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April 2022 26. årgang

nr. 4Minibus & Bus Danmark

Kan man få en ren vogn 
uden kunstig duft?

Kollegial adfærd udvisker 
fordel for grønne taxier

Chauffører kom med forslag 
til indhold i ny overenskomst

L 160: Politiet får mulighed 
for at kontrollere arbejdstid
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Stedet hvor alle med budskaber til taxibranchen er registreret. 
For 1.275 kroner excl. moms (3 linier) er du med i “Kontakten” 
i et halvt år (6 udgivelser). For yderligere information: 
TAXI Minibus & Bus Danmark tlf. 49 262626 

Stedet hvor alle med budskaber til taxibranchen er registreret. 
For 1.300 kroner excl. moms (3 linier) er du med i “Kontakten” 
i et halvt år (6 udgivelser). For yderligere information: 
TAXI Minibus & Bus Danmark tlf. 49 262626 

REPARATION AF INTERIØR 
OG DØRBEKLÆDNING

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

REVISION OG BOGFØRING

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

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

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

TAXAMETERVÆRKSTEDER

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

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

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

ADVOKATER

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

Autoglas 

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

FINANSIERING

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

FORENINGER/FAG.ORG.

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

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

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

KURSER/UDDANNELSE

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

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

EUC Nord
Taxi, kran- og lastvognskurser på AMU-vilkår
Knivholtvej 18, 9900 Frederikshavn
Tlf.: 7224 6000 - E-mail: info@eucnord.dk
Vognmmandsspecialisterne ApS 
Vognmandskurser til:
GODS, VAREBIL & BUS
www.blivvognmand.dk | Tlf.: 2234 0500

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

MERCEDES-BENZ CPH

Din lokale forhandler og autoriseret 
værksted i København og Nordsjælland

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

Mercedes-Benz CPH City
Sydhavnsgade 16, 2450 København SV

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

MERCEDES SERVICE/PLADE

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

NY!
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eVito Tourer 129, Lang (A2). Vejledende kontantpris fra 495.000 kr. inkl. moms og leveringsomkostninger ved indregistrering til taxikørsel. Halvårlig grøn ejerafgift 340 kr.
Elektrisk forbrug ved blandet kørsel 27,8 kWh/100 km (WLTP måling). Forbrug kan ændre sig ved valg af evt. ekstraudstyr. CO2-emission 0 g/km (lokalt, i forbindelse med kørsel). 
Der tages forbehold for fejl og/eller ændringer i specifikationer samt priser. Den viste model er vist med ekstraudstyr.

Forrest i taxakøen.
eVito Tourer er 359 kilometers komfort på én opladning. 

Med Mercedes Me-appen er det endda muligt at præklimatisere kabinen, så 
hverken føreren eller de op til 8 passagerer skal vente på at kunne nyde den 
optimale komfort. I det hele taget er der ikke anledning til lange ventetider med 
denne fuldelektriske bil, der på bare 35-45 minutter oplades fra 10 til 80 % ved 
en DC-hurtiglader. Med denne form for hurtiglader føjes 100 km desuden til 
rækkevidden på blot et kvarter. eVito Tourer byder også på træthedsovervågning 
og reagerer derfor, når førerens egne batterier skal lades op. Batterigarantien er 
160.000 km eller 8 år.



De særlige holdepladser til el- og 

brinttaxier, som skal belønne 

taxiselskaber og vognmænd, der 

kører grønt og motivere flere til at 

omstille vognparken fungerer ikke 

Kollegial adfærd 
udvisker fordel 
for grønne taxier

efter hensigten ved Københavns 

Hovedbanegård.

Et politisk flertal i København 

har ellers for længst besluttet at 

give de grønne taxier særligt attrak-

4

Vævergangen 23, 2690 Karlslunde

Taxa & front view kamera

Bosch diagnosecenter 
Elektronisk diagnose og fejludmåling

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

Taxa 4x35 komplet opbygning

Dantaxi 4x48 komplet opbygning

Varme & klima service
Webasto & Ebersbächer garanti-værksted

tive vilkår ved at reservere et større 

antal taxiholdepladser i Køben-

havn til brint- og eldrevne hyre-

vogne.

Men sådan fungerer det ikke 

ved Københavns Hovedbanegård. 

Her er alle lige og ingen benytter 

sig af muligheden for at komme 

foran andre bare fordi, de kører i 

en grønnere bil.

Forleden tjekkede et antal færd-

selsbetjente taxier i kaperrækken 

ved hovedbanegården. Ved den 

lejlighed blev det flere gange på-

talt, at el-biler skal holde i den af-

mærkede bås for grønne taxier 

nærmest fortovet, men lige me-

get hjalp det. Ingen førere ved 

hovedbanegården ønsker at 

mase sig frem i rækkerne for at 

tage ture før andre kolleger. Og 

da der ikke er tale om en lovre-

guleret tvang, måtte betjentene 

afstå fra at forsøge at få førerne 

i de grønne køretøjer til at flytte 

over i den grønne række.

Politikerne i Københavns Bor-

gerrepræsentation havde tilmed 

besluttet, at det grønne tiltag 

skulle overvåges af parkeringsvag-

ter jævnligt. Parkeringsvagterne 

skulle kontrollere, at kun grønne 

taxier holdt på de reserverede 

pladser.

TAXI Minibus & BUS Danmark april 2022
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Onsdag den 6. april fremsatte 

transportminister Trine Bramsen 

lovforslag til kontrol af arbejdstid 

for chauffører og selvstændige 

vognmænd for Folketinget. 

“Det er bekymrende, at det frit 

overlades til at politiet kan kon-

trollere arbejdstiden hos alle, de 

standser på vejene, ligesom der 

ikke vil være et lovbestemt bøde-

loft på overtrædelserne”, mener 

DTL - Danske Vognmænd.

L 160 - bærer undertitlen, “For-

slag til lov om ændring af lov om 

godskørsel, lov om buskørsel, og 

lov om arbejdstid for mobile løn-

modtagere inden for vejtransport-

sektoren”. (Kontrol af arbejdstid for 

mobile lønmodtagere inden for 

vejtransportsektoren).

Forslaget er sat på dagsorden til 

1. behandling den 20. april 2022 

og ventes at træde i kraft den 21. 

maj 2022.

Fremover vil regionen selv trans-

portere blodprøver fra praktise-

rende læger og speciallæger og 

ind til sygehusene. Tidligere har 

opgaven været sendt i udbud, 

men Regionsrådet har vedtaget at 

hjemtage opgaven efter udfor-

dringer med leveringssikkerhed 

og sociale klausuler.

Patienter får hver dag taget en 

lang række prøver hos de prak-

tiserende læger og speciallæger 

rundt om i regionen. Mange af 

Forslaget skal implementere 

den del af EU’s Vejpakke, der 

fastsætter ændringer af reglerne 

om kontrol af arbejdstid for mo-

bile lønmodtagere, der udfører 

vejtransportaktiviteter. Reglerne 

tilsigter at forbedre den generelle 

færdselssikkerhed, skabe bedre 

og mere ensarterede konkurren-

cevilkår i Europa og beskytte chauf-

førerne i vejtransportsektoren. 

Forslaget indfører som noget 

nyt myndighedskontrol med gen-

nemsnitlig og maksimal ugentlig 

arbejdstid, pauser og natarbejde. 

Det sker som en udvidelse af den 

eksisterende vej- og virksomheds-

kontrol på køre- og hviletidsom-

rådet.  

prøverne skal analyseres nærme-

re på de mikrobiologiske labora-

torier på sygehusene, så transport 

af blodprøver og lignende skal 

derfor være driftsikker. Den op-

gave har de seneste år været løst 

af private virksomheder, men det 

ændrer sig nu.

”Vi har valgt at hjemtage opga-

ven med transporten, da det er 

helt centralt, at vores borgere og 

læger rundt om i regionen kan 

være sikre på, at blodprøverne 

bliver hentet til tiden og håndteret 

korrekt”, siger Susanne Lundvald, 

formand for Det nære sundheds-

udvalg i Region Sjælland.

“Vi har desværre oplevet, at 

vores tre leverandører de sidste 

fem år enten ikke har været drift-

sikre nok eller ikke har levet op til 

kontrakten eller vores social- og ar-

bejdsklausuler i form af udbetaling 

af løn på overenskomstlignende 

vilkår. Det tager vi nu konsekven-

sen af”, siger udvalgsformanden. 

Region Sjælland stod foran 

at skulle afgøre et udbud med 

opgaven igen, men på grund 

erfaringerne med tidligere leve-

randører og deres vanskeligheder 

med at overholde de aftalte vilkår, 

besluttede regionen i stedet at se 

på mulighederne for selv at løse 

opgaven.

L 160 - om kontrolregler for 
arbejdstid fremsat i Folketinget

Foto: Christoffer Regild.

Region Sjælland hjemtager 
transport af blodprøver



15% rabat 

til vognmænd

- fratrækkes 

den månedlige pris
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Færdselsstyrelsen får bedre red-

skaber til at udøve sin myndighed 

i kontrollen af virksomhedernes 

overholdelse af Taxilovens §10, 

både når vognmænd søger om 

tilladelse og i det løbende tilsyn.

For at imødekomme de udfor-

dringer, Færdselsstyrelsen har haft 

med at føre effektivt tilsyn, beslut-

tede Folketinget i marts 2021, at 

der skal udarbejdes en vejledning 

til, hvordan overenskomstbestem-

melsen i Taxilovens § 10 konkret 

skal fortolkes. 

Vejledningen skal danne 

grundlag for Færdselsstyrelsens 

administration af bestemmel-

sen i taxilovens § 10, både ved 

ansøgninger om tilladelser til 

erhvervsmæssig persontransport 

Færdselsstyrelsen får bedre 
redskaber til at udøve sin 
myndighed

og i forbindelse med tilsyn med 

bestemmelsen.

En arbejdsgruppe med delta-

gelse af interessenter på taxiom-

rådet fik ansvaret for udarbejdel-

sen af vejledningen - herunder 

Trafikselskaberne i Danmark 

(TiD).

Udkast til vejledningen har 

været i høring i december 2021 

og i marts 2022. Både TiD, 

vognmændenes brancheorgani-

sationen Dansk PersonTransport 

(DPT) og Kristelig Arbejdsgi-

verforening (KA) har ønsket, at 

vejledningen suppleres med en 

beskrivelse af, hvordan Færdsels-

styrelsens skal udøve tilsyn og 

kontrol med vognmænd. Færd-

selsstyrelsen har efter seneste 

høringsrunde kontaktet TiD og 

tilkendegivet, at vejledningen bli-

ver tilføjet et afsnit omhandlende 

styrelsens kontrol og tilsyn. Den 

opdaterede vejledning afventes. 

Arbejdet forventes færdigt medio 

2022.

Dermed er der lagt op til, at 

Færdselsstyrelsen allerede i år 

får bedre redskaber til at udøve 

sin myndighed i kontrollen af 

virksomhedernes overholdelse af 

Taxilovens §10, både når vogn-

mænd søger om tilladelse og i 

det løbende tilsyn.

Falske selvstændige
De foreslåede tiltag får ikke betyd-

ning for de løn- og arbejdsvilkår, 

som gruppen af selvstændige 

vognmænd er underlagt, da grup-

pen ikke er omfattet af §10-kravet 

om at følge en overenskomst. 

Denne problematik skal, som 

redegjort for, løses via et indgreb i 

lovgivningen.

Anderledes vil det formentlig 

være med de strukturelle og 

lovgivningsmæssige udfordringer 

med ”falske selvstændige”, der er 

en betegnelsen for vognmænd, 

der formelt er selvstændige 

enkeltmandsvirksomheder, men 

reelt fungerer som lønmodtagere 

uden overenskomst.
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2,0 

bilbud.dk

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

- En del af taxabud.dk

Køb og salg af brugte taxier 

El- og hybridbiler til 
omgående levering!                    

Vi køber din brugte taxi - allerede i dag

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

Ring og få et godt tilbud... 

Hurtigt og nemt 

Hurtig handel 
-Gratis, uforpligtende og 
professionel vurdering

Kontant afregning 
-afhentning over hele landet 
› Vi aftaler en pris, overfører penge 
og sender en autotransporter.

Brugte taxier til 
omgående levering!

Trustpilot

Attraktiv taxifinansiering 
rente fra 1,19%
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Over en treårig periode vil en lille 

flåde af fuldelektriske Volvo XC40 

Recharge blive brugt af Cabonline  

og opladet trådløst i Gøteborg. 

Den trådløse opladningstest 

er et af mange projekter, der er 

skitseret i det strategiske initiativ 

’Gothenborg Green City Zone’, 

hvor udvalgte områder i byen 

bruges som realistiske testcentre 

til udvikling af bæredygtige 

teknologier.

"Gothenborg Green City Zone 

giver os mulighed for at afprøve 

spændende nye teknologier i et 

Cabonline og Volvo Cars tester 
ny trådløs opladningsteknologi

autentisk miljø og evaluere dem 

over tid med henblik på en even-

tuel senere bredere introduktion", 

udtaler Mats Moberg, forsknings- 

og udviklingschef hos Volvo Cars. 

"Test af nye opladningstekno-

logier sammen med udvalgte 

partnere er en god måde, hvorpå 

vi kan evaluere alternative oplad-

ningsmuligheder".

Automatisk opladning
De ladestationer, der anvendes i 

testen, leveres af Momentum 

Dynamics, en af de førende leve-

randører af trådløse elektriske 

ladesystemer. Opladningen starter 

automatisk, når et kompatibelt kø-

retøj parkerer over et ladepunkt, 

der er indlejret i gaden, så oplad-

ningen klares nemt og bekvemt, 

uden at føreren behøver at stige 

ud af bilen.

Ladestationen sender energi 

gennem ladepunktet, som opfan-

ges af en modtagerenhed i bilen.

For at positionere bilen korrekt 

i forhold til ladepunktet bruger 

Volvoen sit 360-graders kame-

rasystem. For de fuldelektriske 

XC40 Recharge-modeller vil den 

trådløse opladningseffekt være 

mere end 40 kW, hvilket gør 

ladehastighederne omkring fire 

gange hurtigere end en kablet 11 

kW lader og næsten lige så hurtig 

som en kablet 50 kW hurtiglader. 

Bilerne forventes at blive brugt 

mere end 12 timer om dagen og 

køre 100.000 km om året, hvilket 

også gør dette til den første rig-

tige holdbarhedstest af de nye 

fuldelektriske Volvo modeller. 

TEKNIK
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Cabonline tilbyder

Endorsed by CabonlineEndorsed by CabonlineEndorsed by CabonlineEndorsed by Cabonline

Nyetablerede ApS-selskaber 
indeholdende taxi-tilladelse, 

med overtagelse fra dag til dag.

Vi er tillige behjælpelige med at 
oprette erhvervskonto.

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

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

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

Cabonline mangler biler

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

for yderligere.



11
TAXI Minibus & BUS Danmark april 2022

 
www.halda.com

Se her! Flere tusind kunder 
kan da ikke tage fejl?

220311_Halda_marknadsmaterial_flyer_A4_swe-no-dk.indd   3220311_Halda_marknadsmaterial_flyer_A4_swe-no-dk.indd   3 11.3.2022   14.5211.3.2022   14.52

http://www.Halda.dk


Erik Rasmussen fra Helsingør har 

forgæves forsøgt flere gange at 

bestille en ren bil uden kunstig 

duft.

I februar havde han to gange 

brug for en taxi på en længere tur. 

Desværre måtte han i begge til-

fælde konstatere, at der er noget 

galt i taxiselskabernes systemer.

“Første gang gjaldt det en tur 

fra Albertslund til Helsingør. Det 

blev TAXA 4x35, der skulle levere 

varen. Ved bestillingen af bilen 

blev der klart gjort opmærksom 

på, at det skulle være en vogn 

uden nogen form for duft, da min 

Ikke godt nok kære taxiselskab: 

Kan man få en ren vogn 
uden kunstig duft?

hustru er allergisk overfor dufte”, 

fortæller Erik Rasmussen til Taxi 

Minibus & Bus Danmark.

“Der kom en taxa duftende af 

den ikke ukendte kunstige duft fra 

Wunderbaum. Vi havde ventet en 

time, så vi var godt nok blevet af-

kølet. Vi måtte tage til takke med 

vognen. Der blev åbnet vinduer, 

og min hustru dækkede munden 

og næsen til med et tørklæde. 

Det blev en kold omgang”, erin-

drer Erik Rasmussen.

Mandag den 21. februar var 

den gal igen. Dantaxi fik bestil-

lingen med samme besked: “Det 

skal være en ”ren” vogn uden 

kunstige dufte”.

“Der kom en af de ”velduf-

tende” vogne, men vi havde ikke 

tid til at vente på en ny vogn og 

succesen fra første køretur blev 

gentaget. Dog gik turen ”kun” til 

Birkerød. Vi beklagede os til chauf-

føren, som undskyldte med be-

mærkningen om at dem på kon-

toret er ligeglade. “De sender den 

vogn, der er nærmest”, berettede 

han.

“Naturligvis skulle vi hjem igen. 

Det blev TAXA 4x35 og de fik 

samme orientering om, hvad vi 

ønskede. Det skulle være en vogn 

uden dufte. Men resultatet var en 

taxi med den velkendte, kunstige 

duft. Der blev rullet vinduer ned 

og så gik turen mod Helsingør. På 

vejen kiggede jeg på vognens dis-

play, der viser, hvad kunden har 

bestilt. Her stod med krystalklar 

skrift, at der var bestilt en vogn 

uden duft – altså neutral duft”, 

fortæller Erik Rasmussen videre. 

Han giver karakteren, en sur pil 

nedad til både TAXA 4x35 og 

Dantaxi.

fortsættes næste side
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“De kan ganske enkelt ikke være 

bekendt at behandle deres 

kunder på en så urimelig måde. 

Jeg ved godt, at man i visse lande 

sværger til at bruge de ulidelige 

kunstige dufte - vel nok for at give 

det indtryk, at man træder ind i 

en ”ren” bil, men jeg vil mene, 

man her i Danmark burde se 

en ære i at have rene ta-

xier og på den baggrund 

forstår jeg ikke, at man 

ikke ganske enkelt forby-

der brugen af de ulidelige og 

kunstige dufte - En ren 

bil dufter jo bare godt!

Nærmest umulig 
at håndhæve i 
praksis

“I Dantaxi er 

det be-

skre-

vet i 

vores 

service-

manu-

al, at 

det påhviler 

føreren at 

holde et 

behage-

ligt inde-

klima i taxien. En 100% 

duftneutral taxi vil være nær-

mest umulig at håndhæve i prak-

sis. Dette som følge af, at taxien 

benyttes af mange forskellige 

mennesker dagen igennem. 

En kunde kan desværre 

ikke bestille en duftneutral taxi. 

Vores ansatte på kundecenteret vil 

dog som oftest forsøge at hjælpe 

de kunder, der reagerer særligt 

følsomt på dufte, med at finde 

en egnet vogn. Det har desværre 

ikke været muligt i dette tilfælde”, 

skriver Dantaxis kommunikati-

onschef, Rasmus Krochin, i en 

kommentar.  

 

Kunstige dufte ikke tilladt i 
TAXA 4x35
“I TAXA 4x35 har vi klare retnings-

linjer for brug af de såkaldte kun-

stige dufte i vores vogne. Det er 

IKKE tilladt. 

Hvis vi opdager brugen af kun-

stige dufte enten gennem vores 

interne vognkontroller eller via 

henvendelser fra vores kunder, 

så vil det altid have konsekvenser 

for den pågældende chauffør 

eller vognmand. Vi vil i denne 

anledning gentage og under-

strege retningslinjerne for alle 

vores chauffører og vognmænd”, 

skriver administrerende direktør i 

TAXA 4x35, Stefan Sommer, i en 

kommentar.

  

For et år siden fik politiet mulig-

hed for at beslaglægge og bort-

auktionere køretøjer, som blev 

brugt til vanvidskørsel. Nye tal fra 

Rigspolitiet viser, at over 1.000 

biler nu er blevet beslaglagt.

I marts 2021 trådte en række 

nye regler i kraft, der udmøntede 

aftalen mod vanvidsbilisme, som 

et bredt flertal i Folketinget indgik 

i december 2020.

Med aftalen blev det bl.a. 

besluttet, at politiet skal beslag-

lægge vanvidsbilisters køretøjer 

på stedet, hvor vanvidskørslen har 

fundet sted og uanset ejerfor-

hold. Når køretøjet efterfølgende 

er endelig konfiskeret, har politiet 

mulighed for at bortauktionere 

køretøjerne.

Efter første år med de nye 

regler kan justitsminister Nick 

Hækkerup konstatere, at reglerne 

i den grad har haft sin beret-

tigelse.

Over 1.000 køre-
tøjer beslaglagt

Nye tal fra Rigspolitiet viser, at 

der i perioden 1. april 2021 til 

20. marts 2022 i alt er beslaglagt 

996 køretøjer med henblik på 

konfiskation.

Justitsminister Nick Hækkerup:

”Hele hensigten med reglerne 

har været at få sat en stopper for 

vanvidskørsel. Efter et år med de 

nye regler kan jeg konstatere, at 

reglerne ikke blot har været nød-

vendige, men også effektive. Hele 

996 køretøjer er beslaglagt. Det 

er naturligvis bekymrende, at det 

har været nødvendigt at beslag-

lægge så mange biler, men jeg 

håber, at det store antal beslag-

lagte køretøjer kan være med til 

at skabe en adfærdsændring, så 

vi ser færre forfærdelige episoder, 

hvor vanvittige personer slår folk 

ihjel med deres sindssyge kørsel”.
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Salg: Jylland & Fyn
Leif Brændekilde 
Tlf. +45 4035 9308
lb@busimport.dk

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

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

Ny minibus 

Kontakt:

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

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

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

M1 stol - Komfort sæde

Ekstra bred og med ekstra vip

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

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

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

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

Ekstra udstyr

- mulighed for lækkert ekstra udstyr

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

BUS



I slutningen af marts måned blev 

der afviklet en messe for taxi og 

busbranchen på Hotel Marienlyst 

i Helsingør i forbindelse med 

Dansk PersonTransports årsmøde.

En af udstillerne på de mange 

stande var den norske teknikleve-

randør til taxi, AbsoluIT.

Det var første gang, AbsoluIT 

udstillede deres udstyr til brug for 

taxi uden for Norge og der var stor 

interesse for, hvad de kunne levere.

AbsoluIT er rimelig nye på mar-

kedet og har kun forhandlet taxi-

løsninger i de seneste seks år:

“I 2014 etablerede vi vores 

egen taxicentral i Bergen. Ret hur-

tigt fandt vi dog ud af, at både soft-

ware og hardware på centralen og 

i bilerne havde store mangler og 

ikke levede op til netop de krav vi 

stillede. De funktioner vi ønskede 

eksisterede ikke og leverandøren 

kunne ikke hjælpe os. Derfor be-

sluttede vi at gå i gang selv”, for-

tæller Daniel Velle, som etablerede 

AbsoluIT i samarbejde med Has-

nat Ahmad.

“Vi startede helt fra begyndel-

sen og fandt en hardwareleveran-

dør, der ville samarbejde med os

om at udvikle “Alberen”. Derefter 

ansatte vi folk, som kunne pro-

ducere den nødvendige software 

lige efter vores ønsker. I 2016 

var vi færdige med at udvikle til 

vores egen taxicentral og klar til 

Norsk taxicentral udviklede 
deres eget udstyr

Klar til at indtage Danmark, Sverige, 
Finland og England

at etablere et nyt selskab med 

henblik på at starte forhandling af 

vores egen nyudviklede løsning 

under navnet, AbsoluIT. Siden gik 

det slag i slag. Vores navn blev 

kendt og mange taxifolk kom til

vores central for at se, hvad vi

havde udrettet og i dag er der taxi-

centraler i Oslo, Bergen, Kristian-

sand, Stavanger og Trondheim 

samt en del friåkare, som er taxi-

vognmænd, der kører uden for 

taxicentraler, der benytter vores 

udstyr”, fortæller Daniel Velle videre. 

Samlet er det mere end 800 nor-

ske taxier, der kører med udstyr 

fra AbsoluIT.

I bilerne sidder taximeteret 

indbygget i bakspejlet og al trafik 

afvikles via en Samsung-tablet, 

men det kan også fungere via en 

mobiltelefon og kunderne bestil-

ler via en app. Kvitteringer kan 

stadig printes, men de fleste øn-

sker kvitteringer overført digitalt. 

Ikke mindst af hensyn til miljøet.

Der var stor interesse omkring norske AbsoluIT på DPT-Messen på Hotel Marienlyst i slutningen af marts måned. På billedet er det Lasse 
Repsholdt, sektorchef i DPT, der får demonstreret ny taxi-teknik fra norske AbsoluIT repræsenteret ved Hasnat Ahmad og Daniel Velle.

AbsoluIT mener selv, de er ab-

solut konkurrencedygtige på pris, 

men det er på kvalitet, de helst vil 

konkurrere.

“Vi har et godt koncept til en 

skarp pris og kan også levere 

udstyr til sociale transporter, som 

i Danmark kendes som flexkørsel, 

skolekørsel samt pakketransport”, 

slutter Daniel Velle, som forven-

ter at sælge udstyr i Danmark, 

Sverige, Finland og England. 
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SKAL DIN NÆSTE  
TAXI OGSÅ VÆRE EN  
COROLLA TOURING SPORTS ?

TOYOTA COROLLA TOURING SPORTS  
HYBRID ACTIVE MED SMARTPAKKE

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

Få mere information hos din lokale Toyotaforhandler.

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

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



Kunne du tænke dig at få ind-

flydelse på din overenskomst? 

Sådan lød overskriften på en 

invitation fra 3F - Københavns 

Chauffører sidst i marts måned?

Alle chauffører, der kører taxi 

eller flextrafik, kunne komme og 

give deres meninger til kende og 

det var der flere, der benyttede 

sig af.

“Vi ville gerne høre ønskerne 

fra chaufførerne og vi fik en del 

emner på bordet, som vi nu kan 

arbejde videre med. bl.a. et krav 

Chauffører kom med forslag til 
indhold i ny overenskomst

om timeløn mens chaufførerne 

oplader el-biler", fortæller Bruno 

Gisi, som er nyansat projektmed-

arbejder i 3F - Københavns Chauf-

fører. Bruno Gisi havde arrangeret 

mødet i samarbejde med sin kol-

lega, faglig konsulent, Bo Weye. 

Samme seance havde allerede 

været afholdt for medlemmer, på 

turist- og handicapområdet, hvor 

det handlede om netop deres 

overenskomst.

“Næste skridt er at indkalde 

medlemmerne igen og orientere 

Fra de fremmødte chauffører 
var der forslag om:
 
» Bedre arbejdsmiljø
» Mere i garantiløn
» Minimums timepriser ved udbud 
» Timeløn ved opladning af el-biler
» Variable vognløb uden at trafikselskaberne stjæler 
 15 min pr. time til kørsel til egen hjemzone
» Specifikation på lønsedler
» Øget kontrol fra myndighedernes side 
» Mere uddannelse til chauffører

om hvilke emner, der vægter mest. 

Vores arbejde skal være afsluttet 

i løbet af de næste par måneder, 

men selve overenskomstforhand-

lingerne foregår i foråret 2023”, 

forklarer Bruno Gisi.

Bruno Gisi er nyansat projektmedarbejder i 
3F - Københavns Chauffører.

De fremmødte chauffører havde helt styr på, hvilke krav der skal stilles ved de kom-
mende overenskomstforhandlinger.
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Vil du være selvstændig 
taxivognmand?

Endorsed by Cabonline

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

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

*Forudsætter naturligvis at du kan godkendes.

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



I april kan taxikunder booke en 

Viggo og være med til at fjerne 

2 kg plastik fra verdenshavene. 

Et nyt samarbejde mellem den 

grønne taxitjeneste Viggo og den 

australske vinproducent The Hid-

den Sea vil nemlig sætte fokus på 

plastik i havene sammen.

Når kunder booker en Viggo i 

april, kan de være heldige at blive 

samlet op i den såkaldte ‘Hidden 

Sea-Viggo’. Et samarbejde mellem 

den bæredygtige, australske vin-

producent og tech- og mobilitets-

virksomheden Viggo, vil give Viggos 

brugere muligheden for at være 

med til at fjerne plastik fra havene. 

Kunderne får ligeledes en flaske 

Hidden Sea vin, hvis de fanger 

Hidden Sea-Viggo’en torsdag til 

lørdag i tidsrummet 17-21.

“Vi synes, det er vigtigt at sætte 

fokus på nogle af de problemstil-

Viggo-kunder fjerner 
plastik fra havene

linger, vi står overfor - både klima- 

og miljømæssigt. Samtidigt vil vi 

gerne engagere vores brugere til 

også at gøre en forskel”, fortæller 

Kenneth Herschel, CEO i Viggo.

The Hidden Sea er en bære-

dygtig, australsk vinproducent, 

som har en mission om at fjerne 

en milliard plastikflasker fra ver-

denshavene før 2030. 

For hver vin The Hidden Sea 

sælger, fjerner de 10 halv liters 

plastikflasker fra havet. Mængden 

af plastik bliver dog drastisk øget 

i samarbejdet, hvor man som 

bruger af Viggo kan være med 

til at fjerne hele 2 kg plastik, hvis 

man er heldig at blive hentet i 

en Hidden Sea Viggo. Kører man 

derfor en enkelt tur i bilen, bliver 

man det, der kaldes "ocean waste 

plastic neutral" for et helt år.

“Vi kan godt lide at skabe en 

oplevelse for vores kunder - og 

det gør vi blandt andet gennem 

samarbejder som disse, hvor man 

både selv kan gøre noget godt, 

men man også får forkælelsen af 

at få en flaske vin med på vejen”, 

fortæller Anne Clara Laugesen, 

Head of Marketing hos Viggo, og 

fortsætter:

“Det er vigtigt for os i Viggo 

også selv at gøre en forskel. Og 

det er altid sjovest at gøre sam-

men med andre grønne virksom-

heder - og sammen med vores 

brugere.

”The Hidden Sea-bilen vil være 

at finde i den Københavnske 

gader i hele april måned.



I Odense er en storstilet transfor-

mation i gang, hvor en kommen-

de letbanestrækning fra begyn-

delsen har været tænkt ind som 

rygrad i byudviklingen. Byggeriet 

gik i gang i 2015 og forventnin-

gen er, at letbanen begynder at 

køre i slutningen maj måned.

Den 14,5 kilometer lange stræk-

ning forbinder vigtige knudepunkter 

i Odense. Det gælder især bymid-

ten og Odense Banegård Center, 

der forbindes med Syddansk Uni-

versitet og Nyt Odense Universi-

tetshospital. For at aflaste biltrafik-

ken etableres der et park and ride-

anlæg ved Højstrup i byens vest-

lige del og ved motorvejen i byens 

sydlige del, hvor man kan parkere 

sin bil og tage letbanen ind til 

blandt andet Nyt OUH, Syddansk 

Universitet og bymidten.

Forventningen er, at omkring 

60.000 mennesker dagligt skal 

bevæge sig ind og ud af campus-

området, hvor både universitetet 

og Nyt OUH ligger.

Der forventes cirka 35.500 

passagerer på en hverdag og cirka 

Odense Letbane åbner i 
slutningen af maj

10-11 millioner passagerer om 

året efter en indkøringsperiode og 

åbningen af Nyt OUH.

Prøvekørsler efter fuld 
køreplan
Keolis skal som det allersidste 

skridt gennemføre en prøvekørsel 

over fire til seks uger. Her kører 

letbanen i en periode efter fuld 

køreplan, men uden passagerer. 

Prøvekørslen skal sikre, at Keolis 

har organisationen og alle proce-

durer på plads inden åbningen.

Forløber prøvekørslen som 

planlagt og der i øvrigt ikke opstår 

andre uforudsete udfordringer, 

forventes letbanen at kunne åbne 

i slutningen af maj.

Der kan desuden være forskel-

lige reparationer af belægninger 

i og udenfor sporet samt diverse 

installationer, der også skal udfø-

res i løbet af foråret og somme-

ren.

Letbanen som motor for 
byudvikling
Der er flere ligheder mellem 

letbanen i Aarhus og i Odense. 

Blandt andet er selve letbaneto-

gene begge steder fra leverandø-

ren Stadler Variobahn. Men hvor 

Letbanen i Aarhus også forbinder 

yderområder og omegnsbyer 

med Aarhus midtby, er letbanen 

i Odense i højere grad en del af 

selve bymidtens byudvikling. 

En ny opgørelse fra Odense 

Letbane fra februar 2022 viser 

således, at der er bygget eller 

planlagt større byggerier og inve-

steringer for 27 milliarder kroner 

i letbanekorridoren i Odense i 

perioden fra 2012 til 2024.

 Fakta om Odense Letbane

• Odense Letbane forventes at være klar i slutningen af maj 2022

• Letbanen har et samlet budget på cirka tre milliarder kroner 
 (i 2014-priser)

• Etape 1 bliver cirka 14,5 kilometer lang og får i alt 26 stationer 
 på linjen fra Tarup i nord til Hjallese i syd

• Hele turen fra Tarup til Hjallese vil tage omkring 42 minutter, 
 og der forventes afgange fra hver station otte gange i timen i 
 dagtimerne

• Letbanetoget er 32 meter langt og kan have mere end 200 
 passagerer ad gangen

• Der forventes cirka 35.500 passagerer på en hverdag og cirka 
 10-11 millioner passagerer om året efter en indkøringsperiode 
 på nogle år, og når Nyt OUH er åbnet
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Odense Letbane har de seneste 

uger oplevet en mærkbar vækst 

i antallet af letbane-naboer, der 

klager over støj fra testkørslerne. 

Stigningen er sket sideløbende 

med markant øget testaktivitet 

med daglige kørsler fra tidlig mor-

gen til efter midnat - ligesom der 

også bliver kørt i weekender.

“Vi må konstatere, at en del 

naboer til letbanen på det seneste 

har rettet henvendelse angående 

støjniveauet fra vores testkørsler. 

De mange reaktioner kommer lidt 

bag på os, fordi antallet af støjkla-

ger ellers har været ret moderat 

i en længere periode. Men på det 

seneste har billedet ændret sig og 

det er en situation, som vi må rea-

gere på med en skærpet indsats”, 

siger Jesper Rasmussen, formand 

for Odense Letbane P/S.

“Vores opgave er at overdrage 

en letbane, der kan fungere uden 

at skabe uacceptable støjge-

ner for omgivelserne - og som 

minimum skal vi holde os inden 

for de grænseværdier, som vi har 

aftalt med vores ejer”, fastslår 

Jesper Rasmussen.  

Gennem hele forløbet med 

testkørsler har støj og vibrationer i 

perioder fremkaldt henvendelser 

fra naboer langs sporet. Støjgener 

er et løbende fokusområde ved 

Odense Letbane - og flere tiltag 

med bl.a. skinneslibning og øget 

frekvens for afdrejning af hjul 

har været iværksat for at dæmpe 

togsættenes støjniveau. Alligevel

er antallet af støjklager fra naboer 

vokset mærkbart den seneste tid  

fordelt på især to forhold:

•  ”Kurveskrig” - en høj, hvine-

nde lyd, der kan opstå, når letba-

nen kører gennem kurver. Kurve-

skrig sker typisk, hvis skinnerne 

er tørre og mangler smøring. 

Aktuelt er kurveskrigene hastigt på 

retur, efter at smøreskabene langs 

letbanesporet er sat i funktion. 

Over nogle uger vil smøringen 

blive tilpasset og justeret og her-

efter bør kurveskrig kun være en 

lejlighedsvis og begrænset gene 

for naboer.   

•  Rumlen / lavfrekvent støj - 

en mere ubestemmelig og rum-

lende lyd, som forplanter sig til 

omgivelserne. Især visse tog er 

plaget af denne rumlen, mens 

andre har en ”lettere” og mere 

støjsvag kørsel. Flader på hjulene 

(flat spots) kan forstærke ople-

velsen af rumlen - men er ikke 

nødvendigvis den eneste forkla-

ring. Rumlegenerne er umiddel-

bart en lidt større udfordring, hvor

Odense Letbane arbejder med 

Skærpet indsats mod støjgener 
fra testkørsler

forskellige metoder, der skal imø-

degå problemet - blandt andet en 

tættere frekvens af hjulafdrejning.

“Vi oplever, at visse togsæt har 

lavere støjniveauer end andre. 

Det gør naturligvis, at vores inte-

resse i høj grad samler sig om, 

hvorfor disse forskelle opstår. 

Men der kan også være andre 

forhold, der spiller ind. Det er alt 

sammen noget, vi undersøger”, 

forklarer Jesper Rasmussen. 

“Først og fremmest er det me-

get beklageligt, at vi har naboer, 

som oplever generende støj fra 

letbanen. Det er et tema, som 

fylder meget hos os i øjeblikket. 

Men det hører også med, at vi 

stadig befinder os i en testfase. Vi 

er ikke i mål endnu, og vi finder 

hele tiden detaljer, vi kan og skal 

forbedre”, siger Jesper Rasmussen.

Netop nu afventer Odense 

Letbane en samlet afrapporte-

ring fra entreprenøren COMSA 

angående vibrationer og såkaldt 

strukturlyd, som er målt på en 

række udvalgte positioner langs 

strækningen.

Målingerne giver en rent ob-

jektiv pejling af, hvorvidt støj og 

vibrationer fra kørsler på det spor-

anlæg, som COMSA har bygget, 

holder sig inden for de grænse-

værdier, der er aftalt med letba-

nens ejer, Odense Kommune.  

Letbanen
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Foto: Movia

17 bybusser i Næstved er erstat-

tet af mere klimavenlige el-busser. 

Indvielsen fandt sted ved et fest-

ligt arrangement på Banegårds-

pladsen søndag den 10. april 2022.

De 17 el-busser skal fremover 

køre på linje 601, 602, 603, 604, 

605, 607 og 611.

Indsættelsen af el-busserne i 

Næstved betyder, at CO2-udled-

ningen i kommunen mindskes 

med ca. 860 tons, NOx-udled-

ningen mindskes med 3,9 tons 

og partikeludledningen mindskes 

med 21 kg årligt. El-busserne er 

desuden støjsvage. 

Ved at skifte bybusserne til el-

busser sparer Næstved Kommune 

over 7 millioner kroner årligt i ind-

køb og drift i forhold til deres 

nuværende kontrakt med diesel-

busser. Når de næste kontrakter 

på andre buslinjer udløber, vil 

Næstved Kommune også under-

søge muligheden for at omlægge 

til el-busser.

To nye el-busser i Holbæk 
Kommune
Den 22. marts 2022 var det slut 

med støj og udledninger på to af 

busserne på linje 501A og 502 i 

Holbæk Kommune. 

Holbæk Kommunes første to 

el-busser har stort set samme 

udseende som kommunens 

andre busser, men dieselmotoren 

er skiftet ud med en eldrevet en 

af slagsen. I bybilledet kan bor-

gerne alligevel nemt kende el-

busserne på lang afstand, fordi 

Movia på siden af bussen med 

en flot, grøn farve skilter med, at 

bussen kører på el og det sker 

på busoperatøren DitoBus' eget 

initiativ. Selskabet har for egen 

regning investeret ca. 8 millioner 

kr. i projektet. 

På 17 af de 22 buslinjer, der 

kører i Holbæk Kommune, skal 

der laves nye kontrakter i 2024. 

I den forbindelse forventer både 

kommunens administration og 

Movia, at der ønskes emissions-

frie løsninger. Det skal naturligvis i 

udbud, hvilket Movia vil stå for.

Movia er et skridt nærmere 
målet om fossilfri busser
Trafikselskabet Movia har sam-

men med kommuner og regioner 

et fælles mål om, at alle Movias 

busser skal køre fossilfrit i 2030, 

og at mindst halvdelen kører på 

el. Med øget grøn omstilling bi-

drager Næstved og Holbæk Kom-

muner samt Movia til at indfri den 

nationale målsætning om 70 pct. 

CO2-reduktion inden 2030.

Ved udgangen af 2022 kører 

der 337 el-busser og en brintbus 

i Movias område. Det svarer til 25 

pct. af Movias busser.

Næstved og Holbæk har fået 
el-busser
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Vil du være Taxi- eller  
Flexvognmand
Vi har et ApS indeholdende en tilladelse 
til erhvervsmæssig persontransport
klar til overtagelse.

Lovmæssigt krav om egenkapital på 40.000 kr.

Kontakt TAXI Minibus & BUS Danmark  

49 262626 • 31 171921 • taxi@verting.dk

Hurtig overtagelse - fra dag til dag



Flere tog til tiden, mulighed for 

flere tog på skinnerne og bedre 

trafikinformation. Dét er nogle af 

de fordele, som passagererne vil 

opleve, efterhånden som Bane-

danmark tager nye, intelligente 

signalsystemer i brug strækning 

for strækning landet over. 

Både på fjernbanen og S-banen 

var der fuld fart på udrulningerne. 

I 2021 blev yderligere tre stræk-

ninger på fjernbanen sat i drift 

med det nye system og næsten 

halvdelen af S-banen kørte med 

det nye bybanesystem. 

Banedanmark har taget de nye 

signaler i brug på en række nye 

strækninger. Også udrustningen 

af togene med nyt teknisk udstyr 

er i god fremgang. Mere end 170 

tog er nu udrustet med det nye 

digitale system. Det betyder, at 

Banedanmark er godt og vel halv-

vejs. Samtidig er 2.500 personer 

trænet i at bruge det nye system. 

S-banen 
På S-banen er Banedanmark i færd 

med at skifte de gamle, analoge 

signaler ud med et nyt signalsy-

stem kaldet CBTC. Systemet er 

den nyeste generation af signalsy-

Drøn på den digitale jernbane
stemer til bybaner og bliver i for-

vejen anvendt i storbyer verden 

over på enkelte linjer i f.eks. New 

York, Paris og London. 

I januar blev det nye system 

som planlagt sat i drift mellem 

Farum og Nordhavn, Nordhavn 

og Hellerup samt mellem Ny El-

lebjerg og Hellerup. 

 

Fjernbanen
På fjernbanen udruller Banedan-

mark det nye signalsystem, ERTMS. 

Med udrulningen af det nye 

signalsystem bliver tog, skinner 

og trafikcentre samlet i ét digitalt 

signalsystem.  

Det vil bl.a. gøre det muligt 

at udnytte jernbanens kapacitet 

mere optimalt, så der kan køre 

flere tog på skinnerne. Derudover 

vil det også give bedre trafikinfor-

mation. 

Med det nye signalsystem vil 

både trafikplanlægningen og af-

viklingen blive mere automatiseret. 

Og så vil det nye, digitale system 

med færre komponenter i sporet 

betyde færre signalfejl.

På den måde er det nye system 

markant mere teknologisk avan-

ceret end sin forgænger. For-

målet er at nedbringe antallet af 

signalfejl, der er skyld i de fleste 

forsinkelser. 

I Jylland lagde Banedanmark 

sidste hånd på udrulningen af det 

nye signalsystem mellem Langå, 

Struer og Holstebro. Arbejdet på 

strækningen blev afsluttet til tiden 

og togene kunne herefter gå 

over til at køre på det nye digitale 

signalsystem.  

Derudover blev en ny software-

opgradering af signalsystemet ta-

get i brug i Vestdanmark i oktober. 

På Sjælland blev det nye signal-

system taget i brug mellem Køge 

og Næstved i starten af august.  

I starten af december kom 

Banedanmark også i mål med det 

nye signalsystem på første etape 

af Danmarks kommende trafikkor-

ridor til Europa. Det skete mellem 

Mogenstrup på Sydsjælland og 

Nykøbing Falster, hvor det nye 

signalsystem blev sat i drift. 

Udrulninger i 2022
I midten af januar blev det nye sig-

nalsystem taget i brug på hele den

centrale del af S-banen mellem 

Nordhavn og Carlsberg Station ind 

over Københavns Hovedbanegård. 

Det betyder, at hjertekulen i 

hovedstadens togtrafik nu kører 

med ny, digital signalteknologi og 

dermed kører mere end halv-

delen af S-banen med et nyt, 

intelligent signalsystem. 

Udrulningen mellem Nordhavn 

i nord og Carlsberg og Sydhavn i 

syd var den næstsidste i rækken, 

inden hele S-banen kan køre med 

det nye signalsystem. Og nu er 

turen kommet til de tre sidste lin-

jer fra hhv. Carlsberg og Sydhavn 

til Frederikssund, Høje Taastrup 

og Køge. I slutningen af marts 

testede Banedanmark systemet 

på de tre strækninger og det 

forventes at det vil blive taget i 

brug i slutningen af året. Dermed 

vil hele S-banen være i drift med 

det nye signalsystem.

På fjernbanen vil det nye sig-

nalsystem blive taget i brug på 

yderligere to strækninger i 2022. 

I Jylland gælder det mellem Vejle, 

Holstebro, Herning og Skander-

borg. Det nye signalsystem vil her 

blive ibrugtaget i etaper fra tidligt 

på sommeren og frem til efteråret. 

fortsættes næste side
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På Sjælland vil det nye signal-

system også blive taget i brug 

mellem Vigerslev og Ringsted i 

december 2022.

Aarhus-Langå gøres klar til 
en grøn og hurtig bane
Jernbanen mellem Aarhus og 

Aalborg gennemgår i disse år en 

markant opgradering. Skinner 

og sveller skiftes ud, banen skal 

hastighedsopgraderes og sporet 

skal elektrificeres. Nu er turen 

kommet til den sydligste del af 

strækningen, hvor Banedanmark i 

løbet af foråret og sommeren skal 

bygge broer og udskifte skinner, 

sveller og sporskifter på den 45 

kilometer lange jernbane mellem 

Aarhus og Langå.

Ny jernbane til Europa
Banedanmark skal nu i gang med 

anden og sidste fase af arbejdet 

med den nye Ringsted-Femern-

bane. Dermed er den vigtige stræk-

ning mellem Ringsted og Nykøbing 

Falster opgraderet med blandt 

andet dobbeltspor, kurveudretnin-

ger og flere nye stationer. Banen 

mellem Ringsted og Næstved er 

nu også elektrificeret, mens der 

er installeret nye digitale signaler 

mellem Mogenstrup og Nykøbing 

Falster.

El-tog til Kalundborg
Banedanmark er netop begyndt 

arbejdet med at klargøre stræk-

ningen Holbæk-Kalundborg til 

fremtidens klimavenlige el-tog. 

Et stort sporfornyelsesprojekt 

i foråret skal gøres klar til, at der 

kan elektrificeres. 

For at arbejdet kan overstås 

hurtigst muligt, aflyses togtrafik-

ken i perioden 9. april - 6. maj 

2022.

Før man kan opsætte de 

elmaster og køreledninger, som i 

fremtiden skal levere strøm til de 

eldrevne tog, så er det vigtigt at 

sikre, at der er tilstrækkelig plads 

under broerne.

Banedanmark skal derfor sæn-

ke sporet under flere af broerne. 

Andre steder er det nødvendigt 

at bygge helt nye og højere broer, 

hvorefter de eksisterende broer 

vil blive fjernet. 

Udover arbejdet med at for-

berede banen til elektrificeringen 

skal selve sporet mellem Holbæk 

og Kalundborg også rustes til 

fremtiden. For at sikre en stabil 

og komfortabel drift fremover skal 

der flere steder udskiftes slidte 

skinner og sveller, mens der også 

skal installeres nye sporskifter.

Langt størstedelen af arbejdet 

kommer til at foregå i døgndrift 

fra 8. april til 6. maj. På grund 

af arbejdets omfang vil togene 

mellem Holbæk og Kalundborg i 

den periode blive skiftet ud med 

togbusser. 
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Det er ikke altid, at de tohjulede 

og de firhjulede kan finde sam-

men i fælles sag. Men fælles sag 

er lige netop, hvad TIER Mobility 

og Dantaxi har taget initiativ til. De 

to selskaber har indgået et unikt 

teknologi-samarbejde for at redu-

cere antallet af mennesker, der 

kører el-cykel i påvirket tilstand.

Samarbejdet mellem de to 

transportselskaber er kommet 

i stand efter, at TIER i marts gik 

ind på det københavnske marked 

for dele-cykler. Som et resultat af 

aftalen spørges aktive brugere på 

TIER app’en, torsdag til søndag 

i tidsrummet mellem 22.00 og 

05.00, om de har drukket alkohol 

Samarbejde mel-
lem taxier og dele-
cykler skal mind-
ske spirituskørsel

- hvis "ja" bliver de henvist til 

Dantaxis app og tydeligt instrueret 

i ikke at tage en TIER el-cykel 

hjem.

Integrationen mellem de to 

selskabers apps blev aktiveret den 

8. april. Samarbejdet er ikke kun 

begrænset til København men 

også til øvrige områder i Dan-

mark, hvor TIER tilbyder services. 

Foruden København drejer det sig 

om Odense og Herning.
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En række af de største krydstogt-

rederier i verden har netop været 

samlet i København for at skrive 

under på en hensigtserklæring om 

brug af landstrøm i Østersøre-

gionen hurtigst muligt og senest 

i 2024. Det er første gang i 

den globale krydstogtbranche, 

at en hel region sammen med 

rederierne i fællesskab tager så 

stort et skridt fremad mod brug af 

landstrøm.

Der var i alt 19 rederier, der 

skrev under i København og de 

inkluderer de 4 største krydstogt-

rederier i verden. De underskri-

Underskriver hensigtserklæring 
om brug af landstrøm

vende rederiers skibe står således 

for en stor del af anløbene i Øster-

søen, som de danske havne er 

en del af. Alene i år står de for ca. 

halvdelen af alle anløb i Østersø-

regionen.

Rederierne har underskrevet 

en hensigtserklæring om at be-

nytte landstrøm, når de ligger til 

i havne i Østersøen, der har et 

landstrømsanlæg. Hvilket kræver, 

at skibene omstilles til at kunne 

benytte landstrømmen. Under-

skrifterne blev nedfældet i forbin-

delse med konferencen Sustaina-

ble Cruising, som netværket 

Cruise Baltic afholdt. Konferencen 

fandt sted på Copenhagen Mar-

riott Hotel d. 5. april.

København modtog inden 

corona-pandemien op mod én 

million krydstogtturister om året, 

og arbejdet med at etablere 

landstrømsanlæg i København er 

i fuld gang.

Cruise Baltic samler 32 havne 

og destinationer fra Østersøregio-

nen og inkluderer havne og des-

tinationer i Danmark, Norge, Sverige, 

Finland, Estland, Litauen, Polen 

og Tyskland. Og lige som Cruise 

Baltic er også det danske netværk, 

Globale krydstogtrederier

CruiseCopenhagen, der samler 10 

danske krydstogthavne, forankret i 

Wonderful Copenhagen.

Krydstogtselskaberne bag de 

19 krydstogtrederier inkluderer 

helt store globale aktører som 

Carnival Corporation, Royal Carib-

bean, Viking Ocean Cruises, MSC, 

Ponant og Norwegian Holding.
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Ventetiden for sagsbehandling i 

Færdselsstyrelsen er alt for lang 

uanset hvilke sagsområder, der er 

tale om.

Ifølge mobilitywatch.dk tog det 

i gennemsnit 70 dage i februar 

for en virksomhed at få udstedt 

yderligere tilladelser til godstrans-

port fra Færdselsstyrelsen.

Ventetiden på mere end to 

måneder er markant længere end 

på samme tid sidste år. Her tog 

det Færdselsstyrelsen 15 dage at 

udstede yderligere tilladelser til 

godstransport.

Men det er ikke blot på gods-

området, at den er gal med lange 

ekspeditionstider. Det er over 

hele linjen i Færdselsstyrelsen.

Minister lover forbedring
I et samråd i sidste uge lovede 

transportminister, Trine Bramsen, 

at der en forbedring er på vej i 

form af en del nyansættelser i 

Færdselsstyrelsen.

Der er stadig fremgang på flere 

lister over antallet af tilladelser til 

erhvervsmæssig persontransport 

for flere vognmænd og selskaber. 

Men alligevel er det totale antal 

tilladelser faldet fra 6.521 den 20. 

februar 2022 til 5.922 tilladelser 

den 6. april 2022. Med et så stort 

fald på så kort tid virker det ikke 

som at Færdselsstyrelsen fremstår 

med en troværdig oversigt.

Færdselsstyrelsen afviser
”Færdselsstyrelsen har fuld tillid 

til, at de oplysninger som fremgår 

af ”Find Tilladelser” er korrekte 

og i overensstemmelse med 

antallet af nuværende tilladelser. 

”Find Tilladelser” er Færdselssty-

relsens system, som udstiller alle 

gyldige tilladelser. Der er tale om 

et øjebliksbillede af, hvor mange 

nuværende tilladelser der er til 

f.eks. at udøve erhvervsmæssig 

persontransport og vi har derfor 

ikke grund til at tro, at den tilgæn-

gelige data skulle være ukorrekt.

Der kan ske ændringer i antal-

let af nuværende tilladelser af 

flere forskellige årsager, f.eks. hvis 

en virksomhed ophører, der kom-

mer nye virksomheder til, eller 

hvis eksisterende virksomheder 

ændrer sig ved eksempelvis at få 

Mange nye tilladelser og 
alligevel et kæmpe fald?

Bus
Antallet af vognmænd og selskaber med bustilladelser stagneret 
på 451 tilladelser.

Enkelttilladelser
Antallet af enkelttilladelser i perioden vokset fra 2.761 til 2.823 stk.

2-5 tilladelser
Listen over vognmænd og selskaber med 2-5 tilladelser er steget 
fra 555 til 589.

6-10 tilladelser
På listen over 6-10 tilladelser er der pt. 60 vognmænd og selskaber.

11-20 tilladelser
Der er stadig registeret 37 vognmænd og selskaber med 11-20 
tilladelser, hvoraf fire er nye:
Pep Pep Taxi ApS, Glostrup - 12 tilladelser
E-BUS ApS, Ribe - 15 tilladelser
DALI PERSON TRANSPORT APS, Vordingborg - 16 tilladelser
Flex Midt ApS, Odense - 17 tilladelser

21-50 tilladelser
Nye på listen med 21-59 tilladelser:
Ranum taxi v/Mogens Nielsen - 24 tilladelser
Taxadrift ApS, Skrydsrup - 24 tilladelser
Reliable ApS, Odense - 26 tilladelser
Flex Fyn ApS, Odense – 24 tilladelser
MZ Flex ApS, Rødovre - 23 tilladelser

51 tilladelser og derover
Der er stadig kun to selskaber med mere end 50 tilladelser:
ZH Transport ApS, Slagelse - 107 tilladelser
Service DRIVR Mobility Management ApS, København 
- 84 tilladelser

udstedt flere tilladelser løbende. 

Derfor kan antallet af tilladelser, 

samt måden hvorpå virksomheder 

figurerer i ”Find Tilladelser” variere 

over en given periode”, lyder i en 

kommentar fra pressekonsulent, 

Yngve Saxil Andersen, fra direkti-

onssekretariatet i Færdselsstyrelsen.

Sagsbehand-
lingstiderne i 
Færdsels
styrelsen er 
mangedoblet 

"Find tilladelser"


