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Snart er vi lagt helt
ned af travlhed
Transportmesse i Herning
og el-bilmesse i København
Færdselsstyrelsen tager
nyt våben mod forurening
i brug

Nu bliver det lettere at
købe tilladelse til at køre
privat i varebiler

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

Autoglas

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

FINANSIERING

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

UCplus A/S

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

TaxiRiget ApS

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

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

Revision 80 ApS - Registreret revisor

Vognmmandsspecialisterne ApS

TAXAMETERVÆRKSTEDER

Taastrup Hovedgade 72, 2., 2630 Taastrup
Tlf. 43 52 89 50 - www.revision80.dk

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

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

MERCEDES SERVICE/PLADE
Gørløse Auto Import ApS

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

REPARATION AF INTERIØR
OG DØRBEKLÆDNING

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

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

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
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Stor mangel på chauffører
og lokomotivførere
Dermed er chaufførerne i gennem-

ley. Således har hovedparten af

periode manglet chauffører og

Chaufførmangel i
Midttrafik

snit ca. 60 år, når de overdrages til

de større busselskaber i dag valgt

problemet er tiltagende. Dette

Allerede i denne sommer blev

en ny arbejdsgiver i juni 2022.

at blive enten ISO45001- eller

gælder både gods- og passager-

Midttrafik orienteret om, at nogle

transport-branchen. Jf. Danmarks

busselskaber havde udfordringer

række busselskaber, om de ople-

• I udbuddene belønnes bus-

Statistik manglede branchen som

med at besætte vagter som følge

ver problemer med at rekruttere

selskaberne ift. andelen af tilbudte

helhed ca. 2.500 chauffører alle-

af mangel på chauffører. Dette

arbejdskraft. Selskaberne oplyser

faglærte chauffører tilknyttet den

rede i 2019.

har i yderste konsekvens medført,

hovedsageligt, at de endnu godt

konkrete kontrakt. Midttrafik kan i

at busselskaberne i nogle tilfælde

kan skaffe nye medarbejdere.

tilbuddene se, at busselskaberne

forskellige årsager til, at transport-

måtte aflyse ture til gene for

Selskaberne konstaterer dog sam-

aktivt vælger at uddanne chauffører

branchen lider under manglen på

kunderne. Der var to hovedår-

tidig, at de har måttet være mere

i løbet af kontraktperioden. Efter

chauffører:

sager til manglen på chauffører

proaktive i ansættelsesprocessen,

endt uddannelse modtager en

• På den lange bane er det ho-

denne sommer. For det første

hvorfor selskaberne har styrket

faglært chauffør et løntillæg på ca.

vedsagelig en udfordring, at bran-

var nogle chauffører sygemeldte,

samarbejdet med fx uddannel-

4 kr./timen, svarende til ca. 8.000

chen ikke får tilført tilstrækkeligt

sendt i isolation eller haft vac-

sescentre og jobcentre. Samtidig

kr. årligt.

med nye og yngre chauffører,

cine- symptomer som følge af

tilbyder nogle selskaber jobgaranti

• I udbuddene belønnes bussel-

efterhånden som ældre chauffører

COVID19. For det andet oplevede

til chauffører under uddannelse.

skaberne, der tilbyder flere uddan-

forlader branchen, fx som følge af

nogle busselskaber, at timeløn-

pension. Tendensen forværres af, at

nede og deltidsansatte chauffører

der i vise dele af transportbranchen
er et stigende behov for chauffører

Transportbranchen har over en

Ifølge Midttrafik er der angivet

Administrationen har spurgt en

OHSAS 18001-certificeret.

nelsesdage per medarbejder end
minimumskravet på 2 uddannel-

blev tilbudt faste stillinger hos

Indsats for at sikre
chauffører

andre busselskaber eller i andre

Midttrafik arbejder på flere om-

• Midttrafik arbejder for at sikre

som følge af flere opgaver.

brancher.

råder for at sikre gode arbejds-

rimelige chaufførfaciliteter med

• På den korte bane er det en ud-

• Samtidig kan den høje alder

forhold, så chauffører bibeholdes

adgang til toilet, vand og pause-

fordring, at chauffører, der blev

blandt buschauffører på sigt blive

i branchen og nye chauffører

lokaler. Kravene til faciliteterne er

fritstillet som følge af COVID19, har

en yderligere udfordring for Midt-

tiltrækkes:

blevet skærpet de senere år, og

valgt at søge mod andre brancher.

trafik. I det igangværende 60. ud-

• I udbuddene belønnes bussel-

de konkrete behov fastlægges

Det betyder, at branchen oplever

bud virksomhedsoverdrages i alt

skaber, der er eller bliver arbejds-

forud for hvert udbud.

en flaskehals, efterhånden som

101 chauffører fra fem forskellige

miljøcertificeret i løbet af kontrakt-

efterspørgslen igen stiger som følge

busselskaber. Den gennemsnitlige

perioden, eller hvis et selskab har

af konjunkturen.

alder blandt chaufførerne er 59 år.

opnået Arbejdstilsynets Kronesmi-
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sesdage.

fortsættes næste side

• Herudover har administrationen

hen over sommeren måtte aflyse

reelt ikke er ledige lokomotivførere

blevet aflyst i løbet af sommeren.

besluttet, at der skal udarbejdes

afgange som følge af mangel på

i Danmark. Herudover er rekrutte-

Kunderne henvises i stedet til

et handlingskatalog, som Midt-

lokomotivførere. Personalemang-

ring til uddannelse en langvarig og

rejsegarantien.

trafik kan bringe i spil, enten hvis

len var opstået på baggrund af

omkostningstung proces, da den

et busselskab akut mangler chauf-

opsigelser, langtidssygemeldinger

offentlige uddannelse af lokomotiv-

Betydning for økonomi

fører til at besætte vagter, eller

og nødvendig sommerferieafvikling.

førere tager cirka 10,5 måneder for

Udgifter til chaufførlønninger er

hvis busbranchen som helhed

• Midtjyske Jernbaner oplyser, at

uddannede håndværkere. Og gen-

busselskabernes største udgift, idet

bliver udfordret som følge af en

stort set alle jernbanevirksomheder

nem uddannelsen kan eleverne

den udgør 50-60 % af busselska-

generel manglen på nye med-

aflyser afgange med årsag i mangel

ikke udføre selvstændigt arbejde,

bernes samlede omkostninger.

arbejdere. Handlingskataloget er

på lokomotivførere. Fastholdelse

da der er strenge krav til licens og

Derfor er der fra busselskabernes

under udarbejdelse.

er i almindelighed ikke problemet,

certificering.

side stor fokus på at optimere vagt-

idet branchen generelt har en lav

planlægningen og tilpasse antallet

Også mangel på
lokomotivførere

personaleudskiftning.

Betydning for kunder

af chauffører for den vej igennem

• Jernbanevirksomhedernes udfor-

• Manglen på chauffører har

at reducere udgifterne.

Også Midtjyske Jernbaner har

dringen ligger i rekruttering, idet der

konkret medført, at nogle ture er

Flex kørsel?

Behov for optimering af
specialkørsel?

FlexTour App tilbyder:

• Minimerer antal busser, køretid og km
• Mulighed for at spare mellem 10 og 25%

Nem og billig løsning til SmartPhone

• Partex Data er godkendt
leverandør
hos FlexDanmark

Du får bl.a.:

• Vognløb kan følges på kort

• Servicekrav respekteres

• Indbygget navigation via
GoogleMaps

• Låse borger til en bestemt
bus og eller chauffør

• Send egne ture direkte til
FlexTour app

• Hjælpemidler og solokørsel
kan indgå i kapaciteten
• Udviklet i samarbejde med

For yderligere informationer
kontakt Steen Baggersgaard
på tlf. 7020 1548 eller sb@partex.dk

www.partex.dk
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Easy@Tour er
også:
Den komplette
brancheløsning

Dantaxi søger nye vognmænd
– for vi har lynende travlt.
Book et
uforpligtende
møde og hør
mere

Genåbningen af samfundet har
givet stor travlhed i Dantaxi-bilerne
– vi har simpelthen flere ture, end der er vogne.
Derfor har vi brug for nye kolleger til at
servicere de mange kunder fra vores app, callcenter, variable kørsler og garantikørsler.

Tryk her og book dit møde
Kom til et uforpligtende infomøde
dantaxi.dk/tilmelding eller skriv til hl@dantaxi.dk

Mød os på
Transportmessen

Turistvognmænd, flexvognmænd, vognmænd med handicapkørsel,
flyttevognmænd, rejsebureauer og godstransportører

Driftsstyring til transportbranchen
Partex Data er en softwarevirk-

virksomhed, der er tale om. Ved

inkl. intervaller, tidspunkter, alter-

lige metoder og vi har endnu ikke

somhed, der gennem 30 år har

persontransport som turistkørsel

native adresser, undtagelser mm.

mødt en metode, som vi ikke har

udviklet og solgt egne software-

er det vores Easy@Tour-løsning

Uanset om der er tale om turist-

fundet en løsning på.

programmer til driftsstyring og

der anvendes. Her registreres alle

eller special kørsel, kan chaufføren

regnskab/finans til primært virk-

oplysninger fra kunden, så der kan

udføre kørslen via vores BusApp,

som PDF eller EAN med automa-

somheder indenfor transport-

udsendes tilbud og efterfølgende

der findes til både Android og iOS”.

tisk bogføring og registrering af

branchen - bl.a. turistvognmænd,

ordrebekræftelse. Kunden kan også

flexvognmænd, vognmænd med

lave en online forespørgsel på kør-

for sig - specielt når der er tale om

af den komplette løsning med

handicapkørsel, flyttevognmænd,

sel, så tilbuddet automatisk bliver

specialkørsel, da mange kommu-

Easy@Finance”, fortæller Kim R.

rejsebureauer, renovation og

oprettet i Easy. Ved special-/handi-

ner har forskellige krav til deres

Hendriksen videre. ”Men det

godstransportører.

cap kørsel har vi et tilkøbs modul,

månedsfaktureringer. Vi kan der-

hvori alle faste aftaler registreres

for håndtere rigtig mange forskel-

“Vores systemer udvikles løben-

”Fakturering er et helt kapitel

de og typisk i et samarbejde med
kunderne, da kunderne bedst ved,
hvilke behov de har”, fortæller Kim
R. Hendriksen, som er direktør
og udvikler i Partex Data og han
suppleres af Steen Baggersgaard,
Account Manager og medejer af
Partex Data:
“Partex Data kan i dag også
tilbyde levering af hardware og
øvrig IT-support, men det er først
og fremmest softwareløsninger,
der gør kundernes hverdag nemmere med et hurtigt overblik over
opgaver og hvor køretøjerne befinder sig og hvilke opgaver de
udfører lige nu samt hvad der er
planlagt i de kommende uger”.
“Vi har forskellige løsninger, afhængig af hvilken type transportKim R. Hendriksen er direktør og udvikler i
Partex Data.
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Fakturaudsendelse sker både

kundens indbetaling som en del

Mød os på
Transportmessen

Bolt

Turistvognmænd, flexvognmænd, vognmænd med
handicapkørsel, flyttevognmænd, rejsebureauer
og godstransportører

Bolt vil
forsøge sig
i Danmark
Endnu et udenlandsk transport-

kan også integreres til andre

telefon og/eller tablet. Det gør

“Med vores FlexTour er der

regnskabsprogrammer som f.eks.

det nemt for nye chauffører og

tillige mulighed for at sende op-

e-conomic eller C5, hvis man har

afløsere, som automatisk vil mod-

gaver fra taxa-kørselskontorer til

dette ønske”.

tage kørselsopgaver.

et eller flere vognløb - også til

portfirma, Bolt, der allerede virker

dem der evt. ikke er tilknyttet et

i både afrikanske og europæiske

FlexTour

opdeling af beskeder i adresser,

vognløb via trafikselskab, men

lande søger efter en Country

Partex Data samarbejder med Flex-

navigation via adresser eller Google

dette er et tilkøb”, forklarer Steen

Manager i Danmark til at lede,

Danmark og kan derfor tilbyde flex-

Maps, opkald til kunde direkte fra

Baggersgaard.

hvad de kalder en “Ride-hailing

vognmænd en FlexTour App, der

app, ring-mig-op funktion til trafik-

kommunikerer med FlexDanmark

selskabet, automatisk opsamling

i gang med, da man blot skal

som et spændende marked,

via AMQ og SUTI-protokollen.

af positionsdata samt mulighed

oprettes som kunde med de øn-

hvor Bolt kan gøre en forskel.

for flådestyring (tilkøb).

skede vognløb. Når app´en er

FlexTour tilbyder bl.a. intelligent

FlexTour app´en kan anvendes

”FlexTour er nem at komme

på Android og Apple enheder på

firma har planer om at udføre
persontransport i Danmark
Et større udenlandsk trans-

forretning” og omtaler Danmark,

Country Manageren vil være

hentet fra Google Play/App Store,

ansvarlig for at lede markedet,

kan der logges ind og trafiksel-

udvikle og pleje kritiske relationer

skabet skal blot informeres om

og være kontakten til tilsynsmyn-

at det er Partex, der er system-

digheder, embedsmænd, lokal-

leverandør. Oprettelse klares

samfund osv.

typisk samme dag”, udtaler Steen
Baggersgaard og tilføjer:

Vi husker Uber

”Er der hasteopgaver uden for

Spørgsmålet er dog, om Bolt

normal åbningstid, kan vi kontak-

overhovedet har sat sig ind i de

tes via e-mail eller vagttelefon,

danske forhold og love på om-

der altid er bemandet - typisk af

rådet, eller vi får en ny Uberlig-

direktøren, da han kan klare de

nende sag med et bagmands-

fleste opgaver”.

foretagende, der tilbyder Pirattaxi-

Både Kim Hendriksen og Steen
Baggersgaard vil være at finde

virksomhed?
Efter en længere periode med

på stand H6110, Partex Data, på

Uber i Danmark meddelte Ankla-

Transportmessen i Herning Mes-

gemyndigheden den 2. decem-

secenter 16-18 september.

ber 2016, at der ville blive rejst
tiltale for medvirken til overtrædelse af taxilovgivningen mod
Uber.
Den 28. marts 2017 meddelte Uber, at tjenesten ville lukke
ned i Danmark med virkning fra

Steen Baggersgaard er Account Manager og
medejer af Partex Data.
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den 18. april 2017.

MØD OS PÅ TRANSPORT 2021
16.-18. september i MCH Messecenter Herning

Selvfølgelig er det herligt ...
... når alting indgår,
i det nye Halda M2 Taxameter
Mere information

www.halda.dk

Dansk salg & Support
+45 98 900 700

Et år efter lanceringen af
Dantaxi på Fyn:

Snart er vi lagt helt ned af travlhed
Efter et år på det fynske taxi-

pelser i nattelivet og fornyet

til den slags. Vi har efterhånden

kendskab til taxi- og transport-

marked fortsætter tilstrømnin-

rejseaktivitet er der nu godt

mere travlt, end vi kan klare

branchen, men vi er ikke afvi-

gen af nye kunder til Dantaxi.

gang i taxibestillingerne på Fyn.

med det nuværende antal af

sende overfor personer med

Regionschef Kenneth Larsen

Ligesom vi oplever en konstant

vogne”, siger Dantaxi-chaufføren.

en anden profil og som har

håber med en lokal hvervekam-

tilgang af nye kunder. Vores

pagne at tiltrække nye vogn-

markedsandel, der nu er over

flere vogne i Dantaxi Fyn så

Alle ansøgere med nye ideer

mænd til selskabet.

10 %, er især opnået ved at

hun og hendes kollegaer i sel-

og lyst til at være en del af et

Susse Madsen, som ses

Susse Madsen ser frem til

erfaring fra helt andre brancher.

indgå mange firmaaftaler samt

skabet, fortsat kan servicere

selskab i vækst og udvikling,

på billedet, er en af de mest

at private kunder har hentet

kunderne som hidtil:

skal være særdeles velkommen

erfarne taxichauffører i Odense.

og brugt vores app. Vores mål

Hun kører for Dantaxi, men

er en markedsandel på 25 %

og takke vores mange loyale

arbejder også med oplæring og

indenfor de næste par år. Men

kunder. Vi skal hele tiden huske

Om Dantaxi på Fyn

undervisning af nye taxichauf-

for at nå derhen, har vi brug for

på, at vi kun er til stede i Odense,

Dantaxi kom til Fyn sidst i au-

fører.

flere vognmænd, for allerede

fordi vores kunder har valgt at

gust 2020, hvor selskabet etab-

nu er vi nærmest helt lagt ned

køre med os pga. det vi kan

lerede en lokal administration i

af travlhed”.

tilbyde”.

Odense. 15 vogne var med fra

For et år siden gik Dantaxi
ind i den hårde konkurrence

”Jeg vil benytte lejligheden

på det fynske taxamarked, og

start. Et antal der forventes at

har i det forgangne år opnået

Godt tag i kunderne

en markedsandel i Odense på

En af Odenses mest erfarne

over 10 %.
I de kommende år forudser
selskabet fortsat vækst. Men den
høje vækstrate, er ikke uden

hos os”.

vokse i de kommende år.

chauffører, Susse Madsen, kan

Lokal hvervekampagne
skal skaffe nye
vognmænd

nikke genkendende til, at Dan-

På baggrund af succesen i

Fyn kører Dantaxi primært i

taxi har fået godt tag i kunderne:

Odense har selskabet netop sat

Odense Kommune, men plan-

”Da vi startede op i 2020,

gang i en lokal hvervekampag-

lægger at udvide til flere byer.

bump på vejen. Det forklarer

var der kollegaer fra andre sel-

ne. Den skal få nye vognmænd

ansvarlig for det fynske område

skaber, der spurgte, om jeg nu

til selskabet og blive en del de

i Dantaxi, Regionschef Kenneth

troede, at jeg kunne tjene min

kommende års vækststrategi,

Larsen:

egen løn ind og den slags. I

forklarer Kenneth Larsen:

dag, hvor vi har indgået aftaler

”Igennem vores hvervekam-

Taxibestillingerne er i
fremgang efter Coronakrisen

med flere af de store hoteller,

pagne, håber jeg på at tiltrække

og app-kunder fra København,

dygtige vognmænd fra hele det

der bestiller os direkte fra

fynske område. Vi har brug for

Efter genåbningen med lem-

Banegården, hører jeg ikke mere

vognmænd med indgående
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Dantaxi er til stede i 75 af
Danmarks 98 kommuner. På

Vil du være selvstændig
taxivognmand?
Cabonline gør det nemt for dig, der gerne vil
være ny vognmand!
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 finansiering 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.

Endorsed by Cabonline

Nye dokumentationskrav forsinker
renoveringen af Østbanen
Movias lokalbaneselskab, Lokal-

for renoveringen af Østbanen og

været gældende hidtil, er der

blandt andet sagen vedrørende

tog, er i gang med at forberede

dermed projektets færdiggørelse

normalt ikke såkaldt VVM-pligt

byggeriet på Amager Fælled, har

renoveringen af Østbanen mel-

til andet halvår 2023.

i forbindelse med sporrenove-

betydet skærpet fokus generelt.

Østbanen skal i de kommende

ringsprojekter. Senest har Trafik-

Derfor har Miljøstyrelsen i sagen

led i forberedelsen skal Miljø-

år gennemgå en større renovering.

styrelsen afgjort, at der ikke var

om renoveringen af Østbanen

styrelsen beslutte, om projektet

Den 50 km lange banestrækning

VVM-pligt for Banedanmarks

anmodet om yderligere oplysnin-

kræver en egentlig VVM-høring

skal danne rammen om renove-

store sporrenoveringsprojekt på

ger og varslet forlænget sagsbe-

først. I forlængelse af Amager

ring af skinner og sveller. Derfor

banestrækningen Roskilde-Ring-

handlingstid, inden man vil træffe

Fælled-sagen er Lokaltog blevet

skal Miljøstyrelsen, som er myn-

sted. Men øget fokus på miljø-

en endelig afgørelse om projek-

bedt om yderligere oplysninger

dighed på lokalbanernes område,

mæssige konsekvenser af større

tets eventuelle VVM-pligt.

om projektets miljøpåvirkninger

vurdere de miljømæssige konse-

bygge- og anlægsprojekter,

og varslet længere sagsbehand-

kvenser af projektet.

samt hensynet til de såkaldte

lem Køge, Faxe og Stevns. Som

lingstid. Det forsinker tidsplanen

Efter den praksis, som har

bilag IV-arter, som fremhævet i
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Midttrafik, Region Midtjylland og
8-kommunesamarbejdet bestående
af Struer, Lemvig, Skive, Holstebro,
Ringkøbing-Skjern, Herning, Viborg
og Ikast-Brande kommuner står
bag en stor undersøgelse om de
unges transportvaner. Cirka 2.800
unge fra ungdomsuddannelser i
området har deltaget i undersøgelsen.
For at arbejde videre med konklusionerne i undersøgelsen er der nu
nedsat et ungepanel bestående af
elever på uddannelsesinstitutioner i
de otte kommuner.
Panelet skal arbejde med fire
temaer og kommer i starten af 2022
med input til arbejdet med en ny
trafikplan.
De fire temaer er: tid, komfort,
pris samt miljø og klima.

Elever får indflydelse på
busser og tog
Hvordan skal fremtidens kollek-

panel, der allerede har holdt det

Fra workshops til trafikplan

med bil, 22 pct. tager cyklen,

tive trafik se ud i den midt- og

første møde.

Ungepanelet er sammensat i

mens 35 pct. tager bus og 11

vestlige del af Region Midtjylland?

samarbejde med uddannelses-

pct. tager toget. De sidste 6 pct.

Det spørgsmål skal et nyt panel

den kommende trafikplan for

Som en del af forarbejdet til

institutionerne i Midt- og Vestjyl-

fordeler sig på elcykel, elløbehjul,

med unge være med til at svare

Midt- og Vestjylland har alle unge

land. Det er planen, at de unge

scooter og andet. Ud over tidsfor-

på. Panelet skal give input en ny

på ungdomsuddannelserne været

skal mødes fire gange i løbet af

brug fremhæver undersøgelsen,

trafikplan for Midt- og Vestjylland,

inviteret til at deltage i en spørge-

2021 og herefter til et afsluttende

at temaerne komfort og pris er

og nu mødes de unge første

skemaundersøgelse om deres

møde i starten af 2022, hvor

vigtige for de unge. De unge

gang med repræsentanter fra

transportvaner - 2.800 unge på

resultater og input kan præsente-

bekymrer sig også om klima, men

kommuner, region og Midttrafik.

tværs af kommuner og studieret-

res for administration og politikere

det er ikke afgørende for deres

Flere midt- og vestjyske unge

ning har svaret. Under halvdelen

i de otte kommuner og Region

valgt af transport. Mange vægter

skal bruge den kollektive trafik –

bruger i dag kollektiv trafik. I un-

Midtjylland.

også det sociale ved at tage den

og færre skal droppe den, når de

dersøgelsen peger de unge på

bliver ældre. Det er kort fortalt

flere punkter, som kan forbedres.

opgaven for regionen, de vest-

Derfor går parterne bag undersø-

Bilen er hurtig - men er
den bedst?

jyske kommuner i det såkaldte

gelsen nu i dialog med det nye

Undersøgelsen af unges trans-

8-kommunesamarbejde og det

ungepanel, der gennem en række

portvaner viser, at den væsent-

fælles trafikselskab, Midttrafik, der

workshops fordelt på fire temaer

ligste årsag til fravalg af kollektiv

nu inviterer de unge selv til at

skal levere konkrete input til den

trafik er, at bilen er hurtigst og

fortælle, hvad der skal til.

politiske behandling af trafikpla-

giver mest frihed.

Det sker i form af et nyt unge-

kollektive trafik - at man kan

nen.

26 pct. af de adspurgte kører
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mødes med fx folkeskolevenner
i bussen.

Mercedes

Land Rover Polestar
Tesla BMW Renault
KIA Hyundai MINI
Jaguar Jeep Dacia
Aiways Fiat MG

Nordens største el-bilmesse
indtager Danmark
29.-31. oktober får Danmark sin

biler på de danske veje og stør-

Fredag 29. oktober er en dag

giver eCarExpo mulighed for at

første messe for el-biler, plug-in-

stedelen af bilmærkerne kan man

for branchen, virksomheder og

prøvekøre mange af el-bilerne

hybridbiler og opladning, når eCa-

møde på el-bilmessen eCar-

kommuner, mens lørdag 30. ok-

på en rute rundt i København.

rExpo afholdes i Øksnehallen i

Expo, som trafikminister Benny

tober og søndag 31. oktober er

Turene starter og slutter foran

København. De besøgende kan

Engelbrecht åbner 29. oktober i

for alle.

Øksnehallen, hvor ladepartnerne

se eller prøvekøre op mod 50 for-

Øksnehallen i København.

På eCarExpo kan der opleves

E.ON, Clever, ChargeAmps og

et bredt udvalg af el-biler og plug-

PowerFuel sætter ladestandere

viklet med succes i Göteborg og

in-hybridbiler fra bilmærker som

op til lejligheden.

Stockholm. Senest var der over

KIA, Hyundai, Tesla, Polestar, Mer-

skellige el-biler og plug-in-hybrid-bi-

Messen er i flere år blevet af-

ler. Samtidig er messen landsdækkende med et nyt virtuelt koncept.
De elektriske biler har erobret

100 udstillere og 14.500 besø-

cedes-Benz, BMW, MINI, Renault,

Danmark. Der kører nu over

gende i løbet af tre dage i Stock-

Dacia, Fiat, Jeep, MG, Aiways,

100.000 elbiler og plug-in-hybrid-

holm.

Jaguar og Land Rover. Samtidig
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taxasalg.dk køber og sælger
biler til taxivognmænd
ter, har jeg som regel købere blandt

sulenter lave et pristjek af den på-

af taxasalg.dk. Han har været i

taxivognmændene i mit kartotek”,

gældende bil ud fra en scanning

bilbranchen siden 2006 og er ef-

fortæller Nicklas Rommedahl og

af markedet, hvorefter kunden vil

terhånden blevet et særdeles godt

tilføjer: “Specialbiler som cabriolet,

modtage et skriftligt købstilbud

kendt ansigt i taxibranchen. Han er

SUV, 4×4 etc. købes uanset alder"!

fra os, som vil være gældende

godt klar over, at det handler om

i 8 dage, men selvfølgelig helt

at have et godt navn i branchen

Gratis og uforpligtende

og han er faktisk lidt stolt af, at de

Hos taxasalg.dk er det altid gratis

store kørselskontorer anbefaler

og uforpligtende at forespørge

Kommissionsaftale

ham over for deres vognmænd,

om bud på sin taxa.

Når vognmænd vælger at sælge

hvad enten det gælder køb eller
salg af taxier.
“Jeg er køber af alle slags biler,

Nicklas Rommedahl

Nicklas Rommedahl er indehaver

uforpligtende for kunden.

deres bil gennem en kommis-

samarbejder med bilfinansierings-

kelt og som kunde behøver man

sionsaftale hos taxasalg.dk, er

selskaberne Nordfyns Finans A/S
og Aét AutoFinans A/S.

“Vi har gjort det nemt og enikke at oprette en profil hos os.

de altid sikret en god handel,

med og uden afgift, når bare de

For at modtage et bud på en bil,

fordi forhandleravancen bliver

ikke er mere end 10 år gamle.

der er til salg, kan kunden udfylde

delt mellem køber og sælger.

Har bilerne kørt for mange kilo-

vores onlineformular eller kon-

Det er en populær løsning, som

meter, sælger jeg dem videre til

takte os på telefon. Når vi har

er attraktiv for vognmænd, der

udlandet. Men er det en taxi, der

modtaget den udfyldte formular,

ønsker at bruge færre penge, når

har kørt under 300.000 kilome-

så vil en af vores vurderingskon-

de skal handle bil. taxasalg.dk

Køb og salg af taxa
» Gratis og uforpligtende
Få et bud på din brugte taxa
- det er helt gratis

Erhvervsvej 21 • 2610 Rødovre • nr@taxasalg.dk •

Sælg din bil i kommisionshandel
og opnå en højere pris

60 62 13 14
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Taxasalg.dk

Taxasalg.dk

» Kommision

Færdselsstyrelsen tager
nyt våben mod forurening
i brug
Nyt udstyr kan måle forurening fra
biler, mens de kører. Udstyret implementeres nu i indsatsen mod
tunge køretøjer, der forurener for
meget.
Fra 1. september 2021 gik
jagten for alvor ind, da Færdselsstyrelsen for første gang tog nyt
våben mod forurening i brug.
Der er tale om såkaldt plume
chasing-udstyr, som styrelsen nu
har fået monteret på en af sine
biler til vejsidesyn. Og med udstyret bliver det muligt at måle
forurenende udstødning fra tunge
køretøjer, mens de kører.
"Vi skal ikke finde os i køretøjer,
som udleder mere NOx end tilladt
- uanset om det sker på grund af

bestilte sæt plume chasing-udstyr,

Manipulationen sker antageligt,

sens vejsidekontrol med miljøkrav

uagtsomhed eller manipulation.

som kan flyttes rundt mellem

fordi det kan være dyrt at drive

til tunge køretøjer, baseret på

NOx er både miljø- og sundheds-

styrelsens biler. Styrelsen forven-

og vedligeholde de lovpligtige

erfaringerne fra projektet.

skadeligt og med Færdselsstyrel-

ter at tage det andet sæt i brug i

systemer til efterbehandling af

sens nye udstyr er det nu muligt

løbet af efteråret 2021.

udstødning og der bliver derfor

selsstyrelsens inspektører nemlig

spekuleret i at frakoble dem.

lave en indledende måling af et

at kontrollere udstødningsgassen

Ved brug af udstyret kan Færd-

Målrettet og effektiv
indsats

Fra 2018 frem til medio 2021

køretøjs udstødning under kørsel

udledningen og ikke mindst fange

har Færdselsstyrelsen i samarbej-

og dermed anvise køretøjer med

dem, der snyder. Med det nye ud-

Over de seneste år er der oplevet

de med Politiet og Miljøstyrelsen

høj udledning til vejsidesyn.

styr understreger vi Danmarks føre-

en tendens til kørsel med defekte

gennemført et projekt, som skulle

nde position på området. Det kan

eller manipulerede systemer til

undersøge metoder til at afsløre

effektiv kontrol, at vi gennemfører

vi kun være stolte af", siger trans-

begrænsning af NOx-udledning

manipulerede køretøjer, herunder

kvalificerede inspektioner, men

portminister Benny Engelbrecht.

på tunge køretøjer; en tendens

plume chasing, og formålet med

også at vi har en intelligent metode

som myndigheder i de øvrige

nu at indkøbe plume chasing-ud-

europæiske lande også oplever.

styr er at målrette Færdselsstyrel-

under kørsel, så vi kan begrænse

Færdselsstyrelsen har i første
omgang fået leveret ét af to
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"Det er en forudsætning for

fortsættes næste side

til at udvælge køretøjer til kontrol.

blive pålagt syn eller få nedlagt

udstødningssky, som køretøjet

sat Danmark i førerfeltet. Den 1.

Det første kan styrelsens inspek-

kørselsforbud. Ligeledes kan styrel-

foran udleder. Når det er tilfældet,

september 2021 bød Færdsels-

tører, og med plume chasing-ud-

sen overlade køretøjet til politiet.

bliver der foretaget en indledende

styrelsen og transportminister,

måling, som i første omgang må-

Benny Engelbrecht, velkommen

styret får vi muligheden for i endnu

Plume chasing er det seneste

højere grad at målrette udvælgel-

værktøj, styrelsen tager i brug for

ler, om udledningen ser ud til at

til nationale og udenlandske

sen af køretøjer. Og samtidig vil

at skabe det mest sikre og effek-

være lav eller mistænkeligt høj.

kontrolmyndigheder og synsvirk-

branchen opleve, at der skal bru-

tive vejsidesyn. Tidligere i 2021

Viser målingen herefter, at ud-

somheder, da Færdselsstyrelsen

ges mindre tid på kontrol af køre-

fik Færdselsstyrelsen med samme

ledningen fra et tungt køretøj fort-

holdt temadag om metoder til at

tøjer, som ellers er helt i orden

formål monteret udrykningsblink

sat er mistænkeligt høj, vil køre-

kontrollere køretøjer, der ikke le-

i forhold til miljøkrav. Det er en

på én af sine biler som en del af

tøjet blive anvist til et vejsidesyn,

ver op til de lovpligtige miljøkrav.

fordel for os alle", siger vicedirek-

en forsøgsordning på området.

som vurderer hvilke konsekvenser

tør i Færdselsstyrelsen, Jesper
Høgh Bach.

det i så fald vil få.

Plume chasing – sådan
foregår det

”Forurening er et grænseoverskridende problem. Danmark
går foran inden for kontrol af

Vejsidesyn

Plume chasing er en metode til at

NOx: sundheds- og
miljøskadelige gasser

Færdselsstyrelsen foretager hvert

måle forureningsudledning fra et

Dieselmotorer i lastbiler kører langt

sammen med resten af verden,

år vejsidesyn af både danske og

forankørende køretøj.

på literen og udnytter brændstof-

at vi sammen mindsker forure-

fet effektivt - men en stor ulempe

ningen. Derfor glæder det mig

monteret rør forrest på hver side

ved dem er, at de udleder kvæl-

også, at de internationale aktører

af Færdselsstyrelsens bil. Rørene

stofilte; de såkaldte NOx-gasser.

viser stor interesse og har lyst til

udenlandske køretøjer på de
danske veje.
Her kontrollerer styrelsens in-

Til formålet vil der være

forureningsbegrænsende systemer, men det er et fælles ansvar

spektører for fejl, der kan få ind-

leder udstødningsgassen til ba-

NOx er giftige gasser, som

at lære af vores undersøgelser og

flydelse på færdselssikkerheden

gagerummet, hvor gassen bliver

udledes ved kvælstof- og iltfor-

erfaringer”, siger transportminister,

og overtrædelser af miljøkrav til

analyseret. En monitor i kabinen

brænding under højt tryk og høje

Benny Engelbrecht.

tunge køretøjer.

viser måleresultaterne.

temperaturer. Biler, lastbiler, trak-

Ved væsentlige eller farlige fejl
og mangler vil et køretøj enten

Måleudstyret viser først, hvornår
Færdselsstyrelsens bil ligger i den

torer og andre køretøjer er den
største menneskeskabte kilde til
udledningen.
NOx påvirker menneskers
helbred både direkte og indirekte

Vil du være taxivognmand?
Vi tager os af alt det besværlige papirarbejde
Du vælger om du vil være selvstændig eller drive
taxiforretning i selskabsform med ApS!
Ring eller skriv til: TAXI Minibus & BUS Danmark
31 17 19 21 • taxi@verting.dk

og kan blandt andet forårsage
vejrtrækningsproblemer, hovedpine, kronisk nedsat lungefunktion,
øjenirritation og tab af appetit.
Hertil kommer negativ påvirkning
af klima og miljø.

Europa lærer af
Færdselsstyrelsen
Tværministerielt samarbejde har
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bilbud.dk
Køb og salg af brugte taxier
Vi køber din brugte taxi
- allerede i dag
Kontant afregning
- afhentning over hele landet
➢

Vi aftaler en pris, overfører penge og
sender en autotransporter.

Brugte taxier
til omgående
levering!
Vi har el-biler
på vej ind!

Attraktiv taxifinansiering
rente fra 1,19%
Ring og få et godt tilbud...
Hurtigt og nemt
Hurtig handel
Gratis, uforpligtende og professionel vurdering

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

Kontakt salgschef Peter René Bostrup
Tlf. 25 735 735 • peter@bilbud.dk
Overskrifter fra Trustpilot:
* Fantastisk service!
* En god oplevelse!
* Suveræn service!
* Seriøs og hurtig betjening!

bilbud.dk

- En del af taxabud.dk

Transportministeren sætter
nattog på europæisk dagsorden
Transportministeren søger nu

ingen bydere er til nattogsruten

Transportministeriet arbejder

hvis vi skal finde en løsning på

endnu mere samarbejde med

Malmö-Bruxelles via Köln.

sammen med Trafikverket for at

problemet. Der er en stigende

sine europæiske kolleger for at få

etablere nattogstrafik fra Sverige

opmærksomhed på muligheden

flere nattog, fordi den nuværende

grønt alternativ til den lange biltur

“Nattoget er og bliver et godt og

gennem Danmark og videre ned

for at rejse i Europa, uden at det

tyske organisering af togdriften

eller korte flyrejse i Europa. Vi har

i Europa. Svenske SJ skal nu køre

skal foregå i et flysæde og det bør

kan sætte en stopper for udviklin-

en fælles europæisk udfordring

Stockholm-Hamborg, men der

vi gribe. Jeg har haft en god snak

gen af nattogstrafikken i Europa.

med at skabe gode rammer for

har altså ikke været budt på ruten

med min svenske kollega og vi er

De natlige togture gennem

nattogsdrift. For eksempel er det

Malmö-Bruxelles.

enige om, at vi har en fælles inte-

Europa har mødt en stopklods

ifølge de tyske regler ikke muligt at

i Tyskland. Den tyske regulering

støtte togture over 50 kilometer.

kontaktet sin svenske ministerkol-

Derfor har transportministeren

og skabe de nødvendige ram-

betyder nemlig, at togdrift på

Jeg vil drøfte muligheden for at få

lega Tomas Eneroth og de har

mer”, siger transportministeren.

offentlige kontrakter ikke kan ud-

fjernet denne hindring med mine

sammen besluttet at arbejde for

bydes på de lange ruter, som der

europæiske kolleger ved næst

at løse problemet.

er behov for til nattog. Senest har

givne lejlighed”, siger transportmini-

Trafikverket offentliggjort, at der

ster Benny Engelbrecht.

“Vi er nødt til at have en dialog
om det her på europæisk plan,
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resse i at sætte skub i nattogene

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

Vidtrækkende GRØN nyhed

Maxus
e-Deliver 9

Rækkevidde op til 353 km (WLTP Bykørsel) 88,5 kWt
VBI er som eneste busopbygger i DK blevet autoriseret forhandler af Maxus e-Deliver 9.
En kinesisk produceret kvalitets bus med stor rækkevidde.
Op til 296 km. ved kombineret kørsel og 353 km. ved
bykørsel.

Maxus e-Deliver 9 kan leveres som
M1 med lift til 5 pers. + F.
eller som M2 med lift til 12 pers. + F.

Vi glæder os til at præsentere den for jer. Se mere på Facebook: @VBI.Group
Kontakt:
Salg: Jylland & Fyn
Leif Brændekilde
Tlf. +45 4035 9308
lb@busimport.dk

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

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

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

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

Salling Group og 3F Transport
enige om helt ny overenskomst
for servicebude
Dagligvarekoncernen Salling

bejdergruppe på et nyt forret-

et helt nyt forretningsområde og

sikkerhed for fair transport og

Group er nået til enighed med

ningsområde. Den positive dialog

derfor har 3F Transport og Salling

ordnede forhold, når de bestil-

3F Transport om en ny overens-

har nu ført til, at der ligger en helt

Group brugt hinanden aktivt for få

ler dagligvarer. Samtidig kan den

komst for servicebude, der leve-

ny virksomhedsoverenskomst klar

afdækket det nye beskæftigelses-

nye overenskomst forhåbentligt

rer dagligvarer hjem til danskerne

til medarbejderne i føtex Hjem-

område.

medvirke til at skabe lignende

i føtex Hjemmelevering.

melevering. HR-direktør i Salling

På samme måde er der til-

rammer hos andre virksomheder,

Group, Louise Gade påpeger, at

fredshed med den nye aftale hos

der leverer varer direkte til forbru-

vicebude leveret varer hjem til

Siden marts har føtex-ser-

den nye overenskomst understre-

3F Transport, for hvem ordentlige

gernes dørtrin eller andre ydelser

danskerne på Sjælland og særligt

ger ønsket om, at servicebudene

arbejdsforhold og medarbejdervil-

via en app. Vi har haft en god og

i hovedstadsområdet. Fra dag ét

er direkte ansat under føtex

kår er en mærkesag.

konstruktiv dialog med Salling

har det været vigtigt for daglig-

Hjemmelevering.

varekoncernen at bruge sine

“Det har været afgørende for

“Jeg er meget glad og stolt

Group, og det er afgørende med

over, at det er lykkes at sikre en

arbejdsgivere som Salling Group,

egne servicebude, der arbejder

os, at det er vores egne service-

ny virksomhedsoverenskomst

der tager ansvar for lønmodtager-

på ansættelsesbetingelser som

bude, som leverer dagligvarerne

for de chauffører, der kører for

ne på det danske arbejdsmarked”,

følger af en ældre virksomheds-

hjem til danskerne. På den måde

Salling Group. Onlinehandlen er

siger Jan Villadsen, formand for

overenskomst.

sikrer vi, at servicen er i top og

i vækst - det har Salling Group

3F Transport.

at servicebudene arbejder og

været bevidste om fra start og

ud til Salling Group for at drøfte

3F Transport har sidenhen rakt

bliver lønnet på ordentlige vilkår

har sikret ordentlige forhold for

muligheden for en ny særskilt

under en velbalanceret virksom-

deres medarbejdere. Det bygger

virksomhedsoverenskomst, idet

hedsoverenskomst”, siger Louise

den nye overenskomst videre på,

der er tale om en helt ny medar-

Gade og tilføjer, at der er tale om

så forbrugerne fortsat kan vælge
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Den nye overenskomst træder
i kraft 1. januar 2022.

50

Flere byer kan
snart få nye
hastighedsgrænser

40

Inden længe skal du holde ekstra

forsøgsordning, der giver 15 kom-

bebyggede områder, hvor vejen

ordningen, så vi kan få de bedste

godt øje med hastighedsskiltene,

muner mulighed for at prøve det

ikke har væsentlig betydning

resultater til gavn for borgernes

når du kører rundt i Danmark. En

af. På den måde kan vi få nogle

for den generelle trafikafvikling.

sikkerhed”, fortæller ministeren.

ny forsøgsordning vil nemlig gøre

erfaringer, der forhåbentlig giver

Udvælgelsen vil fortsat ske i sam-

det lettere for 15 kommuner at

en bedre trafiksikkerhed på læn-

arbejde med politiet.

få sænket de lokale hastigheds-

gere sigt”, siger transportminister

grænser til under de velkendte

Benny Engelbrecht.

50 km/timen.
“Lavere lokale hastighedsgræn-

Forsøgsordningen vil gøre det

”Jeg håber, at vi med denne

De 15 kommuner bliver efter
en ansøgningsproces udvalgt af
Vejdirektoratet i løbet af efteråret,

forsøgsordning får afprøvet mulig-

hvorefter forsøgsordningen for-

heden flere forskellige steder i

venteligt træder i kraft i begyndelsen af november 2021.

lettere for 15 kommuner at få

landet, så vi får så godt et grund-

ser kan være med til at give større

sænket de lokale hastigheds-

lag som muligt for at træffe en

trafiksikkerhed. Flere kommuner

grænser fra 50 til 40 km/timen.

endelig afgørelse. Trafiksikkerhe-

har ønsket bedre muligheder for

De udvalgte strækninger vil være

den skal tages meget alvorligt,

at sænke hastigheden i udvalgte

vejstrækninger eller nærmere

og derfor har jeg også lyttet til

områder og derfor laver vi nu en

afgrænsede områder i tættere

alle relevante parters input til

Forsøgsordningen vil vare i
tre år.

Passagertal er steget støt i busser
og flextrafik hos Midttrafik
Siden april måned i år er restrik-

lene i Midttrafiks busser forbedret

trafik forventer, at tallet vil falde

når man står op.

tionerne i den kollektive trafik lø-

fra en nedgang på 45 % i forhold

yderligere med de videregående

1. august - Bus, tog og letbane

bende blevet fjernet. Færre restrik-

til 2019 til en nedgang på 33 %

uddannelser åbning i september.

må igen køre med fuld kapacitet

tioner og en generel genåbning

inden sommerferien. I løbet af

af samfundet har påvirket passa-

sommeren har nedgangen været

gertal og indtægter hos Midttrafik

stabil på 31% - 35%.

i positiv retning for både busser,
letbane og Flextrafik.
Siden uge 18 i maj er passager-

Fra 1. august hvor busserne

og alle sæder må benyttes.

Restriktionerne fjernet lidt
efter lidt:
6. april - Fordørene blev igen

igen kørte med fuld kapacitet har

åbnet på busserne.

passagertallene været stødt sti-

6. maj - Genåbning af kontant bil-

tallene steget støt frem mod

gende til 24 % op til 14. august,

letsalg i busser og genindførelse

sommeren. I takt med samfun-

hvor mundbindskravet ophørte.

af billetkontrol.

dets genåbning og flere vaccine-

Herefter er nedgangen faldet til

14. juni - Mundbindskravet gæl-

rede borgere blev passagertal-

17 % (målt 18. august). Midt-

der kun ved ind- og udstigning og
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14. august - Mundbindskravet
bliver ophævet.

SKAL DIN NÆSTE
TAXI OGSÅ VÆRE EN
TOYOTA PLUG-IN HYBRID?

TOYOTA RAV4 PLUG-IN HYBRID

Er en velkørende luksusbil, der kører op til 100 km/l ved blandet
kørsel og 75 km på ren el under bykørsel.
•
•
•
•
•

306 hk
4WD
Automatgear
Hurtig levering
CO2-udslip 22 g/km.

Få mere information hos din lokale Toyotaforhandler.
TAXI Minibus & BUS Danmark september 2021
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Nu bliver det lettere at
købe tilladelse til at køre
privat i varebiler

Ny dagsbevisapp fra Motorstyrel-

”Vi er meget glade for at

Det er typisk håndværkere og an-

appen Dagsbevis eller online via
skat.dk.

sen gør det lettere at købe dags-

kunne præsentere den nye app,

dre med adgang til varebiler, der

beviser, der giver grønt lys til at

fordi den er langt mere stabil

køber dagsbeviser. Med et dags-

benytte gulpladebiler til private

og brugervenlig end den gamle.

bevis må de bruge en gulpladebil

vil benytte vores app til at købe

formål.

Vi har gennem de seneste år

til at flytte møbler, køre på ferie

dagsbeviser, fordi den nye app

oplevet en stor stigning i antallet

eller andre til private formål.

fungerer meget bedre end den

En ny dagsbevisapp fra Motor-

I 2020 blev der købt dagsbe-

”Vi forventer, at flere og flere

styrelsen gør det lettere at købe

af købte dagsbeviser og med en

dagsbeviser, der giver tilladelse til

ny og forbedret app kan vi yde en

viser til 97.000 dage svarende

købe dagsbeviser, hvis man vil

at benytte en varebil til fx at køre

bedre service over for borgere og

til en stigning på 111 procent i

køre privat i varebiler, for det kan

en tur på genbrugspladsen eller

virksomheder”, siger underdirektør

forhold til 2015. Tendensen er

blive dyrt, hvis man ikke følger

over Storebæltsbroen.

Claus Holm fra Motorstyrelsen,

fortsat i første halvår af 2021,

reglerne”, siger Claus Holm.

Den nye app hedder “Dagsbe-

der har samarbejdet med Udvik-

hvor der er købt flere end 53.000

vis” og er langt mere brugervenlig

lings- og Forenklingsstyrelsen om

dagsbeviser.

og stabil end den tidligere app.

appen.

Dagsbeviser kan købes via

TAXI Minibus & BUS Danmark september 2021

23

gamle. Det er vigtigt at huske at

Huawei lancerer AR-kørselsassistent til bilens forrude
Huawei har under Münchens

information om trafikken, mens

tankstationer i realtid. Også med-

begrænsninger, som traditionelle

igangværende internationale bil-

bilen kører. Bl.a. viser assistenten

passagerere vil have mulighed for

medier har, hvilket skaber en helt

messe, Internationale Automobil-

afstand til forankørende biler,

at bruge displayet, da det også

ny oplevelse af sikker kørsel. I

Ausstellung, lanceret en helt ny

viser navigationsmuligheder og

tilbyder et væld af underhold-

fremtiden vil AR-HUD udvikle sig

form for kørselsassistent, der er

giver information om bilens fart

ningsmuligheder til passagererne

til at have en større billedramme,

en augmented reality-skærm til

- alt sammen projiceret i realtid.

så som film, spil m.m. Huawei

højere opløsning og 3D-illustrati-

foruden i en personbil. AR-HUD,

Displayet kan også gøre andre tra-

har i mere end to årtier udviklet

oner, som kan ses med det blotte

som den virtuelle kørselsas-

fikkanter mere synlige, når det ek-

sin optiske informationsteknologi,

øje, for at give chaufføren et su-

sistent hedder, giver føreren af

sempelvis er mørkt, eller hvis der

og har på baggrund af sin re-

persyn, der aldrig før er set, lyder

bilen information om trafikken og

er kraftig regn eller tåge, hvilket

search skabt løsningen Intelligent

det i en pressemeddelelse.

positionering af andre trafikanter

kan højne færdselssikkerheden i

Automotive Optics Solution, som

i realtid.

sådanne trafikale situationer.

Huaweis nye AR-HUD er en vigtig

AR-HUD omdanner førerens

Desuden kan displayet også

del af.

perspektiv til et virtuelt førsteper-

give chaufføren information om

sons-display, som ca. 7,5 meter

parkeringsmuligheder, restauran-

innovativ optisk displaymotor og

foran bilen viser chaufføren

ter, indkøbscentre, biografer og

optiske teknologier til at bryde de

Huaweis AR-HUD bruger en
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Flere løsninger for at undgå is
på køreledninger
Kolde temperaturer og rimtåge
har før udfordret letbanedriften.
Men Aarhus Letbane har høje
forventninger til en ny løsning,
der skal afhjælpe is på køreledningerne den forestående vinter.
Parallelt bliver der undersøgt flere
langsigtede løsninger.
Kalenderen skriver nu efterår og
det betyder, at lavere temperaturer
er på vej. Letbanen har været udfordret af is på køreledningerne i de
foregående vinterhalvår, hvilket har
givet driftsforstyrrelser. De seneste to vintre er der anvendt glycerin, men det har ikke været tilstrækkeligt effektivt. Særligt kombinationen af rimtåge, høj luftfugtighed og markant vejrskifte på få
timer har været en udfordring.
Denne vinter skal et nyt produkt
fra firmaet Interflon forebygge problemet med isdannelse på kolde

terflon kan ikke komme rundt på

andet være at varme kørelednin-

dage. Det fortæller Michael Borre,

den indre strækning, men der er

gerne op, ændre i togets teknik

Derfor er is en udfordring
for Letbanen?

adm. direktør i Aarhus Letbane:

heller ikke samme behov. I stedet

eller software eller installere bat-

Når luftfugtigheden er høj og

vil der i de kolde nætter være

terier i togene.

temperaturen under to grader,

“Der er gode erfaringer fra Holland og Frankrig, hvor man har an-

tomkørsel på sporene i midtbyen,

vendt produktet de seneste to år.

så der ikke dannes is.

Produktet skal kun smøres på køre-

“De forskellige muligheder

kan der dannes is på kørelednin-

er alle ved at blive undersøgt

gerne. Hvis der sidder for meget

parallelt med indsatsen denne

is, kan letbanetoget ikke trække

Flere langsigtede løsninger
i spil

vinter. Det kræver ordentlige be-

strøm nok til at køre. Problemet

hvilket leverandøren vil gøre seks

regninger, hvor også tidshorisont

opstår primært i de mere åbne

gange hen over vinteren”.

Michael Borre fortæller, at der

og økonomi er indtænkt. Jeg for-

landskaber uden for Aarhus.

er undersøgelser i gang af flere

venter, vi kan komme med nogle

strækningerne mod Odder og

forskellige løsninger, som kan

konklusioner om de langsigtede

Grenaa, hvor is volder de største

afhjælpe is på køreledningerne

løsninger frem mod næste som-

gener. Maskinen til at påføre In-

på længere sigt. De kunne blandt

mer”, siger Michael Borre.

ledningerne én gang om måneden,

Interflon vil blive anvendt på
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Kurt Beier sag
ankes ikke

Taxivognmand Kim Petersen fra Padborg har kørt el-bil siden 2019.

El-taxivognmand fra Padborg deltog på Klimafolkemødet
i Middelfart

Slog hul på nogle af
myterne om el-taxier

Der er ikke rimelig udsigt til, at

rende løn- og arbejdsvilkår, dvs.

landsretten vil komme frem til

åger, skulle bedømmes efter dan-

et andet resultat i sagen mod

ske og ikke polske forhold. Det

transportfirmaet Kurt Beier Trans-

er min vurdering, at der ikke er

port A/S og ledende medarbej-

rimelig udsigt til, at landsretten vil

dere, der 25. august ved Retten

komme til et andet bevisresultat,

For andet år i træk var el-taxivogn-

Kim Petersen er endnu en af de

i Sønderborg blandt andet blev

og derfor anker vi ikke dommen",

mand Kim Petersen fra Sønderjyl-

få taxivognmænd, uden for de

frifundet for åger. Statsadvokaten i

siger han.

land deltager på Klimafolkemødet

store byer, der har omlagt til el,

Viborg anker derfor ikke dommen.

i Middelfart. På folkemødet ople-

men på det område er der, forkla-

Ved Retten i Sønderborg blev

og Sønderjyllands Politi rejste i

vede Kim Petersen, at der også

rer Kim Petersen, nu ved at ske et

selskabet og de ledende medar-

juli 2020 tiltale mod Kurt Beier

i år, var stor interesse omkring

holdningsskift:

bejdere i august blandt andet fri-

Tranport A/S og ledende personer

hans el-taxi. Mange besøgende

fundet for åger i forhold til ansæt-

med tilknytning til selskabet for

ville især høre om vognmandens

jeg kolleger fra forskellige byer

telse af chauffører fra Filippinerne

overtrædelse af blandt andet

erfaringer med at lokalisere en

i Jylland og på Fyn, der enten

og Sri Lanka, men delvist fundet

straffelovens § 286, jf. § 282,

ledig ladestander uden for de

allerede havde købt en el-taxi

skyldige i at have taget bygninger

åger af særligt grov beskaffenhed,

større byer. Kim Petersen forklarer,

eller gik med overvejelser i den

i brug til beboelse uden tilladelse.

samt overtrædelse af udlændin-

at det ikke har været en belast-

retning. Så udviklingen går stærkt

Den dom tager anklagemyndighe-

geloven.

ning at omlægge til el. Men at der

i øjeblikket”, siger han.

den nu til efterretning.

kun har været fordele forbundet
med skiftet:
”Jeg kører 100.000 kilometer

”På Klimafolkemødet mødte

Anklagemyndigheden ved Syd-

Det oplyser statsadvokat Jakob

Kim Petersen kører for det

25. august idømte Retten i
Sønderborg en bøde på 100.000

landsdækkende taxiselskab Dan-

Berger Nielsen fra Statsadvokaten

kroner til selskabet og 25.000

taxi, der er det taxiselskab i Dan-

i Viborg.

kroner til Karsten Beier, da pri-

"Chaufførerne blev rekrut-

mitive bygninger i Padborg, hvor

om året i min Tesla, og det har

mark med flest el-taxier. Over 175

aldrig været nødvendigt, at min

el-taxier i alt. Vognmanden købte

teret til og ansat i et selskab i

chaufførerne opholdt sig, var taget

el-taxi skulle bugseres af en auto-

sin el-taxi tilbage i 2019 og har

Polen. Ved bevisvurderingen har

i brug uden tilladelse, mens sel-

transporter eller den slags”.

siden skiftet fra diesel til el ople-

Retten i Sønderborg ikke fundet

skabet og ledende medarbejdere
altså blev frifundet for åger.

Til dagligt kører Kim Petersen

vet et forbedret arbejdsmiljø med

tilstrækkelige holdepunkter for, at

taxi i og omkring Padborg. Ifølge

mindre støj og ingen motorvibrati-

ansættelsen i det polske selskab

Kim Petersen møder han ofte

oner. Derudover har vognmanden

var uden realitet, og at chauf-

interesse fra kunderne om hans

haft reduceret driftsudgifter.

førerne dermed skulle betragtes

taxi og det medfører mange kon-

som ansat i danske Kurt Beier

struktive samtaler om det at køre

Transport A/S med den følge, at

el-bil i dagligdagen.

et væsentligt misforhold vedrø-
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Everfuel har
snart to brinttankstationer i
København

Region Midt´s egen drift af ambulancer:

Besparelsen
vil holde

Everfuel meddeler, at de nu har

ca. 700 kg grøn brint om dagen.

åbnet deres nye brinttankstation

Dertil vil stationen have to redun-

på Energiporten 2 i Sydhavnen

dante systemer, der skal sikre høj

Præhospitalet i Region Midtjyl-

begrundelse for hjemtagelsen er

i København. Stationen har en

tilgængelighed på stationen. Ever-

land har nu gennemført en første

at sikre konkurrence på området.

medium kapacitet på ca. 100 kg

fuel kommer dermed til at kunne

test af, hvordan økonomien har

Men derudover er der også en

grøn brint om dagen. Everfuel har

servicere et væsentligt større

det, når det gælder hjemtagelsen

forventet besparelse på 116 mio.

fået godkendelse fra Københavns

antal af brintbiler i Københavns-

af ambulancerne. Det overordne-

kroner over de første ti år.

Kommune til at drive den frem til

området. Prisen på den grønne

1. februar 2023.

brint, der kommer fra stationen

de budskab lyder: Der har været

Allerede i 2018 og 2019

fordyrende sving på vejen, men

hjemtog regionen fem akutlæ-

besparelsen kommer til at holde i

gebiler og tre ambulancer. Men

betyder, at Everfuel igen kan

det lange løb.

i 2020 besluttede regionsrådet

levere grøn brint i København

Resultatet af Præhospitalets

Åbningen af brinttankstationen

den store hjemtagelse. De første

efter en periode på næsten 3

kig i pengekassen for hjemtagel-

beredskaber i den sammenhæng

måneder, hvor der ikke har været

sen bliver præsenteret for Hospi-

blev taget hjem i begyndelsen

nogle tilgængelige brinttankstatio-

talsudvalget i Region Midtjylland

af 2021 og det er kun denne

ner i København.

mandag, 13. september.

spæde start, der er kigget på.

Baggrunden er, at Region

Udover åbningen af stationen

Datagrundlaget er således spin-

i Sydhavnen er Everfuel igang

Midtjylland sidste år beslut-

kelt, men efter administrationens

med at gøre det sidste arbejde

tede at hjemtage 60 procent af

bedste skøn kommer besparelsen

færdigt på brinttankstationen på

ambulancedriften, alle akutlæge-

til at holde.

Prags Boulevard. Denne bliver

biler og fem liggende/hvilende

en station med høj kapacitet,

sygetransporter. En væsentlig

der vil være i stand til at levere
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på Prags Boulevard sænkes til 93
kr. pr. kg.

30 under5.520 tilladelser
leverandører
til erhvervsmæssig udfører flexkørsel
persontransport
for andre vognmænd i Midttrafik
Nyt om navne og tilladelser

Den 1. august var der registreret

Ny på listen med 6 tilladelser

5.342 tilladelser til erhvervsmæs-

er Cab DK 015 ApS, Seyed Jalal

sig persontransport. I dag er tallet

Sedighi, Tåstrup.

5.520 tilladelser.

Leif Andersen, Kirkelte, er æn-

Som opfølgning på sommerens

artikel fra juli måned på, hvordan

skriverier i Ekstra Bladet om dum-

nogle leverandører i Flextrafik

dret fra 19 til 16 tilladelser til

pingpriser på flexkørsel udført af

indgår underleverandøraftaler

selskaber med kun en enkelt til-

erhvervsmæssig persontransport.

vognmænd, der kører som under-

med selvstændige vognmænd,

ladelse til erhvervsmæssig person-

Vinderup Taxi ApS, Ehlert Schytt,

leverandører for andre flexvogn-

hvor der ikke er krav om, at vogn-

transport var ved redaktionens

Vinderup, er ændret fra 14 til 11

mænd, har et bestyrelsesmedlem

manden skal aflønne sig selv i

slutning 2.384 mod tidligere

tilladelser til erhvervsmæssig per-

i Midttrafik anmodet om en over-

henhold til en overenskomst eller

2.247.

sontransport samt 276 tilladelser

sigt over hvor udbredt begrebet

indbetale til pension.

til offentlig service trafik.

“underleverandør” er i Midttrafik.

Vilkårene i kontrakterne med

Midttrafik oplyser, at der pt. er

Midttrafik er de samme, uanset

På listen over vognmænd og

Antallet af vognmænd og selskaber med 2-5 tilladelser er steget fra 490 til 503.
På listen med selskaber og
vognmænd med 6-10 og 10-20
tilladelser til erhvervsmæssig

Ny på listen er Azizi Taxa ApS,
Farooq Aziz, Kolding med 15

registreret 30 underleverandø-

hvordan de enkelte leverandø-

tilladelser til erhvervsmæssig

rer, der kører som selvstændige

rers selskaber er konstruerede.

persontransport.

vognmænd uden ansatte, men at

Den omtalte ordning betyder, at

der er tale om et om et øjebliks-

nogle leverandører kan tilbyde en
lavere timepris.

Ny på listen er også VIKING-

persontransport er der følgende

BUS DANMARK A/S, John Vester-

billede, da vognmændene har

ændringer:

gård Kristensen, Hvidovre, med

mulighed for at skifte underleve-

25 tilladelser til erhvervsmæssig

randør.

Taxivognmand Amir B. Chaudhary, Kastrup, er nu registeret med

persontransport og 365 bustil-

7 tilladelser til erhvervsmæssig

ladelser.

Midttrafik har kontrakt med
103 selvstændige vognmænd,

persontransport mod tidlige kun 2.

der kører uden ansatte. Heraf

Bustilladelser

kører 97 selvstændige vogn-

Bezan Hassan Mohamad, Søborg,

Der er pt. udstedt bustilladelser

mænd i FlexVariabel og 6 seks

har skiftet navn til Mirano Aps og

til 459 vognmænd og selskaber.

selvstændige vognmænd kører i

er registreret med 21 tilladelser til

Der er ikke sket ændringer siden

FlexGaranti.

erhvervsmæssig persontransport.

1. august 2021.

MS Mobility Service 6 IVS,

Ekstra Bladets peger i deres
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Herudover har Ekstra Bladet
rejst tvivl om, hvorvidt de selvstændige vognmænd overholder
køretidsreglerne.

ITS-system i
Aarhus gør det
hurtigere for
trafikanter at
komme frem

Fanøfærger de
første på grøn
biodiesel

For tre år siden begyndte arbejdet

gene kan vi sidde hjemme på

med en mere intelligent og effek-

kontoret og lave ændringer i

tiv styring af lyskrydsene i Aarhus.

trafikafviklingen, som effektueres

Det såkaldte ITS-system, Intel-

med det samme. Det betyder

ligente Transport Systemer, gør

mindre køkørsel i de ellers bela-

det hurtigere for trafikanterne at

stede perioder og man kommer

komme frem. Signalanlæggene

hurtigere afsted, når man ikke

er allerede skiftet ved 63 lyskryds

skal holde for rødt, når det ikke

i byen og på sigt skal systemet

er nødvendigt”, Fortæller Asbjørn

De to færger på Fanølinjen, Fenja

miljøvenlige brændstof fra august

rulles ud til alle kommunens 235

Halskov, som er projektleder på

og Menja, skal som de første fær-

2021 og forløber opstarten

lyskryds.

ITS-systemet i Aarhus Kommune.

ger i Danmark sejle permanent

tilfredsstillende, vil andelen af den

på helt fossilfri HVO biodiesel.

nye biodiesel hurtigt blive øget

Målet er, at de to nuværende

frem mod efteråret, hvor den

færger sammen med den kom-

nye elfærge skal sættes i drift fra

mende elfærge, Grotte, skal

oktober 2021.

besejle ruten Esbjerg - Fanø så

Fanølinjen bliver således den

tæt på helt fossilfrit som teknisk

første færgerute i Danmark, som

muligt.

går helt over til HVO med en plan

Fanøfærgerne skal dermed
som de første færger sejle

“Ved at udskifte signalanlæg-

om at sejle permanent på den
grønne biodiesel.

permanent på HVO-diesel. Det
vil betyde, at færgernes udledning vil falde med op mod 90
procent, lover leverandøren af
det miljørigtige brændstof.
Færgerne sejler delvist på det
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Overtrædelser på kørehviletidsområdet
kostede dyrt
Tungvogncenter Nord (TCN) ved

2014 (Takografforrodningen) og

og om at begrænse antallet af

Nordjyllands Politi har aktuelt en

Europa-parlamentets og Rådets

udmattede lastbilchauffører på de

sag, hvor en vognmand fra Hanst-

forordning nr. 561 fra 2006, er

danske og europæiske veje.

holm og dennes ansatte chauf-

foregået over en periode på cirka

fører har undladt påkrævede re-

en måned i starten af 2021.

gistreringer i lastbilernes såkaldte

Nye el-

busser

i Odder
Kommune

”Det handler om at skabe tryghed på vejnettet. Derudover er

Odder Kommune indsætter i uge

reglerne indrettet til at skabe lige

42 og 43 nye elbusser på by- og

Trafiksikkerhed

konkurrencevilkår for vognmæn-

lokalbusruterne. I den forbin-

TCNs efterforskning i sagen

“Fartskiver, der også kaldes for

dene”, tilføjer politikommissær

delse afholder Odder Kommune

har resulteret i alt 59 sigtelser til

takografer, registrerer hastighed

Claus Kjær-Pedersen.

et event på Odder Station for

takografer, dvs. fartskiver.

vognmanden og 53 sigtelser

Sagen er stadig under ef-

byens borgere med deltagelse af

gør dem til vigtige for trafiksikker-

terforskning og de implicerede

borgmesteren, repræsentanter fra

heden. Forud for denne sag er

chauffører og vognmanden har

Midttrafik mfl.

koster altså dyrt,” fastslår Claus

der derfor lagt et stort arbejde i at

ikke endeligt taget stilling til

Kjær-Pedersen fra Nordjyllands

udrede overtrædelserne via sær-

sigtelserne.

Politi, der pointerer, at de nævnte

ligt en kollega i Tungvognscenter

sigtelser totalt set gør, at den sam-

Nord, som er tilknyttet den

for-delt på 12 chauffører.
”Og den slags overtrædelser

lede bødepåstand løber op på
cirka 650.000 kroner.
Overtrædelserne - der vedrø-

og køre- og hviletiden - og det

I den anledning er der gratis
buskørsel hele dagen mandag
25. oktober 2021 i by- og lokalbusser.

almin-delige vejsidekontrol”,
oplyser politikommissær Claus
Kjær-Pedersen, der understre-

rer Europa-parlamentets og

ger, at kontrollen overordnet

Rådets forordning nr. 165 fra

set handler om trafiksikkerhed
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