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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

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

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

MERCEDES SERVICE/PLADE

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

REPARATION AF INTERIØR 
OG DØRBEKLÆDNING

Reparationer af kofangere, instrumentborde, 
dørbeklædning og billig rudeskift
HBC-Teknik - Jan Guldager Jensen
Tlf. 20 84 84 50 - guldager@hbc-teknik.dk
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25 år med et medie om erhvervs-

mæssig persontransport er histo-

rieskrivning i sig selv. Først hed vi 

Taxi Danmark og det var faktisk 

planen, at vi skulle hedde Taxa 

Danmark med “A”, men allerede 

før vi udsendte det første blad fik

vi en meget truende hilsen fra 

TAXA 3x35´s daværende direktør, 

Henning Christoffersen, som ville 

nedlægge fogedforbud hver ene-

ste gang, Verting Special Magasiner 

udsendte et blad navngivet med 

ordet “Taxa”. 

Henning Christoffersen mente, 

at TAXA 3x35 havde retten til 

ordet, “TAXA”. Vi undersøgte 

selvfølgelig forholdet og kunne 

konstatere, at Henning tog fejl. Vi 

var dog ikke interesseret at lægge 

os ud med branchen allerede 

inden første udgivelse......

Med baggrund i denne "på-

stand" lykkedes det dog i endnu 

mange år for TAXA 3x35 og senere 

TAXA 4x35 at holde andre væk 

fra at bruge “TAXA”. Ligesom det 

også i næsten lige så lang tid lyk-

kedes for Dansk Taxi Forbund at 

markedsføre, at det ud over TAXA 

3x35, kun var deres medlemmer, 

der måtte bruge “TAXA”. Ja, sågar 

helt frem til den 9. april 2015, 

hvor Sø- & Handelsretten fastslog, 

at firmaet Click A Taxi ApS ikke 

havde krænket denne ret ved 

25 år med TAXI Minibus & BUS 
Danmark - sådan gik det i 90‘erne

at bruge ordet "TAXA" i deres 

markedsføring.

Taxi Danmark blev i den for-

bindelse fremhævet for en artikel, 

hvor vi en rubrik skrev, at ”TAXA 

ikke et varemærke”. 

Sø- & Handelsretten konklu-

derede i deres afgørelse, at Sam-

menslutningen TAXA 4x35 skulle 

anerkende, at ordet ”taxa” er et 

beskrivende ord for en taxi eller 

en hyrevogn og at TAXA 4x35 

ikke har nogen eneret hertil. TAXA 

4x35 havde ikke ved indarbejdelse 

opnået varemærkeret til ordet 

”taxa”, jf. varemærkelovens § 3, 

stk. 3, ligesom en sådan vare-

mærkeret heller ikke findes at 

være opnået med TAXA 4x35’s 

registrerede figurmærker. TAXA 

4x35 findes endvidere ikke at 

have eneret til ordet ”taxa” efter 

markedsføringslovens § 18.

Sammenslutningen TAXA 4x35 fortsættes næste side

Redaktør Tommy Verting med det første blad der blev udsendt i november 1996. På de følgende sider beretter vi om taxibranchen i 90’erne.
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blev af Sø- & Handelsretten dømt 

til at betale 35.000 kroner i sags-

omkostninger til Click A Taxi ApS.

Ægte historier til DR´s "TAXA"

Allerede i nummer 2, som blev 

udgivet i december 1996, bragte 

vi en artikel om den kommende 

TV-serie på DR, ”TAXA”, der skulle 
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starte op i efteråret 1997. Vi ind-

gik en aftale med DR og seriens 

hovedforfatter, Stig Thorsboe, om 

at bidrage med indhold fra det 

virkelige taxiliv, som kunne skaf-

fes fra vore læsere og tilsættes 

lidt drama. Sideløbende omtalte

vi meget ofte, hvad der udspandt 

sig blandt hundrede vis af deltagere 

i Dansk Taxi Sport. Det resulterede 

året efter i, at alle skuespillerne 

deltog i et taxisportsstævne, vi på 

Taxi Danmark arrangerede i regi 

af Dansk Taxi Sport og en masse 

københavnske taxifolk fra Taxiklub-

ben HK-71 samt Helsingør Taxa 

Sport. Stævnet blev afviklet i Valby-

hallen med 700 deltagere fra 19 

taxisportsklubber over hele landet. 

Arrangementet fik stor opmærk-

somhed og der indløb tilmeldin-

ger fra nye taxisportsklubber bl.a. 

Ringbilen i Rønne, Aarhus Taxa, 

Middelfart Taxa, 7-9-13 i Køben-

havn, Odense Mini Taxi, Greve-

Solrød Taxi og Brørup Taxa og flere 

kunne se sig selv på TV-skærmen 

hjemme i stuen og på reportage-

billeder sammen med skuespil-

lerne i bl.a. ugebladene Se og 

Hør og Billedbladet. 

Blandt annoncørerne havde vi 

det norske selskab, Nera, hvor 

Lasse Ottersen solgte trafikdirige-

ringssystemer - i første omgang 

uden GPS. Nord Taxi med adres-

se i Søborg køber et af de første 

NERA-anlæg, hvor taxameter og 

computer er sammenbygget. TP i 

Greve leverer radio og printer. 

Ret hurtigt kommer Aabenraa-

Haderslev, Roskilde, Hjørring og 

Randers på og NERA indgår under-

vejs et samarbejde med Ingeniør-

firmaet, H. Mortensen om Voice-

Response anlæg.

Året efter følger Nykøbing Fal-

ster, da de køber NERA-anlæg til 

deres 27 vogne.

Finn Frogne A/S havde på den 

tid netop leveret det første GPS-

system til Vest Taxa i Glostrup, 

hvor Finn Lykke Jensen var 

direktør.

Sonofon Partner annoncerede 

med den nye GSM-mobil, Nokia 

8110 og i foråret 1997 ville det 

nye mobilnet, DCS-1800 være klar 

i de større byer i Danmark.

Service Center Hillerød solgte 

SEMEL TM2000 - verdens mind-

ste taxameter og på bagsiden af 

Taxi Danmark annoncerede Brdr. 

Høyer på Gl Kongevej med flotte 

taxiuniformer.

På årets taximesse i Køln 

mødte vi bl.a. repræsentanter 

fra Amager-Øbro Taxi, Alexander 

Nadel, Hans Uldall, Keld Nygaard, fortsættes side 6

om ugen til chaufførerne. 

Der var ingen løsning i udsigt og 

da chaufførerne foreslog SiD at 

starte et korporativt taxiselskab, 

gik der ikke lang tid, før beslut-

ningen blev taget. Aftalen blev, at 

SiD skulle bruge to ugers kon-

fliktpenge på at starte et koopera-

tivt taxiselskab og den 24. okto-

ber 1997 var Dantaxi i Aarhus 

en realitet med 10 vogne, som 

dengang var det nødvendige antal 

bevillinger for at kunne starte et 

taxiselskab - godt støttet af byrå-

det i Aarhus Kommune, som tilsy-

neladende gerne så, at der kom 

et nyt selskab i byen. Allerede 

året efter talte DanTaxi 20 biler.

Mere ny teknik

Både Københavns Taxa og Ama-

ger-Øbro Taxi underskriver i for-

året 1997 en millionaftale med 

den engelske teknikleverandør, 

MDSI om nyt anlæg med GPS-

styring. Pladslejen i TAXA, som 

køber udstyr for 35 millioner 

kroner, var dengang 3.000 kroner 

i måneden fordelt til 400 vogn-

mænd med 700 biler. 

Begge de københavnske sel-

skaber havner dog året efter i kon-

flikt med leverandøren om dagbø-

der på grund af forsinkelse og 

Frank Sichlau og Jørgen Dehli, 

som var på udkig efter ny teknik. 

Herhjemme annoncerede Böthner

- Buxtehude samt Wind Automo-

bile med Mercedes-biler hentet 

direkte fra Tyskland. Senere kom 

Allan Hansen fra Daugaard og FS 

Biler fra Assentoft til som opkøbere 

af de frikørte biler.

TRAFIK, som er vognmænde-

nes eget forsikringsselskab. Her 

tilbyder direktør Benny Vissing 

fordelagtig bilfinansiering ligesom 

skadesfrie chauffører kan vinde 

ferierejser.

Fællescentralen i Frederikshavn, 

som Henning Jensen stod i spid-

sen for, og omfattede Frederiks-

havn Taxa, Skagen Taxi og Brønder-

slev Taxi var de første til at benytte 

EDB-teknologi fra Finn Frogne A/S.

Det første DanTaxi

Mandag den 24. februar 1997 går 

chaufførerne i Aarhus Taxa i strejke. 

Vognmændene havde forinden 

afvist et overenskomstforslag fra 

SID. Konflikten bliver langvarig og 

varer 110 dage, hvor SID punger 

ud med en halv million kroner 



Attraktiv taxifinansiering 
rente fra 1,19% 
 

Ring og få et godt tilbud... 
Hurtigt og nemt

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

bilbud.dk

bilbud.dk

Vi køber din brugte taxi
- allerede i dag 

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

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

Overskrifter fra Trustpilot:
*  Fantastisk service!
*  En god oplevelse!
*  Suveræn service!
*  Seriøs og hurtig betjening!

Køb og salg af brugte taxier 

- En del af taxabud.dk

Hurtig handel
Gratis, uforpligtende og professionel vurdering

El- og hybridbiler 
til omgående 

levering!                    
Brugte taxier til 

omgående levering!
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snak med Nyborg Taxa forud 

for åbningen af Storebæltsfor-

bindelsen - Det forlød, at DSB 

arbejdede på at tilbyde taxature 

over bæltet til passagerer med 

tunnelskræk.

Støttegruppe til voldsofre

Med baggrund i at TAXA 3x35 i 

1995 havde 249 alarmopkald, 

hvoraf 65 blev registreret som 

voldelige problemer, starter Kit 

Eilersen og Joan Berg “Støtte-

gruppen for voldsofre i Hyre-

vognsbranchen”.

Greve-Solrød Taxi forlod 

Roskilde-centralen, som var 

under ledelse af Ole Palsberg den 

1. april 1997. Vognmændene i 

Greve-Solrød køber nyt anlæg med 

Voice-Response hos AET-Rødovre. 

Anlægget genkender kunden via 

et såkaldt A-nummer. Taxameteret 

i bilerne hedder Halda M-12. 

Et nyt taxi-hus bygget efter 

samme arkitekttegninger som 

Helsingør Taxa, påbegyndes og 

står klar fra efteråret 1997.

Flere biler fra Tyskland 

TT Auto i Mørkøv og M & M Auto 

GMBH tilbyder at levere brugte 

biler fra Tyskland til danske taxi-

vognmænd. Bilerne har kun kørt 

ca. seks måneder i Tyskland.

Reinhard Nielsen A/S bygger 

nyt Mercedes-Benz hus i Roskilde.

120 nye bevillinger i 1996

I 1996 uddelte Storkøbenhavns 

Hyrevognsnævn, som havde ad-

ministrationskontor i Kødbyen, 120 

bevillinger - 40 til vognmænd og 

80 til chauffører. Otte af dem blev 

uddelt med fortrinsret til handicap-

pede. Der var krav for vognmænd 

om at dokumentere en årlig 

omsætning på 629.000 kroner 

pr. vogn.

Den Sydfynske Taxikrig

Vognmand med fire biler i Hes-

selager, ca. 17 km. fra Svendborg 

overvejer videoovervågning i kam-

pen mod kollegerne fra Svend-

borg, som hiver hans chauffører 

ud af bilerne og slår dem. Andre 

gange oplever chaufførerne at 

have en hale af Svendborg-hyre-

vogne efter sig, når de udfører 

kørsler for kunder på strækningen 

Hesselager-Svendborg.

Taximesse i København

12 autoforhandlere går sammen 

om at afholde en messe for hyre-

vognsfolk i Københavnsområdet. 

Initiativtagerne er John Norden fra 

Autonorden, Henrik Marcussen 

fra Mercedes-Benz i Herlev og 

Hans Uldall fra Amager-Øbro Taxi.

fortsættes næste side

Kit Eilersen "Støttegruppen for voldsofre"

Amager-Øbro Taxi ender med i 

stedet at købe udstyr hos det 

østrigske selskab, Kapsch til ca. 

det halve af prisen.

I efteråret 1999 leverer MDSI 

tillige et anlæg til Fællescentralen 

i Kolding, som består af vogne fra 

Kolding, Horsens, Fredericia og 

Middelfart. Vejle Taxa vælger i den 

anledning at forlade fællescentra-

len på grund af uenighed om valg 

af leverandør.

Fællescentralen Nordsjælland 

med deltagelse af 160 biler fra 

Frederikssund, Birkerød, Hil-

lerød, Hørsholm Fredensborg/

Humlebæk og Helsingør investe-

rede i samme periode også i GPS 

til deres nye Motorola-udstyr. Kort 

tid efter indgik 50-års jubilaren, 

Køge Taxa, også en handel med 

Motorola.

I 1999 gik Helsingør Taxa solo 

igen og købte anlæg fra NERA og 

H. Mortensen. Roskilde Taxa købte 

ligeledes anlæg fra NERA i som-

meren 1999. Det var 2. gang 

det skete. Første gang var 10 år 

tidligere, hvor Frederiksværk Taxa, 

Allerød og Stenløse/Ølstykke var 

indlejere hos Roskilde Taxa.

Samme år skifter NERA navn til 

TDS - Transport Data System.

Hørsholm-Karlebo først med 

overvågning i bilerne

Vognmændene i Hørsholm-Karle-

bo Taxa er blandt de første til at 

montere kameraovervågning og 

oplever at de unge mennesker 

tager godt imod tiltaget og laver 

ansigter foran kameraerne.

Tunnelskræk

I marts-udgaven 1997 har vi en 
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vogne. I sommeren 1998 flytter 

Falck taxiaktiviteterne til Greve.

Kø hos TAXAMOTOR

Bag hovedstadens ældste bestil-

lingskontor finder vi et aktiesel-

skab, hvor 15 storvognmænd 

med hver mellem 5 og 34 vogne, 

alle er aktionærer. Henrik Nielsen 

er både direktør og aktionær. 

Pladslejen er 775 kroner om 

ugen. TAXAMOTOR er netop flyt-

tet til Finsensvej og står i foråret 

1998 foran at købe nyt udstyr til 

de mange vognmænd, der er til-

sluttet og der er kø for at komme 

ind som indlejer, selv om der 

findes 12 andre bestillingskonto-

rer i Storkøbenhavn. 

Den nye software har TAXA-

MOTOR udviklet i samarbejde 

med Pallas Informatik. Taximat 

leverer TM5 taxametre med kort-

læser og printer. Taxametret be-

tjenes via bilens PC-display med 

fingertouch. 

TAXAMOTOR er gået sammen 

med Frederiksberg Taxi, men var 

indtil 1975 lagt sammen med 

Københavns Taxa. I 1997 talte 

vognparken 286 vogne fordelt på 

125 vognmænd.

Taxikørsel i gågader er 

populært i Struer

Struer Taxa er gennem en for-

søgsperiode på mere end et år 

blevet godt modtaget af borgerne, 

fortsættes næste side

Indpakkede taxaer

Odense Taxas formand, Peter 

Kjærgaard, indfører heldækkende 

biler i gul farve med grønt/rødt 

logo på motorhjelmen. Bilernes 

overflade skal på sigt kunne sæl-

ges som reklameplads. De gule 

biler skaber opmærksomhed 

blandt de 552 taxifolk, der i april 

97 deltager i et Taxi Sport Stævne 

i Odense.

Solgte vognmandens taxi i Polen

I juni 1997 blev en dansk hyre-

vognschauffør idømt 12 måne-

ders fængsel for at have solgt 

sin vognmands taxi i Polen. Ud 

over sagens omkostninger skulle 

chaufføren også betale 90.000 

kroner i erstatning til Forsikrings-

selskabet TRAFIK.

På samme tid blev en vogn-

mand idømt 5 måneders fængsel 

for falsk anmeldelse om tyveri af 

hans Mercedes-taxi. Vognmanden 

havde krævet 160.000 kroner i 

erstatning fra TRAFIK.

Odense Taxa sælger EDB-udstyr

I eftersommeren 1997 proklame-

rer Peter Kjærgaard fra Odense 

Taxa, at de har overtaget et EDB-

firma og påbegynder salg af udstyr. 

Første kunde er Dansk Taxi For-

bund efter et total-nedbrud på 

deres udstyr.

Eurosys leverer trafikdirigerings-

anlæg til Næstved Taxa

Nogenlunde samtidig med at DR-

serien Krone Taxa går i luften i sep-

tember1997, påbegynder Eurosys 

direktør, Oluf Olsen, leveringen af 

udstyr til Næstved Taxa. Oluf Olsen 

er den dag i dag stadig leverandør 

af udstyr til Næstved Taxa - blot 

under navnet datalogistic.eu

Taximemory

Hørsholm-Karlebo Taxa er samme 

efterår blandt de første med Taxi-

memory, som bruges til PBS-

overførsler af dankort- og andre 

kreditkortsbetalinger. 

Vognmændene får tømt deres 

taxameter én gang om ugen på 

kontoret, hvorefter en fælles over-

førsel med alle totaltallene sendes

til PBS. Dagen efter har vognmæn-

dene deres penge på kontoen.

EM-stævne i Aalborg

I eftersommeren 1997 afholdt 

Aalborg Taxa Sport et EM-Stævne 

for 300 taxifolk fra Sverige, Norge, 

Tjekkiet, Polen og Danmark. 22 

hold dystede i fodbold, mens 

andre deltog i skydning, bowling 

og dart. Stævnet var tidligere 

igennem flere år blevet afviklet af 

Esbjerg Taxi Sport.

Falck åbner taxicentral

Falck Stationen i Roskilde indret-

tes i efteråret 1997 med taxiud-

styr fra AET i Rødovre. De første 

indlejere er Farum Taxa med 19 

biler og Roskilde Bilen med 16 

Leif Hansen, Hørsholm-Karlebo Taxa, med 
Taximemoryen.
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når de passerer gennem gågader-

ne i aften- og nattetimerne. Politiet 

og Struer Kommune er parate til at 

gøre forsøget permanent.

Nord Taxi og B.V.H. Taxa tæt på 

sammenlægning

I marts 1998 var de to storkø-

benhavnske selskaber tæt på en 

sammenlægning. Forud var der 

i februar afholdt et vognmands-

møde, hvor det kom frem, at de 

tilsammen ca. 200 biler skulle an-

vende udstyr fra NERA. Sammen-

lægningen blev dog aldrig til noget, 

da B.V.H. vognmændene indgik 

en aftale med AET-Rødovre om 

levering af Halda-udstyr og som 

bekendt blev vognmændene fra 

Ballerup, Værløse og Herlev fusio-

neret med TAXA 4x35 en del år 

senere.

Ny direktør i TRAFIK

Direktør Benny Vissing træder i 

april 1998 tilbage og afløses af 

selskabets cheftaksator, Henning 

Clement. 

BRAM fylder 10 år

Fælles bestillingskontoret for den 

siddende patientbefordring i Ros-

kilde Amt, BRAM, med deltagelse 

af Greve-Solrød Taxi, Roskilde Taxa, 

Roskilde Bilen, Køge Taxa samt 

landvognmænd fra syv kommuner 

fylder 10 år i marts 1998. Daglig 

leder er Ivar Jensen, som også er 

direktør for Roskilde Taxa. 

Ingen tilladelse til CITY TAXI 

Storkøbenhavns Taxinævn fik i for-

året 1998 medhold i fogedretten 

om, at CITY TAXI var drevet af den 

samme ejerkreds som det tvangs-

lukkede bestillingskontor, Autolux. 

30 af de ca. 45 vognmænd, som 

til daglig ernærer sig udelukkende 

af gadeture, tilslutter sig Ryvang Bi-

len, mens de 15 forsøger sig med 

endnu en ansøgning. Taxinævnet 

svarer igen med at tilbagekalde 

deres tilladelser.

TAXA-direktør og nævnsfor-

mand enige om at ophæve 

tilslutningspligten

Daværende direktør i TAXA 4x35, 

Claus Schreiber, er i april-udgaven 

1998 positiv over for at ophæve 

tilslutningspligten i Storkøbenhavn 

og han får opbakning af taxinæv-

nets nye formand, borgmester i 

Herlev, Kjeld Hansen.

De ca. 100 biler, det ville dreje 

sig om, skulle være markeret med 

et fælles logo og mod betaling af 

et mindre gebyr direkte til nævnet 

for administration og ekspedition 

af klager. 

Claus Schreiber mener, det vil 

skabe ro i bestillingskontorerne, 

som i stedet vil kunne koncentre-

re sig om at konkurrere og tilbyde 

det bedste for både vognmænd 

og kunder.

Svært at finde fælles fodslag i 

branchen

Op til at DSB skal begynde at 

køre tog hele vejen til Kastrup 

Lufthavn, foreslår formanden for 

STA - Storkøbenhavns taxivogn-

mænds Arbejdsgiversammen-

slutning, Torben Laursen, at 

vognmændene finder sammen 

om en kampagne i konkurrence – 

ikke blot over for DSB, men også 

mere generelt. Han erkender dog, 

at det er svært at finde fælles 

fodslag i branchen.

Taxiuddannelser er nytænkning

De første lovkrav om taxikurser 

for henholdsvis chauffører og 

vognmænd blev indført ved lov 

fra 1. januar 1998 og kort før 

sommeren melder indehaverne 

bag Dansk Uddannelses Center i 

Brøndby, Kim og Benny Clausen, 

at de er klar til at gå i luften med 

chaufføruddannelsen. Hos DTC-U 

i Vejle melder uddannelseskon-

sulent og projektleder, Jan Møller, 

at de er klar med vognmands-

kurser. 

TAXA 4x35 er udbyder af 

14-dages vognmandskurser. Det 

sker i samarbejde med Dansk 

Taxi Forbund. I DTC-U i Vejle blev 

der fra primo 1999 også udbudt 

chaufføruddannelse i kursuskata-

loget. I foråret 1999 bliver flere 

kursusudbydere godkendt som 

udbydere af AMU-kurser. Det be-

tyder, at det er gratis at tage på 

taxikurser og der kan tilmed søges 

kursusgodtgørelse svarende til 

højeste dagpengesats.

Odder Taxa og Skanderborg 

Taxa forlader Aarhus Taxa

To af de fire indlejere hos Aarhus 

Taxa vælger i juni 1998 efter 10 

år, at de året efter vil forlade sam-

arbejdet med Aarhus Taxa, hvor 

også Silkeborg Taxi og Grenaa 

Taxa er indlejere.

Vognmændene fra Odder og 

Skanderborg går sammen om 

at etablere sig i Skanderborg og 

købe udstyr fra Eurosys.

De Frie Vognmænd i 

Sønderborg

I midten af halvfemserne forlader 

et par vognmænd vognmandsfor-

eningen bag bestillingskontoret, 

Sønderborg Taxa og i 1997 er 

tre vognmænd klar med en ny 

taxiforening - De frie Vognmænd, 

som skal cleare kontorkørsel 

direkte med taxakunderne, der 

nu må vænne sig til, at de får to 

månedlige taxaregninger. De tre 

vognmænd, Peter Krieger, Eigil 

Kjær og Bent Nielsen indbringer 

en sag for Sønderborg Kommune, 

hvor de kræver, at regnskabet for 

Sønderborg Taxas bestillingskon-

tor, skal være adskilt fra Sønder-

borg Taxas Økonomiske Forening. 

Kort efter udelukker Sønderborg 

Taxa vognmændene fra at udføre 

kontokørsel fordi de netop ikke er 

med i foreningen.

Ny forsøgsordning med taxi i 

busbaner

Den 1. juli 1998 blev der atter 

og igen forgæves, åbnet for 

en forsøgsordning med taxier 

i de københavnske busbaner. 

Modstanden fra buschaufførerne 

er for stor og forsøget gøres ikke 

permanent.

Taxi Union Danmark trækker 

Trafikministeriet i retten

Er krav om dansk, nordisk eller 
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Minibus deluxe.
EQV er en del af Mercedes EQ-familien. En fuldelektrisk version af 
V-klassen, blot med endnu mere komfort og intelligens – som adaptiv 
fartpilot, LED lygter med fjernlysassistent, 10,25" farveskærm med MBUX, 
navigation og parkeringsassistent med bakkamera. Plads er der nok af i 
EQV. Og har du behov for det, kan du få den med op til 7 passagersæder. 
Der er også kælet for kundernes komfort, bl.a. med et ekstra klimaanlæg 
bagi. Rækkevidden er 350 km (WLTP), og du kan lade EQV fra 10 til 80 % 
på 45 min. Prisen? Fra 525.000 kr. (vejl.) for EQV 300 Avantgarde Lang.

Mercedes EQV 300 Avantgarde, lang. Vejledende kontantpris fra 525.000 inkl. moms og leveringsomkostninger ved indregistrering til taxikørsel. Halvårlig grøn ejerafgift 330 kr. 
Elektrisk forbrug ved blandet kørsel 28,4 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 kan være vist med ekstraudstyr.
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posten som følge af rod i regnska-

bet med manglende udfærdigelse 

af lønsedler og indbetaling af 

chaufførernes pension. SID-for-

manden i Vejle oplyser, at Tommy 

Jensen fejlagtigt havde indsendt 

nul-redegørelser om ansatte til 

Told & Skat for flere måneder af 

1997 og 1998 og at det derfor 

drejer sig om manglende indbe-

talinger af skat, feriepenge og 

pension.

Sekretariatschef angribes for 

ikke at lytte til branchen 

I en skrivelse fra Bestillingskonto-

rernes Sammenslutning, Dansk 

Taxi Forbund, Chaufførernes Fag-

forening, STA og Sammenslutnin-

gen Københavns Taxa og TAXA 

4x35 hedder det: 

“Vi må konstatere, at nævnet 

- siden Jørgen Kjær tiltrådte som 

fortsættes næste side

Så meget betales der i pladsleje i 1999

EU-statsborgerskab for bevil-

lingshavere medfører, at bevil-

lingshavere skal aflevere deres 

bevilling senest med udgangen af 

2004. Derfor indstævner Munir 

Lanewala fra Taxi Union Danmark 

Trafikministeriet i en 17 siders 

lang skrivelse. 

Munir Lanewala er canadisk 

statsborger og dansk gift. Han har 

opholds- og arbejdstilladelse og 

flere taxibevillinger, hvoraf den 

første er udstedt i 1970. Bevillin-

gerne risikerer han at miste som 

følge af en ny taxilov. Også paki-

stanske og tyrkiske statsborgere 

ville være ramt, hvis ikke loven var 

blevet ændret.

Advokat Henrik Karl Nielsen 

stiller senere på året spørgsmål 

på vegne af Taxi Union Danmark 

til Trafikministeriet om, hvorfor 

Konkurrencestyrelsens udmelding 

om at ophæve tilslutningspligten

til et bestillingskontor ikke efter-

kommes og om Folketingets Trafik-

udvalg overhovedet er blevet fore-

lagt disse kritikpunkter.

Budget og finansieringsplan

Som noget nyt skal ansøgere til 

årets ledige bevillinger hos Stor-

københavns Taxinævn vedlægge 

et budget og en finansierings-

plan. Krav om en bankgaranti på 

50.000 kroner blev dog udskudt 

til bevillingen var i hus. Hos 

Stjerne Finans stillede direktør 

Alan Simpson den nødvendige 

garanti over for vognmandens 

bank mod at gøre udlæg i den 

af Stjerne Finans finansierede 

hyrevogn. Friværdien i bilen blev 

større og større i takt med, at 

bilen blev betalt ned og bilen blev 

også mere værd i takt med at 

frikørselsperioden var overstået.

Bybus Taxa i Nakskov

For kun 10 kroner kan borgerne 

i Nakskov blive transporteret i en 

bybus taxa. Det er Nakskov Taxa, 

der har indgået en aftale med 

det daværende STS - Storstrøms 

Trafik Selskab, om at udføre dele 

af bybus-kørslen i Nakskov. STS 

tager under forsøget, som skal 

vare et år, to bybusser ud af drift 

på de dårligst belagte tidspunkter 

lørdag mellem 12-16 og søndag 

mellem 11-20. I stedet skal kun-

derne ringe til Nakskov Taxa se-

nest en time før, de ønsker at blive 

kørt. Til gengæld hentes kunden 

hjemme eller i nærheden af deres 

hjem.

Samme kørselstilbud får bor-

gerne i Ribe Amt samt Holstebro 

og Næstved.

PIFA

Vognmænd bag ikke mindre end 

260 bevillinger i Nordsjælland var 

mødt op i Frederiksborg Hallen 

i september 1999, da PIFA - Patient-

befordringskontoret i Frederiksborg 

Amt skal etableres som konkur-

rent til Falck. BRAMs forretningsfø-

rer Ivar Jensen, var nordsjællæn-

derne behjælpelig som konsulent 

på opgaven.

Tommy Jensen går af som DTF-

formand

Dansk Taxi Forbunds formand, 

Tommy Jensen, forlader formands-

Bestillingskontor   mdl. pladsleje           Antal bevillinger



sekretariatsleder - næsten aldrig 

på væsentlige punkter følger et 

enigt erhvervs indstillinger, med 

det resultat, at forholdene er ble-

vet forringet for såvel publikum 

som erhvervets udøvere”.

Formand for BS - Bestillings-

kontorernes Sammenslutning, 

John Lindbom og TAXAs direktør, 

Claus Schreiber, går så langt i en 

udtalelse over for Taxi Danmark, 

at de mener at taxinævnet er en 

katastrofe for branchen.

Storkøbenhavns Taxi kom aldrig 

i gang

Projektleder bag et nyt selskab, 

Storkøbenhavns Taxi, Kim Kristen-

sen, nåede efter flere oplæg al-

drig at komme rigtigt i gang med 

et minitaxi selskab i København. 

Undervejs i 1999 havde Kim 

Kristensen indgået en aftale med 

Falck i Greve om muligheden for 

at deltage som indlejerselskab.

Taxi Reklame Danmark i Skods-

borg kom i 1999 på banen og 

indgik rigtig mange aftaler med 

taxivognmænd, som mod at tjene 

10.000 kroner var villige til at køre 

med heldækkende reklamer på 

deres bil. I forvejen var Odense 

Taxa og Ingrid Rosenberg fra Dansk 

Taxa Reklame i Charlottenlund al-

lerede store spillere på markedet.

1999 var også året, hvor den 

velkendte Point-terminal kom på 

markedet til at håndtere kredit-

kortbetalinger så pengene var på 

kontoen samme dag. Terminalen 

kunne erhverves for 7.495 kroner 

plus moms.

Splittelse i Kolding Taxa fører til 

etablering af Krone Taxi

Med tidligere formand for Kolding 

Taxa, Hans Jørgen Årøe (billedet), 

i spidsen, beslutter vognmænd 

med 19 biler ud af Kolding-cen-

tralens 53 vogne at bryde ud ved 

årsskiftet 2000. Det nye selskab, 

som er undervejs, kommer til at 

hedde Krone Taxi.

Maxi Taxi etableres

I Storkøbenhavn indgår flere 

selskaber i 1999 et samarbejde 

omkring udførsel af storvogns-

ture. Kaldeproceduren er, at først 

kalder man egne vogne internt i 

selskabet, hvorefter alle selska-

bernes storvogne tilbydes den 

pågældende tur. Som formand 

vælges Kjeld Jørgensen fra TAXA 

4x35. Vognmændene skal årligt 

betale 200 kroner for at deltage. 

Chaufførerne slipper med det 

halve og bestillingskontorerne 

kommer gratis med.

Maxi Taxi fungerede en del år 

inden det ophørte i takt med, at 

der blev færre bestillingskontorer. 

Første udbud af kørsel for mil-

lioner i Sønderjylland

På lige fod med, hvad der er sket 

i Nordjyllands Amt, vil Sønderjyl-

lands Amt fremover udbyde pa-

tientkørsel for ca. 25-28 millioner 

kroner.

Amtet vil ikke længere bare af-

levere en stor kørselsopgave til ta-

xivognmændene uden at få noget 

i rabat. Amtet er sågar villig til at 

lade folk vente lidt længere, når 

blot der kan spares på transpor-

ten. Sidste frist for at byde ind, er

den 1. juni 1999 og kort tid efter 

står det klart, at Falck løber med 

hele aftalen. Det koster en del 

taxichauffører jobbet og medfører 

store problemer for taxivognmæn-

denes fælles kørselskontor, Søn-

derjyllands Amts patientbefordring.

Økonomiske Foreninger må 

ikke indgå kørselsaftaler

Sådan skriver Færdselsstyrelsen i 

1999 i et svar til Sønderborg Kom-

mune i forbindelse med udeluk-

kelsen af “De Frie Vognmænd” 

Vognmændene måtte ikke deltage 

i udførsel af kontokørsel i Sønder-

borg Taxa, fordi de ikke ønskede 

at være tilsluttet Sønderborg Taxas 

Økonomiske Forening.

Kun bestillingskontorer kan altså 

indgå kørselsaftaler og kort efter 

indstævner De frie Vognmænd 

Sønderborg Taxa og Sønderborg 

Kommune for retten.

Bøder for at opkræve

dankortgebyr

Taxivognmand og redaktør af KAT-

bladet, Mogens Jensen og vogn-

mændene i Lyngby-Holte Taxi 

bliver dømt for at have opkrævet 

gebyr af kunder, der betalte med 

dankort. Anmelder er sekretariats-

leder i Storkøbenhavns Taxinævn, 

Jørgen Kjær. Mogens Jensen skal 

betale 1.000 kroner i bøde.

Danske Taxivognmænds Arbejds-

giverforening etableres

Ved at splitte Dansk Taxiforbund 

op i to enheder - en merkantil og 

en arbejdsgiverforening, er DTA - 

Danske Taxivognmænds Arbejdsgi-

verforening en realitet.

Initiativtagerne til Maxi Taxi. 
Fra venstre Dan Levy TaxaMotor, Kjeld Jør-
gensen 4x35, Tom Refsgarrd Nord Taxi, Dan 
Hvorslev Amager Øbro Taxi og Ebbe Nielsen 
fra Codan Taxi.
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Faglig sekretær i 3F-Aarhus, Orla 

Aagaard, rejste tidligere på året en 

sag mod HB-Care A/S som følge 

af en usaglig bortvisning af et 

3F-medlem.

Sagen blev afgjort i Afskedigel-

sesnævnet i Arbejdsretten i oktober 

måned og kom til at koste HB-

Care ikke mindre end 171.000 

kroner, hvoraf de 130.000 var en 

reel bod, samt 36.000 kroner for 

opsigelse og godtgørelse.

Chauffør Michael Nedersøe 

havde været ansat i HB-Care 

siden 2016 og over en længere 

periode havde han tillige haft 

arbejde i weekenderne som 

eksportchauffør.

Byrådsmedlem
Ved kommunalvalget i 2017 blev 

Michael Nedersøe valgt ind i byrå-

det i Horsens Kommune. Dette 

borgerlige ombud indebar, at han 

skulle have lidt tidligere fri 2-3 

gange om ugen og at han enkelte 

gange skulle have en hel fridag 

fra sit arbejde hos HB-Care A/S. 

HB-Care var ikke bekendt med 

kommunalbestyrelsesmedlemmers 

ret til fravær. Michael Nedersøe’s 

anmodning om frihed med hen-

visning til hvervet blev ikke kørt

ind uden gnidninger. Hans anmod-

ning om fri blev et par gange ikke 

efterkommet uden videre og kom-

munaldirektøren i Horsens blev 

ringet op to gange af HB-Care 

med spørgsmål, hvad hun aldrig 

ellers har oplevet. Da HB-Care 

imidlertid havde forstået, hvad 

reglerne gik ud på, har Michael 

Nedersøe løbende indleveret 

mødeoversigter og fået fri - også 

selv om det kunne være bøvlet 

for planlæggeren.

Eksportchauffør i 
skoleferier
Michael Nedersøe havde tillige en 

aftale med HB-Care om at have 

fri i alle skoleferier, hvor han i ste-

det arbejdede for en vognmand 

som eksportchauffør. HB-Care 

var klar over forholdet og havde 

ikke haft indvendinger. Denne 

aftale om, at han uden ansøgning 

havde fri i alle skoleferier, blev 

opsagt af den lokale regionschef i 

HB-Care i efteråret 2020, således 

at Michael Nedersøe fremover 

skulle søge om fri og det aftalte 

kunne blive lagt ind i planlæg-

ningen. Der lå ikke heri nogen 

ændring af Michael Nedersøe’s 

adgang til i skoleferierne at ar-

bejde som eksportchauffør. 

 Michael Nedersøe havde indtil 

vinterferien 2021 under sin ansæt-

telse haft fri i samtlige skoleferier og 

kørt som eksportchauffør mindst 

50 gange, uden at det havde med-

ført forsinket fremmøde hos HB-

Care. Ordningen indebar den fordel 

for HB-Care, at de undgik betaling 

af garantiløn i skoleferier, hvor der 

er mindre kørsel.

 I forbindelse med skolevin-

terferien i uge 7 i 2021 havde 

Michael Nedersøe fået fri med 

henblik på at udføre en tur som 

eksportchauffør. Eksportturen 

var en tur med en flymotor, der 

kom fra Norge og skulle videre 

via Madrid, hvor der skulle ske 

fortoldning til Sofia i Bulgarien. 

De var to chauffører på bilen 

og efter planen skulle de være 

tilbage i Danmark i god tid, men 

på grund af uforudsete problemer 

med fortoldning af returgods i 

Sofia trak opholdet i Sofia ud. 

Torsdag den18. februar 2021 om 

aftenen blev det klart, at hjemtu-

ren måtte omlægges over Madrid 

med henblik på fortoldning dér. 

Michael Nedersøe kontaktede 

derfor fredag den 19. februar 

2021 om formiddagen HB-Care 

og orienterede om, at han kunne 

få problemer med at nå retur til 

Danmark så betids, at han kunne 

møde på arbejde som planlagt 

tirsdag den 23. februar 2021. 

Michael Nedersøe talte med 

regionschefen i HB-Care og det 

samme gjorde hans vognmand. 

Problemet for HB-Care var ikke 

større, end at det kunne løses. 

fortsættes næste side

Usaglig bortvisning kostede 
HB-Care 171.000 kroner 
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Faglig sekretær i 3F-Aarhus, Orla Aagaard, er 
glad for, at Michael Nedersøe fik fuldt med-
hold i Arbejdsretten. (Foto: Jesper Bernth)

Søndag den 21. februar 2021 

sendte Michael Nedersøe en mail 

til HB-Care, hvori han forklarede, 

at det nu stod klart, at han ikke 

kunne nå hjem til sin vagt den 

23. februar 2021. Forinden var 

det forgæves forsøgt at få ham 

hjem med en anden lastbil, som 

kørte direkte. Det blev ligeledes 

forsøgt at få ham hjem i tide med 

fly, men det trak ud på grund af 

corona-restriktioner.

Kovending hos HB-Care
Samme dag meddelte HB-Care 

via e-mail, at virksomheden for-

ventede, at han mødte på arbejde 

dagen efter som planlagt. Michael 

Nedersøe skrev i en svar-mail 

samme dag, at han ikke forstod 

”denne kovending” efter den fine 

dialog, de havde om fredagen, 

da han oplyste om de uforskyldte 

problemer, han var havnet i. Han 

skrev videre, at både han og vogn-

manden fik det indtryk, at hvis de 

gjorde, hvad de kunne, så kunne 

de ikke gøre mere og at der nok 

skulle findes en fornuftig løsning 

alligevel.

Den 23. februar 2021 blev 

Michael Nedersøe bortvist med 

følgende begrundelse: 

”Da du ikke er mødt på 

arbejde i dag, har du derved 

væsentlig misligholdt ansæt-

telsesforholdet, og vi finder det 

nødvendigt at bortvise dig med 

omgående virkning”.

Michael Nedersøe nåede hjem 

om aftenen den 23. februar 2021.

I opmandens tilkendegi-
velse fremgår det:
“Det lægges efter bevisførelsen til 

grund, at Michael Nedersøe var 

en pligtopfyldende og samvittig-

hedsfuld chauffør, hvis arbejde 

var påskønnet ikke blot af de 

ældre medborgere og skoleele-

ver, som han kørte med, men 

også af HB-Care, som imidlertid 

tilstræbte, at det så vidt muligt var 

samme chauffør, som transporte-

rede de samme elever og ældre, 

og som anså det for bøvlet at 

håndtere det behov for frihed, 

som fulgte af hans medlemskab 

af kommunalbestyrelsen. 

Det lægges efter bevisførelsen 

endvidere til grund, at Michael 

Nedersøe i hele sin ansættelses-

tid i HB-Care havde haft fri i samt-

lige skoleferier med henblik på 

kørsel som eksportchauffør, og at 

HB-Care havde været indforstået 

hermed. HB-Care var således 

også klar over, at han i vinter-

ferien 2021 havde fået fri og 

skulle arbejde som eksportchauf-

før. Forud herfor havde Michael 

Nedersøe under sin ansættelse 

hos HB-Care gennemført mere 

end 50 ture som eksportchauffør, 

uden at dette havde givet anled-

ning til problemer i forhold til HB-

Care. Der havde ikke tidligere 

været for sen tilbagekomst eller 

andet af betydning for HB-Care. 

Det lægges efter bevisførelsen 

også til grund, at den tur, som 

Michael Nedersøe havde påtaget 

sig i vinterferien 2021, var tilret-

telagt, så han ville være tilbage i 

Danmark to dage inden, at han 

skulle møde på arbejde hos HB-

Care. Det kom imidlertid til at gå 

anderledes.

Der blev udfoldet store bestræ-

belser på at sikre tilbagekomst i 

tide, og det må efter bevisførel-

sen lægges til grund, at Michael 

Nedersøe gjorde, hvad der i si-

tuationen med rimelighed kunne 

forventes og forlanges, også efter 

de samtaler om situationen, han 

og hans vognmand havde haft 

med HB-Cares regionsleder. 

Det er Michael Nedersøe’s 

risiko, at det ikke lykkedes, men 

der ses ikke at være noget, som 

kan bebrejdes ham. Han har ikke 

udvist en adfærd, som har udløst 

et sagligt behov for af hensyn til 

disciplinen blandt chaufførerne at 

gøre det tydeligt, at man ikke bare 

kan blive væk - han var ikke bare 

blevet væk. 

Den for sene hjemkomst og 

et heraf følgende for sent frem-

møde hos HB-Care har udgjort 

en driftsmæssig ulempe, som 

imidlertid må anses for relativt 

beskeden og af en karakter, som 

virksomheden i forvejen må have 

et beredskab til håndtering af. 

Ydermere udtalte virksomheden 

under forløbet først på et tids-

punkt, hvor det definitivt var klart, 

at han ikke kunne nå hjem i tide, 

at det forventede fremmøde som 

planlagt. Der har på denne bag-

grund ikke foreligget et sagligt 

grundlag for afskedigelse, endsige 

for bortvisning. Det forhold, at der 

var tale om arbejde som eksport-

chauffør under en pandemi, kan

ikke føre til en anden bedøm-

melse, eftersom arbejdet, som 

samfundsmæssigt var holdt åbent, 

blev udført med respekt af alle 

udstedte forholdsregler, og tilba-

gevenden til HB-Care var planlagt 

til at skulle ske efter testning og 

i øvrigt med respekt af, hvad der 

måtte være af forholdsregler. 

Den valgte reaktion i form af 

bortvisning må således anses 

for at være ude af proportion. 

Bortvisning på grund af udebli-

velse er i øvrigt en rektion, som 

afviger fra, hvorledes virksomhe-

den har reageret i andre udebli-

velsessituationer. Der foreligger 

således omstændigheder, som 

rejser begrundet tvivl om, hvorvidt 

virksomheden virkelig har bortvist 

Michael Nedersøe, fordi han ikke 

mødte på arbejde tirsdag den 23. 

februar 2021 som planlagt”.
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Dansk PersonTransport:

Coronapasset bør kun gælde for 
partybusserne

op om indførelsen af coronapas-

set. Men kravet om coronapas 

skal kun gælde for partybusser og 

ikke bredes ud til hele turist-

busbranchen eller andre dele af 

persontransporten, som vi så ved 

tidligere reguleringer. Vi har blandt 

andet set, at turistbusserne blev 

ramt af de corona-regler, som 

egentligt kun var møntet på party-

busserne såsom forbuddet mod 

alkohol i busserne. Vi skal sørge 

for, at restriktionerne sker med 

hensyntagen til, at der er rigtigt 

mange af vores vognmænd, som 

stadig er påvirkede af de tidligere 

nedlukninger. Så når statsmini-

steren siger, at coronapasset skal 

vises i partybusserne, så skal 

der altså kun laves regulering for 

partybusserne - også selv om 

turistbusserne kører på samme 

tilladelse”, understreger adm. 

direktør i Dansk PersonTransport, 

Michael Nielsen.

Dansk PersonTransport taler 

derfor for, at der fortsat skal være 

en tæt dialog omkring håndterin-

gen af corona mellem branche-

organisationerne, erhvervslivet, 

myndighederne og politikerne.

”At samfundet på ny går i stå, 

det er på ingen måde et scenarie, 

som vi ønsker os igen. Og netop 

derfor er det meget vigtigt, at 

vi har en tæt dialog og sikrer, at 

eksempelvis kravet om corona-

passet alene indføres i partybus-

serne, som regeringen foreslår 

og at det ikke males så bredt 

ud, som vi har oplevet tidligere. 

Vi er efterhånden eksperter i at 

håndtere corona i den kollektive 

trafik og de erfaringer vil vi natur-

ligvis trække på fremadrettet, så 

vi både sikrer, at epidemien ikke 

kommer ud af kontrol samtidig 

med, at vi ikke risikerer yderligere 

nedlukninger eller skærpede 

restriktioner. For det vil få endnu 

mere alvorlige konsekvenser for 

persontransportbranchen, hvis det 

sker igen”, siger Michael Nielsen.

Regeringen fremlagde på et pres-

semøde en intention om, at coro-

napasset igen skal indføres. Ifølge 

statsministeren vil det blandt 

andet betyde, at der skal frem-

vises coronapas ved kørsel med 

partybus. Hvis det står til Dansk 

PersonTransport, skal denne 

restriktion ikke spredes videre ud 

til andre former for transport.

“Dansk PersonTransport støtter 

naturligvis op om de nye restrik-

tioner, men det er samtidigt vigtigt 

at understrege, at vi skal gøre alt 

for at undgå flere restriktioner og 

en hel eller delvis nedlukning, 

som vi har set og oplevet det 

sidste år”.

“Dansk PersonTransport bakker 
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SKAL DIN NÆSTE  
TAXI OGSÅ VÆRE EN  
TOYOTA PLUG-IN HYBRID ?

TOYOTA RAV4 PLUG-IN HYBRID Er en velkørende luksusbil, der kører op til 100 km/l ved blandet 
kørsel og 75 km på ren el under bykørsel.
• 306 hk
• 4WD
• Automatgear 
• Hurtig levering
• CO2-udslip 22 g/km.

Få mere information hos din lokale Toyotaforhandler.



Gennem de seneste år har flere 

transportarbejdere oplevet at blive 

presset over på daglejervilkår uden 

helt grundlæggende rettigheder. 

Det er en bombe under vores 

livsvilkår og en udvikling vi må og 

skal gøre op med.

De nye atypiske jobs 
antager mange former:
• Chauffører, der bl.a. kører for

firmaer som nemlig.com og Inter-

vare, arbejder under uhyrlige for-

hold som falske selvstændige og 

straffes med bøder af selskaber-

nes overvågnings-regime. Vi støtter 

kampen for en overenskomst og 

ordnede forhold i firmaerne og

er klar til at gøre, hvad der skal 

til, for at det lykkes.

• Madbude og andre platforms-

arbejdere bliver frataget deres 

rettigheder som lønmodtagere 

og efterladt i en usikker hverdag, 

hvor indkomsten styres af algorit-

mer og kundernes rating. Der er 

brug for organisering og kollektive 

aftaler for platformsarbejderne.

• Mange lastbilchauffører fra 

Østeuropa og Asien kører stadig 

rundt på de skandinaviske veje 

uden en seng at sove i under de 

lange weekendhvil og uden skan-

dinavisk løn, på trods af Vejpak-

kens og national lovgivning. Der 

er brug for at skrue op for myn-

dighedernes kontrol og straffe de

vognmænd, der misbruger uden-

landsk arbejdskraft.

• Rute- og turistbuschauffører 

arbejder på nul timers-kontrakter 

uden at have nogen garanti for, at 

de får løn på kontoen i den næ-

ste uge eller måned. Det psykiske 

arbejdsmiljø er under pres og skal 

forbedres.

• Det offentlige kaster årligt over 

milliarder efter bus- og taxa-firmaer, 

som udfører offentlig persontrafik. 

En god del af pengene går til 

firmaer, der systematisk dumper 

løn- og arbejdsforhold, blandt 

andet i flextrafik. EU’s udbuds-

regler, der kører efter laveste fæl-

lesnævner, er med til at skubbe 

udviklingen i den forkerte retning. 

Politikerne er nødt til at tage an-

svar og sikre en reel kontrol, der 

stopper lovløsheden.

• Et forringet socialt sikkerheds-

net er med til at tvinge folk til at 

acceptere jobs uden rettigheder. 

Derfor er der brug for et stær-

kere kontrolsystem, der sikrer at 

vedtagne regler overholdes.

Det kan lade sig gøre at vende 

udviklingen. Det viser fagbevæ-

gelsens indsats og sejre, bl.a. i 

sagerne om Ryanair og Uber, EU’s 

Vejpakke og overenskomsterne 

om madudbringning med Salling 

Group, Coop.dk, Just Eat og 

Foodora. 

Men det kræver, at vi som 

transportarbejdere står sammen 

på tværs af landegrænserne og 

kæmper for det.

»

Det offentlige kaster årligt over milliarder efter bus- og 
taxa-firmaer, som udfører offentlig persontrafik. 
En god del af pengene går til firmaer, der systematisk 
dumper løn- og arbejdsforhold, blandt andet i flextrafik.

125 deltagere samlet til den 22. Skandinaviske 
Transportarbejderkonference i Helsingør udtaler:

Vi skal tage et opgør med de 
usikre jobs
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Administrationen i Midttrafik har 

udarbejdet et handlingskatalog, 

som kan benyttes i ekstraordinære 

situationer, når risici for udgåede 

ture, på grund af chaufførmangel,

når et kritisk niveau, der enten 

ligger betragteligt udover det 

acceptable i en kortere periode, 

eller vurderes at medføre større 

udfordringer over en længereva-

rende periode.

Handlingskataloget beskriver 

ikke eventuelle årsager til mang-

len på chauffører. Årsagerne skal 

derfor altid klarlægges, så de kan 

indgå i Midttrafiks vurdering inden 

handlinger iværksættes.

Midttrafik udarbejder 
handlingskatalog ved 
chaufførmangel

Handlingskataloget drøftes på 

møde med busselskaberne i 

december, hvorfor der fortsat kan 

blive tilføjet handlinger i kataloget.

Flextrafik oplever aktuelt også 

udfordringer med leverandører, 

der ikke kan rekruttere tilstræk-

keligt med chauffører, hvilket 

presser driftsafviklingen. Da dette 

handlingskatalog i høj grad er 

målrettet leverandører i busbran-

chen, er der udarbejdet et separat 

handlingskatalog for, hvordan 

Midttrafik kan assistere leverandø-

rer i Flextrafik.

Den aktuelle situation
Aktuelt fungerer driften uden en 

betydelig andel af udgået kørsel 

som følge af mandskabsmangel. 

Midttrafik er dog fortsat i kontakt 

med selskaber indenfor bus og 

flextrafik for at vurdere situationen 

på længere sigt. Flere selskaber 

oplyser, at de har svært ved at 

skaffe nye medarbejdere, da 

arbejdsmarkedet er presset. 

Administrationen i Midt-

trafik vurderer for, om der skal 

igangsættes handlinger, der kan 

afhjælpe situationen på længere 

sigt.

Handlingerne i kataloget skal 

så vidt muligt afholdes uden 

ekstraudgifter for Midttrafik. Der 

kan dog blive tale om mindre 

udgifter til fx rekrutteringskampag-

ner. Det bemærkes i øvrigt, at et 

busselskab bliver pålagt bod, hvis 

selskabet har udgået kørsel.

Under COVID-19 pandemien blev 

det aftalt med busentreprenørerne, 

at der skulle udføres ekstra rengø-

ring i busserne. Trafikselskaberne 

vurderer, at der stadig er behov for 

ekstra rengøring og der er indgået 

aftale herom med branchen.

 Under COVID-19 pandemien 

blev det aftalt med busentrepre-

nørerne, at der skulle gøres ekstra 

rent på kontaktpunkter til 100 kr. 

pr. bus pr. driftsdøgn.

Trafikselskaberne har sammen 

med branchen igen vurderet be-

hovet for ekstraordinære rengø-

ring i busserne og besluttet, at 

rengøring af kontaktpunkter skal 

fortsætte, således at der er ekstra, 

daglig rengøring af alle kontaktfla-

der i alle benyttede kontrakt- og 

reservebusser.

Betaling for den ekstraordinære 

rengøring er reduceret fra 100 kr. 

til 50 kr. pr. kontraktbus pr. drifts-

døgn. Prisen er reduceret på bag-

grund af studier af, hvor lang tid 

det tager at gennemføre ekstra 

rengøring af kontaktpunkter. Den 

ændrede sats trådte i kraft den 1. 

oktober 2021.

Fortsat 
ekstra 
rengøring 
af busser

Kataloget definerer et kritisk niveau ud fra tre scenarier. Indenfor hvert 
scenarie er beskrevet mulige handlinger, som kan bringes i anvendelse:

1.	Akut	mangel	på	chauffører	over	en	kort	periode	(1	dag	til	7	dage)
2.	Mangel	på	chauffører	over	en	periode	(cirka	8	dage	til	3	måneder)
3.	Forventning	om	en	general	mangel	på	chauffører	i	en	længere-
	 varende	periode	(cirka	90	dage	eller	mere)
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Ingen plads til slinger i valsen

Du får ALT til dit 
kørselskontor samlet i det 
nye Halda M2 Taxameter

NYT KØRSELSKONTOR?

Mere information
www.halda.dkDansk salg

+45 98 900 700

I en artikel i fagbladet Chaufføren 

og oktober-udgaven af TAXI Mini-

bus & BUS Danmark tegnes et 

kritisk billede af Movia som en 

virksomhed, der ikke tager ansvar 

for løn- og arbejdsvilkår for de 

ansatte i flextrafik.

Movia tager til genmæle på de-

res hjemmeside og skiver således:

“Arbejdet i kontrolpanelet er at 

kontrollere stikprøver af ansatte 

chaufførers løn- og arbejdsvilkår. 

Her er der ikke plads til slinger i 

valsen og er tingene ikke i orden, 

bliver der stillet krav med det 

samme om at rette op. Det har 

blandt andet ført til, at der er ope-

ratører, hvis kontrakter er blevet 

opsagt af Movia. Det er indlysende, 

at ikke alt er rosenrødt i branchen, 

men arbejdet i kontrolpanelet gør, 

at der bliver taget hånd om at sikre 

ordnede forhold for de ansatte i 

de virksomheder, som Movia har 

flextrafik-kontrakter med”.

Plads til forbedring 
“Hvor kontrollen sidste år - for 

andet år i træk - viste en positiv 

udvikling med færre og mindre al-

vorlige udfordringer, har stikprøver 

i sommeren 2021 desværre vist 

et ikke tilfredsstillende niveau. 

Movia følger skarpt op på, at der 

omgående rettes op på forhol-

dene, ellers kan man ikke køre 

flextrafik for selskabet. 

Movia tager ansvar for løn- og 

arbejdsvilkår og accepterer ikke 

brodne kar. Derfor sætter vi pris på 

det tætte samarbejde i kontrolpa-

nelet”, hedder det fra Movias side.
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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! 



Danmarks Domstole er snart klar 

med en database, som kommer 

til at indeholde afgørelser fra dom-

stolene. Til at begynde med vil 

Domsdatabasen mest bestå af 

domme fra de overordnede retter.

Danmarks Domstole er ved at 

lægge sidste hånd på udvikling af 

en domsdatabase, hvor domsto-

lenes afgørelser fremover vil blive 

gjort tilgængelige. Dette har været 

et stort ønske fra både politisk 

side og aktører med interesse i 

domme. Med Domsdatabasen vil 

borgere, professionelle og myn-

digheder kunne følge med i dom-

me, som afsiges ved domstolene.

”Offentlighed i retsplejen er et 

grundlæggende princip i vores 

retssamfund. Det er en del af vores 

demokrati, at vi ved, hvad der sker 

ved domstolene og kan diskutere 

med hinanden, om det går rigtigt 

for sig. Det allervigtigste er nok at 

kunne følge med i domstolenes 

kerneprodukt - retternes mange 

domme og afgørelser. I praksis 

er det de færreste almindelige 

borgere, der kommer i retten. 

Med Domsdatabasen får både 

professionelle aktører, medier, 

den akademiske verden og inte-

resserede borgere mulighed for 

at følge med”, siger udviklingsdi-

rektør ved Danmarks Domstole 

Merethe Eckhardt.

Domme fra overordnede 
retter prioriteres først
Domsdatabasen vil som udgangs-

punkt indeholde domme afsagt 

efter lanceringen. I første omgang 

vil afgørelser fra de overordnede 

retter blive prioriteret, dvs. Høje-

steret, landsretterne samt Sø- og 

Handelsretten. Således vil Doms-

databasen ved lanceringen bestå 

af få nyligt afsagte domme fra 

især de overordnede retter. Den 

vil løbende blive opdateret med 

nye domme fra de overordnede 

retter og med tiden også flere og 

flere domme fra byretterne.

Domsdatabasen vil til at begyn-

de med indeholde civile domme 

samt straffesager af særlig offent-

lig interesse - fx nævningesager 

og 3-dommersager. Når dom-

stolenes straffesager bliver fuldt 

digitaliseret vil disse også indgå i 

Domsdatabasen.

Dommene pseudonymiseres
Dommen vil efter afsigelse blive 

pseudonymiseret og overført til 

databasen med en række bag-

grundsinformationer, så det er let 

for brugerne at søge den ønskede 

dom frem. Hvor lang tid, der går 

fra afsigelsen, til dommen er til-

gængelig i Domsdatabasen, af-

hænger bl.a. af dommens stør-

relse og kompleksitet.

Domsdatabasen forventes at blive 

lanceret i slutningen af 2021, og 

brugere vil bl.a. kunne tilgå data-

basen fra domstol.dk. Domsdata-

basen vil overgå til almindelig drift 

i begyndelsen af 2022.
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Domsdatabase på vej

Fakta om Domsdatabasen

•	 Domsdatabasen	vil	indeholde	civile	sager	samt	udvalgte	
	 straffesager	med	særlig	offentlig	interesse.
•	 Øvrige	straffesager	vil	også	indgå	i	databasen,	når	dom-
	 stolenes	straffesager	bliver	fuldt	digitaliseret.
•	 Domsdatabasen	vil	som	udgangspunkt	indeholde	domme	
	 afsagt	efter	lanceringen.
•	 I	den	første	periode	efter	lanceringen	vil	der	være	fokus	på	
	 afgørelser	fra	de	overordnede	retter.
•	 Med	tiden	vil	Domsdatabasen	også	indeholde	flere	og	
	 flere	domme	fra	byretterne.
•	 Indholdet	i	Domsdatabasen	vil	gradvist	blive	opbygget	i	2022	
	 og	vil	som	udgangspunkt	indeholde	domme	afsagt	efter	
	 lanceringen.
•	 Dommene	i	Domsdatabasen	vil	blive	pseudonymiserede.	
	 Navne	på	personer	vil	blive	fjernet,	mens	navne	på	advokater
	 og	dommere	i	de	overordnede	retter	vil	være	synlige.
•	 Adgang	til	afgørelser	i	Domsdatabasen	vil	være	offentlig	og	
	 afgiftsfrit.	I	dag	koster	det	175	kr.	at	få	udskrift	af	en	dom.
•	 Højesterets	og	Sø-	og	Handelsrettens	egne	afgørelsesdata-
	 baser	vil	fortsætte	uændret,	også	når	Domsdatabasen	er	
	 lanceret.																																																				Kilde: Danmarks Domstole                          
                    



BUS

Maxus 
e-Deliver 9 
Rækkevidde op til 353 km (WLTP Bykørsel) 88,5 kWt 
VBI er som eneste busopbygger i DK blevet autoriseret forhandler af Maxus e-Deliver 9. 

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

En kinesisk produceret kvalitets bus med stor rækkevidde. 
Op til 296 km. ved kombineret kørsel og 353 km. ved 
bykørsel.

Vi glæder os til at præsentere den for jer. Se mere på Facebook: @VBI.Group

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

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

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

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

Vidtrækkende GRØN nyhedGRØN



Kalundborg Havn har indgået en 

20-årig aftale med Global Ports 

Holding Plc (GPH). GPH er ver-

dens største uafhængige operatør 

af krydstogtshavne og opererer i 

19 krydstogtshavne i 13 lande og 

har ca. 15 mio. passagerer gen-

nem deres terminaler årligt. 

Ifølge Kalundborg Havn har 

GPH terminaler i bl.a. Barcelona, 

Lissabon, Malaga og Valetta og 

har et stærkt samarbejde med 

over 70 krydstogtsrederier. Aftalen 

med Kalundborg Havn medfører, 

at GPH for første gang “træder” 

ind på det voksende nordeuro-

pæiske krydstogtsmarked. 

Aftalen indebærer bl.a., at GPH 

lejer et areal på 20.000 m2 på 

Ny Vesthavn, hvor GPH inden for 

kortere tid investerer og opfører 

en ny krydstogtsterminal til en 

budgetpris på 6 mio. euro. Ter-

minalen vil GPH selv drive med 

ansatte medarbejdere, alle former 

for krydstogtsterminal-aktiviteter 

og enkelte butikker. 

GPH vil ligeledes - med support 

fra Kalundborg Havn - varetage 

markedsføring af Kalundborg Havn 

som krydstogtsdestination og ikke 

mindst turnaround havn (begreb 

for den havn, hvor krydstogtspas-

sagerer starter eller slutter - eller 

begge dele - deres krydstogts-

rejse). 

Kalundborg Havn har siden 

starten i 2005 - inden for dette 

forretningssegment - modtaget 

anløb af ca. 75 krydstogtsskibe 

og været krydstogtsdestination for 

flere krydstogtsrederier. Beliggen-

hed centralt i Danmark, og kun 9 

sømil fra T-ruten - dybvandsruten 

til Baltikum - gør, at Kalundborg 

ligger perfekt for krydstogter i det 

baltiske område. Det er ligeledes 

attraktivt, at vi har den relativt 

Krydstogtterminal opføres i 
Kalundborg Havn

korte transporttid til Københavns 

lufthavn, der mindskes yderligere 

ved den snarlige færdiggørelse af 

motorvejen til Kalundborg. 

Vil du være taxivognmand?
Vi tager os af alt det besværlige papirarbejde

Du vælger om du vil være selvstændig eller drive 
taxiforretning i selskabsform med ApS!

Ring eller skriv til: TAXI Minibus & BUS Danmark
31 17 19 21 • taxi@verting.dk
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Trafikstyrelsen har netop offentlig-

gjort et stationskatalog på passa-

gertal.dk. Her er det muligt at 

finde information for alle danske 

jernbanestationer om bl.a. antal 

togrejsende, antal togafgange og 

information om stationsoplandet.

Som noget nyt er det nu mu-

ligt at se statistiske data for alle 

Danmarks over 500 forskellige 

stationer i et nyt stationskatalog. 

Det er muligt at finde information 

om antallet af påstigere i togene,

boliger og arbejdspladser i stati-

onsoplandet, afgange pr. togope-

ratør og rejsekortsrejser på den 

enkelte tog-, letbane- og metro-

station i Danmark. For stationer 

på den statslige jernbane findes 

der yderligere en top-10 over de 

største rejserelationer med tog.

I stationskataloget kan det f.eks. 

ses, at knap 20 % af de togrej-

sende fra Aalborg Station i 2017 

rejste til Aarhus H., mens 15 % af 

passagererne fra Odense Station 

rejste til København H. På Nyborg 

Station var der ca. 750.000 på-

stigere i 2019 fordelt på 15.000 

togafgange, og de fleste af disse 

rejste til Odense Station eller 

København H. 

For Vejle Station findes over 

Nyt stationskatalog på 

passagertal.dk

6.000 arbejdspladser inden 

for en radius af 500 meter fra 

stationen og i 2020 blev der 

foretaget knap 200.000 rejser 

med rejsekort.

Oversigten er baseret på de 

data, som Trafikstyrelsen har mod-

taget fra trafikselskaber og togope-

ratører. Styrelsen tager forbehold 

for, at nogle data kan være æn-

dret i forhold til tidligere publice-

rede data. Endvidere kan data af-

vige fra anden statistik grundet 

opgørelsesmetode, kilder mv. 

Trafikstyrelsen indsamler 

løbende data om den kollektive 

transport og udarbejder en lang 

række statistikker over blandt 

andet antal passagerer i tog, bus, 

letbane, metro og fly. Disse data 

offentliggøres på passagertal.dk. 

På passagertal.dk er statistikken 

frit tilgængelig for både trafiksel-

skaber, medier og øvrige interes-

serede. 

Hjemmesiden opdateres 

løbende med nye data.
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Parkér-og-rejs er et nyt tilbud til 

de pendlere i flere Kommuner på 

Sjælland, som vil skifte køkørsel, 

trafikpropper og p-afgifter ud med 

bilen eller cyklen til stationen og 

så køre videre med lokaltoget. 

Parkér-og-rejs hedder konceptet, 

som kendes flere steder i udlan-

det men endnu ikke så udbredt 

i Danmark. Deltagerne får egen 

p-plads på stationen, guide til at 

finde den nemmeste vej med 

kollektiv transport og den billigste 

måde at rejse på.  

Parkér bilen på en station og kør 
videre med lokaltoget

Mange pendlere kender sikkert 

følelsen af, at sidde fast i ende-

løse køer på vej til og fra arbejde. 

Og efter Corona-krisen er køerne 

blevet endnu længere, og trafik-

propper er blevet en fast del af 

hverdagen. Men der er en vej ud, 

hvor man stadig kan bruge bilen 

eller cyklen på en del af turen og 

benytte kollektiv transport resten 

af vejen. 

Har du lyst til at teste parkér-

og-rejs-konceptet, får du stillet en 

reserveret p-plads til rådighed, 

I henhold til den kontrakt som 

DSB har med Staten skal græn-

sen for rabat til folkepensionister 

hæves fra 65 til 67 år.

På tværs af trafikselskaber og 

togoperatører er der enighed om

at tilpasse aldersgrænsen for 

pen-

vejledning om, hvilken billettype 

der passer bedst til dine rejse-

vaner, information om transport-

tid og prisen på at rejse med 

henholdsvis bil, kollektiv transport 

eller cykel. Du får også hjælp til 

at finde den letteste måde at 

komme frem med kollektiv trans-

port på. Så undgår du at sidde i 

kø, du skal ikke bekymre dig om 

p-afgifter og p-pladser. Som en 

ekstra bonus er du med til at 

passe på klimaet.  

Konceptet er udviklet af Movia 

i samarbejde med Lokaltog og 

bl.a. Halsnæs, Holbæk, Gribskov 

og Stevns kommuner har deltaget 

i udviklingen af parkér-og-rejs, 

som også testes på Dronningmøl-

le, Helsinge, Hårlev, Vallø og Svin-

ninge stationer. Forsøget afsluttes 

om et år med en evaluering med 

henblik på at udbrede konceptet 

på mange flere stationer på hele 

Sjælland. 

Aldersgrænsen for pensionister hæves pr. 1. juli 2022

sionistrabat til udviklingen i folke-

pensionsalderen. 

Fra 1. juli 2022 ændres alders-

grænsen derfor fra 65 til 67 år. 

Det er et fælles ønske hos tra-

fikselskaber og togoperatører, at 

aldersgrænsen sættes op på én 

gang og ikke gradvist over flere år.

Der er igangsat et landsdæk-

kende arbejde med at afdække 

løsninger for de kunder, der i dag 

er berettiget til pensionistrabat, 

men endnu ikke er fyldt 67 år pr. 

1. juli 2022.
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For at sikre kontrollørernes arbejds-

miljø og være med til at skabe en 

kriminalitetsforebyggende indsats, 

har FynBus indført kameraer på 

kontrollørernes uniformer. Kon-

trollørerne kan i situationer, hvor 

en samtale med en passager ud-

vikler sig i en forkert retning tænde 

for kameraet som et middel til at 

nedtrappe konflikten og samtidig 

dokumentere hændelsesforløbet.

Det er trist, at det er nødven-

Fynbus-kontrollørerne har også
fået kamera på uniformen

digt, men desværre oplever Fyn-

Bus, at tonen er blevet hårdere 

ude i busserne. Det kommer bl.a. 

til udtryk ved, at FynBus i den se-

neste tid har oplevet en stigning 

i antallet af gange, hvor det har 

været nødvendigt at tilkalde poli-

tiet i forbindelse med billetkontrol 

i busserne.

Kameraerne kan være med til 

at gøre det nemmere for FynBus 

at fremlægge bevismateriale i 

retssager, hvor kontrollørerne har 

været udsat for et fysisk eller psy-

kisk overfald.

Effekten af kameraer er heller 

ikke til at komme uden om. Ét år 

efter indførelsen af kameraer på 

buskontrollørernes uniformer op-

levede Movia et fald i indmeldin-

ger om fysisk og psykisk overfald 

mod kontrollørerne på hele 66 %.

Det virker hos Movia
Siden 2015 har buskontrollørerne 

i København haft kamera på 

uniformen – og med stor succes. 

I en spørgeskemaundersøgelse 

har 90 % af de københavnske 

buskontrollører givet udtryk for, 

at kameraerne på uniformen får 

dem til at føle sig mere trygge og 

giver et bedre arbejdsmiljø.

Jens Laursen er efter mere end 

10 år blevet afløst på posten som 

formand for transportområdet hos 

3F Randers.

“Medlemsdemokratiet har talt. 

Det er sådan det er og nu skal jeg 

finde noget andet at beskæftige 

mig med, men først er der lige en 

kommunal valgkamp, der skal over-

stås og så må vi se, hvad der følger 

af åbninger herefter”, fortæller Jens 

Jens Laursen er ikke længere for-
mand for Transport i 3F Randers

Laursen, som er opstillet for SF. 

Jens Laursen har tidligere siddet i 

Randers Byråd for en beboerliste.

Jens Laursen føler lidt, at han 

lige nu har mistet en del af sin 

identitet efter mere end 10 år 

som 3F-formand på transportom-

rådet. Han er 55 år og overbevist 

om, at der ligger mange udfordrin-

ger forude og vil ikke afvise, at 

undervisningsområdet kan være 

et emne, han vil kaste sig over. 

Oprindelig kommer Jens Laur-

sen fra taxiområdet i Randers og 

var tillige en overgang næstfor-

mand under Taxichaufførernes 

Landsklub,

Ny formand for transportområ-

det i 3F Randers er Johnni Johan-

sen, som kommer fra et job hos 

Falck i Randers, hvor han var 

tillidsmand.
Jens Laursen kommer oprindelig fra taxibran-
chen i Randers.

Foto: FynBus
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Den 30. oktober lyste solen fra en 

næsten skyfri himmel, da Gørløse 

Autoimport åbnede sit nybyggede 

1.800 kvm store Mercedes-Benz 

værksted. 

Borgmester John Schmidt 

Andersen klippede snoren og åb-

nede op for den store åbnings-

reception, som trak godt 800 

mennesker til. 

Nyt Mercedes-Benz hus i 
Slangerup

Virksomheden har tidligere 

ligget på spredte adresser i nabo-

byen Gørløse (deraf navnet Gør-

løse Autoimport), men har nu 

valgt at placere alle afdelinger 

med værksted, reservedele og bil-

salg på Raasigvangen i Slangerup. 

Ydermere pryder bygningerne 

nu den velkendte Mercedes-stjerne, 

da firmaet i samme ombæring er 

Borgmester i Frederikssund Kommune, John 
Schmidt Andersen (V) klippede snoren mens 
direktør Flemming Henriksen så til.

blevet autoriseret Mercedes-Benz 

partner. 

Mercedes-Benz er verdens 

ældste bilmærke og som et til-

løbsstykke havde Gørløse Autoim-

port i dagens anledning udstillet 

en af de yderst sjældne "Benz 

patentwagen 1886", som er den 

første officielle bilmodel i verden. 

Navnet Patentwagen kommer 

sig af, at denne var grundlag for 

patent nummer 37435 fra d. 29. 

januar 1886, som betragtes for at 

være automobilens 'fødselsattest'. 

Med hele 28 stk. autolifte er 

Gørløse Autoimport nu klar til 

at hjælpe med at servicere de 

mange Mercedes-Benz ejere i 

Nordsjælland.
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Passagererne på Midtsjælland 

kan nu se frem til, at de nye, 

klimavenlige eltog begynder at 

køre på banen mellem Ringsted 

og Næstved. Banedanmark har 

nemlig opsat de sidste køreled-

ninger, som skal levere strøm til 

eltogene, og dermed er banen 

klar til, at DSB og andre togopera-

tører kan indsætte ellokomotiver 

på strækningen. De udleder bl.a. 

ingen forurenende dieselpartikler 

og er derfor endnu bedre for 

miljøet og naturen langs banen. 

Derudover støjer de mindre, 

hvilket vil være til gavn for både 

passagerer og naboer.

Ny korridor til Europa
Elektrificeringen af banen 

mellem Ringsted og Næstved er 

en del af Banedanmarks arbejde 

med at bygge den fremtidige 

forbindelse mellem Ringsted og 

Femern, der er et af Danmarkshi-

Klimavenlige eltog til Næstved
storiens største anlægsprojekter. 

I den sammenhæng opgraderer 

Banedanmark hele strækningen 

mellem Ringsted og Rødby, så 

banen kan blive klar til at være en 

del af den kommende trafikkor-

ridor til Europa.

”De nye eltog kan nu begynde 

at køre mellem Ringsted og 

Næstved. Udover at elektrificere 

banen har vi også opgraderet den 

ved bl.a. at udrette kurver. Det 

betyder, at togene vil kunne køre 

med højere hastighed på stræk-

ningen, og det vil i de kommende 

år kunne mærkes hos passage-

rerne”, siger Banedanmarks pro-

jektdirektør for Ringsted-Femern-

banen Klaus Studstrup Jørgensen.

Hurtigere eltog
DSB indsætter ellokomoti-

ver, der er produceret af tyske 

Siemens og som hverken udleder 

dieselpartikler eller NOx. De har 

en højere tophastighed og kan 

accelerere væsentligt hurtigere 

end de gamle dieseltog. Derud-

over vil de give en mere pålidelig 

og stabil togdrift, da de kan køre 

37.500 kilometer uden at skulle 

til servicetjek på et af DSB’s værk-

steder. For de gamle dieseltog 

gælder det kun 5.000 kilometer.

”Vores nye Vectron-lokomoti-

ver byder på en markant bedre 

oplevelse for kunderne, kørslen er 

mere komfortabel, lokomotiverne 

er mere klimavenlige og støjer 

mindre. Derfor er vi glade for, 

at Banedanmark har færdiggjort 

elektrificeringen mellem Ringsted 

og Næstved, så vi gradvist kan 

indsætte de nye klimavenlige el-

lokomotiver på strækningen. Når 

vi omkring årsskiftet har udskiftet 

alle vores gamle diesellokomoti-

ver med de nye ellokomotiver, re-

ducerer vi CO2-udledningen med 

27.000 tons og udledte partikler 

fra togdriften med 60 procent om 

året”, siger DSB’s direktør for Drift 

Per Schrøder.

I december færdiggør Ba-

nedanmark den første etape af 

den kommende trafikkorridor 

mellem Ringsted og Nykøbing 

Falster. Derefter vil Banedanmark 

fortsætte med at opgradere ba-

nen mellem Nykøbing Falster og 

Rødby. Den fremtidige forbindel-

se mellem Ringsted og Femern, 

som er finansieret af A/S Femern 

Landanlæg og EU, ventes at stå 

færdig i 2029.
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Scandlines’ erfaringer fra over et 

år med et Norsepower rotorsejl 

på hybridfærgen M/F Copenha-

gen er så gode, at Scandlines 

har forberedt søsterfærgen M/F 

Berlin til et rotorsejl. M/F Berlin 

sejler ligeledes på ruten Gedser-

Rostock, men i modsætning til 

M/F Copenhagen på tysk flag.

Da Scandlines i 2019 tog be-

slutningen om at installere et Nor-

sepower rotorsejl på hybridfærgen 

M/F Copenhagen, var det på bag-

grund af tekniske data fra produ-

centen Norsepower Oy Ltd, få 

andre rederiers erfaringer samt 

egne undersøgelser og bereg-

ninger. 

Rotorsejlet fra Norsepower 

blev installeret i maj 2020. Nu 

har Scandlines haft over et år til 

at samle data, om hvordan rotor-

sejlet virker på Copenhagen, og 

Endnu en Scandlines færge er 
klar til et Norsepower rotorsejl

hvilken effekt det giver på netop 

ruten mellem Gedser i nord og 

Rostock i syd.

”Vores forventning var, at ro-

torsejlet på Copenhagen ville give 

fire til fem procent CO2-reduk-

tion. Den forventning er indfriet, 

så nu er vi klar til at tage næste 

skridt og har derfor forberedt søs-

terfærgen Berlin til også at få et 

sejl”, siger Scandlines’ COO Mi-

chael Guldmann Petersen.

Også M/F Berlin betjener ruten 

mellem Gedser og Rostock. 

Ruten ligger perfekt til at opfylde 

det krav, der giver størst udbytte 

af sejlet til fremdrift, nemlig at 

vinden skal komme vinkelret på 

sejlet.

”Vores rute over Østersøen er 

nord-sydgående og vinden kom-

mer fortrinsvis fra vest eller øst. 

Altså har vores rotorsejl optimale 

forhold”, lyder det fra en tilfreds 

driftschef.

Flere af Scandlines’ andre grønne 

tiltag på vejen mod emissionsfrie 

færger er ikke synlige for omver-

denen, da de ligger under vand-

overfladen. Et rotorsejl, der rager 

30 meter op i luften, er derimod 

et meget tydeligt signal om en 

grøn vision.

”Der har generelt været meget 

stor interesse for rotorsejlet og 

i starten også forundring blandt 

passagererne over, hvad det var 

for en ”skorsten”. Så det meste af 

besætningen er nu mestre i tek-

niske forklaringer, der kan forstås”, 

siger Michael Guldmann Petersen.

Tuomas Riski, CEO of Norse-

power, siger: 

“Vi er glade for, at Scandlines 

udvider sin brug af vores rotor-

sejlsteknologi efter at have nået

sine mål for reduktion af CO2-

emissioner på det første skib, 

M/F Copenhagen. Vores rotor-

sejlsteknologi kan teknisk set 

anvendes på ca. 30.000 fartøjer 

i den nuværende globale flåde af 

skibe og vi håber, at dette er et 

yderligere signal til skibsejere og 

rederier om, at tilliden til vind-

kraftteknologi er stigende. 

Forberedelsen til rotorsejlet 

består blandt andet i, at der byg-

ges et stålfundament på færgen, 

som rotorsejlet kommer til at stå 

på. Arbejdet fandt sted, da M/F 

Berlin var på planlagt værftsop-

hold på Remontowa værft i Polen 

i slutningen af maj 2021. Instal-

lationen af selve rotorsejlet er 

planlagt til forsommeren 2022.

28
TAXI Minibus & BUS Danmark november 2021



Vejdirektoratet anlægger en ny 

dobbeltsporet højhastighedsjern-

bane fra Odense Vest til Kauslunde 

øst for Middelfart, som sammen 

med Fynske Motorvej kommer til 

at udgøre en fælles transportkor-

ridor.

Fra ultimo 2028 skal der kunne 

køre højhastighedstog over Vest-

fyn, og derfor starter arbejdet nu 

med at anlægge en ny elektrifice-

ret jernbane mellem Odense Vest 

og Kauslunde.

Den nye højhastighedsbane 

bliver cirka 35 kilometer lang og 

dermed 4 kilometer kortere end 

den nuværende jernbaneforbin-

delse over Vestfyn og får en mere 

lige linjeføring, der gør det muligt 

at køre op til 250 km/t med 

persontog. Dermed reduceres 

rejsetiden på strækningen.

Ambitionen om en kortere 

rejsetid er en del af den såkaldte 

timemodel, som er en vision om 

en times rejsetid mellem de store

byer i Danmark, her mellem 

Odense og Aarhus. Samtidig vil 

den nye jernbane frigøre kapacitet 

på den nuværende jernbane, så 

der bedre kan afvikles godstogs- 

og regional persontogstrafik på 

den eksisterende strækning.

To delprojekter
Det er en forudsætning for jern-

baneprojektet, at en eksisterende 

naturgasledning på cirka 27 kilo-

meter langs strækningen først 

bliver omlagt af Energinet. Sidelø-

bende gennemfører Vejdirektora-

tet og Banedanmark geotekniske 

undersøgelser, arkæologiske for-

undersøgelser, opmålinger og 

ekspropriationer.

Anlægsloven for projektet blev 

vedtaget i 2019. Som en del af 

Infrastrukturplan 2035 blev an-

lægsstart fremrykket fra 2023 til 

2022. Budgettet for det samlede 

anlægsprojekt er på 4,9 milliarder 

kroner.

Frem mod december afslutter 

Banedanmark to store projekter 

på Sydbanen, der gør banen klar 

til den kommende Femern-for-

bindelse, og forbedrer togtrafik-

ken på Sydsjælland og Falster. 

Samtidig begynder arbejdet med 

at opgradere jernbanen mellem 

Nykøbing Falster og Rødby. 

Banedanmark er i disse år i gang 

med at bygge en helt ny jernbane 

mellem Ringsted og Femernbælt. 

Den cirka 120 km lange stræk-

Slutspurt på den nye Sydbane
ning bliver en vigtig del af en helt 

ny transportkorridor mellem Dan-

mark og Europa, når Femern-tun-

nelen efter planen åbner i 2029. 

Den nye jernbane giver mulighed 

for flere og hurtigere tog og giver 

samtidig pendlere og passagerer 

på Sydsjælland og Lolland-Falster 

nye og klimavenlige el-tog. 

I de seneste måneder er der 

blevet arbejdet intensivt på Syd-

banen. Banedanmark har bl.a. ud-

bygget banen med et nyt dob-

beltspor på Falster, installeret helt 

nyt signalsystem mellem Mogen-

strup og Nykøbing Falster og byg-

get en ny Nørre Alslev Station. 

I slutningen af året tages et 

nyt dobbeltspor mellem Oreho-

ved og Nykøbing Falster i brug 

sammen med det nye digitale 

signalsystem, hvilket vil give større 

kapacitet og hurtigere tog på 

strækningen til gavn for togpas-

sagererne.

Før togene på Sydbanen kan 

begynde at køre på det nye sig-

nalsystem er det dog nødvendigt 

at gennemføre en række afslut-

tende tests, inden systemet sæt-

tes i drift. Det vil påvirke togtrafik-

ken fra midten af november. Fra 

den 13. november til og med den 

5. december 2021 kører der ikke 

tog mellem Næstved og Nykøbing 

Falster St. Fra den 6. december 

til og med 11. december 2021 

kører der igen tog på Sydbanen, 

fortsættes næste side

Nu starter anlæg af ny jernbane 
over Vestfyn
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men passagerer skal skifte tog på 

Næstved Station. Fra køreplans-

skiftet den 12. december 2021 

kører der igen tog mellem Køben-

havn og Nykøbing Falster Station. 

DSB indsætter togbusser i den 

periode, hvor der ikke kan køre 

tog. Togpassagerer kan desuden 

planlægge rejsen på Rejseplanen.

Arbejdet fortsætter på 
Rødbybanen
Mellem Nykøbing Falster og Rødby 

Færge kører der togbusser til og 

med den 11. december 2021 på 

grund af arbejdet mellem Nykø-

bing Falster og Nagelsti. Som en 

del af den politiske aftale om 

'Infrastrukturplan 2035' blev det 

besluttet at fremrykke starttids-

punktet for anden fase af Ringsted-

Femern Banen mellem Nykøbing 

Falster og Holeby på det sydlige 

Lolland til 2022. Arbejdet på 

strækningen går derfor i gang til 

vinter i forlængelse af afslutningen 

Scandlines har indgået kontrakt 

med det tyrkiske værft Cemre om 

at bygge en emissionsfri fragt-

færge til ruten Rødby-Puttgarden. 

Færgen indsættes i 2024 og 

indleder næste generation af 

skibe på ruten.

Skibet har en kapacitet på 66 

fragtenheder, hvilket forøger den 

aktuelle kapacitet med 23 pro-

cent. Med en overfartstid på en 

time er færgen emissionsfri. Den 

kan også fungere som hybrid-

færge, som det allerede kendes 

fra Scandlines ruterne mellem 

Danmark og Tyskland. Som hy-

bridfærge er overfartstiden 45 mi-

nutter. Færgen kan dermed også 

indsættes som reservefærge, hvis 

en af de fire dobbeltender færger, 

M/F Holger Danske og M/F Kronprins Frederik udskiftes:

Scandlines bestiller emissionsfri 
færge til Rødby-Puttgarden

der i dag betjener ruten Rødby-

Puttgarden, er på værft.

Ligesom det kendes fra fær-

gerne på Gedser-Rostock, vil der 

kunne transporteres lastbiler på 

både øverste og nederste dæk. 

Det betyder, at leje 3 i Rødby og 

leje 1 i Puttgarden skal ombyg-

ges, så der også kan lastes lastbi-

ler på øverste vogndæk. Samtidig 

etableres der et nyt område for 

lastbiler i terminalen i Puttgarden. 

Scandlines udskifter dermed de 

to ældste skibe i flåden, M/F 

Holger Danske og M/F Kronprins 

Frederik.

”Med den øgede kapacitet 

bliver vi i stand til at efterkomme 

det stigende behov fra fragt-

kunder. Alene i 2021 er antallet 

af sporarbejdet mellem Ringsted 

og Nykøbing F i december 2021. 

Over de kommende år skal 

Banedanmark opgradere banen 

mellem Nykøbing Falster og Holeby 

på Lolland, hvor der skal anlæg-

ges et helt nyt dobbeltspor, elek-

trificeres og udrulles nyt digitalt 

signalsystem. Derudover skal der 

bygges en helt ny station ved 

Holeby. Anlægsarbejdet inde-

bærer, at togtrafikken på stræk-

ningen først bliver genoptaget, 

når anlægsarbejdet er afsluttet 

frem mod åbningen af den faste 

forbindelse over Femern Bælt. 

Femern Bælt-forbindelsen 

forventes aktuelt at åbne medio 

2029. 

af fragtenheder steget med 12 

procent”, siger Scandlines’ CEO 

Carsten Nørland. 

Med en emissionsfri færge 

tager Scandlines et stort skridt 

på den grønne rejse. Færgen vil i 

første omgang udelukkende lade 

i Rødby. Allerede i 2019 inve-

sterede Scandlines i et 50 kV / 

25 MW strømkabel til Færgevej i 

Rødbyhavn. Dette kabel forlæn-

ges nu til færgelejerne, hvor der 

installeres en transformer og 

ladestation. På sigt er det planen 

også at kunne lade i Puttgarden, 

når der er fundet en god løsning 

om køb af grøn energi.

Skibets modulære opbygning 

gør det muligt senere at tilpasse 

skibet, så det også kan medtage 

personbiler. Scandlines opnår så-

ledes maksimal fleksibilitet, både 

hvad angår fremtidig teknologi og 

behov. 

Fakta
Længde:   147,4 meter
Bredde:        25,4 meter
Design dybgang:     5,30 meter
Lastkapacitet: 66 fragtenheder (cirka 1.200 banemeter)
Maksimalt antal passagerer: 140 
Servicefart: 18 knob


