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Danmarks første digitale 
kørselskontor på vej

Tre unge mænd fik fængselsstraffe 
for seks taxi-røverier

Mulighed for taxi på brint til halv pris



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: 
TaxiMinibus Danmark tlf. 49 262626 

ADVOKATER

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

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

Autoglas
Halsnæs Autoglas - Tlf. 40 20 09 79
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: info.finans.dk@daimler.com 
www.mercedes-benz.dk

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

FORENINGER/FAG.ORG.

Arbejdsgiverforeningen 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

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

Buskort - BAB - Flex
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

EUC Sjælland i Køge
Taxikurser på AMU-vilkår
Tlf. 25 23 57 64 - E-mail: bero@eucsj.dk

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

Vognmmandsspecialisterne ApS
Andkærvej 19, 7100 Vejle
info@vognms.dk 
www.blivvognmand.dk
Tlf. 2234 0500 / 2830 8588 / 2023 3050

MERCEDES SERVICE/PLADE

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

P.O. AUTO
Ledøje Bygade 52 - 2765 Smørum
Tlf. 44 65 08 39 / 40 10 08 39
www..po-auto.dk - p.o.auto@mail.tele.dk

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

REVISION OG BOGFØRING

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

PC-Regnskab & Revision V/ Flemming Bak
Telf. 4586 3290 - E-mail: fb@pc-regnskab.dk
eller besøg os på www.pc-regnskab.dk

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

Revisionsanpartsselskabet 
REVISION 80 Registreret Revisor
Taastrup Hovedgade 72, 2., 2630 Taastrup
Tlf. 43 52 89 50

TAXAMETERVÆRKSTEDER

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

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

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

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

VOLVO-RESERVEDELE

Spar op til 60% på Volvo-reservedele
Gratis katalog til alle Volvo.
Tlf. 47 17 37 91 www. spare-parts.dk
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DRIVR er navnet på den første 

digitale kørselsservice, der skal 

være et grønt alternativt til cyklen 

eller offentlig transport - i første 

omgang for Københavnerne. Og 

det er nogle af taxabranchens 

erfarne profiler, der har allieret sig 

med et danskejet, international 

digitalt bureau for at etablere et 

digitalt kørselskontor, hvor både 

vognmænd og brugere serviceres 

via en app. 

Grøn opstart i april
Der er netop indgået aftale med 

Toyota om flåden, som består af 

hybrid og brint biler og første skridt 

er rekruttering af chauffører og 

gennemtestning af appen. Alle-

rede inden startskuddet for DRIVR 

lyder for alvor i april, er der stor 

interesse fra både vognmænd og 

storkunder.

”I medierne ser taxibranchen 

ud som om den er gået i stå og 

er modstandere af al udvikling, men

indefra ved vi godt, at det ikke 

hænger sådan sammen. Udvik-

ling ser man hurtigst, når det hele 

bliver vendt på hovedet, men man 

kan jo sagtens forbedre i mange 

små skridt med samme resultat. 

Sådan ser vi enkelheden i at ser-

vicere kunderne og chaufførerne 

Danmarks første digitale 
kørselskontor er på vej

digitalt via en app - som et skridt i 

udviklingen. Præcis som da de 

første vogne fik IT/EDB eller kre-

ditkortterminaler”, siger Haydar 

Shawandi, direktør i DRIVR om 

det nye grønne selskab med en 

digital profil.

Digitale værkstøjskasse til 
udvikling
”Jeg tror, at vi kommer til at se en 

taxibranche version 3.0 i de kom-

mende år. En samlet branche, der 

udvikler sig hastigt både digitalt 

og miljømæssigt. Det er åbenlyst, 

at der skal turbo på udviklingen 

som modpol til f.eks. pirateri og 

udenlandske ulovlige tjenester. Vi 

skal ikke sidde og vente på dem. 

Her ser vi de digitale redskaber 

som en god mulighed og netop 

derfor købte vi den software, der lå 

som motor i det tidligere DRIVR”, 

forklarer Haydar Shawandi.

DRIVR har, som de fleste be-

kendt, tidligere været lanceret som 

selskab, og det er en grundig vide-

reudvikling af softwaren bag, samt 

genbrug af navnet, der genopstår i 

et nyt DRIVR – uden i øvrigt at have 

tilknytning til den tidligere ejerkreds.

fortsættes næste side

Direktør i DRIVR, Haydar Shawandi,, tilbyder at assistere ansøgere, der har brug for hjælp til at komme i betragtning til en af de nye tilladelser til 
erhvervsmæssig persontransport. 
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Præcis som far og farfar
En af investorerne i det ny DRIVR 

er Stig Christensen, der har kørt 

taxi i sin fars biler fra en meget 

ung alder og er tredje generation 

i ”Danmark største taxi-familie”. 

Præcis som sin far Arne, der som 

den første installerede edb/IT i bi-

lerne og farfar Jørgen, som første 

til at bruge radiokommunikation, 

er han nu i gang med at udvikle 

branchen ved at introducere Dan-

marks første kørsels-app. 

Vognmand Arne Christensen 

er ikke med i det nye projekt med 

sine 34 biler, men Drivr forventer 

tilgang af mange af de nye tilla-

delser til persontransport, der bli-

ver søsat med udgangen af februar 

måned og tilbyder i den forbin-

delse at assistere ansøgere, der 

har brug for hjælp til at komme 

i betragtning til en tilladelse til 

persontransport.

DRIVR fokuserer desuden på 

grøn energi og grønne biler, og 

lanceres af Haydar Shawandi, 

som tidligere har arbejdet for 

Arne Christensen som driftsleder, 

samt med digital support fra ud-

viklingsvirksomheden Nurt Agency.

”Sådan nogle som Stig og jeg 

drømmer jo taxi om natten og 

tit gør man blot, som man plejer, 

indtil man helt glemmer hvorfor. 

Derfor var det en sund øvelse at 

få lov til at se det hele lidt udefra 

gennem Nurt Agency teamets

øjne. Jeg tror, at det er kombina-

tionen af det, der virker fra bran-

chen kombineret med nye digi-

tale briller, der skabt så stor inte-

resse allerede. Det lader vi selv-

følgelig ikke stige os til hovedet, 

for vi går ydmygt til værks”.

Både software og firma lever 

op til myndighedernes krav til 

kørselskontor under den nye taxi-

lov med alt hvad det indebærer. 

Ligesom godkendt taxameter og 

alle lovkrav til bilen er selvfølgelig 

opfyldt, lover Haydar Shawandi.

Krisen hos 

Falck gen-

nem de 

seneste 

mange 

måneder 

har udløst mange fyringer i top-

ledelsen. Hertil kommer et fejl-

slagent IT-projekt, der udløste en 

nedskrivning på 100 millioner 

kroner sidste år.

Det er den nye koncernchef, 

Jakob Riis, der har stået for at 

rydde op i det kriseramte ambu-

lance og redningsselskab. Op til 

jul fik Falck to milliarder kroner i 

kapitaltilførsel. 

Senest er det besluttet at lukke  

11 stationer, der primært udfører 

autohjælp, skriver BeredskabsInfo.

Autohjælpsaktiviteterne 

i Hjørring, Frederikshavn og 

Thisted flyttes til Nørresundby. 

Aktiviteterne i Holstebro og Ikast 

flyttes til Herning. I Silkeborg flyttes 

Kriseramte Falck 
har udskiftet 
over halvdelen 
af ledelsen og 
lukker stationer

autohjælpen til Aarhus Syd og i 

Toftlund flyttes aktiviteterne til 

Aabenraa, På Sjælland nedlægges 

Holbæk og flyttes til Ringsted. 

Aktiviteterne i Nykøbing Falster 

flyttes til Næstved. Fredensborg 

og Hillerød nedlægges og aktivite-

terne flyttes til Farum.

Falck har bebudet, at alle 

berørte reddere vil få tilbud om 

at flytte med til de stationer, 

der overtager opgaverne med 

autohjælp.
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Branchen har tidligere haft svært 

ved at komme af med brodne kar 

i taxibranchen. Sådan er det ikke

længere. Det mener Thomas 

Frahm, chefkonsulent på UC-plus, 

hvor der på de nye taxikurser nu 

er undervist en måneds tid om 

indholdet i den nye lovgivning.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 

har strammet op på de kriterier, 

der er for at blive godkendt og på 

kriterierne for at vedblive med at 

være godkendt. 

Ifølge den nye taxilov kan chauf-

førkortet tilbagekaldes, hvis man 

under udførsel af sit job som 

taxichauffør overtræder færdsels-

lovgivningen om hastighed eller 

overtræder skatte- og afgiftslov-

givningen samt udlændingeloven 

om menneskesmugling.

”Den forseelse, som jeg ser 

som den alvorligste, er den om 

udlændingeloven. En chauffør kan 

virkelig komme i klemme, hvis han 

f.eks. kører til Sverige med kunder, 

der har forevist pas til chaufføren, 

Lommeture er blevet lovlige men

Chaufførkort kan tilbagekaldes 
for hastighedsovertrædelser og 
skattefusk

men undervejs over Øresunds-

broen smider kunden sit pas ud 

af vinduet. Chaufføren, som el-

lers handlede i god tro, kan nu 

dømmes for menneskesmugling 

under udførsel af erhvervet og 

mister herved også chaufførkor-

tet”, advarer Thomas Frahm.

Han påpeger også, at mange 

chauffører - når de ikke har kun-

der i vognen, får klip i kørekortet. 

Men for mange klip kan fremover 

medføre, at chaufførerne mister 

deres chaufførkort. Men det er 

selvfølgelig op til styrelsen at 

tolke lovgivningen, understreger 

Thomas Frahm.

Fri jagt på lommeture
I den gamle taxilov stod der helt 

klart, at ture skulle fordeles lige-

ligt, men det er der intet nævnt 

om i den nye taxilov.

”I den nye lov står der intet 

om, at du som taxichauffør ikke 

må tage kontakt direkte til kun-

den. Turen må bare ikke køres 

uden om kørselskontoret. Der 

står nemlig ikke længere noget i 

loven om, at ture skal fordeles af 

kørselskontoret. 

Der står heller ikke noget i lo-

ven om, at du som chauffør ikke 

må udføre ture uden om kørsels-

kontoret. Du må bare ikke udføre 

ture uden om kørselskontoret, 

som ikke indgår i kørselskontorets 

computer. Jeg kan i hvert fald ikke 

finde noget i loven, der skulle 

hindre kunderne i at ringe di-

rekte til vognen, når bare turen 

bliver kørt over taxameteret”, 

fastslår Thomas Frahm. 

§ 14. Chaufførkort kan tilbagekaldes, hvis indehaveren må antages 
ikke længere at opfylde betingelserne i § 7, stk. 2, nr. 6, som følge 
af at vedkommende i forbindelse med udførelsen af erhvervet groft 
eller gentagne gange har overtrådt bestemmelser i
1)  denne lov eller forskrifter udstedt i medfør heraf,
2)  færdselslovgivningen om hastighed, kørsel uden 
 kørekort og bilens indretning, udstyr og tilbehør,
3)  lovgivningen om euforiserende stoffer,
4)  skatte- og afgiftslovgivningen eller
5)  udlændingeloven om menneskesmugling.
 Stk. 2. Chaufførkort kan endvidere tilbagekaldes, hvis   
indehaveren er dømt for strafbart forhold, der begrun-  
der nærliggende fare for misbrug af virksomheden, jf.   
straffelovens § 78, stk. 2.
Stk. 3. Tilbagekaldelse efter stk. 1 og 2 sker for en periode fra 1 til 5 
år eller indtil videre.

Chefkonsulent hos UCplus, Thomas Frahm, underviser til daglig i den nye taxilov og 
er faldet over flere nye tiltag, som han mener er værd at fremhæve. 

DRIVR er et nyt kørselskontor og en innovativ app, der sikrer et funktionelt og effektivt transportkoncept for både vognmænd og brugere 
af appen. DRIVR lancerer derudover Danmarks mest avancerede løsning til storkunder, som allerede udviser stor efterspørgsel på netop 
DRIVRs tilbudte løsninger. DRIVR er markedets bedste app og opererer kun med det nyeste software. Vores software og firma lever op til 
myndighedernes krav til kørselskontor under den nye taxilov. Kontakt os for mere info.

Gå ind på tilmeld.drivr.com eller send os en email på tilmeld@drivr.com

SOM VOGNMAND I 
DRIVR FÅR DU:

Landets billigste pladsleje

Billig leasing af bil 

Rabatter på brændstof

Godkendt taxameter

Mulighed for drikkepenge via App’en

Intet depositum
Ingen binding

med Storkøbenhavns nye 
kørselskontor og –app

Bliv din egen 
vognmand 

Er du ikke allerede vognmand, hjælper DRIVR dig 

med at søge en universaltilladelse helt GRATIS!

Kontakt os allerede i dag - dit DRIVR team sidder 

klar til at hjælpe dig!
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Vi har kontorer på Amager, Frederikshavn, Aarhus og Odense
og vi vil gerne have flere....

Derfor tilbyder Taxi 4×27 et samarbejde med vognmænd og taxiforeninger/selskaber, hvor man 
enten fortsætter i eget regi og under eget navn, men er en del af det landsdækkende samar-
bejde om system og fælles App og hvor man selv vælger om man lægger ture ind i systemet 
eller bliver en del af de Call centre vi allerede har.

Som vognmand eller forening kan man optages som fuldt medlem i Foreningen Taxi 4×27, 
men der er også mulighed for at blive oprettet som interessemedlem, hvor man selv kan 
styre graden af samarbejde med os. Denne mulighed gælder både for chauffører, der ønsker 
at blive taxivognmænd eller OST-vognmænd og enkeltkørende vognmænd samt økonomiske 
foreninger med eget bestillingskontor/kørselskontor.

Vi opretter gerne lokale ”kaffestuer” og er der mindst 30 fuldt betalende biler, kan der oprettes 
et lokalt Call Center eller ansættes lokale medarbejdere i det nærmeste Call Center, til at tage 
sig af vogne/kunder i området (i samarbejde med hovedcentralen).

Vi byder på nationale opgaver og lokal kørsel. Alle priser, som vores sælgere måtte opnå hos 
kunder, vil blive udbetalt til vognmanden i forhold til den kørsel, hans vogn eller vogne måtte 
have haft. Der er ingen skjult pladsleje her!

Vil du høre mere, så kontakt os for yderligere information.

Direktør Thomas RB Petersen     Salgschef Per Hansen 
tp@taxi4x27.dk eller mobil 27 27 27 00  ph@taxi4x27.dk eller mobil 21 25 13 32

Vi tror på lokalt samarbejde!
Vi tror på, at for at være rigtig landsdækkende, skal man også være lokale. 
Vi tror på samarbejde og ikke topstyring. Vi tror på at vognmændene selv 
skal eje deres forretning!



Taxi 4×27 tilbyder følgende til alle vognmænd og 
foreninger rundt omkring i Danmark 

Kontakt: 
Direktør Thomas RB Petersen
for yderligere information på:
tp@taxi4x27.dk 
eller mobil 27 27 27 00

Salgschef Per Hansen
 ph@taxi4x27.dk eller mobil

21 25 13 32

Pladsleje 
• Betaler du pladsleje et andet sted, er du pladslejefri i hele 2018!
•	 Garanti	i	2018,	2019	og	2020	for	en	maksimal	pladsleje	(driftsbidrag	og	finansgebyr)
 på kr. 76.700/vogn for et år (svarende til en gennemsnitlig omkostningpå maks. 
 kr. 6.392/måned eller kr. 1.475/uge).
 Herefter følger pladsleje og gebyr de øvrige vognmænd i foreningen. 
 I Taxi 4×27 betaler alle det samme, uanset hvor i landet man kører. 

Udstyr og profil 
• Taxi 4×27 giver et tilskud til vognmanden svarende til prisen for systemet, 
 der installeres i vognen.
• Taxi 4×27 betaler den første montering af taxien. 
•	 Omkostning	til	første	profilindpakning	af	vognen	afholdes	af	Taxi	4×27.	
• Der udleveres to sæt tøj/vogn til en samlet værdi på kr. 2.000,- 

Andet 
• Du/I bliver optaget i Foreningen Taxi 4×27 på lige fod med de vognmænd, 
 der er medlem i dag. Du får fuld møderet, stemmeret mm. til general-
 forsamlinger. 
• Der oprettes lokale samarbejdsudvalg til at fastsætte zoner, lokale priser, 
 rabatter mm. 
• Hvis der er mindst 30 biler i et område, kan der ansættes en lokal 
 medarbejder til at tage sig af vogne/kunder i området i samarbejde 
 med hovedcentralen). Alle priser, som vores sælgere måtte opnå hos 
 kunder, vil blive udbetalt til vognmanden i forhold til den kørsel, 
 hans vogn eller vogne måtte have haft. 
 Der er ingen skjult pladsleje i Taxi 4x27

TILBUD..

Det med småt… 
Vi kræver til gengæld: 
• At du binder dig økonomisk til og med 31.12.2021. 
• At du tidligst kan opsige kontrakten den 31.12.2019. 
• At hvis du opsiger inden 31.12.2021, skal du tilbage betale de omkostninger Taxi 4×27 har haft i 
	 forbindelse	med	din	overflytning	til	udstyr,	montering,	profil-indpakning	samt	beklædning	samt	
 eventuelle rabatter på pladsleje og gebyr, du måtte have fået udbetalt i forbindelse med plads-
 lejegarantien. 

Ikke noget indskud, men… 
 Der er ikke noget indskud, men du skal erlægge et depositum svarende til 3 måneders pladsleje 
 (pt kr. 11.400,-). Depositummet bliver udbetalt (fratrukket evt. gæld) hvis du går på pension eller 
 ophører med at være vognmand. 
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Alt for mange taxier holder på 

lokale villaveje, mens de venter 

på ture fra lufthavnen. Derfor 

indfører CPH og taxiselskaberne 

et nyt IT-system, der skal få de 

ventende taxier væk fra lokalom-

rådet.

Taxier, der tager ophold på vil-

laveje og ved rekreative områder 

tæt på lufthavnen, har skabt pro-

blemer for lufthavnens naboer. 

De problemer har Københavns 

Lufthavn arbejdet tæt sammen 

med Tårnby Kommune og taxisel-

skaberne om at få løst.

Københavns Lufthavn indfører 
nabovenligt taxisystem

Første del af løsningen blev 

præsenteret i september 2017, 

hvor CPH byggede et større taxi-

depot, der gav plads til næsten 

dobbelt så mange taxier i lufthav-

nen. Anden del af løsningen sæt-

tes i drift d. 7. februar, hvor der 

indføres et nabovenligt taxisystem.

Bedre prioritering af taxier 
til ture fra lufthavnen
Med det nye system indføres en 

bedre prioritering af taxier, som 

kaldes til ture fra lufthavnen. 

Prioriteringen sker automatisk i 

det nye IT-system, der er udviklet 

i et tæt samarbejde mellem CPH 

og taxiselskaberne.

Det nye system prioriterer 

taxier, som kommer fra offentlige 

taxiholdepladser og taxier, der 

allerede er i lufthavnen for at 

sætte en kunde af. Mens taxier, 

der holder og venter på lokale 

villaveje, ikke prioriteres. På den 

måde sikrer det nye system, at 

taxichauffører, der benytter villa-

veje og boligområder i Tårnby 

som venteplads, slet ikke får ture 

fra lufthavnen fremover.

”Med det nye system får vi 

en intelligent styring af taxier, 

der kaldes til lufthavnen. F.eks. 

prioriteres taxier, som allerede er i 

lufthavnen for at afsætte kunder, 

så de får en ny tur ud af lufthav-

nen igen. Fælles for de taxier, der 

prioriteres i det nye system er, at 

de ikke holder og venter på ture i 

lokalområdet. Man kan sige, at vi 

sætter nabovenlighed i system”, 

forklarer Thomas Hoff Andersson, 

der er passagerchef i Københavns 

Lufthavn.

I Tårnby er borgmester Allan S. 
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Andersen tilfreds med, at lufthav-

nen og taxiselskaberne tager det 

næste skridt for at løse problemet 

med taxichauffører, der venter på 

ture i lokalområdet:

”Vores holdning har hele tiden 

været, at taxierne skal væk fra de 

lokale villaveje. Taxier, der holder 

i tomgang med lyset tændt og 

chauffører, der efterlader affald, 

kan borgerne i Tårnby ikke være 

tjent med. Derfor er jeg tilfreds 

med, at lufthavnen og taxiselska-

berne præsenterer et system, 

der skal løse problemet”, siger 

borgmester Allan S. Andersen.

Større fokus på service
Med det nye taxisystem indføres 

også serviceforbedringer, som 

skal føre til et generelt løft af det 

serviceniveau, som kunder vil 

opleve, når de tager en taxi fra 

lufthavnen. 

Det nye system anvender 

f.eks. målinger af kundetilfredshed 

til at udelukke chauffører, som 

leverer meget dårlig kundeservice. 

Mens målingerne også anvendes 

til at belønne service-mindede 

chauffører, der kommer til at 

opleve fordele i det nye system. 

Omvendt indføres hårdere sank-

tioner til de chauffører, der ikke 

overholder de servicekrav, som er 

aftalt mellem lufthavnen og taxi-

selskaberne. Det betyder blandt 

andet, at chauffører vil blive mødt 

af hårdere sanktioner, hvis de 

ikke bærer profilbeklædning eller 

tilbyder kunder hjælp til at få kuf-

ferten i taxiens bagagerum.

”Lufthavnen og taxiselskaberne

har en fælles ambition om at 

forbedre serviceniveauet i luft-

havnen. Derfor skal det nye 

IT-system også sikre et generelt 

løft af taxichaufførernes serviceni-

veau. Både uden for lufthavnen, 

hvor naboerne ikke skal opleve 

ventende taxier, og på lufthav-

nens områder, hvor passagererne 

møder de mange service-minde-

de chauffører”, fortæller Thomas 

Hoff Andersson.

Tæt samarbejde med 
taxiselskaberne
Det nye taxisystem er udviklet i 

et tæt samarbejde med taxisel-

skaberne, der har samlet input fra 

chauffører og vognmænd, som 

er blevet brugt til at udvikle det 

fortsættes næste side
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nye system. Derfor indeholder 

systemet også flere fordele for ta-

xiselskaberne og deres chauffører.

Carsten Aastrup, adm. direktør 
i DanTaxi 4x48, siger:
"I Dantaxi 4x48 er vi glade for at 

vi nu er klar til at præsentere et 

nyt taxisystem sammen med luft-

havnen. Det har været afgørende 

for Dantaxi 4x48, at få taxierne 

væk fra lufthavnens lokalområde. 

Vi har allerede ændret vores zo-

ne-inddelinger og optimeret sty-

ringen af vores taxiflåde, og med 

det nye system indfører vi den 

sidste del af en samlet løsning 

på problemet. Samtidigt indføres 

en række forbedringer af Taxi 

Management Systemet, som giver 

vores chauffører bedre forhold i 

lufthavnen og som vil medføre et 

generelt løft af det serviceniveau, 

som vores chauffører kan tilbyde 

kunder fra lufthavnen. Det er vi 

meget tilfredse med”, fortæller 

Carsten Aastrup.

Hos Taxi 4x27 bakker adm. 

direktør Thomas R.B. Petersen op 

om de nye tiltag:

"Med det nye system, som 

vi præsenterer i dag, finder vi 

endelig løsninger på en række 

problemener, som vores chauf-

fører længe har peget på. F.eks. 

muligheden for hurtigt at få 

en tur, når man i forvejen er i 

lufthavnen for at sætte en kunde 

af. Samtidigt leverer vi løsninger, 

der skal få ventede taxier væk 

fra lokalområdet, mens vi højner 

serviceniveauet hos taxichauf-

førerne. Det er gode nyheder for 

vores kunder og vores naboer”, 

siger Thomas R.B. Petersen.

Peter Bjerregaard, der er adm. 

direktør i TAXA 4x35, er også 

tilfreds med de nye tiltag:

”Vi har længe ønsket ændrin-

ger, hvor man i langt højre grad 

kunne ”genbruge” de taxier, der 

kommer til lufthavnen med gæs-

ter, for derved at kunne løse pro-

blemerne med tomme taxier, 

som holder forskellige steder i 

Tårnby kommune til gene for be-

boerne i området. Vi har i samar-

bejde med lufthavnen udviklet en 

rigtig god løsning, hvor systemet 

er bygget op så der er fordele for 

de allerbedste og mest service-

mindede chauffører, hvilket klart 

vil højne servicen og kvalitetsni-

veauet for kunderne. Overordnet 

set har vi hos TAXA 4x35 en rigtig 

god kundetilfredshed med 4,5 

ud af 5 stjerner, så de nye tiltag 

i lufthavnen passer i høj grad 

med den strategi om kvalitet og 

service, som vi selv arbejder med 

i vores egen forretning”,  fortæller 

Peter Bjerregaard.

7. februar 2018 indføres et nyt taxisystem, der skal få taxier, der venter på ture til lufthav-
nen, væk fra lokale villaveje.

Det nye system sætter nabovenlighed i system og prioriterer taxier til ture fra lufthavnen, 
som ikke holder og venter på ture i lokalområdet.
CPH, taxiselskaberne og software-virksomheden Payvend har udviklet det nye løsning, som 
integreres med lufthavnens Taxi Management System.
Det nye system belønner dygtige og service-mindede chauffører og skal højne det service-
niveau, som de rejsende oplever, når de bestiller en taxi fra lufthavne.

Der afvikles dagligt ca. 2.000 taxiture fra Københavns Lufthavn.
I 2017 kom 15 pct. af de rejsende med taxi til lufthavnen, inden de rejste videre med fly.
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BUS

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

Bemærk: De anførte priser er for standard opbygning, de viste modeller kan have udstyr, der ikke er inkl. i prisen.   •    Der tages forbehold for trykfejl

Ny minibus 
- efter dine ønsker og behov

Taxa - Flexkørsel - Sygetransport - VIP

Mercedes Benz 314 CDI R2 
Opbygning fra kr. 320.000,- eksl. moms
E6 - 3500 kg. - M1 - Lift - Pass. 5 + G + F  

Kontakt:

Mercedes Benz 516 CDI R3L 
Opbygning fra kr. 430.000,- eksl. moms
E6 - 5000 kg. - M2 - Lift - Pass. 19 + G + F  

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

VBI annonce 2018.indd   1 04-01-2018   13:58:08
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Regeringen har sammen med 

Dansk Folkeparti indgået en 

aftale, som sikrer knap 100 mio. 

kroner til bedre fremkommelig-

hed og trafiksikkerhed. 

Transport-, bygnings- og bolig-

minister Ole Birk Olesen samt 

transport-ordførerne fra V, LA, K 

og DF ønsker at skabe en effektiv 

infrastruktur og forbedre trafiksik-

kerheden og fremkommelighe-

den på de eksisterende veje. 

I aftale om finansloven for 2018 

blev der afsat 50 mio. kr. til min-

dre initiativer på transportområdet 

i hvert af årene 2018 og 2019. 

På den baggrund har partierne 

nu udmøntet midler til en række 

samfundsøkonomisk gode vej-

projekter.  

Hastigheden sættes op til 120 km/t 
på fire motorvejsstrækninger

Oversigt over de aftalte initiativer:

Trafiksikkerhed
•    Bundet venstresving ved kryds (Bredgade i Struer Kommune) (3,0 mio. kr.)
•    Krydsombygning ved Ansvej, Ans (5,9 mio. kr.)
•    Krydsombygning af Vildsundvej/Åsvej i Vilsund (6,2 mio. kr.)
•    Rundkørsel, Koldingvej, Tyvse i Tønder Kommune (7,8 mio. kr.)

Fremkommelighed
•     120 km/t på udvalgte motorvejsstrækninger (18,2 mio. kr.)
 Aarhus: Motorvejskryds Aarhus Syd - motorvejskryds Aarhus Vest og Aarhus Syd 
 Motorvejen: Motorvejskryds Aarhus Syd - Viby Ringvej
 Vejle: Strækning fra motorvejskryds Skærup til Vejle Syd
 Holbækmotorvejen: Holbæk til Torkildstrup Rasteplads 
 Aalborg: Svenstrup til Aalborg Syd - Kun nordgående retning. 

•     Ekstra frakørselsbane på Motorring 3 ved Lagergårdsvej (TSA 18) (8,3 mio. kr.)

•     Hillerødmotorvejen nordgående TSA 5 Værebrovej (3,4 mio. kr.)

•     Parallelspor ved forbindelsesrampe mellem Østjyske Motorvej og 
 Djurslandmotorvejen, TSA 46, Aarhus N (24,7 mio. kr.)

•     Udbygning af sydligt rampekryds og anlæg af ny vestvendt rampe, Frakørsel 59, 
 Fredericia S (21,1 mio. kr.), under forudsætning af kommunal medfinansiering af 
 de resterende udgifter. 
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Vi kan tilbyde VW Passat, 
VW Touran, VW Sharan samt 

VW Caravelle til omgående levering

Biler klar til omgående levering!

Åbningstider: Mandag kl. 12-17.30 • tirsdag-fredag kl. 9-17.30, 
søndag kl. 11-16.00.

Volkswagen-Gladsaxe 
Telefon +45 4457 5757 
www.vw-gladsaxe.dk

* Stærkt taxiteam - klar til at tage imod dig.

* Kontakt Daniel A. Sørensen for en snak på 
 tlf. 43 22 33 08 eller dasr@vw-gladsaxe.dk

Den 15. og 16. januar behand-

lede Østre Landsret de ankede 

Uber-prøvesager fra Københavns 

Byret fra august sidste år. Resul-

tatet blev en stadfæstelse af 

dommene. De fire Uber-chauf-

Uber-chauffører har søgt om at få 
deres sager for i Højesteret

fører skulle betale knap 700.000 

kroner for ca. 7.700 udførte ture. 

Men nu har Uber-chauffører-

nes advokat, Eddie Omar Rosen-

berg Khajawa fra advokatfirmaet 

Homann i København ansøgt 

Procesbevillingsnævnet om at få 

sagerne for i Højesteret. 

Advokaten peger på tre punk-

ter over for 3F Fagbladet:

Sagerne kan være forældede. 

Der er ikke tidligere set så store 

bøder. Er oplysningerne fra de 

hollandske skattemyndigheder 

tilgået de danske myndigheder på 

lovlig vis?
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Gerningsmændene bag overfal-

det på en 36-årige taxichauffør 

tidligt om morgenen den 16. 

december 2017 i Helsingør, hvor 

chaufføren fik bidt et stykke af 

næsen, blev i starten af februar 

begge dømt skyldige.

Men kun den ene gernings-

mand fik udmålt sin straf på ni 

måneders ubetinget fængsel. Den 

anden gerningsmand, som bed 

Chauffør blev både bidt og 
slikket i ansigtet

taxichaufføren flere gange, skal 

først have afsluttet en mentalun-

dersøgelse, inden der kan afsiges 

en endelig dom.

I Retten i Helsingør kom det 

frem, at chaufføren blev fastholdt 

på jorden af den ene gernings-

mand, mens den anden bed ham 

i næsen og ruskede ham ham 

som en hund, så et stykke af 

næsetippen blev bidt af. Herefter 

bed han chaufføren i ansigtet ved 

tindingen og slikkede ham i ansig-

tet og afsluttede sine afskyelige 

handlinger med at bide chauffø-

ren i en finger.

Advokat Carsten Bo Nielsen 

har bistået chaufføren ved afhø-

ringer og vil søge om et erstat-

ningsbeløb til chaufføren, som 

stadig er sygemeldt.
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Det er helt sikkert billigere at skifte til Datalogistic
end at opdatere jeres gamle system

 
- Punktum!

Snup røret - ring 5050 5107 eller mail olsen@datalogistic.eu

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

Opfylder kravene i den nye taxilov
 - Basta!
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Vejdirektoratet har netop åbnet 

for ansøgninger til en pulje, der 

skal støtte udbredelsen af brint-

biler og andre brændselscellekø-

retøjer herhjemme. Puljen er på 

10 millioner kroner, og den kan 

søges af både private virksomhe-

der og offentlige myndigheder. 

Ansøgningsfristen er 28. februar.  

 ”Pengene i puljen skal bruges 

til projekter, der skal forbedre 

vilkårene for brintbiler eller andre 

brændselscellekøretøjer,” fortæller 

afdelingsleder Kasper Grøndahl 

Rosenstand fra Vejdirektoratet. 

Vejdirektoratet åbner pulje for støtte til brintbiler

”Det kan for eksempel være 

støtte til opførsel af ladestationer 

for brændselscellebiler eller ind-

køb af taxaer, der kører på brint - 

men der kan også tænkes mange 

andre støtteformål.”  

 Puljen er blevet afsat af et 

politisk flertal bestående af rege-

ringen, Socialdemokratiet og 

Radikale Venstre. Det er en betin-

gelse for at få tilskud, at man selv 

finansierer mindst 50 procent af 

omkostningerne til det projekt, 

man søger tilskud til.  

 Efter ansøgningsfristens udløb 

den 28. februar vil Vejdirektoratet 

udarbejde en indstilling til trans-

port-, bygnings- og boligministeren.  

Mulighed for taxi på brint 
til halv pris



 ”Det er vores forhåbning, at pen-

gene fra puljen bliver udmøntet 

i løbet af foråret”, siger Kasper 

Grøndahl Rosenstand.  

 Første taxier kan være på 
vej?
Som bekendt er en brintbil stadig 

mere end ca. dobbelt så dyr som 

en almindelig benzin- eller diesel-

bil. Men med tilskudsmulighed i 

den størrelse som Vejdirektoratet 

nu åbner op for, kan det være 

startskuddet til at få brintbiler på 

gaden som taxier.

Ny brintbil
Hyundai har netop løftet sløret 

for deres næste brintbil – Hy-

undai NEXO, som forventes på 

det californiske marked allerede i 

2018 – og forhåbentligt kommer 

den også på de europæiske veje 

i dette år.

NEXO er efterfølgeren til deres 

TUSCON brintbil og er et led i 

Hyundai’s plan om at nå at sende 

18 forskellige typer el- og brintbi-

ler på markedet inden 2025.

NEXO er målt til at have en 

rækkevidde på 370 mil, hvilket 

er omtrent 595 km, og kan lades 

fuldt op på 5 minutter. Udover 

dette har NEXO en effektiv og 

kompakt platform – og er nær-

mest lydløs når den er i brug.

Dette skyldes at de bevæ-

gende komponenter er flyttet til 

fronten og at man har formind-

sket batteripakken og lagt den om 

bag i – noget som bidrager til en 

helt ny, støjfri og lækker brintbil.

NEXO benytter sig af en 93 

KW brændselscelle og 40 KW 

batteri pakke, som kan give den 

op til 161 hestekræfter. NEXO er 

altså et frisk og spændende pust 

i industrien af brintbiler, skriver 

brintbiler.dk

Esbjerg Taxa Sport inviterer til 

sportsstævne i weekenden 25.-

27. maj 2018. 

Har du mod at dyste mod kol-

leger fra hele landet i badminton, 

billard, gokart, bowling, golf og 

dart, så er der en åben invitation 

til alle, der er tilknyttet taxibran-

chen.

Esbjerg Taxa Sport har også 

sørget for billige overnatningsmu-

ligheder fra 625 kroner pr. nat for 

et dobbeltværelse og 495 kroner 

for enkeltværelse.

Alle konkurrencer foregår om 

lørdagen og afsluttes med en 

stor aftenfest, hvor præmierne 

overrækkes.

Kontakt Martin Wodarka på 

telefon 61650840 eller mail 

martin@wodarka.dk for tilmel-

ding eller hvis du har yderligere 

spørgsmål. 

Stor erfaring
Esbjerg Taxa Sport har stor erfa-

ring med at afvikle sportsstævner. 

Taxa 
sportsstævne i 
Esbjerg

Både danske og internationale 

stævner med deltagere fra mange 

europæiske lande. 

Taxisportsklubber fra bl.a. 

København, Helsingør, Hvidovre, 

Næstved, Odense, Sønderborg, 

Haderslev, Viborg, Aarhus og 

Aalborg var en årrække faste 

deltagere og ankom i store busser 

for at deltage i festlighederne, 

som var forankret under Dansk 

Taxi Sport.
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Tekst og foto: Tommy Verting

Tre unge mænd med indvandrer-

baggrund er af Retten på Frede-

riksberg blevet idømt fængsels-

straffe for flere røverier mod 

taxichauffører.

Røverierne blev udført i foråret 

og sommeren 2017 i Brønshøj, 

Vallensbæk og Søborg. Den ene 

gerningsmand, som vi her i artiklen 

kalder X, deltog ved fire ud af i alt 

seks røverier mod taxichauffører og 

blev idømt to år og seks måneders 

fængsel. En anden gerningsmand, 

Y, som ligeledes deltog ved i alt 

fire røverier fik fængselsstraf i et 

år og seks måneder. Den sidste 

gerningsmand, Z, fik otte måneder 

for to røverier.

Det første røveri blev begået af 

gerningsmand X, som fik den læng-

ste straf på to år og seks måneder.

Tre unge mænd fik fængsels-
straffe for seks taxi-røverier

Røveriet fandt sted den 29. april 

2017 ca. kl. 23.00 på parkerings-

pladsen ved Nørre Gymnasium i 

Brønshøj i forening og efter forud-

gående aftale med en pt. uidenti-

ficeret medgerningsmand. I for-

længelse af en taxitur blev en 

taxichauffør truet med en kniv 

og flere gange blev der stukket 

ud efter chaufføren, som blev 

frarøvet sin pung indeholdende 

1.200 kroner.

Ved røveri nummer to havde 

gerningsmand X allieret sig med 

røveren Y, der blev idømt et år og 

seks måneders fængsel Her blev 

brugt samme fremgangsmåde. 

I forlængelse af en taxitur den 

29. juni 2017 ca. kl. 00.25 på 

parkeringspladsen ved Nørre Gym-

nasium i Brønshøj fik en taxichauf-

før sat en kniv op mod sin hals og 

frarøvet 2.000 kroner.

Ved det tredje røveri, som blev 

udført af gerningsmand Y den 

11. juli 2017 ca. kl. 23.25 ud for 

Mørkhøjvej 144 i Søborg, i for-

ening og efter forudgående aftale 

med en pt. ukendt medgernings-

mand. I forlængelse af en taxitur 

truede de en taxichauffør med en 

kniv, som blev sat op mod chauf-

førens hals, hvorefter de fratog 

chaufføren hans pung indehol-

dende personlige kort samt ca. 

1.700 kroner i kontanter.

Ved det fjerde røveri den 14. 

juli 2017 ved midnatstid var det 

igen gerningsmændene X og Y, 

som efter en taxitur satte en kniv 

mod halsen på en taxichauffør på 

Mørkhøjvej i Brønshøj, hvorefter 

de fratog chaufføren hans pung 

indeholdende ca. 5.700 kroner.

Ved det femte røveri havde 

gerningsmændene X og Y fået 

følgeskab af gerningsmand Z, 

som blev idømt otte måneders 

fængsel.

Igen blev en chauffør truet 

med kniv efter en taxitur til Mørk-

højvej i Brønshøj og frarøvet en 

pung med 2.000 kroner.

Ved det sjette røveri mod en 

taxichauffør var det gerningsmand 

Z, som den 18. juli 2017 ca. kl. 

03.45 ud for Højstrupparken 47 i 

Vallensbæk i forening med to pt. 

ukendte medgerningsmænd, som 

under trusler med kniv røvede en 

mobiltelefon samt 400 kroner i 

kontanter.

Omkring røveriet den 29. april 

2017 forklarede X i retten, at det 

var ham der ringede efter en taxi. 

Han havde ikke drukket alkohol, 

men røget hash og var plaget af 

en gæld, som han skulle betale 

af og tænkte, at han var nødt 
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TAXAIMPORT
Køb din nye brugte taxa direkte fra Tyskland uden fordyrende mellemled. Vi køber bilen 
for dig, betaler den, fragter den hjem, søger for at den korrekte moms bliver betalt og 
leverer bilen på din adresse eller på taxameterværkstedet.

Ring 22 288 288 
for yderligere oplysninger eller send os en mail på info@taxaimport.eu

Se vores biler på  www.taxaimport.eu

TAXAIMPORT Behimo A/S
- Find selv bilen og lad os gøre arbejdet!

Markedets bedste priser, langt billigere end du regner med - Kontakt os idag.

Køb din nye brugte taxa direkte fra Tyskland uden fordyrende mellemled. 
Vi køber bilen for dig, betaler den, fragter den hjem, søger for at den korrekte 
moms bliver betalt og leverer bilen på din adresse eller på taxameterværkstedet. 

Ring 22 288 288
for yderligere oplysninger eller send os en mail på info@taxaimport.eu

Behimo A/S
DK-6200 Aabenraa

Se vores biler på www.taxaimport.eu

til at røve en taxi. Røveriet blev 

planlagt ca. 5 minutter før taxien 

kom. Taxien var bestilt til Nørre 

Gymnasium, som ligger 5 minut-

ter fra, hvor han bor i Tingbjerg.

Da taxien kom, satte han sig 

ind bag ved chaufføren og ville 

se, hvad der skete. Chaufføren 

sagde, at han skulle rykke sig om 

på højre bagsæde, og det gjorde 

han så. Da taxien begyndte at tril-

le, satte han sig tilbage, hvor han 

sad først. Han trak en springkniv 

frem og lagde kniven på chauf-

førens skuldre.  med ordene: "Giv 

mig nogle penge". Det fik han 

ikke. Chaufføren steg hurtigt ud 

og stillede sig ved bilen. Da X selv 

kom ud af bilen, tog chaufføren 

fat i ham. De skubbede til hin-

anden. Kniven havde han lagt i 

lommen på vej ud af bilen. 

Chaufføren tog fat i hans hænder. 

De skubbede til hinanden, og han 

fik skubbet chaufføren lidt væk.

Der lå en pengepung i side-

døren, som han tog. Der var vist 

1.100 kroner i pungen. X havde 

to telefoner på sig i hans hætte-

trøje, som han tabte under tumul-

ten. X fik ingen skader under tu-

multen og det mente han heller 

ikke, at chaufføren fik. Da X havde 

fået fat i pungen, løb han ind på 

en sti. Det var den samme sti, som 

han var kommet fra. X nægtede

at han stak ud efter taxachauffø-

ren flere gange. 

Om forhold 2 forklarede han, 

at han begik røveriet den 29. juni 

2017 sammen med en kamme-

rat, Y, som han ikke vil udtale sig 

nærmere om. De fulgtes og fik 

ideen til, at de skulle røve en taxi. 

Chaufføren skulle røves på samme 

måde som sidst. X bestilte en taxi 

til Nørre Gymnasium.

Da taxien kom, truede Y chauf-

føren med en kniv, og han gik

selv hen til chaufføren. Chauffø-

ren sagde ikke noget til at starte 

med. X så en pengepung, der 

hang på chaufførens skulder. Y 

skar den af med en kniv. X havde 

også selv en kniv på sig. Det var 

en stor køkkenkniv, som han må-

ske havde fra sin lejlighed. Han 

havde sin kniv fremme under 

røveriet, da han åbnede chauf-

førens dør. Han stod med kniven 

ned langs siden, da han sagde 

fortsættes næste side
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til chaufføren, at han skulle give 

ham nogle penge. Y havde kniven 

fremme i taxien.

Y sad bag chaufføren og havde 

sin hånd og kniv på chaufførens 

skuldre. Det sluttede med, at de 

gik, da de havde fået skåret penge-

pungen af. De gik derfra ad samme 

sti som i forhold 1. Der var kon-

tanter i pengepungen, som de 

delte lige over. Der var ingen, der 

fik skader, heller ikke taxichauffø-

ren. Der var overhovedet ikke no-

gen tumult mellem taxichauffø-

ren, X og Y. X havde røget hash. 

Røverne X og Y kendte hinanden. 

De havde gået i skole sammen. 

I 2012 og 2013 gik de i 7. klasse 

sammen. Y havde siddet i fæng-

sel i en periode indtil maj 2017.

Alarmen virkede ikke
Den ene af de seks taxichauffører, 

der blev røvet, forklarede i retten, 

at han i krydset Vester Voldgade 

/ Stormgade var blevet vinket ind 

af to unge mænd, der spurgte, om 

de kunne komme til Mørkhøjvej for 

300 kroner. Det svarede han, at det 

troede han, at de kunne. Personer-

ne hoppede ind i taxien, den ene 

forrest og den anden bagved. 

Manden på bagsædet trak ned i 

en lynlås. Det var formentlig kni-

ven, han trak frem. På vej mod 

Mørkhøjvej gjorde de stor storhej 

ud af at tale om, at de ikke skulle 

køre den vej, han havde valgt. 

Det var noget med, at de ikke var 

velkomne i Tingbjerg. Han fandt 

så en anden vej ud til Mørkhøjvej.

Da de kom frem, tog den ene en 

kniv frem og holdt op foran ham. 

Den anden sagde "stik ham, stik 

ham". 

Chaufføren fandt 1.600 kroner 

frem, men de ville have flere pen-

ge og sagde "ellers stikker vi dig". 

Chaufføren fandt nogle af sine 

egne penge frem. Imens trådte 

han på en alarmknap i bilen, der 

efterfølgende viste sig ikke at 

virke. Derpå løb personerne. Kort 

tid efter kom en lokal beboer, 

som han fortalte, hvad der var 

sket og der blev ringet til politiet. 

Personerne var unge og 

spinkle og måske af somalisk 

herkomst. Den ene sad, så kame-

raet ikke skulle fange ham. Ham 

bagved kunne han ikke se. Han 

forklarede, at han var uerfaren 

som taxichauffør og burde ikke 

have tilladt, at den ene sad bag 

ham.

Fra det sted, hvor røveriet blev 

begået, var der en sti til Gynge-

mosen og til Mørkhøjvej. Chauffø-

ren mener, at det var planlagt, at 

røveriet skulle ske der, hvor han 

standsede. Kniven blev sat op på 

hans hals med selve knivbladet 

og løftet op foran hans øjne, så 

han kunne se kniven. Ham, der 

sad til højre, fik først pengene og 

så pungen. 

Skræmmende oplevelse
Alle chaufførerne var tydeligt på-

virket af den ubehagelige ople-

velse de havde været udsat for. 

En chauffør fortalte i retten, at 

han efterfølgende ikke har turde 

tage en eneste indvandrerdreng 

op i bilen. En anden chauffør 

forklarede, at han aldrig havde 

oplevet noget lignende og be-

gyndte at græde, mens en tredje 

var så påvirket af være udsat for 

et væbnet røveri, at han ikke har 

turde køre taxi siden. En chauffør 

reagerede efter røveriet så stærkt, 

at han gik i chok med tanke på, at 

en kollega var blevet slået ihjel i 

samme område et par år tidligere.

Sporet på mobiltelefoner
At den ene af gerningsmændene 

tabte et par telefoner under det 

ene af røverierne var medvirken-

de årsag til, at gerningsmændene 

blev afsløret.



I Danmark fylder cykeltrafik rela-

tivt meget. Derfor har Vejdirekto-

ratet gennemgået erfaringer om 

samspillet mellem cyklister, fod-

gængere og de automatiske køre-

tøjer fra gennemførte forsøg i 

europæiske lande. De vigtigste 

konklusioner er:

Uformelle regler i trafikken er 

en udfordring for de selvkørende 

køretøjer - og det kræver særligt 

Samspillet mellem cyklister, fodgængere og de automatiske køretøjer

Erfaringer fra 
europæiske projekter

opmærksomhed de steder, hvor 

vejen deles eller krydses med 

andre trafikanter.

Cyklister og fodgængere har 

brug for tydeligere tegn fra de 

automatiske køretøjer om, hvad 

de har tænkt sig at gøre.

Selvkørende køretøjer skal 

introduceres gradvist, så de øvrige 

trafikanter har mulighed for at 

vænne sig til dem.

De automatiske køretøjer har 
generelt kørt med hastighe-
der, der altid gør det muligt 
at standse, når der kommer 
cyklister eller fodgængere tæt 
på køretøjet. 
   Alle projekter har kørt med 
shuttles/selvkørende minibus-
ser på strækninger fra 1,3 km 
op til 8 km, og hastigheden 
fra omkring 10 km/t og op til 
25 km/t.
   Rapporten er udarbejdet 
sammen med Trafitec på bag-
grund af syv europæiske pro-
jekter fra fem lande - Holland, 
Grækenland, Frankrig, Schweiz 
og Italien.

I de konkrete forsøg med 

langsomt kørende busser føler 

trafikanterne sig umiddelbart tryg-

gere end ved almindelige busser.

Der er endnu kun begrænset 

viden om samspillet mellem 

cyklister, fodgængere og automa-

tiske køretøjer når f.eks. vej eller 

sti deles eller krydses.

VolvoCars.dk

Volvo’s to nye søstermodeller S90 og V90 giver en uhørt premium oplevelse i kvalitet og køreoplevelse. 
Kom indenfor i en helt ny og unik verden - udviklet, formgivet og centreret omkring mennesket. Oplev det fantastiske 

førermiljø, de storslående pladsforhold samt de seneste innovative teknologier, der gør det hele mere afslappende og sikkert!

prøv de nye Volvo S90 & V90

premium taxi! 

Kontakt vores taxi-specialist Jens Hollesen: 40 31 19 24 • jens.hollesen@bilforumnord.dk
Vølundsvej 2, 3400 Hillerød · Telefon 48 24 19 24 · volvo.bilforumnord.dk
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Med en ny taxilov i hånden 

presser faglig konsulent i 3F – 

Københavns Chauffører, Bo Weye 

på for at få ordnede forhold for 

taxichaufførerne i Region Hoved-

staden. 

”Nu har vi fået en ny taxilov, der 

indeholder definitionen på, at 

vognmændene skal overholde 

kollektive overenskomster og 

med afsæt i, at vi altid har ment, 

at det eneste rigtige er at aflønne 

efter timeløn, er vi meget positive 

i 3F”, forklarer Bo Weye.

Med afsæt i netop den nye 

taxilovgivning har 3F Køben-

havns Chauffører sendt breve til 

vognmænd i hovedstadsområdet 

med tilsammen 729 taxitilladelser 

med en opfordring til at tegne en 

tiltrædelsesoverenskomst.

Bo Weye er vidende om, at vogn-

mænd i Region Hovedstaden 

med tilsammen 174 tilladelser 

allerede følger en overenskomst 

via TAK, ATD eller ATAX, men 

håber at resten af vognmændene 

reagerer og vågner op, så der 

kan skabes ordnede forhold for 

chaufførerne, så ingen rammes 

af bødeforlæg på 35.000 kroner 

i kraft af den nye lov for ikke at 

overholde en overenskomst. 

Med ny taxilov i hånden

3F - Københavns Chauffør presser 
på for at få ordnede forhold

”Reaktionerne fra vognmændene 

har været forskellige. Nogle vogn-

mænd vil gerne holde møde med 

os. Andre har rettet henvendelse 

til Arbejdsgiverforeningen, ATAX, 

Kristelig Arbejdsgiverforening og 

BTI. Nogle revisorer har kontak-

tes os og forespurgt, om det er 

meningen, at vognmændene 

skal betale pension. Flere mener, 

der skal afventes en konvertering 

af tilladelser inden chaufførerne 

kommer på garanteret timeløn. 

Men i grunden er det overra-

skende, at så mange taxifolk råbte 

op om, at Uber overtrådte love og 

regler og ikke kørte efter ordnede 

forhold, når noget så basalt som 

arbejdsmiljøforhold ikke overhol-

des”, påpeger 3F´s faglige konsu-

lent på taxiområdet, Bo Weye.

”Vi har ingen interesse i at ligge 

og slås med 1.100 taxivogn-

mænd i Region Hovedstaden, 

der måske har opfattelsen af, at 

vi kun er ude på at plukke dem. 

Det handler i grunden om at 

Ved at tilslutte sig en tiltrædelsesoverenskomst anfører vognmanden på chaufførernes ansættelseskontrakter, at han vil følge TAK-,  ATD- eller 
ATAX-overenskomsten, som alle tre indeholder en aftale med 3F.
"Vognmændene bør stille krav til deres kørselskontor eller bestillingskontor om at sørge for, at deres chauffører får adgang til en indkørsel inden 
for et normalt timeantal, der rigeligt dækker, hvad det økonomisk medfører at have en chauffør ansat", mener faglig konsulent i 3F – Københavns 
Chauffører, Bo Weye. Herefter er det så op til kørselskontoret eller bestillingskontoret at beskytte den enkelte vognmand og kun at have så 
mange biler tilsluttet, som det reelt kræves. 

24  TAXI DANMARK FEBRUAR -1824  TAXI DANMARK FEBRUAR -18



Selv om Billund Lufthavn ikke 

havde fremgang på indenrigs-

trafikken i årets første måned, 

var det første gang, at Danmarks 

næststørste lufthavn rundede 

200.000 passagerer allerede 

i januar. Helt præcist var der 

210.642 passagerer – svarende 

God start på 
året for Billund 
Lufthavn

til en passagerfremgang på 11,5 

procent i forhold til samme 

måned sidste år. Det skriver 

Check-Inn.dk, som angiver, at der 

var god belægning på flyene ud 

af landet og en stigning i antallet 

af helårsruter.

samarbejde på arbejdsgiversiden 

og på lønmodtagersiden, ligesom 

det gøres i alle mulige andre 

brancher her i landet. Men det 

er ligesom om, at man ikke vil 

have ordnede forhold i taxibran-

chen. Vi har at gøre med et fag, 

hvor ingen arbejdsgiver ønsker 

at være arbejdsgiver. 11-timers 

reglen bliver konstant brudt. Der 

er lov om et ugentligt hvil med et 

fridøgn i forlængelse af 11 timers 

frihed og et 48-timers EU-direktiv, 

der helt klart siger, at ingen må 

arbejde mere end 48 timer om 

ugen, målt over en 4-måneders 

periode”, påpeger Bo Weye.

Han er vidende om, at nogle 

chauffører arbejder 12 timer 

alle ugens syv dage i op til 

ni måneder, selv om det er 

arbejdsgivers pligt at sørge for, 

at ingen arbejder mere end 48 

timer. I en anden branche dømte 

Højesteret den 14. november 

2017 en arbejdsgiver til at betale 

en godtgørelse på 50.000 kroner 

til en medarbejder for brud på 

netop 48-timers reglen.

”Der er ikke mange taxivogn-

mænd, der har råd til at skulle 

betale en godtgørelse til chauf-

førerne på 50.000 kroner for at 

overskride 48-timers reglen. Og 

tænk bare, hvis en vognmand 

har fem biler med 10 ansatte. Så 

koster det en halv million kroner 

at overtræde 48-timers reglen – 

uanset om chaufføren helt frivilligt 

har valgt at arbejde mere end 48 

timer”, understreger Bo Weye og 

fortsætter:

”Vognmændene udtaler ofte, 

at chaufførerne ikke vil have 

pension, men når vi spørger 

chaufførerne, så siger de, at det 

er vognmændene, der ikke vil 

betale pension. Nogle chauffører 

forstår heller ikke, at 48,05 pro-

cent af indkørslen plus pension 

er bedre end 50 procent uden 

pension. Hertil kommer, at flere 

vognmænd trækker deres an-

satte i løn, hvis de kører gennem 

betalingsanlægget i Københavns 

Lufthavn for at få ture fra lufthav-

nen og tilmed pålægger de chauf-

førerne selv at betale for den 

profilbeklædning, som selskabet 

kræver”.

”Vognmændene tager ikke 

ansvar og i mange tilfælde er 

de sluppet af sted med at begå 

de største uhørligheder flere 

gange. Vognmændene i provin-

sen har været meget bedre til at 

overholde overenskomster og i 

provinsen er det almindeligt, at 

alle chauffører får pension. Det er 

bare ikke tilfældet i Hovedstads-

området, hvor kun 10-15 procent 

af vognmændene er organiseret 

og hvor vognmændene dårligt 

nok finde ud af at udfærdige en 

ansættelseskontrakt. Derfor er jeg 

lidt positivt stemt over, at vi med 

en ny taxilov endelig står over for 

en normalisering af branchen,” 

slutter Bo Weye, som er bekendt 

med, at Trafik-, Bygge- og Bolig-

styrelsen har meldt ud, taxilovens 

paragraf 10 om aflønning kun 

gælder for de nye tilladelser til 

erhvervsmæssig persontransport.



Arbejdet med udbygning af Øst-

jyske Motorvej (E45) mellem 

Skanderborg S og Aarhus S er 

kommet godt fra start længst 

mod nord. Nu er Vejdirektoratets 

entreprenør klar til at igangsætte 

arbejdet i den sydlige ende, tæt-

test på Skanderborg. Her vil der 

blive arbejdet i begge retninger.

Udbygningen af Østjyske Mo-

torvej E45 har indtil videre kun 

påvirket trafikken i sydgående 

retning, men nu er Vejdirektora-

tets entreprenør også begyndt på 

arbejdet i de nordgående spor.  

 Den 3. februar kl. 15.00 gik 

arbejdet i gang med omlægning 

af den sydligste delstrækning 

Udbygningen af Østjyske 
Motorvej godt i gang

Arbejdet med udbygning af Østjyske Motorvej 
(E45) mellem Skanderborg S og Aarhus 
S er kommet godt fra start længst mod 
nord. Nu har Vejdirektoratets entreprenør 
igangsat arbejdet i den sydlige ende, tættest 
på Skanderborg. Her vil der blive arbejdet i 
begge retninger.

mellem Skanderborg V til lige syd 

for Skanderborg-søerne - kaldet 

etape 1. I første omgang handler 

det om etablering af byggeplad-

sen frem til udgangen af uge 6. 

Der arbejdes først i sydgående 

retning i 3-4 døgn og derefter 

tilsvarende i nordgående retning.  

 Arbejdet medfører, at der på 

de mindre trafiktunge tidspunkter 

kun er ét farbart spor i den be-

rørte retning. Der arbejdes fra 

lørdag kl. 15.00 til søndag kl. 10.00, 

og herefter kun i tidsrummet 

19.00-06.00 de resterende dage. 

Vær opmærksom på, at der er 

risiko for forlænget rejsetid på op 

til 10-15 minutter lørdag i tids-

rummet 15.00-18.00 og søndag i 

tidsrummet 09.00-10.00.  

 Trafikken flyttes mod højre, 

så trafikanterne fremadrettet 

kommer til at køre i nødsporet og 

det langsomme spor. Køresporet 

bliver smallere, og hastigheden 

sættes til 80 km/t. Det hurtige 

spor inddrages til arbejdsområde.    

 Trafikanterne skal forberede 

sig på et nyt vejforløb og forlæn-

get rejsetid på strækningen. Dog 

holdes fortsat cirka 4 km fri for 

vejarbejde midt på hele stræk-

ningen, hvor hastigheden sættes 

op til 110 km/t. På den måde 

får trafikanterne et ”pusterum” 

i vejarbejdet og får skabt luft i 

trafikken igen.

En 29-årig pirattaxichauffør er 

blevet genkendt på en video, som 

Østjyllands Politi offentliggjorde 

for nylig. Manden er nu sigtet for 

tyveri af et dankort tilbage i sep-

tember måned sidste år, hvor en 

yngre lettere beruset mand satte 

sig i en pirattaxi udstyret med en 

falsk dankortterminal.

Det lykkedes for chaufføren at 

stjæle dankortet fra den unge 

mand og efterfølgende hæve 

flere tusinde kroner. Men pirat-

taxichaufføren er nu blevet gen-

kendt på en video fra en tanksta-

tion i Silkeborg, hvor han hæver 

penge på kortet. 

Pirattaxi-
chauffør 
fanget efter 
video-efter-
lysning
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Et nyt trafikinformationssystem på 

Avedøre Holme skal give bilister 

bedre mulighed for at undgå at 

hænge i trafikpropper

Trafikken på Avedøre Holme 

er ofte tæt. Især i myldretids-

perioderne om morgenen og 

eftermiddagen, når tusindvis af 

medarbejdere skal til og fra deres 

arbejdsplads. Mange af dem i bil 

eller bus, og det giver et tidsbe-

Trafikinformationssystem 
på Avedøre Holme

grænset pres på erhvervsområ-

dets snorlige veje.

Derfor er Hvidovre Kommune 

og Industri- og Grundejerfor-

eningen for Avedøre Holme gået 

sammen i et forsøg på at hjælpe 

trafikanterne. Der er blevet sat 

fire informationstavler op, som 

oplyser om den aktuelle rejsetid 

fra Avedøre Holme og til motor-

vejstilkørslerne i vestlig retning, 

som er den vej, de fleste bilister 

fra Avedøre Holme skal.

Udover informationstavlerne 

vil en hjemmeside også døgnet 

rundt blive opdateret med de ak-

tuelle køretider, så bilister allerede 

inden de sætter sig i bilen kan se, 

hvor der er den største trafik-

belastning og dermed køre en 

anden vej ud af Avedøre Holme, 

end de havde tænkt sig.

Igen i år kåres årets busrejsearran-

gør, årets turistbusselskab og årets 

innovatør. I hver af disse kategorier 

har priskomitéen for Danish Coach 

Award nomineret to virksomheder, 

som alle på hver deres måde har 

udmærket sig i branchen. Der vil 

blive udpeget én vinder inden for 

hver kategori den 23. februar på 

messen ”Ferie for Alle” i Herning.

De nominerende er udpeget 

af priskomitéen, som også udpe-

ger de endelige vindere ved 

afstemning. 

Coach Award 2018
De nominerede er:
Årets busrejsearrangør 

Egon’s Rejsebureau

Cultours

Årets turistbusselskab

Nyborg Rejser

Papuga Bus

Årets innovatør

Sørens Rejser

FlixBus

Priskomitéen består af:

Lars Thykier - Danmarks Rejsebureau Forening
Lise Lyck - tidl. lektor i turisme og oplevelsesøkonomi, CBS
Anna Wittgren - Visit Skåne/Visit Malmø
Carsten Johansen - Tysk Turist Information
Allan Jensen - Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening, Dansk Erhverv
Georg Julin - Invio
Michael Nielsen - Danske Busvognmænd

BUSREJSEARRANGØR
TURISTBUSSELSKAB

INNOVATØR
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Vi lukker fordi kommunen ikke vil 
betale os for at stå til rådighed

en taxa på Ærø, når de sidste fær-

gepassagerer er kommet i land. 

Over for Fyns Amts Avis ud-

taler Ærøs borgmester, at Ærø 

Kommune satser på at sætte 

taxakørsel i udbud. Senest var 

taxiproblemet til debat som et 

lukket punkt på dagsordenen den 

31. januar.

Paul Erik Dyring Pedersen, Øens Taxi på Ærø:

Tekst og foto: Tommy Verting

Den nye taxilov lægger op til, at 

små kommunale samfund kan 

indgå aftaler med taxivognmænd 

om at oprette et kørselskontor for 

et landdistrikt, som sideløbende 

med salg af taxikørsel kan sælge 

andre former for erhvervsmæssig 

persontransport.

Det burde være løsningen på 

Ærø, men Ærø Kommune har 

ikke fundet en løsning i tide og 

sidder nu med en uløst problem-

stilling, hvor den lokale taxivogn-

mand, Paul Erik Dyring Pedersen, 

er på vej til at lukke.

”Ærø Kommune vil ikke betale 

for, at vi står til rådighed. Derfor 

lukker jeg min taxiforretning lige 

så snart jeg får svar fra Trafik-, 

Bygge- og Boligstyrelsen om at 

konvertere den ene af mine tre 

taxitilladelser til en tilladelse til 

offentlig persontransport”, fortæl-

ler Paul Erik Dyring Pedersen fra 

Øens Taxi, som fremover udeluk-

kende vil koncentrere sig om 

flexopgaver for Fynbus. 

Opgaverne som Paul Erik 

Dyring Pedersen satser på frem-

over, er i flere tilfælde oprindeligt 

kommunale opgaver, som Ærø 

Kommune har placeret hos det 

regionale trafikselskab uden 

forudgående licitation. Indtil da 

fortsætter Paul Erik Dyring Peder-

sen med stå til rådighed med en 

enkelt taxi i dagtimerne fra klok-

ken 6.00 - 18.00. 

”Det er helt klart en forringelse 

i forhold til i sommer, hvor vi 

havde en god økonomi med 

ansatte chauffører og tre biler 

kørende, men vi kan ikke stå til 

rådighed uden kommunalt tilskud 

eller kommunale kørselsopgaver, 

der kan dække omsætning ind, til 

også at holde forretningen kø-

rende på de tynde timer af døgnet. 

I dag er chaufførerne væk og to 

af bilerne bliver sat til salg og jeg 

kører det, jeg kan overkomme”, 

forklarer Paul Erik Dyring Peder-

sen og fortsætter:

”Borgmesteren vil gerne lægge 

problemet over på, at det er den 

nye taxilov, der er problemet, men 

det er det ikke. Der er ikke noget 

nyt i, at vi ikke kan stå til rådighed, 

når al kommunal kørsel lægges 

over på busserne”, understreger 

Paul Erik Dyring Pedersen. Han 

forstår ikke, at Ærøs borgmester, 

Ole Wej Petersen (S), har valgt at 

skrive til transportminister Ole Birk 

Olesen (LA) i håb om at finde en 

hurtig løsning.

Ærøs borgmester skriver bl.a. 

at den nye taxalovgivning trækker 

i den forkerte retning. Ordningen 

indebærer, at yderområderne vil 

være nødsaget til at købe taxa-

dækning og at det i de seneste 

par uger har været umuligt at få 
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Oversigt over afgang/tilgang af tilladelser

Region Hovedstaden:
Der blev afleveret to taxitilladelser i januar måned:
 
Jan Schmidt Nissen   01-0006 Dantaxi 4x48
Sven Andersen  01-0834 TAXA 4x35
  
Aalborg:
I Aalborg var der ingen ændringer i januar måned.

Aarhus:
I Aarhus var der ingen ændringer i januar måned.

Stigende efterspørgsel på Billunds Shuttlebus betyder, at den 

i den kommende sommer vil køre borgere og turister rundt i 

Billund i ni uger i stedet for som tidligere i seks uger. Det skriver 

JydskeVestkysten.

Billund Kommune bidrager med 110.500 kroner til driften. 

Resten kommer fra Billund Handelsforening, Billund Lufthavn, 

turistattraktionerne, hotellerne samt Ole Kirks Fond.

Shuttlebussen kører fra Billund Lufthavn til Zleep Hotel, Lego-

land, Hotel Propellen, Hotel Svanen, Legoland Village, Lalandia, 

Hotel Legoland, Billund Centret og Hotel Refborg, inden turen 

går retur til lufthavnen.

I Norge er det kommet frem, at flere taxivognmænd udlejer deres 

taxitilladelser på ulovlig vis. 

   Det skriver den norske avis, Aftenposten, som angiver, at ud-

lejningen sker sort og beløber sig til mellem 6.000-7.000 kroner i 

måneden. Lejerne er som regel andre taxivognmænd, som ulovligt 

sætter ekstra biler i drift. 

   Over for Aftenposten har Oslo Kommune ytret, at der nu vil 

sættes ind med en styrket kontrol på området.

Shuttlebus i Billund i 
ni uger til sommer

Indsats mod ulovlig udlejning 
af taxitilladelser i Oslo


