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August 2022 26. årgang
nr. 8Minibus & Bus Danmark

Store ekstraudgifter til 
buskørsel og flextrafik

Stadig ingen afklaring 
om klagenævn for taxi

Stabil fremgang i 
Aalborg Taxa

Politiet fandt fejl 
på busser



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
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Det går godt i Aalborg Taxa. 

Selskabet, der blev genoplivet i 

januar i år efter 11 år i dvale, udvi-

der stadig og har nu knap 20 

vogne tilsluttet.

“Det er gået fantastisk godt 

siden vi startede. Vi bliver stadig 

flere og flere vogne og vi ansætter 

nye chauffører i takt med efter-

spørgslen”, fortæller Gert Mark, 

som brød med Dantaxi med 

udgangen af 2021.

“Vi forventer en del flere biler 

kommer til i 2023. Nogle af dem 

er vognmænd, der har sagt op 

i Dantaxi. Dertil kommer en del 

nye vognmænd, der har kontaktet 

os, fordi de gerne vil starte op med

egen vognmandsforretning og 

blive tilsluttet vores kørselskontor”, 

fortæller Gert Mark videre. Han op-

lever, at flere og flere vognmænd 

er blevet opmærksomme på en 

selvskyldnerkaution uden top, 

som de skal underskrive i flere af 

kørselskontorerne. 

“Det virker lidt som at lægge 

hånden på en kogeplade. Så 

lang tid den er slukket er der ikke 

noget problem, men hvis den 

bliver tændt, opstår der et alvorligt 

problem. Jeg synes, det er sørge-

ligt, når der netop er lavet en ny 

Stabil fremgang i Aalborg Taxa
taxilov, 

hvor taxi-

vognman-

den kan 

drive sin 

forretning i 

selskabsform 

med et ApS 

og derved 

ikke er tvun-

gen til at sætte 

sin privatøkono-

mi over styr for 

at drive en taxifor-

retning. Hvorfor skal 

man så underskrive 

en selvskyldnerkation for at blive 

tilsluttet et kørselskontor. Det er 

der heldigvis flere og flere, der 

har fået øje på”, lyder advarslen 

fra Gert Mark, som også er mod-

stander af lange bindinger mel-

lem kørselskontorer og vogn-

mænd.

“Hos os er det muligt for vogn-

mændene at komme ud af en 

kontrakt med os med kort varsel. 

Vi har en pladsleje på 5.200 

kroner i måneden og kører med 

opsigelsesbetingelser på løbende 

måned plus 3 måneder. Selvføl-

gelig kan der opstå situationer, 

hvor vi hjælper vognmænd, der 

er økonomisk pressede og de 

skal bruge en lidt længere periode 

til at afdrage et beløb, men som 

udgangspunkt holder vi kun på 

vognmændene kontraktmæssigt 

i tre måneder ud over den igang-

værende måned.

Privatkunder
Aalborg Taxa kører fortrinsvis med 

privatkunder, der sætter pris på 

en god service uden at stille krav 

om rabat. Vognparken er stille og 

roligt vokset i takt med efterspørg-

slen fra kunderne: 

“Vores største kundegrundlag 

er de private, men vi har også 

virksomheder i vores kunde-

register. Vi går dog ikke ud og 

konkurrerer ved at give rabatter 

til virksomheder. Selvfølgelig kan 

vi prioritere en virksomhed, som 

har bestilt en bil, men de betaler 

også prisen for det. Vi konkurrerer 

gerne på service og vil hellere 

oplyse en kunde om, at vi er lidt 

presset her og nu og måske først 

kan komme om tre kvarter, i for-

hold til bare at tage en tur ind og 

lade den cykle rundt i systemet”, 

understreger Gert Mark.
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"Hos os betaler vognmændene 5.200 kroner i månedlig pladsleje og der er kun tre måneders opsigelse", 
fortæller Gert Mark fra Aalborg Taxa. 



eVito Tourer 129, Lang (A2). Vejledende kontantpris fra 483.510 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.



Ifølge Dantaxi bliver det nu let-

tere for kunderne at få fat i en 

taxi i Esbjerg. Dantaxi har nemlig 

indgået samarbejde med lokale 

taxivognmænd i byen og med 

Dantaxi i Esbjerg kan taxikunden 

med samme app bestille taxi i 

Danmarks 14 største byer.

En af de taxivognmænd der 

skal betjene esbjergenserne, er 

Jan Schou Jørgensen, der sam-

men med sin kone Lena, driver 

en vognmandsforretning bestå-

ende af to taxier og fire ansatte 

chauffører. Jan Schou Jørgensen 

er sikker på, at kunderne hurtigt 

vil se fordele i, at et nyt taxisel-

skab er kommet til byen:

“At Dantaxi er kommet til 

Esbjerg, vil helt klar betyde en 

bedre service for borgerne og 

det samme for byens erhvervs-

drivende. Esbjerg-borgerne har 

været vant til at vente både hele 

og halve timer på at få en taxi, 

og her tror jeg, at vi kan gøre en 

positiv forskel".

Dantaxi indtager Esbjerg
15-20 vogne klar ved 
årsskiftet
I alt fem vognmænd med tilsam-

men syv taxier er allerede klar og 

yderligere fem nye taxier er på 

vej. Ved årsskiftet regner selska-

bet med at have 15-20 vogne i 

Esbjerg og det er der kunder til, 

mener den kommercielle direktør 

i Dantaxi, Vibeke Wolfsberg:

“Vi har allerede indgået aftale 

med hoteller i byen og er i dialog 

med flere virksomheder. Vi kan 

mærke en stor efterspørgsel på 

vores taxier i Esbjerg. Foruden 

erhvervslivet er weekendkørslen 

et område, vi lægger vægt på. 

Det skal være trygt for unge men-

nesker at bestille taxi med app 

og køre med taxi hjem fra byen”, 

siger Vibeke Wolfsberg.

At det skal være trygt at vælge 

taxi, kan Jan Schou Jørgensen 

nikke genkendende til. I familiens 

vognmandsforretning er der navn-

lig to ting, der lægges vægt på 

ved ansættelse af nye chauffører:

“Lokalkendskab og gode dansk-

kundskaber skal være kendeteg-

net for Dantaxi i Esbjerg Det gæl-

der ikke kun for chaufførerne, men 

også for os vognmænd. Vi skal 

bringe kunderne frem uden at 

køre forkert og en god kommuni-

kation mellem kunde og chauffør, 

er en del af det at føle sig tryg i 

en taxi”, slutter vognmanden.

I Esbjerg har der tidligere 
været flere taxiselskaber
Sidst på året i 2021 meldte Taxi 

4x27 ud, at de var startet op i 

Esbjerg med 8 biler og med Dan-

taxis nye tiltag er der nu tre store 

selskaber i Esbjerg. Det er dog 

ikke første gang, at monopolet 

brydes for Esbjerg Taxa. I en pe-

riode på ca. 10 år frem til slutnin-

gen af år 2000 havde borgerne 

i Esbjerg også mulighed for at 

vælge mellem to taxiselskaber.

Konkurrenten hed dengang 

Vest Taxi og bestod af ca. 10 

vognmænd med Preben Jensen 

som formand. Vest Taxi var startet 

op af utilfredse vognmænd, som 

brød ud af Esbjerg Taxa. De fleste 

af vognmændene var såkaldte 

hobbyvognmænd med andet 

arbejde ved siden af deres taxi-

vognmandsforretning.

Taxivognmand Jan Schou Jørgensen er ny vognmand under Dantaxi i Esbjerg og dermed er der 
nu tre store taxiselskaber i Esbjerg; Esbjerg Taxa, Taxi 4x27 og senest nu også Dantaxi.
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datalogistic.eu  
Graf-Zeppelin-Straße 8
D24941-Flensburg / 
Lundvej 14
DK-8800 Viborg

Oluf Olsen: 
olsen@datalogistic.eu 
+ 45 5050 5107

Niels Kaae: 
niels@datalogistic.eu 
+45 5388 5107

Kira Scheffmann: 
kira@datalogistic.eu 
+45 5363 5107

Datalogistic 
Det’ er da logisk!

Vælg den rigtige vejVælg den rigtige vej
➢ Med Datalogistic er du altid forrest med teknologi og 
 brugervenlighed.

➢ Taxi- og flexkørsel i samme cloud-baserede system.

➢ SumUp betalingsterminal til under 200 kroner i 
 anskaffelse er selvfølgelig integreret.

➢ Fælles revisor-løsning til den årlige indberetning 
 sparer dig for mange mange penge. Persondataloven
 og alle GDPR-regler opfyldes til punkt og prikke.

➢ Cloud-løsningen er effektiv og koster fra 298 kr. pr. 
 vogn pr. måned. Taxiudstyr kan lejes fra 218 kr. pr. 
 vogn pr.  måned.

➢ Ingen binding af lange kontrakter. Vi ved du bliver, 
 når du er tilfreds.



Søndag den 7. august trillede 

90 spritnye el-busser på gaden 

i Aalborg by og samtidig blev 

Danmarks største elektrificerede 

busdepot indviet.

I alt skal 121 el-busser servi-

cere kunderne i den kollektive 

trafik i Aalborg, når den grønne 

omstilling er på plads i 2023. 

Fra august vil der dog stadig køre 

31 dieselbusser rundt i Aalborg, 

som løbende udfases i takt 

med, at el-busserne leveres.

14 af de 121 busser er Plus-

90 nye el-busser i Aalborg
busser på hele 24,5 meter. Den 

typiske bus er omkring de 13 

meter, så Plusbussen er markant 

større, end det Aalborgenserne 

i dag kan opleve. Plusbusserne 

sættes i drift i løbet af 2023.

Samlet set skal de 121 bus-

ser køre 8,8 mio. km årligt, som 

er fordelt på 420.000 ture.

Danmarks største 
busdepot
Det er Tide Bus Danmark A/S, 

som har startet drift af bybus-

kørsel i Aalborg og bygget Danmarks 

største elektrificerede busdepot. 

Depotet har plads til 140 busser 

og har 124 ladestandere. I alt 

har ladeanlægget 6.500 ampere 

til rådighed, hvilket kan forsyne 

365 husstande.

Hele depotet er bygget med 

miljøvenlige briller. Udover at al 

buskørsel derfra bliver eldre-

vet indenfor det næste år, har 

bygningen 300 solceller på taget, 

og der er også etableret et 4.500 

m2 regnvandsbassin. De 121 

busser får samlet ca. 30.000 

busvaske om året og al busvask 

vil foregå med genbrugsvand el-

ler vand fra regnvandsbassinet.

Smukfest i Skanderborg og spej-

derlejr 2022 i Hedeland. Begge 

steder var der for nylig indsat 

mange busser. 

Politiet var også til stede og 

der blev ved Hedeland fundet 

fejl på lygter og en revnet forrude 

samt ryglæn, der ikke kunne 

fastholdes i opretstående posi-

tion. Derudover var der defekte 

bremser på nogle af de busser, 

der blev anvendt ved Hedehuse-

ne forrige weekend. Det skriver 

Sjællandske nyheder.

Det var politiets Tungvogns-

center Øst, der stod for kontrol-

len, hvor 21 ud af i alt 350 

busser blev udtaget til nærmere 

undersøgelse. Der blev skrevet ni 

sager og otte busser blev indkaldt 

til syn.

Anderledes gik det ifølge Aarhus 

Stiftstidende på årets Skanderborg 

Festival i sidste uge, hvor kun en 

Politiet fandt fejl på busser

enkel shuttlebus blev taget ud af 

drift på grund af dårlige bremser 

mens to andre busser blev ind-

kaldt til syn. I alt 23 busser blev 

undersøgt.

Det er et noget pænere resultat 

end i 2018, hvor kun halvdelen af 

shuttlebusserne kunne godken-

des.

Foto: Christina Knudsen

Foto: Kasper Knudsen

7
TAXI Minibus & BUS Danmark august 2022



Bliv vognmand hos DRIVR 
fra dag til dag

Vi har en færdigmonteret 
brintbil og en taxitilladelse 

i et ApS klar til dig!

Lige nu har vi færdigmonterede brintbiler klar til levering og
anpartsselskaber indeholdende en taxitilladelse

Det betyder, at du nærmest fra dag til dag kan komme i gang 
med din egen vognmandsforretning og køre som 

taxivognmand hos DRIVR

Kontakt OWNR Manager, Kenn Hansen på tlf. 26353534 
eller ownr@drivr.com



Flere leasingkontrakter skal under-

søges nærmere, efter Motorsty-

relsen har været på kontroller 

med politiet i både Nordsjælland 

og Nordjylland. Det kan føre til 

opkrævning af større beløb i 

registreringsafgift.

Over 150 

køretøjer er 

blevet kontrol-

leret i forbin-

delse med 

Motorstyrel-

sens kontroller 

i to landsdele. 

Hver sjette af 

de kontrollerede 

køretøjer skal nu 

undersøges 

nærmere for at 

Motorstyrelsen undersøger 
leasingsager efter kontrol

finde ud af, om der er betalt for 

lidt i registreringsafgift.

Motorstyrelsens kontroller blev 

gennemført  i Nordjylland i sam-

arbejde med Nordjyllands Politi 

og i Nordsjælland i samarbejde 

med Nordsjællands Politi.

I Nordsjælland var der 

fokus på leasing og ud af 

de cirka 100 kontrollerede 

køretøjer, skal Motorstyrel-

sen nu undersøge, om 25 

leasingkontrakter opfyl-

der kravene til betaling af 

forholdsmæssig registrerings-

afgift. Hvis det ikke er tilfældet, 

skal der muligvis betales høje 

registreringsafgifter, da der typisk 

er tale om dyre biler.

Den nordsjællandske kontrol 

resulterede også i, at Motorsty-

relsen skal se nærmere på, 

om biler på gule 

plader er brugt til privat kørsel, så 

der skal betales privatbenyttelses-

afgift. Motorstyrelsen benyttede 

desuden kontrollen til at placere 

vejledningsmateriale på gulpla-

debiler på p-pladsen ved Musik i 

Lejet i Tisvildeleje.

Udover Tisvildeleje foregik 

Motorstyrelsens kontrol i Nord-

sjælland blandt andet langs 

Strandvejen, i Rungsted, Gilleleje, 

Helsingør og Helsinge.

I Nordjylland foregik kontrol-

len blandt andet i området fra 

Aalborg over Frederikshavn til 

Skagen, i Fjerritslev, Hjørring 

og Løkken. Her blev knap 60 

køretøjer kontrolleret og 12 sager 

skal nu undersøges nærmere. 

Det drejer sig blandt andet om 

flere leasingforhold, beskatning af 

fri bil, privat brug af mandskabs-

vogne og udenlandske køretøjer, 

der muligvis skal indregistreres i 

Danmark, fordi ejeren har bopæl 

her.

Hvis Motorstyrelsens nærmere 

undersøgelser viser, at der ikke 

er betalt den korrekte registre-

ringsafgift, vil ejeren af køretøjet 

blive opkrævet den manglende 

afgift. Motorstyrelsen vil desuden 

sende sagen til strafvurdering ved 

Skattestyrelsen, som står for at 

opkræve eventuelle bøder.
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Cabonline tilbyder
Nyetablerede ApS-selskaber 

indeholdende taxi-tilladelse, 
med overtagelse fra dag til dag.

Vi er tillige behjælpelige med at 
oprette erhvervskonto.

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

Vi køber gerne din 

brugte taxi og 

indfrier restgælden

Nye El-biler og hybridbiler
uden udbetaling
Bl.a. Skoda Enyaq IV og VW ID.4. 

Fra december er vi leveringsdygtige i Toyota BZ4X Active.
Alle med stort batteri til mere end 500 km pr. opladning.

Vi er også leveringsdygtige i Toyota Corolla Hybrid 1.8

Samtlige biler finansieres med nul kroner i udbetaling.



stadig fik udskudt projektet med 

flere måneder.

“Vi har fået ændret lovgivning 

undervejs i den her proces og har 

gjort det muligt for både Viggo-

Energy og andre, private aktører 

at installere lynladere på offentligt 

vejareal. Omkostningerne af dét, 

ViggoEnergy har i forvejen to lynladere placeret i Lautrupparken i Ballerup og har planer om at opsætte mange flere i Danmark. 
Foto: Anders Rohlin Olsen.
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er, at det er den pågældende 

“gæst”, her ViggoEnergy, der skal 

betale for at få transformeren fjer-

net, hvis Københavns Kommune 

skal bruge arealet til noget andet”, 

fortæller Henriette Friis, som har 

arbejdet på lokationen siden den 

1. april 2021.

ViggoEnergy åbner lynlader i 
centrum af København

ViggoEnergy åbner Hovedstadens 

første og største lynlade-hub.

I månedsvis er der blevet gra-

vet i jorden på Bernstorffsgade 35 

i indre København. På adressen 

kommer 14 elbiler til at kunne 

lynlade på ViggoEnergys lynlade-

hub på samme tid.

Fire 300 kW-lynladere med 

plads til i første omgang otte 

el-biler er fra den 11. august klar 

til at levere strøm til alle el-bilister. 

Og allerede nu bliver der gjort klar 

til yderligere tre lynladere, så i alt 

14 el-biler i fremtiden kan lade ad 

gangen på den nye hub.

“Vi glæder os helt ustyrligt 

meget og det er næsten helt 

uvirkeligt, at det endelig sker”, 

siger Henriette Friis, projektleder 

i ViggoEnergy og refererer til det 

såkaldte “gæsteprincip”, der har 

været en knude på den kom-

munale lovgivning som gjorde 

det næsten umuligt at få lov til 

at opstille lynladerne. Derudover 

stødte man under gravningen 

også på fjernvarmekonstruktioner, 

der ikke var i brug, men som 

Lynladerne er blevet sat op i 

samarbejde med Spirii, Radius og 

GodEnergi A/S, som alle ønsker 

at bidrage til den grønne omstil-

ling.

Lynladerne bliver tilgængelige 

for alle el-bilister og ikke kun Vig-

gos egne chauffører.



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



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 foråret blev en udgift på 10.000 

kroner til etablering af et klage-

nævn for taxi, trukket ned over 

hovedet på de små kørselskonto-

rer - uden at de var blevet hørt.

En faktura kom ud af det 

blå og uden varsel lydende på 

10.000 kroner. Beløbet skulle 

dække over et opstartsgebyr for 

etablering af et lovbestemt klage-

nævn for taxi.

Sådan nogenlunde var ople-

velsen for indehaverne af de 13 

godkendte kørselskontorer med 

tilladelse til at drive kørselskontor 

i landdistrikt. Ingen af dem havde 

Stadig ingen afklaring om 
økonomien omkring etablering 
af klagenævn for taxi

hørt om, at et klagenævn for taxi 

var undervejs.

"Vi ville meget gerne have 

været hørt i opstartsfasen, da vi 

jo ligger langt fra de 44 andre 

og meget større kørselskontorer 

i forretningsmodel. Ingen af os i 

landdistrikterne tror, at vi kommer 

til at belaste et klagenævn særlig 

meget, da vi som hovedregel har

et meget nært forhold til alle vo-

res kunder og eventuelle misfor-

ståelser mellem os og kunderne 

aldrig ville nå længere end til et 

telefonopkald”, understregede 

Iben Juhl Pedersen (billedet) fra 

Juhls Taxa i Sønderborg over for 

TAXI Minibus & BUS Danmark 

tilbage i maj måned.

Iben Juhl Pedersen mener, at 

det havde været på sin plads, hvis

en repræsentant fra de 13 mindre 

kørselskontorer var blevet hørt 

eller de havde haft mulighed for 

at etablere et fælles forum, til at 

varetage deres interesser. Ikke 

mindst fordi projektet kan løbe 

helt af sporet, da det endnu er 

ukendt, hvor stor en driftsudgift et 

klagenævn for taxi kan løbe op i.

Den 9. maj modtog Iben Juhl 

Pedersen en mail fra Trine Wol-

lenberg i Dansk PersonTransport:

“I mailen fremgik det, at vores 

henvendelse ville blive drøftet i 

stifterkredsen og at de ville vende 

tilbage. Samtidig kunne vi læse 

i TAXI Minibus & BUS Danmark, 

at Dansk PersonTransport var 

imødekommende over for vores 

klage og ville se på, hvordan ud-

gifterne kunne gradueres mellem 

små og store kørselskontorer. Det 

glædede os at få et positivt svar 

og at det så ud til at man lyttede 

til os”, fortalte Iben Juhl Pedersen.

Nu tre måneder senere har 

Juhls Taxa i Sønderborg  stadig 

intet hørt fra hver fra hverken 

Trine Wollenberg eller andre i 

stifterkredsen. 

Tidligere på sommeren har 

Iben Juhl Petersen udtalt sig 

således:

“Klagenævnet vil ikke tage 

stilling til sagen og henviser til 

Dansk PersonTransport. Vi er flere, 

der har skrevet til Trine Wollen-

berg endda flere gange, for at få 

en opfølgning på sagen. Mailen 

er læst, men desværre er der 

endnu ikke kommet respons. Det 

bekymrer os en del og vi føler, vi 

bliver ignoreret. Flere er bekym-

rede for sanktioner i forbindelse 

med den rykker de har modtaget 

og vi ønsker at opkrævningen 

bremses/krediteres, indtil der 

er kommet en afklaring. Sagen 

er i vores øjne blevet håndteret 

uhensigtsmæssigt, da vi ikke er 

blevet inddraget fra starten. Vi ser 

derfor frem til et snarligt svar og 

en afklaring på sagen”, lød det fra 

Iben Juhl Pedersen på vegne af 

kørselskontorene i landdistrikt.

KLAGENÆVN
for taxi
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www.halda.com

Se her! Flere tusind kunder 
kan da ikke tage fejl?
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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 26 26 26 • 31 17 19 21 
taxi@verting.dk

Hurtig overtagelse - fra dag til dag

Opkrævninger 
for godt 800 
mio. kroner

trolindsats mod hvidvask bærer 

så flot frugt”, siger skatteminister 

Jeppe Bruus.

Ved hvidvask forstås, at en 

person eller virksomhed forsøger 

at ændre indtægter fra kriminelle 

aktiviteter til indtægter, der umid-

delbart fremstår lovlige. Fx ved 

at komme i besiddelse af ’sorte 

kontanter’, der bruges til købe 

dyre varer, som sælges på ny, 

hvorefter fortjenesten nu sygner 

at være lovlig, og den ulovlige 

oprindelse er skjult. 

I 2020 styrkede og samlede 

Skattestyrelsen indsatsen mod 

hvidvask i et særligt ’hvidvask-

center’ med flere medarbejdere 

på skattecentrene i Fredericia og 

Hjørring. Det skete som et led i 

regeringens reform af skattekon-

trollen, hvor der i perioden 2020 

til 2023 ansættes i alt 1.000 nye 

medarbejdere i Skatteforvaltnin-

gen.

Skattestyrelsen gennemførte sidste 

år over 2.400 målrettede kontrol-

ler mod hvidvask med en træf-

procent på 87 pct.

Skattestyrelsens kontrolindsats 

mod hvidvask er blevet intensi-

veret markant de seneste år. Og 

de gode resultater af indsatsen 

udebliver ikke.

Den seneste opgørelse viser 

således, at Skattestyrelsen i 2021 

udsendte opkrævninger for det 

hidtil største årlige beløb i perio-

den fra 2018 til 2021: Over 800 

mio. kr. Samlet for hele perioden 

har kontrolindsatsen medført 

opkrævninger for i alt knap 2,3 

mia. kr.

”Når enkeltpersoner og virk-

somheder spekulerer i, hvordan 

de kan undgå at bidrage til fæl-

lesskabets kasse, betyder det, at 

alle vi andre bliver snydt, ligesom 

tilliden til vores skattesystem 

bliver skadet. Derfor er det meget 

glædeligt, at den styrkede kon-



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! 



Manglen på delkomponenter i 

bilindustrien har betydet lange 

leveringstider på biler, hvilket har 

påvirket bilsalget i hele 2022. 

Alligevel lader det til, at vi nu har 

set de længste leveringstider, da 

flere bilproducenter melder om 

udsigt til bedring.

I juli 2022 blev der indregi-

streret 9.828 nye personbiler, 

hvilket er en tilbagegang på 

26,6 procent i forhold til samme 

tidspunkt sidste år. Antallet af 

nyregistreringer i juli passer der-

for ind i det overordnede fald i 

nyregistreringerne, som har præ-

get 2022, der år til dato er 24,1 

procent laveresammenlignet 

med de første syv måneder af 

2021. Det ser dog ud til, at der 

er udsigt til bedring i bilindustri-

ens forsyningskæder.

“Bilindustrien har været hårdt 

ramt af mangel på delkompo-

nenter og forventningen til det 

samlede bilsalg for 2022 er 

løbende blevet nedjusteret. Det 

er derfor positivt, at flere bilpro-

ducenter nu melder om bedring i 

De Danske Bilimportører:

- Mere normale 
leveringstider i sigte

forsyningskæderne. Selvom man 

endnu ikke kan se det i tallene 

endnu, så håber vi, at kunne 

indhente lidt på leverencerne i 

årets anden halvdel”, lyder det fra 

Mads Rørvig, adm. direktør for De 

Danske Bilimportører. 

El-biler i fortsat voldsom 
stigning
Det er i høj grad manglen på 

mikrochips, som har skabt pro-

blemer i store dele af bilproduk-

tionen, som også har ramt leve-

ringen af el-biler. Alligevel har 

salget aldrig været højere og 

efterspørgslen større. Det er er 

blevet nyregistreret 1.935 el-

biler i juli, hvilket er en stigning på 

44,3 procent sammenlignet med 

samme måned sidste år. Andelen 

af el-biler var i juli 20 procent, 

hvilket er den højeste andel 

siden december 2021. Dette 

betyder også, at el-bilernes 

andel i juli 2022 er større end 

plug-in hybridernes. 

“El-biler har været særlig hårdt 

ramt af manglen på delkompo-

nenter, da netop disse biler bru-

ger flere mikrochips end andre 

biler. Derfor er det positivt, hvis 

leveringstiderne på el-biler bliver 

kortere, så flere danskere hurti-

gere kan få opfyldt deres ønske 

om en elektrisk bil”, siger Mads 

Rørvig.  

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
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Vejdirektoratet er snart klar til at 

aflevere cirka 5 kilometer seks-

sporet motorvej til trafikanterne 

på Fyn – og det endda før tid. 

Der er blevet arbejdet på højtryk 

med sideudvidelse af Fynske 

Motorvej mellem Nørre Aaby og 

Gribsvad og senest med udlæg-

ning af asfalt på motorvejen over 

Vestfyn.

Store gravemaskiner og mas-

ser af lastbiler er et hverdags-

syn, som har mødt tusindvis af 

trafikanter på Fynske Motorvej i 

ganske lang tid.Mellem Ejby (fra-

kørsel 56) og Nørre Aaby (frakør-

sel 57) er det syn snart fortid. Her 

står en mere klimavenlig asfalt og 

de hvide såkaldte longdot-striber, 

der er lettere at se i mørkt og 

vådt føre, i kontrast til hinanden, 

og strækningen er klar i seks spor 

og med en god kørekomfort til at 

tage imod de mange trafikanter, 

der hver dag tager turen på tværs 

af Fyn.Senior projektleder Mike 

Boesen, Vejdirektoratet, siger:

”Trafikanterne får en ekstra 

bid færdig sekssporet motorvej 

allerede i år, og det er vi rigtig 

glade for i Vejdirektoratet. Vi har 

sammen med vores entreprenør 

M. J. Eriksson valgt at gøre den 

vestlige strækning fra Nørre Aaby 

og cirka fem kilometer mod øst 

helt færdig nu, selvom vi oprin-

deligt havde planlagt at udvide 

motorvejen og lægge asfalt på 

den fulde udvidelsesstrækning i 

2023. Fordelen ved at gøre en 

delstrækning helt færdig er, at 

den totale strækning med vejar-

bejde og nedsat hastighed bliver 

kortere, og det er på alle måder til 

fordel for trafikanterne.

”Asfaltbisserne har siden slut-

ningen af april arbejdet på højtryk, 

og lastbiler med dampende varm 

asfalt har kørt i pendulfart for 

at få strækningen mellem Ejby 

(frakørsel 56) og Nørre Aaby (fra-

kørsel 57) klar til både pendlere 

og sommertrafikken.Motorvej i 

etaperFærdiggørelsen af de fem 

kilometer motorvej sker etapevis. 

De vestgående spor er taget i 

brug for nogle dage siden, mens 

de østgående spor bliver helt klar 

i begyndelsen af september, hvor 

den nye, færdige delstrækning 

bliver åbnet med en hastighed 

på 130 km/t.Senior projektleder 

Mike Boesen siger:

”Vi vælger at frigive sporerne i 

takt med, at de er klar til trafi-

kanterne. Derfor kan vi heller 

ikke åbne alle seks spor på én 

gang. Vi begyndte med at åbne 

de vestgående spor. Derefter 

følger de østgående spor om en 

måneds tid”.

På Fynske Motorvej er der en 

årsdøgnstrafik på omkring 75.000 

biler dagligt, og trafikken er især 

tæt i myldretiden om morgenen 

og eftermiddagen. Det ekstra spor 

i hver retning skal sikre, at det 

bliver nemmere og mere sikkert 

at komme frem på den Fynske 

Motorvej.

Over Vestfyn har udbygningen 

af motorvejen været inddelt i tre 

etaper, som begyndte med eta-

pen mellem Middelfart og Nørre 

Aaby i perioden fra 2012 til 2015. 

Derefter rykkede anlægsarbejder-

ne mod øst til strækningen mel-

lem Odense V til Gribsvad, som 

gik i gang i foråret 2019, mens 

selve udbygningen var færdig i 

december 2020. I sommeren 

2021 kom det sidste slidlag på.  

På den sidste etape, hvor 

arbejdet lige nu står på mellem 

Nørre Aaby og Gribsvad, er Vejdi-

rektoratet snart klar til at aflevere 

knap halvdelen af strækningen. 

Den resterende del bliver færdig 

omkring årsskiftet. Det sidste slid-

lag lægges på i sommeren 2023.

Fem kilometer 
sekssporet 

motorvej på Fyn 
er klar til brug

Fem kilometer motorvej med et ekstra spor og ny asfalt på Fyn. Foto: Vejdirektoratet.
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Ankomst Afgang Skib Til Fra Kaj *Turnaround  

10.08.2022 05:00 10.08.2022 16:30 Voyager of the Seas Rønne Århus Oceankaj  X
10.08.2022 08:30 10.08.2022 16:00 Disney Magic Riga Tallinn Oceankaj  X
11.08.2022 06:00 11.08.2022 18:00 Seven Seas Voyager Travemuende Riga Oceankaj  X
11.08.2022 12:00 11.08.2022 20:00 Amera Gdansk Stockholm Visby Kryssningskaj 
12.08.2022 07:00 12.08.2022 19:00 Silver Moon Okänd Hamn Okänd Hamn Visby Kryssningskaj 
12.08.2022 09:00 12.08.2022 15:00 Hebridean Sky Stockholm Riga Visby Kryssningskaj 
12.08.2022 09:00 12.08.2022 20:00 Mein Schiff 6 Kiel Visby Langelinie 
12.08.2022 10:00 12.08.2022 16:00 Clio Riga Gdansk Visby Kryssningskaj 
13.08.2022 07:00 13.08.2022 17:00 Seabourn Ovation Övriga danska hamnar Övriga danska hamnar Oceankaj  X
13.08.2022 09:00 13.08.2022 18:00 MSC Poesia Stockholm Warnemunde Oceankaj  X
13.08.2022 09:00 13.08.2022 17:00 Gabriella Helsinki Mariehamn Visby Kryssningskaj 
13.08.2022 10:00 13.08.2022 18:00 Costa Diadema Kiel Hellesylt Oceankaj  X
14.08.2022 07:00 14.08.2022 17:00 Mein Schiff 6 Copenhagen Tallinn Visby Kryssningskaj 
14.08.2022 07:00 14.08.2022 16:00 Norwegian Dawn Helsinki Tallinn Visby Kryssningskaj 
14.08.2022 09:00 14.08.2022 18:00 MSC Gradiosa Kiel Hellesylt Oceankaj  X
15.08.2022 08:00 15.08.2022 20:00 AIDAdiva Århus Visby Langelinie 
15.08.2022 14:00 16.08.2022 18:00 Celebrity Silhouette Southampton Visby Langelinie 
16.08.2022 07:30 16.08.2022 21:00 Clio Rønne Rønne Ndr.Toldbod  X
16.08.2022 08:00 16.08.2022 18:00 Viking Star Warnemunde Ålborg Langelinie 
16.08.2022 08:00 16.08.2022 18:00 AIDAvita Warnemunde Mariehamn Visby Kryssningskaj 
16.08.2022 08:00 16.08.2022 22:00 Sky Princess Övriga danska hamnar Övriga danska hamnar Oceankaj 
17.08.2022 07:00 17.08.2022 16:00 AIDAdiva Copenhagen Stockholm Visby Kryssningskaj 
17.08.2022 08:30 17.08.2022 16:00 Disney Magic Stockholm Ålesund Oceankaj  X
17.08.2022 10:00 18.08.2022 19:00 Insignia Kristiansand Stockholm Langelinie 
17.08.2022 13:00 18.08.2022 18:00 Britannia Stockholm Southampton Oceankaj 
19.08.2022 07:00 19.08.2022 21:00 Seven Seas Splendor Visby Gdansk Oceankaj  X
19.08.2022 08:00 19.08.2022 18:00 Viking Jupiter Warnemunde Ålborg Langelinie 
20.08.2022 08:00 20.08.2022 17:00 Mein Schiff 1 Kiel Kiel Langelinie 
20.08.2022 09:00 20.08.2022 18:00 MSC Poesia Oslo Warnemunde Oceankaj  X
20.08.2022 10:00 20.08.2022 18:00 Costa Diadema Kiel Hellesylt Oceankaj  X
21.08.2022 05:00 21.08.2022 16:30 Voyager of the Seas Visby Stockholm Oceankaj  X
21.08.2022 08:00 21.08.2022 18:00 MSC Gradiosa Kiel Hellesylt Oceankaj  X
21.08.2022 13:00 22.08.2022 19:00 Silver Moon Göteborg Karlskrona Langelinie  X
22.08.2022 08:00 22.08.2022 17:00 Mein Schiff 1 Kiel Oslo Langelinie 
22.08.2022 08:00 22.08.2022 16:00 AIDAnova Kiel Kristiansand Oceankaj 

Stadig mange krydstogtskibe
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22.08.2022 09:00 22.08.2022 19:00 MSC Preziosa Kiel Fredericia (og Shell-havn Oceankaj  X
23.08.2022 07:00 23.08.2022 19:00 Ocean Majesty Ålborg Kiel Ndr.Toldbod 
23.08.2022 08:00 23.08.2022 16:00 Carnival Pride Övriga danska hamnar Övriga danska hamnar Langelinie 
23.08.2022 08:00 23.08.2022 18:00 AIDAvita Mukran Ålborg Langelinie 
24.08.2022 07:00 25.08.2022 17:00 Marina Warnemunde Warnemunde Oceankaj  X
24.08.2022 07:00 25.08.2022 18:00 Queen Victoria Southampton Göteborg Langelinie 
24.08.2022 08:00 24.08.2022 17:00 Mein Schiff 4 Göteborg Kiel Langelinie 
24.08.2022 10:00 24.08.2022 18:00 Norwegian Dawn Warnemunde Amsterdam Oceankaj 
25.08.2022 07:00 25.08.2022 18:00 Azamara Pursuit Seydisfjördur Tallinn Oceankaj  X
25.08.2022 07:00 25.08.2022 15:00 Vasco da Gama Bremerhaven Riga Langelinie 
25.08.2022 08:00 25.08.2022 18:00 Ocean Odyssey Rønne Övriga danska hamnar Ndr.Toldbod  X
26.08.2022 10:00 26.08.2022 20:00 AIDAdiva Oslo Warnemunde Langelinie 
27.08.2022 07:00 27.08.2022 17:00 Seabourn Ovation Övriga danska hamnar Övriga danska hamnar Oceankaj  X
27.08.2022 08:00 27.08.2022 18:00 World Voyager Hamburg Kiel Langelinie  
27.08.2022 09:00 27.08.2022 19:00 MSC Poesia Stockholm Warnemunde Oceankaj  X
27.08.2022 10:00 27.08.2022 18:00 Costa Diadema Kiel Hellesylt Oceankaj  X
28.08.2022 07:00 28.08.2022 16:30 Voyager of the Seas Visby Oslo Oceankaj  X
28.08.2022 09:00 28.08.2022 18:00 MSC Gradiosa Kiel Hellesylt Oceankaj  X
29.08.2022 08:00 29.08.2022 20:00 AIDAdiva Århus Visby Langelinie 
29.08.2022 08:00 30.08.2022 18:00 Enchanted Princess Kristiansand Göteborg Oceankaj 
30.08.2022 09:00 30.08.2022 18:00 Celebrity Apex Stockholm Amsterdam Langelinie 
31.08.2022 09:00 31.08.2022 22:00 Silver Moon Stockholm Ålborg Langelinie 
31.08.2022 10:00 31.08.2022 18:00 AIDAmar Stockholm Warnemunde Oceankaj 
01.09.2022 08:00 01.09.2022 17:00 Mein Schiff 4 Oslo Kiel Langelinie 
01.09.2022 10:15 01.09.2022 17:15 Disney Magic Warnemunde Oslo Oceankaj 
02.09.2022 07:00 02.09.2022 20:00 Viking Venus Ålborg Warnemunde Langelinie 
03.09.2022 08:00 03.09.2022 18:00 Viking Jupiter Ålborg Warnemunde Langelinie 
03.09.2022 09:00 03.09.2022 18:00 MSC Poesia Oslo Warnemunde Oceankaj  X
03.09.2022 10:00 03.09.2022 18:00 Costa Diadema Kiel Hellesylt Oceankaj  X
03.09.2022 12:00 03.09.2022 19:00 AIDAluna Oslo Kiel Langelinie 
04.09.2022 07:00 04.09.2022 17:00 Voyager of the Seas Århus Kristiansand Oceankaj  X
04.09.2022 08:00 04.09.2022 18:00 MSC Gradiosa Kiel Helsinki Oceankaj  X
05.09.2022 07:30 05.09.2022 21:00 Clio Rønne Rønne Ndr.Toldbod  X
05.09.2022 08:30 05.09.2022 20:00 World Voyager Kiel Hamburg Langelinie 
07.09.2022 12:00 07.09.2022 19:00 AIDAluna Oslo Kiel Langelinie 
08.09.2022 08:00 08.09.2022 17:00 Mein Schiff 6 Kiel Gdynia Langelinie 
10.09.2022 07:00 10.09.2022 17:00 Seabourn Ovation Övriga danska hamnar Övriga danska hamnar Oceankaj  X
10.09.2022 08:00 10.09.2022 18:00 AIDAluna Oslo Kiel Langelinie 
10.09.2022 09:00 10.09.2022 18:00 MSC Poesia Stockholm Warnemunde Oceankaj  X
10.09.2022 10:00 10.09.2022 18:00 Costa Diadema Kiel Kristiansand Oceankaj  X
10.09.2022 13:00 10.09.2022 20:00 AIDAmar Visby Warnemunde Langelinie 

Ankomst            Afgang         Skib        Fra                      Til Kaj         *Turnaround 
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*Turn-around-anløb med x-anmærkning i tabellen, giver mange opgaver til taxi og bus, fordi passager bliver landsat og mange nye passagerer hentes på de københavnske hoteller.



Der vanker ekstraudgifter til 

buskørsel og flextrafik hos FynBus 

på henholdsvis 33,5 mio. kr. og 

ca. 8 mio. kr., hvis det nuværende 

indeks pr. juni 2022 vil være 

gældende i hele 2022.

Alle FynBus’ kontrakter vedr. 

bus- og flexkørsel indeksreguleres. 

Det seneste år er der set en stig-

ning i omkostningsindekserne, 

som påvirker entreprenøromkost-

ningerne væsentligt. 

Kontrakter vedr. buskørsel 

omkostningsreguleres ved hver 

månedlig afregning. På nu-

værende tidspunkt anvendes 

et dieselomkostningsindeks, 

el-omkostningsindeks samt 

HVO-omkostningsindeks.

Kontrakter vedr. flexkørsel regu-

leres årligt efter kontraktens første 

år, enten pr. marts eller pr. august.

I forhold til det vedtagne budget 

2022, baseret på indekset i juli 

2021, har det stigende omkost-

ningsindeks betydet, at forventnin-

ger til omkostninger til buskørsel 

øges med ca. 33,5 mio. kr. og 

ved flextrafik (inkl. siddende 

patientbefordring) med ca. 8 mio. 

kr., hvis det nuværende indeks pr. 

juni 2022, vil være gældende i 

hele 2022.

På FynBus’ bestyrelsesmøde 

Store ekstraudgifter til 
buskørsel og flextrafik

22

den 5. april 2022 blev ekstraor-

dinær regulering af prisindekset 

som følge af stigende dieselpriser 

for kontrakter vedr. flexkørsel 

vedtaget. For maj og juni har det 

ekstraordinære dieseltillæg været 

henholdsvis 2,21 % og 2,04%.

Hvis omkostningsindekserne 

stabileres på nuværende niveau, 

vil der være tilsvarende merom-

kostning i 2023 for så vidt angår 

kontrakterne vedr. buskørsel. De 

fleste kontrakter vedr. flexkørsel 

udløber 28. februar 2023, hvoref-

ter de vil blive genudbudt.
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Vejdirektoratet er i fuld gang med 

at skifte lamperne i lygtepælene 

langs statsvejene til LED-belysning. 

De nye LED-lamper er billigere i 

drift, mere skånsomme over for 

klimaet og så giver de en bedre 

belysning end de gamle lamper.

LED-teknologien blev første 

gang taget i brug af Vejdirekto-

ratet i 2013 og siden er næsten 

10.000 LED-lamper blevet sat op 

langs det danske statsvejnet. Den 

nye belysning sparer blandt an-

det på energien og giver et bedre 

lys til gavn for trafikanterne.

I år udskiftes yderligere 

10.000 lamper til LED og i de 

kommende år vil de resterende 

8.000 lamper undergå samme 

forvandling. Det betyder, at de 

danske statsveje snart vil have 

fuld LED-belysning på nær et 

lille antal lamper, der har et helt 

særligt design.

Ingeniør Thomas Lind Hansen, 

Vejdirektoratet, siger:

Snart har Danmark LED-
belysning langs alle statsveje

”Vejbelysningen er vigtig for 

trafikanternes sikkerhed, frem-

kommelighed og tryghed. Vi skal 

derfor sikre, at vi har den bedst 

mulige belysning – både hvad 

angår lysets kvalitet og bæredyg-

tighed. Det, vi gør her, er smart 

på mange måder. For det første 

bruger de nye lamper omring 65 

procent mindre energi end de 

gamle. For det andet holder LED-

lyskilderne i omkring 25 år, hvor 

de gamle lyskilder skulle udskiftes 

hvert sjette år. Vi sparer altså 

penge både på den daglige drift 

og i det lange løb. Og så er det jo 

i den grad en gevinst i forhold til 

at reducere CO2-udledningen".

På grund af de stigende energi-

priser vil de nye LED-lamper tjene 

sig selv hurtigere hjem end

først antaget. I 2019 blev tilbage-

betalingstiden for projektet bereg-

net til 12 år, men tager man ud-

gangspunkt i de nuværende el-

priser, der er omkring én krone hø-

jere per kWh, vil der allerede være 

overskud på kontoen efter otte år.

Mange fordele
Trafikanter vil opleve, at lyset fra 

de nye LED-lamper er mere hvidt, 

hvor de gamle med damplyskil-

der typisk havde et gulligt skær. 

LED-lamperne er desuden bedre 

til at gengive farver på trafikanter 

og køretøjer.

I modsætning til de gamle lys-

kilder indeholder LED-lyskilderne 

ikke giftige tungmetaller såsom 

kviksølv, og det er godt for mil-

jøet. Men en af de største fordele 

ved de 18.000 nye LED-lamper 

får man at se på energiregningen.

Ingeniør Thomas Lind Hansen, 

Vejdirektoratet, siger:

”Vi har faktisk en forventning 

om, at vi kommer til at kunne 

reducere energiforbruget med 

5.400 MWh om året. Det svarer 

faktisk til det samlede energifor-

brug i cirka 1.200 parcelhuse. 

Når vi er fuldt udrullet, så giver 

det en CO2-besparelse til gavn 

for klimaet på omkring 800 ton 

om året”.

Opgaven med at køre ud og 

montere nye lamper var tidligere 

på året i udbud, hvor opgaven 

blev tildelt virksomhederne Cite-

lum Denmark, Bravida Danmark, 

Verdo Teknik og Andel Lumen. I 

alt er der skrevet kontrakter for 

cirka 30 millioner kroner.

De nye, energibesparende 

LED-lamper bliver sat op langs 

statens motorveje, rundkørsler, 

signalregulerede kryds og hoved-

veje i byer i hele landet.

Trafikanter vil opleve, at lyset fra de nye LED-lamper er mere hvidt, end 
de er vant til. De gamle lys havde et gulligt skær. Foto: Verdo.
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Rundt omkring.....

2 styrt med trappelifter i Helsingør 
 
I Helsingør er der ifølge Helsingør Dagblad både i maj 
og juni måned sket styrt med trappelifter, hvor ældre 
patienter er faldet ned af trapper. I det ene tilfælde fik 
en ældre kvinde brud på armen, mens en 86-årig mand i 
kørestol slap noget heldigere fra faldet.

Faldene skete bl.a. fordi chaufføren efter kun et par 
trin fra en 1.sal ikke kunne holde trappeliften. De ældre 
mennesker faldt forover med trappeliften over sig. Den 
ældre mand fik tillige kørestolen over sig og kunne først 
hjælpes op igen efter at chaufføren havde tilkaldt en kol-
lega.

I begge tilfælde var det chauffører fra HB-Care, der 
ikke fik håndteret opgaven forsvarligt.

Helsingør Dagblad havde på grund af ferieafvikling 
forgæves forsøgt at få en kommentar fra HB-Care.

Politiets nye lasermåler rækker 
mere end 1.000 meter
Ifølge TV2 Øst har Færdselspolitiet fået et nyt våben til 
at bekæmpe fartsyndere. Hidtil har det som regel været 
muligt for de vågne fartsyndere at spotte politiet inden 
for de 400 meter, som deres laserudstyr måtte måle 
med. Den afstand er nu med en ny lasermåler forøget til 
mere end 1.000 meter.

Dermed er det blevet meget sværere at få øje på be-
tjentene, når de arbejder med monterede linser på det 
nye apparat, der nærmest minder om en kikkert.

Den nye måler hedder Truspeed og virker endvidere - 
som endnu en nyhed, også i regnvejr.

Chauffører i Skånetrafikken parate 
til at køre i nederdele på grund af 
varmen
Ifølge SVT er buschauffører i Skånetrafikken i Helsing-
borg er parate til at hoppe i nederdele på grund af var-
men. Det sker i trotest med, at de ikke må køre i shorts.

Skånetrafikkens retningslinjer for uniformering er ret 
klare; shorts er ikke tilladt for mænd, men det er deri-
mod nederdele til damerne, som dermed har nemmere 
ved at klare varmen på de hotteste dage.

Flere mandlige chauffører protesterer og får opbak-
ning fra deres fagforening, som kalder det diskrimine-
rende.
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Nordjyllands Trafikselskab (NT) og 

Molslinjens buskoncept, Kombar-

do Expressen, er gået sammen 

i et unikt billetsamarbejde. Det 

betyder, at rejsende med Kom-

bardo Expressen kan købe en 

Kombardo Expressen i 
nordjysk billetsamarbejde

tillægsbillet, som åbner for rejser i 

hele Nordjylland.

Eksempelvis kan nordjyderne 

komme hele vejen fra Skagen til 

København fra bare 144 kroner.

Det unikke samarbejde mel-

lem det offentlige trafikselskab og 

den private busoperatør testes i 

resten af 2022.

”I NT arbejder vi konsekvent 

på at øge mobiliteten for de 

600.000 nordjyder. Samarbejdet 

med Kombardo Expressen er et 

godt supplement til vores øvrige 

mobilitetspartnere og endnu et 

skridt på rejsen til at arbejde mere 

kommercielt med den kollektive 

trafik”, siger Salgs- og Kundechef 

hos NT, Mette Henriksen.

Samarbejdet giver alle rej-

sende med Kombardo Expres-

sen mulighed for at købe en 

tillægsbillet til 35 kroner. Med 

den i hånden kan en gæst med 

Kombardo Expressen tage alle 

NT’s expresbusser og tog.

Kombardo Expressen køres af 

Herning Turist og begyndte som 

en hurtigrute med Molslinjens 

færger over Kattegat mellem 

Aarhus og København. Siden 

er bussens rutenetværk vokset 

betragteligt til mere end 100 ruter 

nationalt. 


