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DRIVR planlægger innovation 
og ekspansion 

Taxi 4x27 giver 25% rabat på 
kilometertaksten hele døgnet

Ny aftale skal forhindre 
løndumping på landevejene

Midttrafik sammenlægger 
regionale buskontrakter

Foto: Tommy Verting



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 

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

FORSIKRINGER

ETU Forsikring A/S
Forsikring for Taxi og Flextrafik biler
Tlf 74 72 86 13, mail: erik@etuforsikring

 

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 
Islandsvej 5, 7100 Vejle 
BUS & GODS vognmandskurser
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
Reparationer af kofangere, instrumentborde, 
dørbeklædning og billig rudeskift
HBC-Teknik - Jan Guldager Jensen
Tlf. 20 84 84 50 - guldager@hbc-teknik.dk

REVISION OG BOGFØRING

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

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

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

TAXAMETERVÆRKSTEDER

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

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
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Af Tommy Verting 

 

CEO i Drivr, Haydar Shaiwandi, 

kan næsten ikke vente på, at det 

skal blive sommer. En ny beta-

version at den nyeste software 

forventes i drift og Haydar Shai-

wandi håber, at det bliver et tiltag, 

der vil forandre branchen og få 

kunderne tilbage i bilerne. Mere 

vil han ikke røbe for nuværende 

af konkurrencemæssige hensyn. 

Drivr har kun været i gang i 

ca. tre måneder efter det den 11. 

oktober 2019, hvor det kom til et 

brud mellem Drivr og den forrige 

partner, som var et udviklingsbu-

reau. Denne gang har Drivr selv 

den fulde aktiemajoritet og der 

forhandles aftaler med taxiselska-

ber fra flere europæiske storbyer 

om levering af Drivr-app´en til 

kørselskontorer, der ønsker at 

drive taxiselskaber uden brug af 

telefonpersonale.   

Haydar Shaiwandi ønsker for 

nuværende ikke at røbe, hvem 

kunderne i udlandet er, men for-

tæller, at Drivr kommer til at virke 

i flere byer, hvor der om somme-

ren er mange danske turister, der 

vil få glæde af Drivr app´en.  

Drivr planlægger innovation og 
ekspansion 

“Det er gået meget hurtigt for os. 

I dag har vi udviklere, der udvik-

ler software til vores Drivr-app og 

nye produkter. De er alle placeret 

i Budapest i Ungarn og i Bratislava 

i Slovakiet. Det er folk, der har 

kompetencerne i orden og 2020 

bliver det år, hvor vi begynder 

at levere på løsninger, der vil 

øge omsætningen i vores biler”, 

fortæller direktør i Drivr, Haydar 

Shaiwandi, CEO i Drivr og han 

fortsætter:  

“Vi er på vej derhen, hvor vi 

gerne vil være. Vi startede ikke 

Drivr for at stjæle kunder fra den 

eksisterende kage, men derimod 

for at gøre kagen større ved at få 

flere nye kunder til at bruge vores 

ydelser”.   

I foråret 2019 præsenterede Drivr deres brintbiler for den daværende transportminister. Fra venstre ses pressechef i Toyota Danmark, Anders 
Tystrup, daværende transport-, bygge- og boligminister Ole Birk Olesen, direktør for Brintbranchen Tejs Laustsen Jensen og CEO i Drivr, Haydar 
Shaiwandi, som satte sig bag rattet og gav en prøvetur.  Foto: Tommy Verting

fortsættes næste side

DRIVR



Flere biler  
Vognparken i Drivr omfatter i dag 

24 biler, hvoraf otte af dem er 

brintbiler. Resten er hybridbiler 

og målsætningen er at øge det 

samlede antal Drivr biler væsent-

ligt inden udgangen af 2020. 

Kundeoplevelsen er i top ved at 

“Vi er på vej derhen, hvor vi gerne vil være. Vi startede ikke 
Drivr for at stjæle kunder fra den eksisterende kage, men 
derimod for at gøre kagen større ved at få flere nye kunder til 
at bruge vores ydelser”, siger CEO i Drivr, Haydar Shaiwandi.

køre brintbil. Det gælder både 

kunder og chauffører, som er 

meget glade for at køre i en af 

selskabets otte brintbiler.  

“Vi er gået væk fra en tidligere 

strategi om at få flere vognmænd 

ind lige nu og i stedet have vores 

egne biler med chauffører. Men 

de fire vognmænd, som kører 

hos os nu og som har været med 

fra starten i september 2018, 

hvor tre af dem startede som 

chauffører hos os, har fået lov til 

at fortsætte lige så længe de har 

lyst og ønsker de at udvide med 

flere biler, er det også i orden”, 

forklarer Haydar Shaiwandi.  

Han lægger ikke skjul på, at det 

er hårdt arbejde at starte et nyt 

taxiselskab og udvikle en software 

til at drive forretningen og ser-

vicere kunderne. På spørgsmålet 

om at fylde forretningen op med 

biler og tage nye kunder ind i takt 

med at kunne servicere dem, 

svarer Haydar Shaiwandi, at der 

dagligt siden 11 oktober sidste år, 

har været en fornuftig stigning af 

antal af download på Drivr-app´en 

dagligt.   

“Kunderne er ved at få større 

tillid til Drivr nu, selv om vi faktisk 

har været igennem to nedbrud og 

skift af partnere siden den oprin-

delige start 18. september 2018”, 

slutter Haydar Shaiwandi. 

 

DRIVR
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DER ER HYBRID, OG DER ER TOYOTA HYBRID.
Toyota’s Hybrid-teknologi er bygget på mere end 20 års hybridinnovation. Hybrid har altid automatgear  
og er et miljørigtigt valg til din næste bil. Skal din næste TAXI også være en Toyota Hybrid ? 

Så kontakt din lokale Toyota-forhandler, eller se mere på toyota.dk/taxi

Prius+. Brændstofforbrug v/bl. kørsel 17,2 km/l. CO2-udslip 131-132 g/km. 

RAV4. Brændstofforbrug v/bl. kørsel 17,2-17,9 km/l. CO2-udslip 126-131 g/km. 

Camry. Brændstofforbrug v/bl. kørsel 18,2-18,9 km/l. CO2-udslip 119-125 g/km. 

Corolla Touring Sports. Brændstofforbrug v/bl. kørsel 18,9-22,2 km/l. CO2-udslip 101-119 g/km. 

Mirai
Prius+

Corolla Touring Sports
Camry

RAV4

Mirai. Er en brintbil. CO2-udslip 0 g/km. 



Movia har de senere år skærpet 

kontrollen med løn- og arbejds-

vilkår hos de private vognmænd, 

der udfører flextrafik for trafiksel-

skabet. I tæt samarbejde med 

Movias kontrolpanel, hvor arbejds-

giverorganisationer og fagforenin-

ger deltager, har Movia i 2019 

gennemgået stikprøver fra i alt 45 

operatører. 

 Der er fortsat fejl at rette op 

på, men for første år viser kontrol-

len en positiv udvikling med færre 

og mindre alvorlige udfordringer 

end de foregående år. 

Movia udbyder kørslen til pri-

vate vognmænd og Movia er som 

virksomhed optaget af, at der sik-

res ordentlige løn- og arbejdsfor-

hold for medarbejderne hos de 

mange private operatører i den 

forbindelse. I samarbejde med 

arbejdsmarkedets parter nedsatte 

Movia derfor i 2017 et kontrol-

panel, der vurderer stikprøvekon-

troller blandt Movias operatører, 

og rådgiver Movia om løn- og 

arbejdsvilkår hos de private vogn-

mænd. 

I 2019 har kontrolpanelet gen-

nemgået stikprøver fra i alt 45 

operatører, hvor Movia har ind-

Skarp stikprøvekontrol i Movia Flextrafik giver resultater

Færre og mindre alvorlige 
udfordringer med at overholde 
overenskomster

hentet relevant dokumentation fra 

operatørerne, som f.eks. ansættel-

seskontrakter og seneste tre måne-

ders lønsedler for chaufførerne. 

Stikprøverne fordeler sig på 20 

ordinære stikprøvekontroller, seks 

opfølgende stikprøver fra 2018, 

en enkelt opfølgende stikprøve 

fra 2017, samt 18 stikprøvekon-

troller af underleverandører til de 

vognmænd, der er udtaget i de 

ordinære stikprøvekontroller. 

Resultaterne fra stikprøvekon-

trollerne fra 2019 viser, at 41 af 

stikprøvekontrollerne er afslut-

tede, enten med det samme eller 

efter vognmændene har rettet op 

på mindre fejl og mangler. 

Fire stikprøvekontroller er fortsat 

åbne - her er operatørerne i gang 

med at rette op, og det forventes, 

at stikprøvekontrollerne kan afslut-

tes inden årets udgang. 

"I Movia går vi op i, at vores le-

verandører lever op til de samme 

høje krav til ordentlige løn- og 

arbejdsvilkår, som vi stiller til 

os selv. Vi er meget tilfredse 

med, at vi i 2019 ser en udvikling 

med færre og mindre alvorlige 

udfordringer med overholdelse af 

overenskomster i vores stikprøver 

end tidligere år. Vi er glade for den 

udvikling, vi har konstateret. Og 

jeg vil også gerne sige stor tak for 

det store arbejde, som arbejds-

markedets parter bidrager med 

i kontrolpanelet, så Movia har et 

godt grundlag for at bidrage til or-

dentlige løn- og arbejdsforhold på 

et vigtigt leverandørmarked", siger 

Movias administrerende direktør 

Dorthe Nøhr Pedersen.

 

Resultatet for stikprøve-
kontrollerne i 2019: 
Movia har lukket sagsbehandlin-

gen vedr. stikprøvekontroller af 

fire operatører uden bemærk-

ninger 

Movia har lukket sagsbehand-

lingen vedr. stikprøvekontrol af en 

operatør, fordi operatøren oplyste, 

at han nedjusterede sit antal af 

vogne og herefter alene rådede 

over en vogn 

Movia har afsluttet sagsbe-

handlingen vedr. 36 stikprøvekon-

troller, efter at operatørerne har 

rettet mindre fejl og mangler 

Movia har pt. fire verserende 

stikprøvekontroller, hvor operatø-

rerne er i gang med at rette op på 

fejl og mangler 

Movia fordoblede sidste år antallet af stikprøvekontroller til 20 
kontroller hos små og mellemstore operatører. 

I 2019 er der gennemført i alt 45 stikprøvekontroller (operatører inkl. 
underleverandører).
 
Movia har siden 2017 skærpet kontrollen med løn- og ansættelses-
vilkår i Movias flextrafik ved nedsættelse af et kontrolpanel med 
deltagelse af arbejdsmarkedets parter. 

I Movias kontrolpanel deltager ATAX, Dansk Industri, Arbejdsgiverfor-
eningen KA, KRIFA, Det Faglige Hus og 3F. 

I 2017 udførte Movia 10 stikprøvekontroller og i 2018 udførtes 20 
stikprøvekontroller.   

Løn og arbejdsvilkår hos private vognmænd
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Kapitalfonden Kapitalfonden 
Grisk og Grådig med Grisk og Grådig med 

domicil i skattelydomicil i skattely

Fra datalogistic.eu får du europas mest up to date 
system, der opfylder den nye taxalov for 

bare 298,- kr. om måneden!bare 298,- kr. om måneden!
Nåh ja - og du beholder hele halen...

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

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

Løn og arbejdsvilkår hos private vognmænd



Taxi 4x27 dropper alle tillæg i 

weekender, helligdage samt jul- 

og nytårsaften og indfører nyt og 

simpelt takstsystem med 25% ra-

bat på kilometertaksten, når man 

bestiller sin taxi hos Taxi 4x27. 

Taxi 4x27, der i forsommeren 

blev købt af det svenske taxisel-

skab, Cabonline, afskaffer alle 

tillæg for weekend, helligdage og 

ikke mindst juleaften og nytårsaf-

ten i København. Selskabet gen-

indfører samtidigt 25% rabat på 

kilometertaksen, når man bestiller 

sin taxi i København. 

Som en del af den løbende til-

pasning til den aktuelle markeds-

situation, har Taxi 4x27 reguleret 

deres takster og takststruktur i 

København. Selskabet har valgt 

Taxi 4x27 giver 
25% rabat på 
kilometertaksten 
og dropper alle 
tillæg i weekender 
og på helligdage

at forsimple deres takststruktur i 

København, så der ikke længere 

skelnes mellem hverdage, week-

ender og f.eks. jul og nytår. Der er 

en takst, der gælder om dagen/

aftenen og om natten alle ugens 

dage hele året. 

"Hele branchen fik jo en 

gedigen næsestyver i 2018, hvor 

både centraler og chauffører gjor-

de sig de første erfaringer med 

prislofterne i den nye taxilov. Det 

ønsker vi ikke en gentagelse af, 

så derfor har Taxi 4x27 afskaffet 

alle tillæg for weekend mm. og 

kører med et simpelt takstskema i 

København. Fremover har vi nem-

lig kun to takster i København: Én 

der gælder om dagen og aftenen 

fra kl. 6 om morgen til midnat og 

én om natten fra midnat til kl. 6 

om morgenen. Disse to takster 

gælder alle ugens dage og altså 

også i weekender, helligdage og 

jule- og nytårsaften", udtalte ad-

ministrerende direktør i Cabonline 

Danmark, Thomas RB Petersen 

op til jul. 

25% rabat på 
kilometertaksten i 
København 
"Som en del af den nye takst-

struktur i København genindfører 

vi 25% rabat på kilometertaksten. 

Vi har endda udvidet rabatten til 

at gælde døgnet rundt - 24/7 

og for både almindelige taxier 

og store taxier - men det kræver 

kunden bestiller sin taxi for at få 
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rabatten. Vi har ønsket, at der skal 

være fordele ved at bestille bilen, 

fremfor at tage den på gaden", 

forklarer Thomas RB Petersen. 

Fakta
Cabonline er det førende taxisel-

skab i Norden med 3.000 tilslut-

tede vognmænd og ca. 5.700 

taxier i Danmark, Sverige, Norge 

og Finland. 

Cabonline indeholder en 

række kendte varemærker, såsom 

TaxiKurir, NorgesTaxi, TOPCAB, Kova-

nen, Taxi Skåne, Taxi Vest, Umeå 

Taxi, SverigesTaxi og Taxi 4x27. 

Koncernen har en omsætning 

på ca. 6,2 milliard SEK og udfører 

over 50.000 rejser om dagen. 

Foto: Tom
m

y Verting
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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

Ny minibus 

Kontakt:

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

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

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

M1 stol - Komfort sæde

Ekstra bred og med ekstra vip

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

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

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

Mercedes Benz Sprinter 314 CDI
Fra kr. 350.000,- eksl. moms         E6 - 3500 kg. - M1 - Lift 

Ekstra udstyr

- mulighed for lækkert ekstra udstyr

Bemærk: 
350.000 kr. er for standard opbygning. 
Den viste model har ekstra udstyr.

VBI annonce 2018.indd   1 30-10-2019   11:45:15



For at højne servicen yderligere 

overfor kunderne, arbejder 

Midttrafik for nuværende på at 

udvikle en digital løsning, hvor 

kunderne kan få information om 

de er berettiget til rejsegaranti 

digitalt - også udenfor Kunde-

centerets åbningstid. Projektet 

er lige nu i første stadie med en 

foranalyse, hvor der afdækkes 

på, hvilket medie servicen skal 

tilbydes og hvordan man sikrer, 

at godkendelsen gives på bag-

grund af korrekt data. Servicen 

forventes implementeret i løbet 

af 2020. 

Forbedret service om rejsegaranti i Midttrafik på vej

Nemmere at hjælpe strandede 
kunder videre i taxi

Rejsegaranti er en af de vigtigste 

services Midttrafik tilbyder, for at 

hjælpe strandede kunder videre 

på deres rejse. Servicen sikrer re-

fusion op til 50 km. kørsel i egen 

bil eller taxa, hvis kunden bliver 

mere end 20. min forsinket til sit 

ankomststed grundet fejl i kørslen 

fra en bus/letbane. 

Udfordringen ved rejsegaranti 

er kundens usikkerhed i forhold til 

at vurdere, om man er berettiget 

til rejsegaranti eller ej. 

For at afhjælpe denne problem-

stilling har det siden september 

2018 været muligt for kunderne 

at ringe til Midttrafiks Kundecenter 

og få tildelt en straksgodkendelse. 

Dette servicetiltag har været til 

stor glæde for kunderne, men 

også for medarbejderne på Kun-

decenteret, da de har fået et red-

skab til at hjælpe kunderne videre 

i en presset situation. 

Via realtidssystemet kan kun-

decentermedarbejderen, med 

kunden i røret, undersøge, om en 

bus/letbane er forsinket, udgået, 

er kørt forbi det pågældende 

stop uden at standse, eller måske 

er kørt før tid. I disse tilfælde, 

kan kundecentermedarbejderen 

bekræfte, at kunden er berettiget 

til at benytte sig af rejsegarantien, 

og derfor kan være sikker på at få 

sit udlæg refunderet. 

Tiltaget med straksgodkendel-

se fik en 3. plads ved Passager-

pulsens Initiativpris 2019 og nu 

er der altså udsigt til at kunderne 

snart kan få information om, de 

er berettiget til rejsegaranti digitalt 

- også udenfor Kundecenterets 

åbningstid.
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Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt. 
Har du allerede har en aftale med andet selskab, og ønsker at skifte til Taxi 4x27
kan vores advokat læse din nuværende kontrakt igennem. 
Så kan vi se, hvad vi evt. kan gøre for dig. 

Endorsed by Cabonline

Taxi 4x27 er nu en del af Nordens største taxiselskab, Cabonline, og vi arbejder stadig  
målrettet på at blive et landsdækkende netværk af taxivognmænd og taxicentraler. 

Vil du være med - så kontakt os!

Vil du være en del af 
et landsdækkende samarbejde?

Pladsleje/vederlag 
• Kr. 250,- ugen/vogn  

• Der betales 4,75% af ikke-kontant omsætning. 

• Prisen ligger fast indtil 1.4.2022

Andet
• Priser og rabatter sættes i dialog med uafhængig vognmandsforening, hvis 

 repræsentanter vælges af vognmændene selv.

• Egne flexaftaler er tilladt i det omfang, at de lokale trafikselskaber tillader det.

• Adgang til indkøbs- og rabataftaler.

• Nordisk App, Cabonline og nordisk kontoordning.

• Gratis anlæg med første montering betalt.

• Gratis profilindpakning.

Binding 
• Uopsigelig i rabatperioden, herefter løbende måned plus 6 måneder.

• Ændringer i pladslejevederlaget og procenten varsles med 6 måneder  

 - dog tidligst til 31. marts 2022!

Kontakt   
• Adm. direktør Thomas RB Petersen: tp@taxi4x27.dk eller mobil 27 27 27 00 

• Salgschef Per Hansen: ph@taxi4x27.dk eller mobil 21 25 13 32



Plustur er fra den 2. januar 2020 

blevet en del af rejseplanen i 

både Egedal og Solrød Kommu-

ne. Det betyder, at kunderne kan 

bestille en plustur via rejseplanen, 

når bus og tog ikke rækker hele 

vejen. Ordningen er for alle og i 

forvejen findes plustur i 15 andre 

kommuner på Sjælland. 

Plusturen skal både starte og 

slutte i en kommune, der tilbyder 

plustur. Turen starter ved have-

lågen og kører borgerne til et 

skiftested, f.eks. en station eller et 

busstoppested, hvor man nemt 

kan komme videre med bus og 

tog - eller omvendt. Det hele 

foregår via rejseplanen, som sør-

ger for at blande plustur, bus og 

tog på den mest optimale måde. 

I de få tilfælde, hvor det ikke er 

muligt at tage bussen eller toget 

på dele af rejsen, får man tilbudt 

plustur hele vejen. 

 Turen skal bestilles senest to 

timer, før man skal afsted og ko-

ster 21 kroner, uanset hvor langt 

man skal og der skal betales med 

betalingskort, når turen bestilles.  

Plustur i 17 kommuner på 
Sjælland 
Med Egedal og Solrød Kommuner 

tilbydes plustur nu i 17 kommu-

Nu også i Egedal og Solrød Kommuner

Plustur i 17 kommuner 
på Sjælland

ner på hele Sjælland. De øvrige 

kommuner er Faxe, Holbæk, 

Hørsholm, Kalundborg, Næstved, 

Slagelse, Roskilde, Sorø, Ringsted, 

Lolland, Vallensbæk, Furesø, Tårnby, 

Fredensborg og Køge. 

Erfaringerne med plustur er 

gode. Kunderne udtrykker stor 

tilfredshed med at få tilbudt 

bedre sammenhæng og mere 

mobilitet, og den kommunale ud-

gift er beskeden. Siden de første 

kunder kørte med plustur i marts 

2018 har der frem til og med 15. 

december 2019 været i alt 2.359 

plusture til en samlet udgift på 

280.000 kroner. I gennemsnit 

har der været 21 plusture og en 

udgift på 2.400 kroner pr. kom-

mune i 2019 frem til december. 

Andre steder i Danmark er 

trafikselskaberne også i gang med 

at indføre plustur i rejseplanen. I 

Nordjylland har det været muligt 

at få tilbudt en plustur i alle kom-

muner siden januar 2018. På 

Fyn har deres variant af plustur 

(Telekørsel) været tilbudt i alle 

kommunerne undtagen Odense 

Kommune siden august 2018. 

I Sydjylland tilbydes plustur i 

Sønderborg, Aabenraa, Haderslev, 

Tønder, Vejen, Varde og Billund. 

I Midtjylland tilbydes plustur i 

Lemvig Kommune. 
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Vi køber Vi køber 
din taxa din taxa 

uden afgiftuden afgift

Hurtig handel
Gratis, uforpligtende og professionel vurdering

 Kontant afregning 
- afhentning over hele landet

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



Ladestanderbekendtgørelse 
i høring
En ny ladestanderbekendtgørelse 

skal skubbe gang i etablering af 

flere ladestandere til elbiler. Flere 

kommuner er dog allerede i gang. 

Eksempelvis har Frederiksberg 

Kommune for næsten et år siden 

besluttet, at de vil være førende 

på elbils-området og nu er for-

ventningerne, at der højst skal 

være 250 meter mellem elbils-

opladerne på Frederiksberg. 

Roskilde Kommune er en klima-

kommune, der er gået foran med 

blandt andet satsning på el-busser, 

men nu skal der også satses på 

en udbredelse af muligheder for 

at oplade elbiler flere steder end 

de nuværende omkring 15 offent-

ligt tilgængelige opladningssteder 

i kommunen 

Også Svendborg Kommune 

følger eksemplet. Fonden Sydfyns 

Elforsyning - SEF - har doneret to 

millioner kroner til fire el-ladesta-

tioner samt gratis strøm til elbil-

ejerne det første år. De fire nye 

el-ladestationer betyder, at Svend-

borg bliver en af de byer i Dan-

mark med de bedste muligheder 

for elbil-ejere for at få deres biler 

fyldt op med strøm. 

Når de fire nye el-ladere bliver 

taget i brug, er der i alt ni steder i 

Svendborg, hvor elbilerne kan la-

des op. Fem af de ni el-ladestati-

oner er såkaldte hurtigladere. Det 

er 50 KW ladere, der kan lade 

en normal størrelse elbil op 45 

minutter. Mens de andre ladere 

22 KW-ladere bruger længere tid 

til en opladning. 

Ladestanderbekendt-
gørelsen
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 

har i øjeblikket et udkast til be-

kendtgørelse om forberedelse til 

og etablering af ladestandere i 

forbindelse med bygninger i høring. 

Bekendtgørelsen kaldes Ladestan-

derbekendtgørelsen og høringsfri-

sten er den 20. januar 2020.   

Ladestanderbekendtgørelsen vil 

blive udstedt i medfør af byg-

gelovens § 4 D, der blev indsat 

i byggeloven den 19. december 

2019 med ikrafttræden den 1. 

januar 2020.  

 

En ladestanderbekendtgørelse skal gøre det 
nemmere for elbilsejere. (Foto: Tommy Verting) 
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De nye krav til etablering af ladestandere gælder for: 

Bestående bygninger, der ikke er beboelsesbygninger, med mere end 20 parke-
ringspladser.  

› Større ombygning af bygninger med mere end 10 parkeringspladser.  
› Nybyggeri med mere end 10 parkeringspladser.  
› For bestående bygninger, der ikke er beboelsesbygninger, med mere end 20
 parkeringspladser, betyder kravet, at der skal etableres mindst én ladestander. 
 Dette krav gælder ikke for små og mellemstore virksomheder (SMV’er). 
› For større ombygninger af beboelsesbygninger med mere end 10 parkerings-
 pladser skal der forberedes til etablering af ladestandere på alle parkerings-
 pladser til ladestandere.  
› Ved større ombygninger af bygninger, der ikke er beboelsesbygninger, med 
 mere end 10 parkeringspladser skal der etableres mindst én ladestander. 
 Derudover er der et krav om at forberede til etablering af ladestandere på 
 mindst hver femte parkeringsplads. 
› For nybyggeri med mere end 10 parkeringspladser skal der, hvis der er tale 
 om beboelsesbygninger, forberedes til etablering af ladestandere på alle 
 parkeringspladser.  
› For nybyggeri med mere end 10 parkeringspladser skal der, hvis der ikke er 
 tale om beboelsesbygninger, etableres mindst 1 ladestander og forberedes 
 til etablering af ladestandere på mindst hver femte parkeringsplads.   
› Ladestanderbekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 10. marts 2020, 
 hvor der er implementeringsfrist. Etableringen af ladestandere i eksisterende 
 bygninger skal være fysisk gennemført senest den 1. januar 2025.   



Taxi 4x27 er i rivende udvikling derfor:
Hvis du ønsker at sælge din bevilling, så kontakt Thomas eller Per. 
Vi har mange potentielle køber i vores kartotek fordelt i hele Danmark 
– vi har også købere til din kørsel.

Kontakt:  Adm. direktør Thomas RB Petersen, tp@taxi4x27.dk eller mobil 27 27 2700 
Salgschef Per Hansen, ph@taxi4x27.dk eller mobil 21 25 13 32

Endorsed by Cabonline

Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt. 
Har du allerede har en aftale med andet selskab, og ønsker at skifte til Taxi 4x27kan 
vores advokat læse din nuværende kontrakt igennem. Så kan vi se, hvad vi evt. kan gøre for dig.

Carsten Frank Hansen fra Brovst 

Taxi har overdraget sin taxiforret-

ning til Mogens Nielsen, Ranum 

Taxi. Overtagelsen er sket med 

virkning fra nytåret.  

Carsten Frank Hansen har 

valgt at stoppe efter 42 år i bran-

chen og ser frem til at få tid til 

sin store hobby med at reparere 

gamle motorcykler og gå på jagt 

samt besøge børn og børnebørn.  

“Jeg er 64 år og har haft flere 

Ranum Taxi har 
overtaget 
Brovst Taxi

diskusprolaps og stopper nu for 

at gå på pension, da helbredet 

ikke tillader at fortsætte", fortæller 

Carsten Frank Hansen, som kan se 

tilbage på en tid, hvor vognmands-

forretningen en overgang talte 10 

biler og to turistbusser, som bl.a. 

udførte skolekørsel og kørsel til læ-

ger for den gamle Brovst Kommu-

ne indtil 1996, hvor NT (Nordjyl-

lands Trafikselskab) blev etableret 

og overtog koordineringen. 

“Til sidst var det især arbejdet 

med kørestole, der var bela-

stende for ryggen, når jeg kørte 

variabel kørsel for NT, men nu 

er bil, kørselsaftale for NT og 

telefonnummeret overdraget til 

Mogens Nielsen, som fortsætter 

betjeningen af lokalkunderne i 

området”, forklarer Carsten Frank 

Hansen videre. Han har passet 

forretningen alene, siden hans 

kone Bente døde for syv år siden. 

Carsten Frank Hansen har efter 42 år kørt sin sidste taxitur og solgt sin forretning til Ranum 
Taxi.
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Af Jesper Bernth, Brancheformand 
Taxi-3F/Chaufførernes fagforening 

Det er forbundet med en blanding 

af både forundring, bekymring og 

forbløffelse, at jeg i det seneste 

nummer af Taxi Minibus & Bus 

Danmark kan læse om den nye 

FEP-formand, Claus Rubek Jørgen-

sens tanker omkring arbejdsmar-

kedsforhold og hans udsagn rettet 

imod 3F om, at vi skulle tvinge

nogen til noget, mens han i 

samme sætning understreger, at 

vi har foreningsfrihed i Danmark. 

Samtidig som han i interviewet 

lader forstå, at han at han bestemt 

er tilhænger af ordnede forhold 

for de ansatte i taxibranchen og 

foreningsfrihed, er han samtidig 

modstander af et påstået 3F mo-

nopol på området. Dels er der 

ikke tale om et monopol, men en 

fag(forening) som samtidig er 

landets største.  

Skal jeg derfor forstå Claus Ru-

bek Jørgensens udtalelser såle-

des, at foreninger er et gode, blot 

medarbejderne ikke melder sig 

ind i 3F?  

Skal jeg forstå Claus Rubek 
Jørgensens udtalelser således, 
at foreninger er et gode, blot 
medarbejderne ikke melder 
sig ind i 3F? 

Er den ubekvemme sandhed 

for Claus Rubek Jørgensen ikke 

bare det uudtalte faktum, at 3F i 

praksis har vist sig som den mest 

effektive og proaktive fagforening 

på taxiområdet? Og hvem har han 

i øvrigt forestillet sig, at han vil lave 

aftaler med fremadrettet, såfremt 

§10 i taxiloven fjernes? 

Når formanden for FEP derfor 

efterlyser alternativer til 3F, under-

streger det jo blot, at 3F tilsyne-

ladende gør sit arbejde mere effek-

tivt, end man blandt vognmæn-

dene bryder sig om og at ønsket 

derfor alene bunder i fromt ønske 

fra vognmændene om, at kunne 

slippe billigere i den samlede af-

lønning, samt i rettighederne for 

de ansatte chauffører fremadrettet. 

For hvad skulle det logiske mo-

tiv ellers være til ønsket om en 

anden aftalepartner fra en for-

mand for en forening, som alene 

repræsenterer vognmænd? 

Jeg kan tillige forstå på Claus

Rubek Jørgensen, at han ligele-

des mener, det skulle være et

problem, at der som aftalt i over-

enskomsterne indbetales til 

PensionDanmark. Det udsagn er 

bekymrende af mange årsager, 

men mest af alt fordi det viser, at 

han ikke har en grundlæggende 

indsigt og forståelse for, hvorledes 

det Danske aftalesystem er bygget 

op omkring kollektive overens-

komster og baggrunden for dette. 

Som udgangspunkt er det 

netop altid arbejdsgiverne, som 

suverænt bestemmer, hvilken 

overenskomst man ønsker at 

følge. (Her kan man med rette 

tale om et monopol). 

På taxiområdet er disse forank-

ret mellem 3F og Dansk Industri, 

ATAX eller Dansk Erhverv, der er 

blandt de største arbejdsgiverfor-

eninger i Danmark med 10.000-

vis af medlemmer.   

Læserbrev

Jersper Bernth, brancheformand Taxi-3F/Chaufførernes Fagforening. (Foto: Tommy Verting) 
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Pension Danmark er tillige et 

rent non profit pensionsselskab, 

som er ejet af 16 arbejdsgiverfor-

eninger og 10 fagforbund i fæl-

lesskab, og bekymringen udtrykt 

af Claus Rubek Jørgensen om-

kring artiklen i Taxi Minibus & Bus 

Danmark om et 3F-monopol på 

området omkring pensionsforhold 

er derfor åbenlyst forkerte. 

Tværtimod er PensionDanmark 

et af de bedste selskaber til at 

skabe afkast og værdi til glæde 

for alle lønmodtagere i Pension-

Danmark og samtidig har selska-

bet pensionsbranchens allerlave-

ste administrationsbidrag.  

Er den ubekvemme sandhed 

for de arbejdsgivere, FEP og 

Claus Rubek Jørgensen, som vil 

det anderledes, ikke, at når man 

ikke frit kan vælge en anden løs-

ning hos Danica, Nordea som 

alternativ til den kollektive ord-

ning, at man som vognmænd 

derved ikke opnå en klækkelig 

rabat og fordelagtige udlån til 

f.eks. indkøb af nye vogne, øget 

kassekredit m.m.? 

Dette er absolut ikke i løn-

modtagernes interesse, idet det 

så bliver lønmodtagerne, som 

derved via deres pensionsopspa-

ring betaler for vognmændenes 

større besparelser samt rabatter 

via højere administrationsbidrag til 

de private pensionskasser, for at 

vognmandens til gengæld kan få 

større rabatter på lån samt lavere 

rente på kassekreditten. 

Husk på at pensionen er at 

regne som en del af medarbej-

dernes løn og derfor ikke skal 

bruges på at skabe grundlag for 

rabatter til arbejdsgiverne 

- Fingrene væk fra de ansattes 

penge, tak! 

De enkelte lønmodtagere kan 

tillige frit forvalte sin pension og 

selvstændigt placere sine pensi-

onsmidler i enten aktier efter eget 

valg eller obligationer og ændre 

på dette så ofte de måtte ønske 

det uden omkostninger. Så heller 

ikke her er der hverken tvang 

eller monopol, som det urigtigt 

påstås af Claus Rubek Jørgensen 

i artiklen. 

Aftalen (overenskomsten) kan 

sammenlignes med færdselslov-

givningen, hvori alle er underlagt 

de samme regler i trafikken, så-

ledes at der ikke sker uheld. 

Overenskomsten udtrykkes som 

værende kollektiv, hvilket betyder, 

at alle skal følge de samme regler 

på arbejdsmarkedet på samme 

måde som i trafikken - Logisk, 

praktisk og mere enkelt kan det 

næppe være! 

Skal jeg derfor udlede noget af 

denne udtalelse fra Claus Rubek

Jørgensens, ville det betyde, at 

hans forening, FEP ønsker veto-

ret overfor hvad de største arbejds-

giver(foreninger) og fag(foreninger) 

i Danmark i fællesskab træffer 

aftale om og efter urafstemninger 

i deres respektive foreninger først 

kan træde i kraft, når det har væ-

ret forbi Vægtergangen i Kastrup 

til endelig godkendelse af FEP? 

Udover at det er en utopisk 

tanke efterlader det mig desværre 

med det indtryk, at den nye for-

mand for FEP med sit synspunkt 

fremstår som fortaler for fortsat 

at være uregerlig og anarkistisk, 

når man dels ikke anerkender 

indholdet i de overenskomster, 

der ellers sikrer arbejdstagernes 

rettigheder, samt den lovgivning 

man er underlagt og hvor disse 

overenskomster tillige er indskre-

vet som en del af taxiloven for at 

sikre, at der findes et mindsteni-

veau for aflønning af medarbej-

dere og disses rettigheder mm..   

Hidtil har jeg jo som udgangs-

punkt ikke ment, at Claus Rubek 

Jørgensen og hans medlemmer

i FEP ikke vil deres ansatte det 

bedste. Nu er jeg kommet i tvivl. 

Derfor vil jeg da gerne her 

benytte lejligheden til at invitere 

Claus Rubek Jørgensen ind i 

fag(foreningen) til en hyggelig lille 

snak, så vi får lejlighed til at rette 

op på de vildfarelser, som hans 

udtalelser i det seneste nummer 

af Taxi Minibus & Bus Danmark 

indeholder og samtidig give ham 

et grundigt indblik i, hvordan af-

talemodellen omkring arbejds-

markedsforhold siden 1899 (Den 

danske model) har været model-

len for aftalesystemet mellem 

arbejdsgivere og lønmodtagere i 

Danmark. 

Det kunne eventuelt være 

under overværelse af Taxi Minibus 

& Bus Danmark, så de respektive 

synspunkter kan deles til et større 

publikum. 

Formand for FEP - Forbundet for Erhvervs Persontransport, Claus Rubæk Jørgensen. 
(Foto: Tommy Verting)
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Midttrafik har besluttet, at regionale 

kontrakter i Midttrafik fremover 

skal udbydes i større enheder ved, 

at mindre kontrakter sammenlæg-

ges i forbindelse med udbud. 

Sammenlægningen af mindre kon-

trakter skal effektivisere udbuds-

processen og kontraktadministrati-

onen samt gøre kontrakterne mere 

fleksible overfor ændringer i løbet 

af kontraktperioden på 8-12 år. 

Midttrafik administrerer cirka 

32 regionale kontrakter, hvoraf 

halvdelen af disse kontrakter om-

fatter under 20.000 køreplanti-

mer. Selvom de mindre kontrakter 

i antal udgør halvdelen af alle 

regionale kontrakter, udgør de 

kun 19% af regionens samlede 

kørselsomfang hos Midttrafik. 

Administrationen ønsker over 

åre at samle mindre kontrakter 

i få, større kontrakter for så vidt 

angår den regionale buskørsel. 

Der er tre hovedårsager til, at 

denne strategi er hensigtsmæssig 

at forfølge. 

Effektiv administration 
og fleksible ændrings-
muligheder 
Administrationen af store og små 

kontrakter er ikke forholdsvis, idet 

Midttrafik bruger relativt mere tid 

på administrationen af små kon-

trakter end på store kontrakter. En 

samling af mindre kontrakter vil 

medføre en effektivisering i både 

kontraktstyringen, planlægningen, 

dialogen med selskaberne og i 

udbudsprocessen. Der ligger der-

med en indirekte besparelse ved 

at reducere antallet af kontrakter. 

Dernæst har Midttrafik arbejdet 

på at indføre gradvis større krav til 

kvaliteten af den service og sam-

arbejde, busselskaberne leverer. 

Dette er sket ved at kvalificere 

Midttrafik sammenlægger 
regionale buskontrakter ved 
kommende udbud

udbudsfasen og skærpe kravene 

i kontrakten. I dag gennemføres 

udbud derfor med vægt på 50% 

kvalitet og 50% pris i stedet for 

100% pris. Samtidig afholdes 

der 1-3 forhandlingsrunder med 

prækvalificerede (godkendte) 

busselskaber. Den udvidede ud-

budsproces og de skærpede krav 

fordrer, at selskaberne har solide 

processer for håndtering af drift 

og personale, samt at selskaberne 

kan give input til forbedringer 

og medvirke til innovative tiltag. 

Samtidig skal busselskaberne 

være i stand til at håndtere større 

projekter efter krav fra Midttrafik, 

som f.eks. anlæggelse af tank-

stationer eller implementering af 

IT-løsninger. 

Herudover er større kontrakter 

mere fleksible for ændringer i 

kontraktperioden, både hvad an-

går ændringer i kørselsomfang og 

tiltag med økonomisk betydning 

for kontraktens samlede værdi. 

Da regionale buskontrakter oftest 

løber i otte til 12 år og Midttrafik 

på tidspunktet for udbuddet ikke 

har kendskab til, hvilke ændringer 

kontrakten bliver udsat for år ud 

i fremtiden, bør kontrakten i sit 

udgangspunkt have en rimelig 

volumen, så den er robust overfor 

potentielle ændringer. 

Mulighed for at byde 
Set ud fra den nuværende sam-
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mensætning af busselskaber vur-

derer administrationen i Midttrafik, 

at en sammenlægning af mindre 

kontrakter ikke udelukker et stort 

antal busselskaber fra at byde. 

De regionale kontrakter drives 

i dag af mellemstore selskaber 

som Silkebus, Holstebro Turist-

busser, Herning Turist, De Blaa 

Busser og De Grønne Busser 

og nationale busselskaber som 

Arriva, Keolis, Nobina og Umove). 

En kontrakt med et omfang på 

20-40.000 køreplantimer synes 

ikke urealistisk for nogen af de 

ovenstående busselskaber. 

Hovedparten af de mellemstore 

selskaber driver i forvejen kontrak-

ter på mellem 20.000-100.000 

køreplantimer. 

Hertil skal det nævnes, at 

udbuddene af kommunalt finan-

sierede lokalruter og skoleruter 

fortsat er i et kørselsomfang, der 

er attraktivt for helt små og mel-

lemstore busselskaber. 

Sammenlægninger oplyses 
forud for udbud 
Administrationen har ikke udar-

bejdet en konkret plan for sam-

ling af alle små kontrakter over 

tid. Dette skyldes, at kontrakter-

nes udløbsdato og kørselsomfang 

ikke er statisk for resten af deres 

løbetid. Derfor kan det være 

forskelligt, hvilke sammenlægnin-

ger der logistisk og geografisk er 

fornuftigt at foretage i dag contra 

om seks til otte år. 

Den nye strategi vil admini-

strationen i Midttrafik benytte ved 

kommende udbud af regional 

bustrafik. Bestyrelsen vil blive 

orienteret om kontraktsammen-

sætningen, når udbudsgrundlaget 

skal godkendes forud for udbud-

dets offentliggørelse. 

Ingen betydning for 
økonomien 
I forhold til de aktuelle timepriser 

mener Midttrafik ikke, at der er 

klare indikationer på, at prisen 

bliver højere eller lavere ved at 

udbyde i større kontrakter. De 

nuværende timepriser i store 

og små regionale kontrakter er 

næsten identiske med ca. 690 

kroner pr. køreplantime. Busud-

nyttelsen er også relativ ens, idet 

en kontraktbus kører cirka 2.500 

timer årligt i både store og små 

kontrakter.  

For at styrke buskontrakterne i 

Region Midtjylland har Midttrafik 

tilføjet nye bestemmelser, der 

sætter grænser for, hvor meget 

Midttrafik kan tilkøbe eller redu-

cere i kontrakterne. 

I Midttrafiks kontrakter om 

buskørsel indsættes nye bestem-

melser, hvormed omfanget af kø-

replantimer og busser maksimalt 

kan ændres med +/- 50%.  

Dermed følger, at en kontrakt 

på f.eks. 10.000 køreplantimer 

Nye bestemmel-
ser i Midttrafiks 
buskontrakter

kan reduceres ned til 5.000 timer 

og udvides op til 15.000 timer og 

at en kontrakt med 12 busser kan 

reduceres ned 6, og udvides op 

til 18 busser, mens en kontrakt 

med 9 busser kan reduceres ned 

til 5 kontraktbusser, og udvides 

op til 13 busser. 

I udbud skal der lægges en 

option ind, hvor der kan vælges, 

om det skal være med 30% eller 

50% ændringsgrad.
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Tekst og foto: Tommy Verting

Når krydstogtsæsonen 2019 

sammenfattes, fortsætter CMP - 

Copenhagen Malmö Port, med 

at sætte rekorder.  

Således befæster København 

sin position som Nordeuropas 

største destination - en position, 

som styrkes yderligere i 2020, 

hvor byen tager imod 1 million 

passagerer. 

I 2019 har byen taget imod 

København er og bliver den 
største destination i hele 
Nordeuropa

350 anløb. En af succesfaktorerne 

er, at havnen er enkel at anløbe, 

krydstogtterminalerne moderne 

og så den korte afstand til Køben-

havns Lufthavn. 

CMP havner desuden i top-

pen, når rederier verden over skal 

vurdere de bedste turnaround-

havne, altså havne, hvor passage-

rerne indleder eller afslutter deres 

krydstogt.  

Malmø er CMP's mindste desti-

nation og tog i år imod 13 anløb.

Undersøgelser har vist, at passa-

gererne kan lide byen, dels på 

grund af den korte afstand mel-

lem krydstogtterminalen og by-

kernen, dels for den positive 

modtagelse, som de besøgende 

får, samt på grund af shopping 

mulighederne og den gode mad. 

Stadig større skibe 
De stadig større krydstogtskibe vil 

udgøre en stor del af den fremti-

dige vækst. I løbet af 2020 ventes 

København at tage imod omtrent 

samme antal anløb som i 2019. 

Alligevel stiger antallet af passa-

gerer med omkring 100.000, 

eftersom skibene bliver større. 

Dermed ventes CMP for første 

gang at tage imod en million pas-

sagerer alene i København. 

I 2020 tager CMP imod et 

skib, som kan rumme 6.000 pas-

sagerer og i løbet af 2021 regner 

CMP med at tage imod 35 skibe 

af denne størrelse. Det siger no-
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get om, hvor hurtigt forandringerne 

sker. I hele krydstogtbranchen for-

ventes der omkring 120 nye skibe i 

løbet af de kommende 10 år. 

Bæredygtige krydstogter 
En naturlig del af udviklingen er 

håndteringen af forskellige bære-

dygtighedsspørgsmål. Sammen 

med 29 andre krydstogtdestina-

tioner fremlagde CMP i maj et 

manifest med henblik på at redu-

cere emissionerne i havne og 

havnebyer i Østersøregionen. 

Parallelt med denne større fælles 

indsats har miljøarbejdet udviklet 

sig i København i 2019. 

“I dag benytter vi udelukkende 

eldrevne trucks på kajerne og ved 

hjælp af ny teknik har vi effektivi-

seret affaldshåndteringen, hvilket 

har reduceret transporterne. 

Begge disse tiltag fører således 

til mindre emissioner”, fortæller 

Head of Cruise and Ferries hos 

CMP, Henrik Ahlkvist.
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Vævergangen 23, 2690 Karlslunde 

 

Dantaxi 4x48 montering & service 

Taxa 4x35 montering & service 

Taxa eller front view kamera
fra egen import

Bosch diagnose center             
Elekronisk diagnose og fejludmåling  

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

garanti- værksted

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

Ifølge Danmarks Statistik er antal-

let af passagerer, som flyver fra 

danske lufthavne steget med 20 

pct. på fire år. Og der har især 

Flyrejsende i Danmark tager i 
stigende grad på mellemlange og 
lange flyrejser

været vækst på de lange og mel-

lemlange flyruter. 

Når danskere og andre rejsende 

tager flyet fra danske lufthavne, så 

går turen i stigende grad til desti-

nationer, som ligger mellem 

2.001-3.000 km væk. Dette 

svarer omtrent til en rejse til yder-

kanten af Europa eller til Nord-

afrika og kan betegnes som en 

mellemlang flyrejse. Denne type 

rejse tog 4,3 mio. flyrejsende på 

i 2018, hvor 3,2 mio. flyrejsende 

gjorde det samme i 2014. Det er 

en stigning på 35 pct. 

Næsthøjeste vækst har der 

været i rejser, som går 3.001-

5.000 km væk. Disse typer fly-

rejser er steget med 31 pct. på 

fire år. Eksempler på disse rejser 

kan være rejser til Mellemøsten 

og Asien indtil Kina og betegnes 

i denne artikel som lange flyrejser. 

”Alle typer flyrejser - både de 

korte og de lange - har oplevet 

vækst i årene 2014-2018”, forkla-

rer chefkonsulent ved Danmarks 

Statistik Peter Ottosen og fortsæt-

ter: 

“Især de helt korte rejser på 

indtil 550 km har set mindre 

vækst end gennemsnittet. Denne 

type flyrejser udgør en type af 

flyrejser, som det da også er 

klart lettest at finde realistiske og 

mere klimavenlige alternativer til 

såsom f.eks. bil, bus eller tog, og 

man kan spekulere i, om dette er 

årsagen til den relativt beskedne 

vækst”. 

Statistikken opgør alle flyrej-

sende fra danske lufthavne og 

her kan altså være tale om danske 

samt udenlandske rejsende. 

I spørgeskemaundersøgelsen 

Ferie- og forretningsrejser, spørger 

Danmarks Statistik specifikt 

danske ferierejsende om, hvilke 

transportmidler de benyttede på 

deres seneste ferie. Denne un-

dersøgelse viser, at når ferien går 

til udlandet, så vælger danskerne 

flyet på 81 pct. af rejserne og bi-

len på 15 pct. af rejserne. De re-

sterende 4 pct. udgøres af busser, 

tog og skibe. Når ferien holdes 

i hjemlandet, vælger danskerne 

bilen på 71 pct. af rejserne og 

flyet på 16 pct. af rejserne. De 

resterende 13 pct. udgøres af 

busser, toge og skibe.
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Transportministeren har udpeget 

transportordfører for Radikale 

Venstre, Andreas Steenberg som 

formand og Venstres transport-

ordfører, Kristian Pihl Lorentzen 

som næstformand for en ny 

Færdselssikkerhedskommission 

nedsat af Regeringen. 

Den nye Færdselssikkerheds-

kommission skal beskæftige sig 

med tiltag og initiativer, der kan 

fremme og styrke indsatsen for 

trafiksikkerhed i Danmark. Det er 

et område, der i høj grad optager

transportminister Benny Engel-

brecht, som vil vende den udvik-

ling, hvor årets første ti måneder 

i 2019 blev registreret 159 døde 

mod 134 døde på samme tid 

året før. 

Kommission 
skal styrke 
trafiksikkerheden

 "Vi skal alle kunne færdes trygt 

og sikkert på vores veje. Derfor 

er det også sørgeligt, at antallet 

af trafikdræbte stiger og at 95 

procent af trafikulykkerne sker på 

grund af menneskelig adfærd. 

Det er simpelthen et tegn på, at 

vi ikke passer godt nok på os selv 

og hinanden i trafikken", siger 

transportminister Benny Engel-

brecht og fortsætter: 

 "Jeg har en ambition om at 

styrke samarbejdet med Folketin-

gets partier og aktørerne inden 

for færdselssikkerhed. Det tror jeg 

er helt afgørende, hvis vi for alvor 

skal lykkes med at nedbringe 

antallet af trafikdræbte. Derfor 

er jeg glad for, at Færdselssik-

kerhedskommissionen nu igen er 

funktionsdygtig med en formand 

og næstformand". 

 Transportordfører for Radi-

kale Venstre Andreas Steenberg 

og transportordfører for Venstre 

Kristian Pihl Lorentzen kender 

transportområdet - og ikke mindst 

færdselssikkerhedsområdet - 

rigtig godt. 

 "Vi ved, at fart, alkohol og 

uopmærksomhed er de store 

grunde til alvorlige ulykker. For 

et par dage siden kunne DR for-

tælle, at flere unge vælger at køre 

spritkørsel. Det viser, at vi hele ti-

den skal arbejde for trafiksikkerhe-

den og jeg ser frem til at bidrage", 

udtaler Andreas Steenberg. 

 Venstres transportordfører ser 

også frem til det videre arbejde. 

Transportordfører for Radikale Venstre, Andreas Steenberg (tv) er udpeget som 
formand og Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen som næstformand 
for en ny Færdselssikkerhedskommission.
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 "Antallet af trafikdræbte er fortsat 

alt for højt. Årsagen til mange 

alvorlige ulykker er hensynsløs 

og egoistisk adfærd. Der er hårdt 

brug for en generel styrkelse af 

trafikmoralen og jeg ser frem til at 

yde mit bidrag til løsning af denne 

vigtige opgave", siger Kristian Pihl 

Lorentzen. 

 Det første møde i den nye 

Færdselssikkerhedskommission 

er planlagt til at finde sted den 7. 

februar 2020.

Plustur stiger fra 22 kr. til 24 kr. og 

Teletaxa stiger fra 8 kr. til 9 kr. per 

zone når NT indfører nye takster 

den 19. januar.  

Der er også takststigninger på 

2 zoners kontantbilletter, 2 og 3 

zoners rejser på rejsekortet samt 

på 2 og 3 zoners pendlerkort. 

Takstreguleringen tager stadig sit 

afsæt i det såkaldte Takst Vest 

Nye takster i Nordjylland
samarbejde mellem de jysk/fyn-

ske trafikselskaber. 

Takststigningerne er underlagt 

et takststigningsloft, som udmel-

des af Trafik-, Bygge- og Boligsty-

relsen. I 2020 er loftet på 1,9%, 

og de 1,9% svarer tilnærmelses-

vis til prisudviklingen for driftsom-

kostningerne. Forenklet betyder 

det, at den samlede prisstigning 

ikke må være større end 1,9%. 

Det betyder også, at nogle billet-

typer godt kan stige f.eks. 4%, 

hvis de udgør en mindre del af 

den samlede passagerindtægt, og 

andre billettyper samtidig frihol-

des for prisstigninger. 

Ændringerne på 2 og 3 zoners 

rejser på rejsekortet er en direkte 

effekt af Takst Vest. Her er aftalen, 

at der skal være et såkaldt ”break-

even forhold” mellem rejsekortet 

og pendlerkortet således, at det 

altid er billigere at rejse på et 

pendlerkort fremfor et rejsekort, 

hvis kunden foretager 38 rejser 

eller flere om måneden.
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Med virkning fra det nye år har 

Syddjurs og Norddjurs kommuner 

udvidet Flextur-konceptet således, 

at det bliver muligt for de to hjem-

kommuner at integrere Randers 

Sygehus i Randers Kommune i 

hjemkommunernes egen geografi.  

Herved kan kunderne krydse 

en kommunegrænse og køre til 

og fra Randers Sygehus til hjem-

kommunens kendte flextur-takst. 

Hjemkommunen finansierer både

ud- og hjemkørsel, hvilket vil sige, 

at modellen holder Randers Kom-

mune, der køres til og fra, ud-

giftsneutral. 

Kunderne i hhv. Syddjurs og 

Norddjurs kommuner får dermed 

en bedre service, da de nu kan 

køre til Randers Sygehus til den 

flextur-takst, som de kender fra 

deres respektive hjemkommuner. 

Kunderne i Syddjurs Kom-

mune kan rejse til og fra Randers 

Sygehus til 4 kr. pr. km, minimum 

30 kroner. Kunderne i Norddjurs 

Kommune kan rejse til og fra 

Syddjurs og Norddjurs kommuner 
udvider Flextur-konceptet

Randers Sygehus til 7 kr. pr. km, 

minimum 35 kroner. 

Økonomi 
Ved indførelsen af udvidelsen af 

flextur-konceptet forventes Syd-

djurs og Norddjurs kommuner 

at øge deres flextur-antal. Det 

Din taxitilladelse kan sælges 
for 70.000 kroner 

Kontakt Taxi Minibus & Bus Danmark på 49 26 26 26 eller mail: taxi@verting.dk

vides dog ikke med sikkerhed, da 

udvidelsen endnu ikke har været 

afprøvet. Midttrafik samt Syddjurs 

og Norddjurs kommuner vil derfor 

følge udviklingen nøje i opstarten, 

for at sikre at udvidelsen ikke 

medfører en uhensigtsmæssig 

forøget udgift til kommunerne. 
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Syddjurs Kommune budget-

terer med 1.000 ture om året i 

forbindelse med udvidelsen af 

Flextur-konceptet for 2020-bud-

gettet. Norddjurs Kommune bud-

getterer ikke med et øget turantal 

i forbindelse med udvidelsen af 

Flextur-konceptet.

Randers Kommune holdes udgiftsneutral når Syddjurs og Norddjurs kommuner integrerer Randers Sygehus i deres egen 
geografi på flexområdet. (Foto: Tommy Verting)
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S-tog til Roskilde kan styrke 
den kollektive trafik i 
Hovedstadsområdet
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 

har udarbejdet en undersøgelse 

af S-togsdrift til Roskilde. 

En forlængelse af S-banen fra 

Høje Taastrup til Roskilde betyder 

først og fremmest langt flere tog-

afgange til og fra de tre nye S-

togsstationer: Roskilde, Trekroner 

og Hedehusene. Flere afgange 

betyder mindre ventetid og flere 

sæder at vælge imellem. 

Roskilde, Trekroner og Hede-

husene bindes tættere sammen 

med resten af Hovedstadsom-

rådet. Man vil kunne nå langt 

flere arbejdspladser direkte med 

tog. Samtidig bliver det muligt at 

køre flere hurtige regionaltog fra 

Roskilde til København. 

Der kan desuden hentes bety-

delige tidsgevinster for mange rej-

sende, fordi de rejser med S-tog 

i stedet for regionaltog. S-togene 

er simpelthen langt mindre forsin-

kede end regionaltogene. 

Samlet set vil S-tog til Roskilde 

styrke den kollektive trafik. Der-

med bliver det mere attraktivt at 

vælge toget frem for bilen. Det er 

mere miljøvenligt at tage toget, 

og det kan også være med til at 

mindske trængslen på vejene. 

Både betjening med konven-

tionelle S-tog (med fører) og 

automatiske S-tog (uden fører) 

har positiv samfundsøkonomi. 

Det koster omkring 1,3 mia. kr. 

Med S-tog til Roskilde bliver det muligt at køre flere hurtige regionaltog fra Roskilde til København. (Foto: Tommy Verting) 

at forlænge S-banen til Roskilde. 

Men pengene kan være godt 

givet ud. Den højere frekvens, 

den sparede rejsetid og de færre 

forsinkelser giver tilsammen store 

gevinster for passagererne og for 

samfundet. 

 



26  TAXI Minibus & Bus Danmark JANUAR - 20

Tekst og foto: Tommy Verting

Ingen af de 13 sigtede i den 

omfattende sag om pappede 

tilladelser, der op til jul blev ført 

ved retten i Lyngby, blev fundet 

skyldige. 

Forsvarer for flere af de fri-

kendte vognmænd, advokat Lars 

Borring (H) understregede i en 

kommentar til frifindelsen, at 

anklagemyndigheden ganske 

enkelt ikke kunne bevise nogen 

form for overtrædelse af loven. 

Advokaten henviser til rettens helt 

principielle afgørelse, at det ikke 

er i strid med lovgivningen, at en 

vognmand får hjælp til drift af 

virksomheden, når virksomheden 

drives for den bevillingshavendes 

regning og risiko og vognmanden 

bevarer indsigt med driften. 

"På disse punkter var dommen 

efter min opfattelse fuldstændig 

korrekt og anklagemyndigheden 

har oplyst, at dommen ikke vil 

blive anket", fortalte Lars Borring 

kort efter nytår. 

Anklagemyndigheden havde 

anlagt sag mod de mange taxi-

vognmænd for overtrædelse af 

taxiloven med påstand om bøde-

straf, fordi vognmændene i en 

periode ikke havde udnyttet de-

res tilladelse til taxikørsel person-

ligt, idet de i det væsentligste 

overdrog driften af virksomheden 

og dermed udnyttelsen af tilla-

delsen til en anden person efter 

vognmanden reelt ophørte med 

selv at drive virksomheden. 

Vognmænd frikendt 
i sag om pappede 
tilladelser

Retssagen Lyngby



Allerede fra første dag kunne 

senioranklager Rikke Hald fra 

Nordsjællands Politi løfte sløret 

for, at der ved en eventuel dom-

fældelse kun ville blive tale om 

bødestraffe. Ingen af de 13 sig-

tede, hvoraf 11 var vognmænd, 

risikerede at få beslaglagt indtje-

ning på ulovligt grundlag. 

En af de sigtede, som er tid-

ligere bestyrelsesformand for en 

taxiforening i et større taxiselskab 

i Region Hovedstaden, blev efter 

rådgivning fra sin advokat, ikke 

afhørt om sin medvirken til at 

arrangere, at 11 taxivognmænd 

kunne overdrage driften af deres 

taxitilladelse til en tredjemand, 

som ligeledes sad på anklage-

bænken. 

Bestyrelsesformanden ansås 

for at være en af hovedmændene 

i alle 11 sager mod vognmæn-

dene. Vidner forklarede i retten, at 

det var ham, der satte vognmæn-

dene i kontakt med tredjemanden, 

som drev kontor i Farum, hvor 

chaufførerne skulle møde op og 

aflevere afregning hver tirsdag.  

Ifølge flere vidner var det tred-

jemanden, der førte tilsyn og kun 

sjældent eller aldrig talte chauf-

førerne med vognmanden. 

De sigtede vognmænd og de 

mange vidner kom dog alle med 

divergerende forklaringer. De få 

vognmænd, der ville udtale sig i 

retten forklarede, at tredjeman-

den kun førte regnskab og at de 

selv førte tilsynet med forretnin-

gen. En af vognmændene for-

klarede, at hun selv kørte på de 

ringe vagter. Det var også hende, 

der kørte på værksted med bilen, 

mens tredjemanden stod for at 

føre regnskab - herunder lønbe-

regning. 

En chauffør forklarede, at vogn-

manden så bilen hver 14. dag og 

at han mødtes med vognmanden 

hos tredjemanden og det var skif-

tevis hvem af dem, der modtog 

afregningerne fra ham. 

Flere med dårlig 
hukommelse 
En chauffør, der har kørt siden 

70´erne kunne ikke huske meget 

i retten. Han kunne heller ikke 

erindre, at han over for politiet 

havde forklaret, at han ugentligt 

afleverede afregninger til tredje-

manden i Farum, men forklarede 

derimod, at vognmanden selv 

førte tilsyn og han mødte vogn-

manden personligt 1-2 gange 

målt over en 14-dagens periode. 

En anden chauffør havde et 

meget udtalt hukommelsessvigt 

og kunne slet ikke huske en ene-

ste af de vognmænd, han havde 

kørt for, ligesom han heller ikke 

erindrede noget som helst om, 

hvordan og hvor han afleverede 

sine afregninger. Han huskede 

heller ikke, hvad han havde fortalt 

til politirapporten i 2017. 

Vognmand flyttede til 
Tyskland 
En chauffør forklarede, at han ved 

ansættelsen mødtes med både 

vognmanden og tredjemanden, 

hvor det blev forklaret for ham, at 

det var tredjemanden, der stod for 

alt og at vognmanden stod foran, 

at flytte til Tyskland. Herefter var 

der kun kontakt til tredjemanden 

i de fire måneder ansættelsen 

varede. Tredjemanden stod for at 

modtage afregninger, sygemel-

dinger og aftaler om værksteds-

besøg. 

Vognmand afslog at 
overgive sin tilladelse 
En nu tidligere vognmand i taxi-

selskabet forklarede som vidne, at 

han havde fået samme tilbud af 

bestyrelsesformanden, som flere 

andre vognmænd, men havde 

afslået efter rådgivning fra Taxi-

nævnet i Region Hovedstaden. 

Nævnet havde oplyst ham om, at 

det var ulovligt at overdrage sin 

tilladelse til andre. 

Tilbuddet fra formanden gik 

på, at han i stedet for at aflevere 

sin tilladelse til taxinævnet kunne 

få 6.000 - 7.000 kroner i måne-

den, hvis han med taxiselskabets 

mellemkomst overdragede driften 

af hans taxitilladelse til tredjeman-

den. Beløbet var højere end, hvad 

andre blev tilbudt, da han ikke 

havde gæld i sin bil. 

Vognmanden blev ydermere 

tilbudt et lån fra taxiselskabets 

interne finansieringsselskab, som 

han også takkede nej til. 

Rettens begrundelse og 
afgørelse  
Alle sager omhandlede perioder 

fra 2011 og frem til en gang i 

2015. I et enkelt tilfælde afgjorde 

dommeren, at sagen mod en 

vognmand var forældet. Der 

forelå ikke oplysninger om, hvor-

dan vognmandens virksomhed 

blev drevet efter foråret 2012 og 

da der først var sket sigtelse den 

17. november 2016, var dette 

forhold forældet. 

Ved stillingtagen til, om de øv-

rige vognmænd havde overdraget 

driften af deres virksomhed til 

tredjemanden og selv var ophørt 

med at drive virksomhed, fandt 

retten, at det ikke er i strid med 

lovgivningen, at en bevillings-

havende vognmand får hjælp 

til drift af virksomheden til f.eks. 

lønafregning, tilsyn med bilerne 

og ansættelse af chauffører, når 

blot virksomheden drives for den

bevillingshavende regning og 

risiko og pågældende bevarer 

indsigt med driften.  

Retten fandt herefter ikke ved 

den foretagne bevisførelse med 

tilstrækkelig sikkerhed godtgjort, 

at de tiltalte vognmænd havde 

overdraget driften af deres virk-

somhed til tredjemanden og blev 

alle frifundet. 

Statskassen betaler sagens 

omkostninger. 

Flere vidner med 
hukommelsessvigt

"Chaufføren, der har kørt siden 
70´erne kunne ikke erindre, at han 
over for politiet havde forklaret, at 

han ugentligt afleverede afregninger til 
tredjemanden i Farum, men forklarede 

derimod, at vognmanden selv førte 
tilsyn og han mødte vognmanden 
personligt 1-2 gange målt over en 

14-dagens periode".

"Sigtede havde et meget udtalt 
hukommelsessvigt og kunne slet ikke 
huske en eneste af de vognmænd, 

han havde kørt for, ligesom han heller 
ikke erindrede noget som helst om, 
hvordan og hvor han afleverede sine 
afregninger. Han huskede heller ikke, 

hvad han havde fortalt til politi-
rapporten i 2017". 
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Transportminister Benny Engel-

brecht sætter gang i en ana-

lyse, der skal afdække, hvordan 

Banedanmark og Vejdirektoratet 

bedst muligt kan forbedre biodi-

versiteten langs landets veje og 

jernbaner. 

 Banedanmark og Vejdirek-

toratet råder over store arealer 

(henholdsvis 6.644 hektar og 

7.260 ubefæstede hektar), som 

vil have gavn af en styrket biodi-

versitetsindsats. 

 Begge styrelser arbejder alle-

rede i dag med biodiversitet ved 

at have fokus på fauna og flora 

både i den daglige drift af deres 

arealer og i forbindelse med 

større anlægsprojekter. Trans-

portminister Benny Engelbrecht 

mener dog, at vi på transportom-

rådet kan blive endnu bedre. 

 "Som grøn transportminister 

er jeg optaget af, at vi passer på 

og genopretter vores natur. Det 

er også baggrunden for, at jeg har 

bedt Banedanmark og Vejdirekto-

ratet om at udarbejde en analyse 

af, hvordan vi bedst muligt kan 

fremme biodiversiteten på vej- og 

Transportminister vil forbedre 
biodiversiteten

baneområdet", udtaler transport-

minister Benny Engelbrecht. 

Udover at afdække hvilke 

initiativer, der bedst styrker biodi-

versiteten på transportområdet, vil 

analysen se på, hvordan anven-

delsen af sprøjtemidlet glyphosat 

(Roundup) kan blive nedbragt, 

uden at gå på kompromis med 

trafiksikkerheden. Det er nemlig 

vigtigt for sikkerheden, at man 

effektivt kan fjerne bevoksning i 

og omkring jernbanesporene og 

vejbanerne. 
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Både Banedanmark og Vejdirektoratet har peget på en række konkrete initiativer, som vil kunne 
styrke biodiversiteten på deres respektive arealer. Det gælder blandt andet:

➢ Etablering af grusarealer på sydvendte skråninger, som kan danne rammer for ynglepladser 
 for markfirben og insekter 
➢ Plantning af ønskede arter 
➢ Hyppigere bevoksningspleje 
➢ Yderligere etablering af ynglesteder og faunapassager 
➢ Styrkede spredningskorridorer 
➢ Bekæmpelse af invasive arter 
➢ Grønnere anlæg af ny infrastruktur, der kan fremme biodiversiteten 
➢ Formidling af viden om grønnere infrastruktur til myndigheder, rådgivere, andre 
 infrastrukturejere og relevante aktører 

 Transportministeren ønsker at få klarlagt, hvilke initiativer, der vurderes at være de bedste i 
forhold til at styrke biodiversiteten på transportområdet.  Analysens resultater forventes at 
foreligge endeligt primo 2021. (Foto: Tommy Verting)

KLIMAETFokus på 



I 2018 døde 171 personer i tra-

fikken herhjemme og i mere end 

halvdelen af dødsulykkerne var 

trafikanternes adfærd medvirkende 

til, at ulykken skete. Det gælder 

blandt andet uopmærksomhed, 

chancebetonet kørsel eller for 

høj hastighed viser en rapport fra 

Vejdirektoratet om dødsulykkerne 

i 2018. 

Vi er uopmærksomme og ta-

ger chancer, når vi færdes i trafik-

ken. Måske kører vi for hurtigt og 

for tæt på bilen foran, eller måske 

tager vi øjnene væk fra vejen i flere 

sekunder for at tjekke en sms. 

Generelt spiller trafikanternes 

adfærd en rolle i en stor del af 

dødsulykkerne. Det gælder især 

for høj hastighed, uopmærksom-

hed, chancebetonet kørsel og 

kørsel i påvirket tilstand. 

"Danmark er blandt de aller-

bedste i verden, når vi snakker 

færdselssikkerhed, men rapporten 

viser desværre, at alt for mange 

fortsat dør på vores veje, og at 

uopmærksomhed og spiritus- og 

narkokørsel ofte er årsag hertil. 

Uopmærksomhed bag rattet er 

meget egoistisk og farligt - ikke 

bare for bilisten selv, men også 

for andre trafikanter på vejene. 

Derfor giver det også nu både en 

bøde og et klip i kørekortet, hvis 

Hver fjerde dødsulykke skyldes 
chancebetonet kørsel

man som bilist bruger for eksem-

pel håndholdt mobiltelefon, mens 

man kører bil. Kørsel i påvirket til-

stand er også fuldstændig uaccep-

tabelt. Derfor vil jeg bede Færd-

selssikkerhedskommissionen om 

at se på, hvad vi kan gøre for at 

nedbringe antallet af personer, 

som kører spiritus- og narkokør-

sel", siger transportminister Benny 

Engelbrecht. 

I 26 % af dødsulykkerne i 

2018 var chancebetonet kørsel 

årsagen til, at ulykken skete. 

Chancebetonet kørsel dækker 

over, at man bevidst accepterer 

risici eller tager en chance, når 

man færdes i trafikken. Det kan 

også være hasarderet kørsel. 

"Når vi føler os trygge i trafik-

ken, er vi mere tilbøjelige til at 

være uopmærksomme og tage 

chancer. Vi stiller på radioen, tager 

en tår kaffe og fjerner øjnene fra 

vejen i flere sekunder. Vi kører 

måske også lidt for tæt på bilen 

foran eller sætter farten for meget 

op. Det har stor betydning for, om 

ulykken sker, og hvor alvorlig den 

bliver," siger Marianne Foldberg 

Steffensen, leder af Vejdirektora-

tets trafiksikkerhedsafdeling. 

Selvom størstedelen af bili-

sterne altid bruger sele, når de 

kører, så viser analysen af døds-

ulykkerne blandt andet også, at 

mindst 25 % af de dræbte bilister 

i 2018 ikke brugte sele. 

"De gode råd virker stadig, når 

det kommer til at undgå alvorlige 

ulykker i trafikken: Spænd selen, 

orientér dig om andre i trafikken, 

overhold fartgrænsen og kør aldrig 

i påvirket tilstand", siger Marianne 

Foldberg Steffensen.

 

Mænd bliver langt oftere 
dræbt i trafikken 
71 % af de dræbte i trafikken i 

2018 var mænd, og der er da 

også nogle forskelle på mænd og 

kvinders transportvaner. Mænd 

kører flere kilometer, som førere 

af personbiler og kvinder er oftere 

passagerer i personbiler. Derud-

over kører kvinder flere ture på 

cykel, mens mænd cykler længst. 

Men forskellene i vaner, kan ikke 

udelukkende forklare, at mænd er 

så overrepræsenterede i døds-

ulykkerne i trafikken. 

"Vi ved fra tidligere under-

søgelser, at mænd generelt 

bliver involveret i markant flere 

trafikulykker end kvinder, selvom 

de kun færdes en smule mere 

i trafikken. Det lader altså til, at 

kvinder kører mere sikkert," siger 

Marianne Foldberg Steffensen. 

Fakta om dødsulykkerne i trafikken i 2018 

I 2018 blev 171 personer dræbt på de danske veje i 164 trafikulykker. 
116 af de 164 dødsulykker skete på veje i landzone. 

I byzone involverer dødsulykkerne oftere fodgængere eller cyklister, hvorimod trafikanterne i 
landzone typisk bliver dræbt i personbil. 

7 ud af 10 dræbte i 2018 var mænd, og de fleste kørte i personbil. 
Dødsulykkerne sker oftere i mørke end det er tilfældet for de øvrige personskadeulykker 

65 personer blev dræbt i personbil i 2018, hvilket er en forbedring i forhold til tidligere år, da der 
siden 2010 i gennemsnit er blevet dræbt omkring 90 personer i personbil om året. 

Fakta om forskelle på dødsulykker og øvrige personskadeulykker 
I forhold til de øvrige ulykker, hvor personer kommer til skade sker flere af dødsulykkerne i mørke. 
Dødsulykkerne sker ved et højere hastighedsniveau end de øvrige personskadeulykker, da 
halvdelen af dødsulykkerne sker ved en hastighedsgrænse på 80 km/t, og halvdelen af de øvrige 
personskadeulykker sker ved en hastighedsgrænse på 50 km/t. 

20 % af dødsulykkerne er mellem trafikanter med modsat retning, som kører frontalt ind i hinan-
den. For de øvrige personskadeulykker er 8 % af denne ulykkestype.

Adfærd i 

trafikke
n
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Regeringen og et bredt flertal i 

Folketinget har indgået en aftale 

om, at alle chauffører, som kører 

bus- og godskørsel i Danmark, 

skal have en løn svarende til den 

mest repræsentative i vejtrans-

portbranchen. Det vil også gælde 

udenlandske chauffører, der efter 

en tur til Danmark kører ture her i 

landet, såkaldt cabotage-kørsel.    

  De udenlandske vognmænd 

skal desuden fremover anmelde 

sig i et nyt register, så danske 

myndigheder ved, hvem der 

kører cabotage-kørsel her i landet, 

så de kan kontrollere, at chauffø-

rerne får den løn, de skal have. 

 Fremover skærpes kravene 

til danske vognmænd, som også 

skal følge lønniveauet i de mest 

repræsentative overenskomster 

for at kunne få en godskørselstil-

ladelse.  

 Det bliver politiet og en admi-

nistrativ myndighed, som skal 

kontrollere, at kravene til de uden-

landske vognmænd bliver over-

holdt. Hvis de udenlandske trans-

portvirksomheder ikke anmelder 

oplysninger til det nye register, 

kan de få bøder på op til 10.000 

kroner. Hvis de ikke overholder 

lønniveauet, kan de få bøder på 

minimum 35.000 kroner.   

 I forhold til de danske trans-

portvirksomheder er det som hid-

til Færdselsstyrelsen, som foreta-

ger den administrative kontrol ved 

udstedelse og evt. tilbagekaldelse 

af kørselstilladelser. Sanktionerne 

Ny aftale skal forhindre 
løndumping på landevejene

overfor danske vognmænd for-

bliver de samme som i dag, hvor 

en tilladelse kan tilbagekaldes, 

hvis betingelserne for den ikke er 

overholdt.   

 Aftalen bygger på de anbefa-

linger, som Dansk Arbejdsgiver-

forening (DA) og Fagbevægelsens 

Hovedorganisation (FH) i fælles-

skab har foreslået for at forhindre 

løndumping i transportbranchen. 

 Partierne er enige om at eva-

luere aftalen to år efter, at den er 

fuldt ud gennemført.  

 

Beskæftigelsesminister Peter 

Hummelgaard Thomsen: 

 “Social dumping er ødelæggende 

for det danske arbejdsmarked 

– herunder transportbranchen, 

hvor vi desværre har set alt for 

mange eksempler på udenland-

ske chauffører, som har kørt her i 

landet til horrible løn- og arbejds-

vilkår. Det er helt uacceptabelt 

og skal stoppes. Derfor er jeg 

rigtig glad for, at et bredt flertal 

af Folketingets partier har taget 

ansvar og sammen med regerin-

gen nu sikrer ordentlige lønvilkår 

for chaufførerne, som arbejds-

markedets parter har anbefalet 

i fællesskab. Nu får danske og 

udenlandske vognmænd og 

deres chauffører samme vilkår, så 

de kan konkurrere på lige fod”.  

Transportminister Benny 

Engelbrecht: 

“Regeringen arbejder utrætteligt 

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard 
Thomsen. (Foto: Steen Brogaard)

for at sikre, at der er ordnede for-

hold på det danske arbejdsmar-

ked. Derfor glæder det mig også, 

at et bredt flertal af Folketingets 

partier har givet håndslag på, 

at vi skal sikre ordnede løn- og 

arbejdsvilkår for chauffører, der 

kører i Danmark. Det er uanset, 

om der er tale om chauffører 

ansat i danske eller udenlandske 

virksomheder. I sidste måned 

blev der efter årevise forhandlin-

ger i EU også indgået en foreløbig 

politisk aftale om Vejpakken. Det 

er en dansk sejr, som styrker ar-

bejdsvilkårene for Europas chauf-

fører, bekæmper social dumping 

og sikrer fair konkurrence for 

danske vognmænd. Med de to 

initiativer er vi altså rigtig godt på 

vej”. 

 
Transportminister Benny Engelbrecht. (Foto: 
Tommy Verting)

Hvis de udenlandske transportvirksomheder ikke anmelder oplysninger til det nye register, kan 
de få bøder på op til 10.000 kroner. og hvis de ikke overholder lønniveauet, kan de få bøder 
på minimum 35.000 kroner. (Foto: Tommy Verting) 
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I fremtiden er der øget lys i gaderne

i København på de mørkeste 

dage, når gadebelysningen igen 

bliver styret via skumringsrelæer.  

Siden København fik udskiftet 

cirka halvdelen af gadebelysnin-

gen for nogle år siden, har det 

ikke været muligt at indstille 

tænde- og slukketiderne, så de 

tog højde for vejret. Den gamle 

gadebelysning kørte via såkaldte 

skumringsrelæer, hvilket betød, at 

belysningen blev tændt og slukket 

i forhold til det faktiske lysniveau 

den pågældende dag. Derfor blev 

der på regnfulde og overskyede 

dage i vinterhalvåret tændt tidligere 

for gadebelysningen om efter-

middagen og slukket senere om 

morgenen end ellers. 

De gamle skumringsrelæer var 

imidlertid ikke kompatible med 

den nye moderne LED-gadebe-

lysning, og derfor har belysningen 

i de senere år været indstillet 

efter solopgang og solnedgang, 

dvs. efter et astronomisk ur. Som 

bekendt er der dog ofte stor for-

skel på, hvordan man som trafi-

kant oplever byen, alt efter om 

det er regnfuldt og overskyet, eller 

om det er klart vejr. Københavns 

Kommune har i løbet af dette 

efterår, som har været ekstraor-

dinært vådt og mørkt, modtaget 

en del henvendelser fra borgere, 

der gerne vil have gadebelysning 

tændt i længere tid om morge-

nen – især er det forældre til 

byens skolebørn, der har udtrykt 

bekymring.

 

Nye skumringsrelæer 
tilpasser tænde- og 
slukketider efter vejret 
Teknik- og Miljøforvaltningen i 

København har igennem længere 

tid arbejdet på at få implemen-

teret nye skumringsrelæer og 

har nu indgået en aftale med 

forvaltningens driftspartner om at 

installere tre nye skumringsrelæer, 

så gadebelysningens tænde- og 

slukketider fremover kan tage 

højde for vejret ud over at følge 

dagslyset fra solen. 

“Siden vi udskiftede den gam-

le gadebelysning, har vi forsøgt at 

finde midler til at få implemen-

teret nye skumringsrelæer. Nu er 

det lykkedes, og vi har bedt vores 

driftspartner om at sætte i gang 

så hurtigt som muligt. Det er en 

større operation, hvor skumrings-

relæerne skal kobles sammen 

med de næsten 1.000 tændska-

be, som forbinder gadebelysnin-

gen på tværs af byen, så det er 

desværre ikke noget, der sker fra 

den ene dag til den anden”, siger 

enhedschef Jakob Bülow Find 

fra Teknik- og Miljøforvaltningen i 

København. 

Forventningen er, at det nye 

system med skumringsrelæer vil 

være færdig-installeret til foråret. 

Nye skumringsrelæer på 
vej til gadebelysningen i 
København

Fakta 

Gadebelysningen i København er i dag programmeret til at tænde 20 
minutter efter solnedgang og slukke 25 minutter før solopgang. 
Denne indstilling defineres og styres automatisk henover året. 

Tændingstiderne er besluttet ud fra en faglig vurdering af trafiksikkerhed og 
tryghed, energiforbrug og CO2-udledning samt af, hvornår hhv. dagslys og 
kunstig belysning hver især fungerer bedst på en gennemsnitsdag. 

Københavns Kommune har ansvar for driften af cirka 48.000 gadelamper 
i byen. Cirka 18.800 gadelamper og 6.800 lysmaster blev i 2014-2016 
udskiftet til ny LED-belysning, hvilket har givet en årlig energibesparelse 
på 55,7 procent, når man sammenligner forbruget i 2016 og frem med 
forbruget i 2010. 


