner deres direkte flyvninger 

til Paris, de øger ligeledes antallet 

af afgange til Barcelona og Ma-

Nu tidligere taxivognmand, Paul 

Erik Düring Pedersen, (billedet) 

som var indehaver af Øens Taxi 

på Ærø, var af Klagenævnet For 

Udbud i december 2022 blevet 

tilkendt 600.000 kroner i erstat-

ning fra trafikselskaberne, FynBus, 

Sydtrafik og Midttrafik, men nu 

hiver trafikselskaberne endnu en 

gang Paul Erik Düring Pedersen i 

retten i et forsøg på at slippe for 

at betale.

Paul Erik Düring Pedersen 

krævede oprindeligt 3,7 millioner 

kroner i erstatning, men ifølge 

Klagenævnet For Udbuds kendelse, 

måtte han nøjes med 600.000 

kroner.

Formand for Fynbus, Morten 

Andersen erkender over for Fyens 

Stiftstidende, at de i sin tid blev 

dømt for at have ændret i ud-

budsvilkårene, men vognmanden 

mistede ikke omsætning, fordi han 

slet ikke fik tildelt den omhandlede 

kørsel. Det gjorde derimod den 

billigste byder. Vognmandens bil 

opfyldte ej heller mindstekravet. 

Derfor vil trafikselskaberne ikke 

betale erstatning.

Det er endnu uvist om Paul Erik 

Düring Pedersen kan få fri proces.

Trafikselskaber 
vil ikke betale 
erstatning

Air Greenland
Brussels Airlines 

Austrian Airlines

Ryanair 

laga og Air France øger med flere 

afgange. Derudover åbner Ryanair 

ruter til Berlin og Sardinien den 

27. marts og til Valencia den 

3. maj.
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Elbilmessen eCarExpo i Bella Cen-

ter satte publikumsrekord sidste 

år. Til oktober vender messen 

tilbage på hele 20.000 kvadrat-

meter i Bella Center. En stor del 

er dedikeret til eComExpo – en 

ny messe om fossilfri løsninger til 

transportbranchen.

Hvert år siden danmarks-

premieren i 2021 har nordens 

største elbilmesse fordoblet sit 

udstillingsareal i Danmark og i år 

er ingen undtagelse. Hele 20.000 

kvadratmeter kan udstillere og 

publikum boltre sig på, når Bella 

Center åbner dørene til eCarExpo 

27.-29. oktober.

EComExpo
I år vil fredag den 27. oktober 

være en branchedag henvendt 

til bl.a. kommuner, regioner og 

virksomheder, mens lørdag og 

søndag (28.-29. oktober) er 

publikumsdage. Men som en 

stor nyhed vil der allerede om 

torsdagen (26. oktober) være 

danmarkspremiere på eComExpo 

Elbilmesse bliver dobbelt så stor 
i år - nu med ny messe for 
transportbranchen

– en helt ny dansk messe om 

fossilfri løsninger til transportbran-

chen.

 EComExpo sætter fokus på, 

hvordan transportsektoren kan 

blive fossilfri med el, brint og 

biobrændstoffer. Det indbefatter 

alle former for køretøjer – lige 

fra el-ladcykler over el-varebiler 

til busser og lastbiler på el, men 

også transport med tog, skib og 

fly af såvel passagerer som gods.


