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Dantaxis opkøb af HB-Care
skaber nye muligheder

Cabonline vil kickstarte 
branchen efter corona 
med lav pladsleje

Havneprojekt på Tårs
- vigtig for den kollektive 
trafik



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 

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

Nykredit Leasing A/S
Postboks 20, Gladsaxevej 363, 2., DK - 2860 Søborg
Tlf. 70 20 95 50 - fax 70 20 95 60
nykreditleasing@nykredit.dk
www.nykreditleasing.dk

FORENINGER/FAG.ORG.

Arbejdsgiverforeningen 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

EUC Sjælland i Køge
Taxikurser på AMU-vilkår
Tlf. 25 23 57 64 - E-mail: bero@eucsj.dk

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

Vognmmandsspecialisterne ApS 
Islandsvej 5, 7100 Vejle 
BUS & GODS vognmandskurser
www.blivvognmand.dk -tlf. 2234 0500 

MERCEDES SERVICE/PLADE

Gørløse Auto Import ApS
Hovedvejen 7 - 11, 3330 Gørløse 
Tlf.: 48217878 - Fax 48277525
www. autoimport.dk
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Det lykkedes som bekendt ikke 

at gøre den nuværende formand 

i TAXA 4x35, Palle Christensen, 

valgbar som formandskandidat i 

Sammenslutningen TAXA 4x35 

for yderligere en 2-årig periode.

Erfarne kandidater til formands-
posten i Sammenslutningen 
TAXA 4x35

Palle Christensen falder dermed for 

8-års reglen i TAXA og kan ikke 

genopstille på den forestående 

ordinære generalforsamling i maj 

måned. 

Tre nye kandidater har meldt 

sig og det er Muhammad Aslam, 

Michael Dreisig og Claus Vallentin.

Både Muhammad Aslam og 

Michael Dreisig har en baggrund 

som bestyrelsesmedlemmer 

igennem en årrække i Sammen-

slutningen TAXA 4x35. Begge har 

været vognmænd i TAXA 4x35 i 

mere end 25 år.

Michael Dreisig blev vognmand  

i 1993 og er kendt af mange 

mennesker i branchen. Han har 

siddet i bestyrelsen i Sammen-

slutningen TAXA 4x35 ad flere 

omgange og senest i 2019, hvor 

han valgte at trække sig for at 

åbne en plads for Henrik Nielsen, 

den tidligere direktør i TAXAMOTOR, 

som var blevet valgt til bestyrel-

sen som suppleant. 

“Jeg havde set det komme, at

Palle Christensen i år måske ikke 

kunne opnå genvalg og at vi ville

komme i en situation, hvor det 

ville være svært at mønstre kan-

didater til formandsposten. Vores 

vedtægter siger, at ingen kan være

medlem af bestyrelsen i mere 

end maksimalt otte år. Det bety-

der for mig, at jeg kan være for-

mand i to år”, fortæller Michael 

Dreisig, som i en årrække redige-

rede TAXAs interne månedsblad. 

I dag kører Michael Dreisig alene 

på sin bil: 

“Det var en alvorlig situation, vi 

havnede i med at overholde en 

ny overenskomst samtidig med, 

at omsætningen styrtdykkede 

på grund af coronaen. Derfor 

har jeg ikke længere en chauffør 

ansat. Det er en sølle branche, vi 

er i lige nu og det gør det svært 

for vognmænd med ansatte 

og endnu sværere for de store 

vognmænd med mange ansatte”, 

understreger Michael Dreisig.

Muhammad Aslam startede 

som chauffør i TAXA 4x35 sidst i 

firserne og blev selvstændig vogn-

mand i 1995. En overgang havde 

Muhammad Aslam tre tilladelser 

og en del chauffører ansat, men 

kører i dag vognmandsforretnin-

gen med kun en enkelt bil.

fortsættes næste side

TAXA 4x35

Michael Dreisig
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Han har ligesom Michael Dreisig 

været valgt til bestyrelsen over 

flere omgange og har lidt mere 

end et år tilbage til bestyrelsesar-

bejde inden han også falder for 

8-års reglen.

“Jeg tænker, at det er vigtigt, at 

det er en kandidat fra bestyrelsen, 

der bliver valgt til formand. Ikke 

mindst fordi vi har ansat en ny 

direktør fra 1. maj 2021 og den 

nye direktør skal sættes ind i de 

mange forretningsgange, der er

i TAXA 4x35. Jeg vil som nuvæ-

rende bestyrelsesmedlem kunne

svare på alle spørgsmål om histo- 

rik og hjælpe den nye direktør 

godt på vej”, understreger Mu-

hammad Aslam, som tidligere har 

været næstformand i TAXA 4x35. 

Han kender derfor forretningsgan-

gen i selskabet og har også en 

fortid som kommunalbestyrelses-

medlem i Københavns Borgerre-

præsentation fra 2010 til 2013.

Muhammad Aslam har i en 

længere periode og er stadig for-

mand for beboerforeningen Mjøl-

nerparken i Københavns Nørrebro 

kvarter.

Claus Vallentin stiller op til be-

styrelsen som både formandskan-

didat og bestyrelsesmedlem. Han 

kommer oprindeligt fra Dantaxi, 

hvor han har kørt på deltid i mange 

år, inden han i 2018 kom til TAXA 

4x35 og blev vognmand på fuld 

tid. 

Claus Vallentin er uddannet 

som økonom og har erfaring med 

strategi og ledelse og har været 

beskæftiget en del år i medicinal-

branchen.

“Erhvervsmæssigt har jeg pri-

mært min erfaring fra ledelses-jobs 

i medicinalbranchen i Pharmacia, 

som i dag er opkøbt af Pfizer. Jeg 

har også været adm. direktør for 

Wonderful Copenhagen A/S og 

har forretningsmæssigt været på 

6 kontinenter i 105 lande, her-

under 37 stater i USA, sideløben-

de med i perioder at være aktiv på 

taximarkedet siden studietiden. 

Hertil kommer en lang under-

visningserfaring fra Handelsgym-

nasier, CBS, Syddansk Universitet 

og Taxiskolen / Hovedstadens 

Service Akademi med undervis-

ning i adfærdsteori, kommunikati-

on og konfliktløsning”, skriver Claus 

Vallentin i sin officielle profilering til 

valget til formandsposten. 

Han skriver videre, at det er 

hans ambition sammen med 

øvrig bestyrelse, ledelse, internt 

fortsættes næste side

TAXA 4x35

Muhammad Aslam

Claus Vallentin
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ansatte, chauffører og ikke mindst 

vognmænd at motivere til og 

fremme TAXA 4x35s business, 

strategier og position med respekt 

for vores status og fundament 

som en demokratisk og vogn-

mandsejet forening. Og han 

mener også, det er er essentielt 

for den fremadrettede business, 

at TAXA 4x35 markerer sig for-

delagtigt eksternt i branchesam-

menhænge via bl.a. PR i både 

TV/Radio, trykte medier og via 

elektroniske og sociale media.

Generalforsamling den 27. 
maj
Sammenslutningen TAXA 4x35 

afholder ifølge vedtægterne ordi-

nær generalforsamling hvert år i 

maj måned. I år har bestyrelsen 

valgt at afholde generalforsamlin-

gen torsdag den 27. maj kl. 11.

Valg til formandsposten går 

over to runder, hvis vel at mærke 

ingen af kandidaterne opnår mere 

end 50 procent af stemmerne. 

De to kandidater, der får flest 

stemmer, går videre til anden 

runde for at undgå stemmespild.

Ud over de tre formandskandi-

dater er der opstillet 15 personer 

til to måske tre bestyrelsesposter 

- alt efter om det nuværende 

bestyrelsesmedlem, Muhammad 

Aslam, vinder formandsvalget.

Slutafregning af 
lønkompensation
Virksomheder, som har fået løn-

kompensation i hele eller dele af 

perioden mellem den 9. marts 

2020 og den 29. august 2020, 

har fået kompensationen udbetalt 

på baggrund af oplysninger om 

forventningen til den periode, der 

er søgt kompensation for. Derfor 

skal der nu indberettes oplysnin-

ger om de faktiske forhold i peri-

oden, så erhvervsstyrelsen kan 

beregne det endelige kompen-

sationsbeløb, virksomhederne er 

berettiget til. Fristen er 30. juni 

2021.

Alle kompensationsordninger 

afregnes hver for sig og for af-

grænsede perioder. Hvis virksom-

heden også har søgt kompensa-

tion for senere perioder eller fra 

andre kompensationsordninger, 

skriver styrelsen særskilt, når det 

er tid til slutafregning af disse.

Revisorbistand
Virksomheden skal som udgangs-

punkt ikke have bistand fra en re-

visor i forbindelse med slutafreg-

ning af lønkompensation. Dette 

gælder også, hvis virksomheden 

tidligere har fået besked om at 

skulle bruge revisor. Erhvervssty-

relsen kan dog kræve, at virksom-

heden anvender en revisor, hvis 

det vurderes nødvendigt senere 

under slutafregningen.

Sådan forløber 
slutafregningen
Hent kompensationsopgørelsen 

over de ansatte, der er udbetalt 

lønkompensation for, i virksomhe-

dens digitale postkasse.

Find frem til den faktiske løn-

udgift og beskæftigelsesgrad samt 

start- og slutdato for hjemsendel-

sen af de ansatte, som virksom-

heden har modtaget kompensa-

tion for. Virksomheder kan senere 

blive bedt om at indsende doku-

mentation i form af lønsedler og 

kontrakter mv.

Indberet til slutafregning 
på Virk.dk/slutafregning_
loen_9marts
Erhvervsstyrelsen beregner, om 

der er udbetalt korrekt lønkom-

pensation, om der skal tilbage-

betales eller udbetales yderligere 

kompensation. Det endelige 

beløb vil fremgå af den slutaf-

regning, som styrelsen sender til 

virksomhedens digitale postkasse.

Har du brug for hjælp?

På Virk.dk/slutafregning_loen_

9marts_vejledning findes der 

detaljeret vejledning og svar på 

ofte stillede spørgsmål. Der kan 

bl.a. findes vejledning, der trin for 

trin viser, hvordan virksomheden 

gennemfører en indberetning i 

den digitale løsning.

Erhvervsstyrelsens hotline 

træffes på telefon 7220 0034.
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Skift til Taxi 4x27 og kend din 
pladsleje helt frem til 2025!

Endorsed by Cabonline

For de vognmænd, der skriver kontrakt med Cabonline/4x27 til start 
senest 1. januar 2022 kan man få følgende betingelser:

*ABC markedsføringsbidraget er en aftale med Vognmandsforening om solidarisk betaling af feks. bonus til 
hoteller og lign. Bidraget reguleres i samarbejde med vognmandsforeningen og kan kun anvendes efter aftale 
med vognmandsforeningen. Bidraget betyder, at vi ikke opkræver det “kick back” vi ofte er nødt til at give visse 
kunder, som feks. hoteller, restauranter og lign. men opkræver dem solidarisk hos alle vognmænd.

Tilbud til vognmænd:

Fra dd og frem til 31.12.2024

a. Fast pladslejebidrag på kr. 750/uge. Prisen ligger fast indtil 31.12.2024!
b. Variabelt pladslejebidrag på 2,95% af omsætningen.
c. 2 kr. pr tur i ABC-markedsføringsbidrag *

Både det faste og det variable pladslejebidrag ligger fast indtil 31.12.2024!

Ved hurtig underskrift får du yderligere intro-rabat på kr. 250,- pr. uge frem til og med marts 2022, 
hvis du kører nul-emissions bil!

› Er du ny vognmand forudsætter tilbuddet at du sætter en nul-emissionsbil på gaden. 
› Er du eksisterende vognmand (tidl. med grøn plade), kan du fortsætte i din nuværende bil, men 
 kun indtil 36 måneder efter første indregistrering, herefter skal den skiftes til en 0-emissions bil.
› Cabonline stiller taxiudstyr til rådighed for vognmanden, der selv betaler for montering/foliering. 
› Cabonline kan hjælpe med kontakt til relevante samarbejdspartnere, der kan finansiere vogn-
 mandens nye bil mm.
› Binding: 12 måneder, hvorefter der kan siges op med 6 måneders varsel.

Kontakt salgschef, Per Hansen på mobil 21 25 13 32 eller mail til 
per.hansen@cabonline.com, så du kan komme i gang.



Vi køber din taxa uden afgift  

Kontant afregning 
- afhentning over hele landet

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

bilbud.dk

bilbud.dk

Vi køber din brugte taxi
- allerede i dag

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

Vi mangler biler

Hurtig handel
Gratis, uforpligtende og professionel vurdering

- En del af taxabud.dk
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Renere luft, lavere CO2-udledning 

og mindre støj. Der er mange for-

dele for både københavnerne og 

klimaet, hvis antallet af diesel- og 

benzinbiler i byen kan barberes 

ned. 

Københavns Kommune er nu 

parat med en model for, hvordan 

Københavns Kommune 
vil fra 2023 teste nul-
emissionszoner

Model for de første byområder fri for benzin- og dieselbiler 

man fra 2023 kan teste nulemis-

sionszoner - altså byområder, 

hvor benzin- og dieselbiler ikke 

må køre ind. Zonerne har længe 

været et stort ønske hos over-

borgmester Lars Weiss (S) og 

teknik- miljøborgmester Ninna 

Hedeager Olsen (Ø).

”Vi skal have skruet kraftigt ned 

for bilosen i København. Og det 

vil være et stort skridt i den rigtige 

retning, hvis vi helt kan forbyde 

diesel- og benzinbiler i fx Middel-

alderbyen eller områder, hvor der 

færdes mange børn. Jeg håber, 

Christiansborg vil hjælpe os med 

at fjerne de sidste juridiske stop-

klodser, så vi for alvor kan få sat 

skub i den grønne omstilling af 

biltrafikken”, siger Lars Weiss (S).

Ninna Hedeager Olsen (Ø) 

udtaler:

”Vi må og skal simpelthen 

have nedbragt forureningen fra

biler, hvis vi skal i mål med vores

ambitioner om at blive en klima-

neutral by i 2025. Og vi skal også 

være en sund by, hvor køben-

havnerne kan trække vejret uden 

at frygte for at dø for tidligt af 

luftforurening. Med konceptet 

for nulemissionszoner viser vi en 

enkel og fleksibel vej til at få bugt 

med bilosen og det håber jeg, at 

regeringen vil tage godt mod”.

Modellen er udarbejdet som 

en opfølgning på den klimasam-

arbejdsaftale, som Københavns 

Kommune og regeringen indgik 

sidste sommer. Modellen peger 

på, at man bør teste tre typer af 

nulemissionszoner, som gradvist 

kan udvides geografisk og til at 

omfatte flere typer af køretøjer.

Konkret foreslås en central 

nulemissionszone i Middelalder-

byen med fokus på personbiler. 

Derudover en zone med fokus 

på varelevering samt en mindre 

zone i et område med mange 

daginstitutioner, hvor alle biltyper 

vil være omfattet af et forbud 

mod at køre på diesel og benzin.

Kommunen er i dialog med 

Miljøministeriet og Transport-

ministeriet med henblik på den 

lovændring, der skal til, for at 

nulemissionszonerne kan reali-

seres. 
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BUS

Salg: Jylland & Fyn
Leif Brændekilde 
Tlf. +45 4035 9308
lb@busimport.dk

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

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

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

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. 
Den første demo bil ventes klar sidst i april.

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.

Vidtrækkende GRØN nyhed

Vi glæder os til at præsentere den for jer. I vil løbende kunne se mere om bussen på vores Facebook side.



Historien om Kolding Taxa 
- 25 spændende år for Jan Quvang

Jan Quvang, er i dag kørelærer på fuld tid og har overdraget sine to sidste taxabiler til sin søn Daniel, 
som er blevet vognmand under Kolding Taxa.

fortsættes næste side

Efter 25 år i taxi- og limousine-

branchen har nu tidligere taxa-

vognmand i Lunderskov og Kol-

ding, Jan Quvang, skiftet branche 

og nedsat sig som kørelærer.

Jan Quvang kan dog se tibage 

på en tid med rigtig mange spæn-

dende udfordringer. Han var i alle 

årene med, hvor der skete noget 

og sad med ved bordet i mange 

bestyrelser, hvor han repræsente-

rede Kolding-vognmændene.

Jan Quvang startede som 

taxachauffør i 1990 i Kolding Taxa 

og blev vognmand samme sted i 

1996 og efter knap et par år fik 

han to bevillinger i nabokommu-

nen, Lunderskov, og startede 

Lunderskov Taxa, som han kørte 

sideløbende med vognmands-

forretningen i Kolding Taxa. I 

årene frem mod år 2000 fik Jan 

Quvang yderligere en bevilling 

i Lunderskov og to i Kolding og 

kom op på i alt seks bevillinger 

- 3 i hver kommune og 10-12 

ansatte chauffører.

Personligt trappede Jan Quvang 

ned på sin egen del af kørslen og 

kastede sig i stedet over bestyrel-

sesopgaver i først Kolding Taxa:

“Fællescentralen i Kolding, hvor 

også Vejle Taxa, Middelfart Taxa, 

Fredericia Taxa og Horsens Taxa 

deltog, var gået konkurs et par år 

efter, at det nye selskab, Krone 

Taxi i Kolding var blevet en rea-

litet, men jeg valgte at fortsætte 

i Kolding Taxa og sammen med 

nogle kolleger etablerede vi i 

2006 et ApS og købte ejendom-

men på Ambolten i Kolding af 

boet efter Fællescentralen. 

Herfra var der to selskaber i 

Kolding i ca. 15 år, indtil TAXA 

4x35 rykkede ind i Kolding i 2012 

og overtog begge selskaber. Vi 

nåede dog i Kolding Taxa at blive 

tilsluttet Aarhus Taxa i en periode 

på fem år, hvor jeg deltog i be-

styrelsesarbejdet. Dengang var 

Søren Hübertz Thomsen formand 

for Aarhus Taxa. Det må have 

været omkring 2007”, erindrer 

Jan Quvang og fortsætter: 

“Sideløbende havde jeg en del 

spændende oplevelser. Først som 

bestyrelsesmedlem og senere 

formand i tre år for VAP - Vejle 

Amts Patientbefordring, fra 2006 
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Kom og gør en god handel!

Bent Donner
Ålekistevej 150 • 2720 Vanløse • tlf. 2814 3333 • Bent@donners.dk

Storvogne og taxiudstyr 
sælges 

Mercedes-Benz:
» 5 stk. Mercedes-Benz, Vito Pro XL, årg. 2018 og 2019
     20% i udbetaling, rentefri finansiering tilbydes.

Spar 50% på:
» Kameraudstyr
» Printerruller
» Karosseridele til Mercedes-Benz Vito (skærme, døre mm)
» Dæk og fælge 
» Måtter til Mercedes-Benz 212

Alle biler er velholdte, kørt få km. og står som nye.

til 2009, hvorefter Kommunal-

reformen med et nyt Region 

Syddanmark gjorde, at VAP skulle 

sammenlægges med både Ribe 

Amts Patientbefordring og Søn-

derjyllands Patientbefordring. Jeg 

stillede op til formandsposten for 

den nye sammenslutning, Sydjysk 

Patientbefordring, men tabte til 

Ove Blom fra Varde Taxa. 

Det blev også til en kort peri-

ode som bestyrelsesmedlem i 

Arbejdsgiverforeningen ATD un-

der Dansk Industri i 2010-2011, 

hvor John Lindbom var formand. 

Her deltog jeg bl.a. sammen med 

Kjeld Pedersen fra Horsens Taxa”, 

fortæller Jan Quvang. 

Kort efter kommunalreformen 

i 2007 blev det muligt for Jan 

Quvang at lægge bevillingerne fra 

den daværende Lunderskov Kom-

mune ind under Kolding Taxa.

“Jeg fik mine biler fra Lunder-

skov Taxa tilsluttet Kolding Taxa, 

men stadig som landtaxaer. Det 

samme gjorde mine kolleger, Tom-

my Pedersen fra Vamdrup Taxa og 

Holger Larsen fra Christiansfeld 

Taxi. Det gav dog nogle interne 

problemer, fordi vi havde vore 

egne kunder med. Jeg havde 

nogle firmaer i Lunderskov, som 

jeg servicerede. 

Løsningen blev for mig at søge 

først en enkelt limousinetilladelse 

og senere en limousinetilladelse 

mere under Kolding Kommune til 

fordel for to af taxabevillingerne. 

Herfra kørte jeg med fire taxaer 

og to limousiner, men valgte at 

forlade mine bestyrelsesposter, 

da det ikke harmonerede med at 

have limousiner samtidig med, 

at jeg politisk repræsenterede 

taxiområdet. Jeg nåede dog i en 

kortere periode, at sidde med i 

bestyrelsen efter sammenlægnin-

gen af Krone Taxi og Kolding Taxa 

under TAXA 4x35, bl.a. sammen 

med min kollega og gode ven fra 

Kolding Taxa, Peter Juhl Olesen.

I dag er oplevelserne med 

Kolding Taxa en spændende hi-

storie at huske tilbage på for Jan 

Quvang. De senere års virke med 

limousineforretningen, satte coro-

naen en stopper for. Jan Quvang 

er i dag kørelærer på fuld tid og 

de tidligere kolleger i Kolding Taxa 

er nu på 3. år tilsluttet Taxa Syd i 

Odense. Sideløbende med taxa- 

og limousineforretningen var Jan 

Quvang i to perioder fra 2010 til 

2017 en del af Kolding Byråd - 

valgt for Venstre. 

“Det har for mig været spæn-

dene og givtigt og en rigtig god 

periode af mit liv med - især sam-

arbejdet i Kolding Taxa, hvor Peter 

Juul Olesen og jeg var frontfigu-

rerne. Vores samarbejde med Aar-

hus Taxa og min tid som formand 

for Vejle Amt Patientbefordring 

husker jeg tilbage på som nogle 

fanatiske år”, slutter Jan Quvang, 

der nu har overdraget sine to 

sidste taxabiler til sin søn Daniel, 

som er blevet vognmand under 

Kolding Taxa.

Vogne fra Kolding Taxa holder i kø ved Kolding Station, mens de 
stadig havde tilhørsforhold til TAXA 4x35
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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.



Med købet af HB-Care tager Dan-

taxi et vigtigt skridt fra at være en 

taxivirksomhed i mere traditionel 

Dantaxis opkøb af HB-Care 
skaber helt nye muligheder i 
taxibranchen

forstand, til at blive en mobilitets-

virksomhed med flere produkter 

på hylderne end taxikørsel. Om 

baggrunden for købet forklarer 

CEO i Dantaxi, Carsten Aastrup:

"Dantaxi ønsker at styrke sin 

position i et hastigt forandrende 

persontransporterhverv. Med kø-

bet vil vi stå stærkt på det vigtige 

marked indenfor specialiseret 

rutetransport til institutioner. Her 

er HB-Care i dag markedsleder og 

det er et område, vi ser et stort 

potentiale i".

HB-Care og Dantaxi fortsætter 

indledningsvist som to selvstæn-

dige enheder. De to virksomheds-

ledelser vil sammen afsøge alle 

relevante samarbejdsmuligheder. 

Carsten Aastrup fortæller videre:

”En optimeret udnyttelse af de 

to virksomheders nationale bilflå-

der på samlet set næsten 2.300 

køretøjer styrker vores nuværende 

konkurrenceposition betydeligt 

samt være til gavn for kunderne. 

Et stadigt tættere samarbejde vil 

Danmarks største taxi-
selskab, Dantaxi, har 
købt transportudbyde-
ren HB-Care. Det bety-
der et skifte for Dantaxi 
fra taxivirksomhed til 
mobilitetsvirksomhed. 
Med handlen får Dan-
taxi adgang til helt nye 
strategiske områder 
indenfor visiteret spe-
cialkørsel, hvor HB-Care 
er markedsledende.

fortsættes næste side

I Dantaxis hovedkontor i Bagsværd ved 
København forsætter Dantaxi foreløbig som 
en selvstændig enhed. De to virksomhedsle-
delser vil dog sammen afsøge alle relevante 
samarbejdsmuligheder.

"En optimeret udnyttelse af de to virksomheders nationale bilflåder på samlet set næsten 2.300 køretøjer styrker vores nuværende 
konkurrenceposition betydeligt samt være til gavn for kunderne", udtaler CEO i Dantaxi, Carsten Aastrup.
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endvidere føre til strategiske og 

driftsmæssige synergier inden for 

uddannelse, service samt grøn 

omstilling”.

En langsigtet investering
Købet af HB-Care er en langsigtet 

investering, men ifølge Carsten 

Aastrup er det mere end det. For 

med købet følger et stort sam-

fundsansvar:

"De to virksomheder deler 

langt hen ad vejen det samme 

værdisæt. De er begge vigtige led 

i den kollektive transport ved at 

hjælpe udsatte grupper i samfun-

det med at bryde deres isolation. 

Kunderne i HB-Care anser selska-

bets kørsel som helt nødvendig 

transport, der muliggør, at de kan 

håndtere de daglige behov og 

udfordringer. Det er en meget 

vigtig opgave og vi skal sikre, at 

kunderne fortsat vil møde den 

sikkerhed og tryghed, de kender 

og sætter pris på", slutter Carsten 

Aastrup.

Købet er betinget af myndig-

hedernes godkendelse. Parterne 

har aftalt ikke at oplyse prisen.

Om Dantaxi
Dantaxi er resultatet af en storfu-

sion i taxibranchen i januar 2017, 

hvor selskabet blev Danmarks 

største af sin art. Selskabet tilby-

der i dag taxikørsel i 75 af Dan-

marks 98 kommuner. I alt er cirka 

1.900 taxier tilknyttet selskabet, 

hvoraf ca. 200 er el-taxier.

Dantaxi er en del af Greenfleet 

A/S, der ejes af den tysk-svenske 

kapitalfond Triton.

Om HB-Care
HB-Care har en af Danmarks 

mest moderne minibusflåder på 

over 400 minibusser. Selskabet 

har mere end 30 års erfaring 

med fokus på at levere en sikker 

transport. 

HB-Care befordrer bl.a. han-

dicappede borgere til skoler og 

aktivitetscentre, ældre borgere til 

genoptræning og dagcentre, samt 

skole- og børnehavebørn med 

særlige transportbehov. Selska-

bet har indtil salget være ejet af 

kapitalfonden CataCap.

Folketinget har den 29. april 1. 

behandlet et beslutningsforslag 

fra Dansk Folkeparti, der pålæg-

ger regeringen inden den 1. juni 

2021 at undersøge mulighederne 

for en bedre færgebetjening af 

Bornholm med direkte daglig 

forbindelse med en hurtigfærge 

mellem Rønne og København/

hovedstadsområdet.

Forslaget kommer efter at 

Sverige i vinters lukkede græn-

serne til Danmark som en del 

af Sveriges coronarestriktioner. 

Det besværliggjorde rejsemulig-

hederne for danskere til og fra 

Dansk Folkeparti 
vil sejle direkte 
fra København 
til Rønne med 
hurtigfærge

Bornholm, der benytter sig af 

den dansk-svenske rute mellem 

Rønne og Ystad.

Forslaget er nu henvist til 

behandling i Transportudvalget og 

der er endnu ikke fastsat datoer 

for 2. og 3. behandling i Folke-

tinget.
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Cabonline vil kickstarte branchen 
efter corona med lav pladsleje i 
tre år

De danske taxivognmænd er det 

seneste år blevet ramt hårdt på 

indtjeningen. Udviklingen var fak-

tisk allerede i gang før Corona, 

hvor antallet af biler i København 

eksploderede med den nye taxilov. 

Overgangsordningen oversvømme-

de København med taxitilladelser.

Derfor var det en svækket og 

forsvarsløs branche, der blev ramt 

af Corona-epidemiens nedlukning 

med tomme hoteller, hjemsen-

delse af ansatte og et nedlukket 

by- og natteliv. Fly holdt stille på 

rad og række i lufthavne verden 

over og de mennesketomme kø-

benhavnske gader lignede en scene 

fra en post-apokalyptisk film.

Desværre har mange vogn-

mænd også måttet give op og er 

gået konkurs, på pension eller slet 

og ret bare stoppet.

Kend dine omkostninger 
de næste tre år
Men når turisterne igen vender 

tilbage og folk igen kan og vil 

kunne mødes til andet end over-

fladiske zoom-møder og virtuelle 

fredagsbarer, vil taxibranchen 

igen stå klar. Og hos Taxi 4x27 

vil man være med til at kickstarte 

branchen igen. Det skal ske med 

et tilbud om fast, lav pladsleje i 

de næste tre år til alle nye vogn-

mænd.

”Målet er at sikre taxierhver-

vet og at lysten og modet til at 

blive taxivognmand eller chauffør 

kommer tilbage. Derfor har vil 

valgt at se langt frem i tiden med 

et tilbud til nye og eksisterende 

fortsættes næste side

Cabonline tager konsekvensen af 

Covid-19 med et tilbud til alle nye 

vognmænd, hvor pladslejen er 

kendt helt frem til 31.12.2024.

Trods genåbningen er situatio-

nen i taxibranchen stadig mørk. 
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vognmænd, der vil kende deres 

omkostninger til kørselskontoret 

frem til og med 2024”, siger 

Thomas RB Petersen, admini-

strerende direktør hos Cabonline 

Denmark, der ejer Taxi 4x27.

”Vi kan se, at taxivognmænd 

i alle selskaber i hele landet er 

hårdt presset på indtjeningen. 

Hvis vognmændene skal over-

leve, er branchen også nødt til at 

se på omkostninger ved at køre i 

det enkelte kørsels- eller bestil-

lingskontor”.

”Det er ikke bare nok at kende 

omkostningen – man skal også 

kunne betale den. Især i den 

nuværende situation med lav om-

sætning grundet corona og over-

kapacitet flere steder. Derfor har 

vi valgt at gøre pladslejen endnu 

mere omsætningsafhængig, end 

den er i dag. Det er vores måde 

at tage medansvar for situationen, 

således at vognmanden ikke skal 

tage den fulde risiko for, om der 

er nok at lave”, siger Thomas RB 

Petersen.

Lav pladsleje, lave 
afgifter og ingen skjulte 
kunderabatter
Cabonlines tilbud er relativt 

simpelt. Frem til og med 2024 vil 

pladslejen lyde på 750 kroner om 

ugen, mens den variable afgift 

kun vil være 2,95 procent. Herud-

over skal der betales to kroner 

per tur - penge, der går til direkte 

markedsføring.

”Der er tre faktorer, der gælder 

hos os. 

1)  Vi er en del af Nordens største 

taxiselskab, der tænker langsigtet. 

2.   Vi opererer ikke med skjulte 

taximeterrabatter, der forplumrer 

vognmandens overblik over sin 

omkostninger til kørselskontoret.

3.   Vi afregner ugentligt, uanset 

hvornår vi afregner med kørsels-

kunden. Det mener vi, også be-

tyder noget i en tid, hvor det kan 

være svært af få kredit i banken”, 

konkluderer Thomas RB Petersen.

Grøn profil
"Med tilbuddet om lav pladsleje 

følger et krav om, at der køres 

i en nul-emissionsbil. Det skal 

sætte yderligere skub på den 

grønne omstilling. Cabonline kan 

i den forbindelse hjælpe med at 

henvise til samarbejdspartnere, 

der kan finansiere vognmandens 

nye bil, forsikring mm.

Når vognmandens pladsleje 

ligger fast i så lang tid, kan vogn-

manden foretage investeringer i 

elbiler eller brintbiler, uden at 

frygte for at kørselskontoret skruer 

på prisen. Fra 2025 kan vi regu-

lere prisen igen, men det skal 

ske med 6 måneders varsel. Det 

er samme opsigelsesfrist, som 

vognmændene har, hvilket giver 

dem mulighed for at sige op, 

hvis de finder stigningen urimelig. 

Det giver god balance, uden at 

man er bundet i tid og evighed", 

fastslår Thomas RB Petersen.

”Det er vores håb, at nuvæ-

rende og nye vognmænd kan se 

ideen i at kende omkostningerne 

ved at køre i kørselskontor, et 

godt stykke ud i fremtiden, hvor 

vi forhåbentlig er kommet helt fri 

af konsekvenserne af Coronaen”, 

slutter Thomas RB Petersen.

Den kollektive transport skal væk 

fra fossile brændsler og det tager 

Keolis godt fat i med 65 nye 

elbusser, der skal køre i Odense, 

Glostrup, Slagelse, Korsør og 

Nykøbing Falster.

Busserne har et 422 kWh 

batteri og bliver ladet op med 

en effekt på 5,485 MW, hvilket 

er historisk høj. En bus kan lades 

op på cirka tre timer.

De første busser blev sat i 

drift i Odense den 19. april 2021. 

Herefter følger Slagelse, Glostrup, 

Korsør og Nykøbing Falster, så alle 

linjer kører på el inden somme-

ren 2021.

De nye ladedepoter til elbus-

serne etableres af E.ON i samar-

bejde med GodEnergi.
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E.ON lancerer 
fem depoter 
til rekordhurtig 
opladning af 
busser
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Konkurrencerådets godkendelse 
af Polaris køb omfatter 
17 busselskaber
Konkurrencerådet godkendte i sidste måned, at Polaris Private Equity IV K/S 

overtager busselskaberne Egons A/S, Larsenbus ApS, Papuga Bus A/S 

samt Papuga A/S - alle samlet under VIKINGBUS.

Polaris er en kapitalfond, som ved fusionen altså overtager fire 

busselskaber, heraf den største, næststørste og fjerdestørste inden for 

turistbuskørsel i Danmark. 

Efter fusionen, som følger i kølvandet på mange mindre opkøb

af de fire selskaber, vil det samlede busselskab, VIKINGBUS, ejet af 

Polaris være den klart største aktør på markedet for turistbuskørsel. 

Det dækker blandt andet over buskørsel for virksomheder, rejsebu-

reauer, offentlige myndigheder og togoperatører. 

VIKINGBUS er dermed én samlet virksomhed bestående af 17 

busselskaber.



Med en politisk aftale afsætter 

regeringen og dens støttepartier 

nu 200 millioner kroner til en 

grøn omstilling af de kommunale 

færger.

Pengene skal støtte omstil-

lingen af de kommunale færger, 

så de fremover vil udlede mindre 

CO2 og nedbringe deres andre 

emissioner. Puljen tildeles ud fra 

et princip om teknologineutra-

litet. Det vil sige, at de enkelte 

færger selv kan vælge, om de vil 

forsøge sig med batterier eller 

nye brændstoffer.

I Danske Rederier hilser man 

aftalen velkommen:

”Der er ikke en ’one size 

fits all’ for dansk færgefart. De 

danske færgeruter har hver deres 

unikke forhold som sejltid, antal-

let af daglige overfarter, tiden i 

Fremtidens kommunale færger 
skal være grønne

Millioner til grøn omstilling

havn og størrelse på færgen, der 

alt sammen er med til at afgøre, 

hvordan netop den rute bedst 

omstilles til at udlede mindre 

CO2. Derfor er det positivt, at 

de kommunale færger nu får 

mulighed for at søge penge til de 

projekter, der giver bedst mening 

for dem”, siger Jacob K. Cla-

sen, viceadm. direktør i Danske 

Rederier.

Klimapartnerskabet for Det Blå 

Danmark pegede i sin rapport til 

regeringen netop på de kom-

munale og offentligt udbudte 

færgeruter som et vigtigt redskab 

i den grønne omstilling. Erfaring 

viser nemlig, at omstilling til andre 

drivmidler kan medføre ”børne-

sygdomme”.

”Vi er glade for, at regeringen 

har lyttet til de anbefalinger, vi 

kom med gennem klimapartner-

skabet. Det er vigtigt for os at få 

erfaringer med både batteridrift 

som på El-færgen til Ærø, Ellen, 

men også erfaring med omstilling 

til forskellige grønne brændstoffer 

som for eksempel brint de steder, 

hvor batteridrift ikke er en mulig-

hed”, siger Jacob K. Clasen.

Analyse af hurtigfærger 
Der afsættes med aftalen også 

penge til en analyse af den 

grønne omstilling af hurtigfær-

gerne. Her vil der være et særligt 

fokus på Kattegatfærgerne, som 

ikke kan sejle på el på grund af 

teknologiske barrierer.

”Vi glæder os til at bidrage 

til analysen af hurtigfærgerne, 

som jo er en vigtig genvej over 

Danmark for mange danskere. 

Med de afstande og hastigheder 

er batterier ikke realistiske, så der 

er vi glade for det kommende 

arbejde med at afdække mulighe-

derne for at understøtte konver-

tering til grønne brændsler”, siger 

Jacob K. Clasen.  

Aftalen indebærer en pulje 

på 200 millioner kroner, som er 

øremærket den grønne omstil-

ling af den kommunale færgedrift 

herhjemme.

Puljen skal understøtte 

initiativer, der kan bidrage til den 

grønne omstilling af transportsek-

toren, fx el-færger, udbredelse af 

ladeinfrastruktur, omstilling af den 

tunge transport m.v.
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Vejdirektoratet fremmer 
biodiversiteten og lader græsset 
gro lidt længere

gribe alle chancer for at forbedre 

naturens vilkår. Derfor vil regerin-

gen også afsætte 150 millioner til 

at fremme biodiversitet lags vores 

veje og jernbaner”, siger transport-

minister Benny Engelbrecht.

Den mere varierede flora vil ikke 

mindst være til gavn for bierne, der 

er hårdt pressede af den ensartede 

flora herhjemme. Derudover vil det 

have stor betydning for fuglelivet, at 

der kommer flere insekter, som de 

kan spise.

”Når vi slår græsset om foråret i 

stedet for om efteråret, giver vi de 

forskellige blomstrende urter me-

get bedre mulighed for at vokse 

og brede sig, og det giver flere 

levesteder for insekter og dermed 

en mere rig natur”, siger Christina 

Steenbeck, som er biolog i Vejdi-

rektoratet.

”Det er i den forbindelse vigtigt, 

at de grønne arealer ikke bliver for 

ensartede”, siger hun.

”De skal helst være ujævne, 

have forskellige græshøjder og 

nogle steder have huller i græs-

Med et par ganske simple greb vil 

Vejdirektoratet forbedre levemulig-

hederne for insekter og blomster 

langs de danske motorveje og 

landeveje: Græsset bliver fremover 

slået på et andet tidspunkt og i en 

anden længde.

Når græsslåmaskinerne fra 2022 

tøffer afsted i vejkanterne, vil det 

være om foråret i stedet for om ef-

teråret - ligesom maskinerne vil 

have nye indstillinger for klippe-

højder.

Det kan lyde som ubetydelige 

ændringer, men faktum er, at disse 

justeringer vil give langt bedre be-

tingelser for blomster og insekter, 

fordi de trives bedst i græs af 

varierende længder.

”Vejdirektoratets nye initiativ er 

et godt og vigtigt skridt i den rigtige 

retning mod mere biodiversitet 

i Danmark. Græsarealerne langs 

statsvejene udgør cirka 35 millioner 

kvadratmeter, så selv små tiltag vil 

have en stor effekt. Biodiversiteten 

i den danske natur har længe væ-

ret udfordret og derfor skal vi 

dækket, så der er lidt bar jord til de 

planter, der har brug for det. Så det 

går ikke længere at indstille græs-

slåmaskinen til én højde og så bare 

fræse derudaf”.

Det højere græs vil ikke gå ud 

over trafiksikkerheden, fordi vej-

kanterne opdeles i to zoner, hvor 

zonen tættest på vejen klippes 

helt kort og i zonen lidt længere 

fra vejen holdes det højere.

Fokus på bæredygtighed i 
driften af vejene
Den nye praksis for græsslåning 

er en del af Vejdirektoratets store 

driftsudbud, som netop er blevet 

offentliggjort. Driftsudbuddet 

skal udvælge de virksomheder, 

der fra 2022 skal stå for den 

løbende drift af statsvejene. Det 

gælder blandt andet renholdelse, 

reparationer af asfaltbelægninger 

og skilte, drift af trafikledelsessy-

stemer og græsslåning.

“Som noget nyt fokuserer ud-

budsmaterialet på bæredygtighed, 

både i form af hvordan vi gennem-

fører driften af vores grønne arealer, 

så der skabes mere biodiversitet, 

og muligheden for at indføre CO2-

reducerende tiltag. 

Vi har stort fokus på hele spørgs-

målet om bæredygtighed, både i 

forbindelse med udbudsprocessen 

og den efterfølgende udførsel af de 

konkrete driftsopgaver. Det er vigtigt 

for os, at de store veje herhjemme 

drives og holdes i god stand på en 

måde, der harmonerer med den 

grønne omstilling”, siger Michael 

Ebbesen, områdechef for drift og 

vedligeholdelse i Vejdirektoratet. 

Langt sejt træk
Christina Steenbeck glæder sig til 

at følge nøje med i, hvordan bio-

diversiteten langs vejene udvikler 

sig de kommende år.

”Det vil være et langt, sejt træk, 

hvor vi år for år vil se flere arter 

blomstre frem. Vi vil holde øje og 

løbende følge op på, om tiltagene 

har den forventede effekt”, siger 

hun.



Midttrafik gennemfører udbud i 

tæt dialog med busselskaberne. 

Dialogen sikrer, at busselskaber-

nes forslag til en god løsning bli-

ver tænkt ind i udbuddet. Leve-

ringstiden på miljøvenlige busser 

kan være lang. Udbud skal derfor 

afsluttes cirka ét år før, de nye 

busser skal på gaden.

Den politiske beslutning forud 

for udbuddet har stor indflydelse 

på, hvor sandsynligt det er, at kom-

mune eller region får elbusser.

Funktionsleder i Midttrafiks 

afdeling for kontrakter Thomas 

Dalgaard fortæller:

"Midttrafik oplever, at prisud-

viklingen på elbusser bevæger 

sig i en retning, der ikke belaster 

kommunerne økonomisk ved en 

grøn omstilling. Samtidig bliver 

de fleste kontrakter for elbusser 

tegnet for en længere periode 

(8-12 år), hvor kontrakterne for 

dieselbusser typisk løber 6-8 år. 

Den længere bindingsperiode er 

medvirkende til, at busselskaberne 

kan give bedre priser".

Elbusser i Odder Kommune
Midttrafik har senest gennemført 

et udbud for Odder Kommune. 

Her var det politiske ønske at 

reducere CO2-udledningen gen-

nem grøn teknologi. Kommunen 

havde forud for udbuddet vedta-

get et budgetloft på 10 mio. kr. til 

indkøb af elbusser som erstatning 

for de nuværende dieselbusser til 

by- og lokalkørsel. Alternativt ville 

kommunen få ordinære diesel-

busser. Resultatet blev indkøb af 

ni elbusser, da Midttrafik fik et 

pristilbud fra Lokalbus A/S, der lå 

et stykke under budgetloftet.

MAN
Busserne er af mærket MAN, og 

har en batterikapacitet på 480 KW.

Busserne tanker 90 % grøn 

strøm fra vedvarende energikilder 

(fx vindmøller), og sparer dermed 

Odder Kommune for cirka 200 

ton CO2 årligt.

Busserne kører cirka 250 km 

per dag og bliver opladet om nat-

ten på busselskabets depot.

På dage med temperaturer 

under 5 grader bliver busserne 

opvarmet med oliefyr, der benytter 

CO2-neutral biodiesel.

Busserne er handicapvenlige 

med lav indstigning og stort flex-

areal.

Kunderne kan oplade telefoner 

og tablets gratis via USB-stik ved 

alle sæder.

Busserne har 39 faste sidde-

pladser, 3 klapsæder og 34 stå-

pladser.

Leveringstid fra underskreven 

kontrakt til levering: 7-9 måneder.

Elbusser i Herning 
Kommune
Herning Kommune besluttede 

sig allerede i 2018 for en grøn 

omstilling af bybusserne. I første 

omgang skulle drivmidlet være 

brint, der giver en markant CO2-

reduktion, men priserne viste sig 

for høje i forhold til den økono-

miske ramme i det udbud. Midt-

trafik gennemførte i 2019 et nyt 

udbud, hvor byderne frit kunne 

vælge mellem brint og el, resulte-

rede i 14 nye elbusser, der går i 

drift i sommeren 2021. Tide Bus 

vandt kontrakten.

Yutong
Busserne er af mærket Yutong.

Det koster årligt Herning Kom-

mune 27,2 millioner kroner at få 

bybuskørslen afviklet med elbus-

ser. Det svarer til det, det i dag 

koster at køre med dieselbusser.

Hver elbus har 29 siddeplad-

ser, heraf er 23 fremadrettede. 

Derudover er der tre klapsæder 

på perronpladsen. Totalkapacite-

ten i busserne er 65 passagerer.

Busserne er handicapvenlige 

med lav indstigning og dobbelt-

døre.

Bussernes vognløb er blevet til-

passet, så en elbus ikke skal køre 

mere end maksimalt 300 km per 

dag og derfor forventes kun at 

skulle oplade om natten.

Leveringstid fra underskreven 

fortsættes næste side

Elbusserne 
vinder frem i Midttrafik

MAN - Yutong - Volvo
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Tirsdag morgen i sidste uge sej-

lede Samsø Rederis nye hurtig-

færge, Lilleøre, første gang på 

den nye faste rute mellem Sælvig 

Havn på Samsø og Dokk1 i 

Aarhus Havn.

Premieren kommer efter ca. 

en uges forsinkelse efter at rede-

riets anden færge, Prinsesse Isa-

bella kolliderede med Lilleøre un-

der en indsejling til Sælvig Havn 

på Samsø. Lilleøre måtte haste 

på værft i Frederikshavn for at få 

udbedret en del småskader, men 

var altså klar den første afgang fra 

Aarhus den 4. maj.

Skibet er bygget på det kine-

Lilleøre ind-
sat på Aarhus - 
Samsø

siske værft, Afai Southern Shipyard 

og kan medbringe cykler og gå-

ende passagerer. Overfarten 

mellem Aarhus og Sælvig kan 

tilbagelægges på en time.

I Sælvig er der blevet bygget 

en ny havneplads til hurtigfærgen, 

som skal sejle hele året rundt. 

Frem til den 25. juni 2021 vil 

færgen have fire daglige afgange 

fra både Sælvig og Aarhus, mens 

der fra den 26. juni til 1. august 

vil være hele fem afgange om 

dagen i begge retninger.

 I vinterhalvåret vil der være 

to-tre daglige afgange fra både 

Aarhus og Sælvig.

kontrakt til levering: 1 år og 3 

måneder. Årlig CO2-besparelse: 

cirka 1.100 ton.

Herning Kommune har indgået 

en klimasamarbejdsaftale med 

regeringen om grøn kollektiv trafik 

i 2021.

Elbusser i Aarhus 
Kommune
Aarhus Byråd har besluttet at alle 

bybusser skal være emissionsfrie 

i 2027 (reservebusser dog først 

i 2030). Busselskabet Aarhus 

Sporveje (AarBus) står selv for 

udbuddene af de cirka 180 by-

busser - cirka 150 kontraktbusser 

og 30 reservebusser, der løbende 

skal udskiftes efterhånden, når de 

bliver 10-12 år gamle. To udbud 

er allerede gennemført, fire elbus-

ser er på gaden og fra foråret 2021 

kommer der 29 nye til. Herefter 

følger udskiftningen med årlige 

udbud.

Busselskabet Aarhus Sporveje 

er modsat de øvrige privatejede 

busselskaber, der kører for Midt-

trafik, offentligt ejet. Derfor bliver 

busserne indkøbt i EU-udbud. 

Selve udbudsprocessen tager 

cirka et halvt år. Fra underskrift til 

levering af busserne går der cirka 

et år.

Volvo 12 meter busser
Busserne er af mærket Volvo og 

kan oplades af 300 kW hurtigop-

lader, der er placeret på endesta-

tionen i Frydenlund. Om natten 

bliver busserne opladet på bus-

selskabets anlæg.

Projektet med de fire elbusser 

har fået knap 1.5 mio. kr. i tilskud 

bevilget fra Energistyrelsen.

Busserne er handicapvenlige 

med lav indstigning og dobbeltdøre.

Kunderne kan oplade telefoner 

og tablets gratis via USB-stik ved 

alle sæder. Årlig CO2-besparelse: 

Cirka 250 ton.

Volvo ledbusser
Busserne er af mærket Volvo. De 

kan ikke køre en hel dag på en 

opladning og vil derfor blive opla-

det i løbet af dagen og om natten 

på et af busselskabets busanlæg.

Bussen kører 100 % på el. På 

dage med lave temperaturer kan 

busserne blive opvarmet med 

oliefyr.

Busserne har 57 faste sidde-

pladser, 2 klapsæder og 67 stå-

pladser.

Busserne er handicapvenlige 

med lav indstigning og stort flex-

areal.

Kunderne kan oplade telefoner 

og tablets gratis via USB-stik ved 

alle sæder.

Årlig CO2-besparelse: cirka 

10.000 ton.

El
bu

ss
er
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En fremskudt havn ved Tårs på 

Lolland er ikke med i Regeringens 

udspil til infrastruktur. Projektet 

kan ellers halvere overfartstiden 

fra 45 minutter til blot 22 minut-

ter og skabe ny dynamik i øst-

vest-korridoren fra Lolland til det 

sydfynske område, hvor Rute 800 

årligt betjener 12.000 passagerer.

Rejsetiden fra Maribo til Svend-

borg kan reduceres til en time, og 

forbindelsen bliver mere interes-

sant for pendlere og uddannelses-

søgende. Og når Femern forbindel-

sen åbnes, vil dette potentiale blive 

endnu større. 

Med 200.000 personbiler om 

året er færgeruten landets 4. stør-

ste færgerute. Derudover benytter 

30.000 lastbiler ruten hvert år. 

Passagertallet runder en ½ mio. 

Til gengæld er det måske overset, 

at overfarten mellem Spodsbjerg 

og Tårs også er en del af en kol-

John’s Turistfart og Dansk PersonTransport:

Havneprojekt på Tårs er en vigtig 
medspiller i den kollektive trafik

lektiv trafikforbindelse mellem 

Nykøbing Falster og Odense; Rute 

800. 

Rute 800 drives af busselska-

bet John’s Turistfart i Nykøbing 

Falster og indehaveren, John 

Jalkiewitz, bakker varmt op om 

idéerne med en bedre forbin-

delse mellem hjemkommunen 

Guldborgsund, Lolland og de 

fynske naboer på Langeland, i 

Svendborg og i Odense.

”Vi har drevet fjernbusruten 

siden december 2010. Corona-

krisen har været hård for os som 

for den øvrige kollektive trafik, 

men vi tror meget på, at der også 

i fremtiden er plads til en direkte 

og grøn, kollektiv trafikforbindelse 

mellem de to regioner. En styrket 

færgeoverfart vil være et stort 

skridt i den retning”, afslutter John 

Jalkiewitz. 

Dansk PersonTransport er 

brancheorganisation for de bus-

selskaber, der driver fjernbus-

trafik rundt omkring i lan-

det. Sektorchef Lasse 

Repsholt er derfor 

meget interesseret 

i udviklingen på 

Lolland.

”Fjernbusserne 

er karakteriseret ved, 

at de kører til fjerne destinationer, 

men samtidig kommer nærmere 

deres rejsende. Det er Rute 800 

et godt eksempel på. Med ruten 

har beboerne i 10 byer på Lol-

land en direkte forbindelse til 

Svendborg og Odense. Samtidig 

er 12 byer på Langeland og Fyn 

direkte forbundne til Maribo og 

Nykøbing Falster. Det er absolut 

en af styrkerne ved fjernbustrafik-

ken”, fortæller Lasse Repsholt.

Den nuværende forbindelse 

betjener under normale omstæn-

digheder - dvs. uden en global 

sundhedskrise og tilhørende 

nedlukning - cirka 12.000 pas-

sagerer om året. Dansk Person-

Transport vurderer på baggrund 

af passagertal fra Trafikstyrelsen, 

at alene forbindelsen fra Nykø-

bing Falster til hhv. Svendborg og 

Odense rummer et potentiale for 

yderligere 6.000 rejsende ved en 

kortere rejsetid og øget frekvens.

”Vi tror på, at der også i fremtiden er plads til en direkte og grøn, kollektiv trafikforbindelse 
mellem de to regioner. En styrket færgeoverfart vil være et stort skridt i den retning”, siger John 
Jalkiewitz. 
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Til næste år kan du formentlig 

stige på et nattog sent om aftenen 

i Danmark og næste dag vågne 

op i et nyt land. 

Et lovforslag er lige nu i høring 

og handler om at bemyndige 

transportministeren til at lade 

den svenske statslige trafikkøber, 

Trafikverket, foretage indkøb af 

nattog-trafik som offentlig service-

trafik mellem grænsen til Sverige 

og grænsen til Tyskland i forbin-

Nattog gennem Danmark og 
videre gennem Europa nærmer 
sig en realitet

delse med Trafikverkets indkøb af 

nattogtrafik fra og til Sverige.

Dette indebærer, at Trafikver-

ket vil være ansvarligt for udbud 

og indkøb af trafikken og kon-

traktopfølgning over for den eller 

de udpegede operatører. Dette 

ændrer ikke ved, at transportmi-

nisteren fortsat er ansvarlig for 

indkøb af togtrafik på det danske 

statslige jernbanebanet.

Den svenske regering gav 

Efter en historisk mild start på 

vinteren, kom der hård frost og 

snevejr i de første måneder af 

2021, hvilket gav travlhed hos 

Vejdirektoratets saltspredere og 

sneryddere. I alt foretog Vejdi-

rektoratet 88 landsdækkende 

udkald til saltning hen over hele 

vinteren. Det viser de nyeste tal 

for hele direktoratets vinterar-

bejde. 

Især i Syddanmark var der travlt med saltning og snerydning

Vejdirektoratet gennemførte 88 
landsdækkende saltninger på 
vejene denne vinter

Saltspredningen varierer dog 

fra landsdel til landsdel. For 

eksempel måtte saltsprederne 

på vejene 101 gange i Syddan-

mark, mens der kun blev saltet 

76 gange i Hovedstadsområdet. 

Samme mønster gentager sig for 

snerydningen. Her blev der ryddet 

sne i tredobbelt omfang i den 

sydlige del af landet i forhold til i 

Hovedstadsområdet. For hele lan-

den 23. juli 2020 Trafikverket i 

opdrag at indkøbe nattogtrafik 

gennem Sverige og Danmark, 

som bidrager til, at der oprettes 

internationale nattogforbindelser 

med daglige afgange fra Sverige 

til andre europæiske lande. Trafik-

ken skal udføres som offentlig 

servicetrafik på ruterne Malmø - 

Padborg og Stockholm - Padborg 

med forlængelse som fri trafik 

på kommercielle vilkår til først og 

fremmest Bruxelles henholdsvis 

Hamborg.

Der har ikke kørt nattog i fast 

trafik i Danmark siden 2014, hvor 

DSB’s nattogtrafik ophørte. Denne 

trafik blev udført i samarbejde 

med den tyske statsejede opera-

tør, Deutsche Bahn.

Loven træder i kraft den 1. juli 

2021 og trafikstart er på forhånd 

fastsat til den 1. august 2022. 

det blev der i gennemsnit ryddet 

sne i 96 timer pr. 100 kilometer 

kørespor. Antallet af saltninger 

er på 82 procent i forhold til en 

normalvinter (gennemsnittet af 

vinterarbejdet i kalenderårene 

2000-2014.) Mens snerydnings-

indsatsen ligger på 53 procent af 

normalen.

”I starten af 2021 fik vi omfat-

tende snevejr og frosttempera-

turer på ned til minus 20 grader. 

Men de første vintermåneder var 

meget milde måneder. Det be-

tyder, at vinteren alligevel samlet 

set placerer sig i den milde ende 

af skalaen”, siger chefkonsulent 

Freddy Knudsen fra Vejdirekto-

ratet.
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Banedanmark igangsætter nu en 

sporfornyelse på Danmarks travle-

ste fjernbanestrækning mellem 

København og Høje Taastrup. 

Arbejdet vil i fremtiden bidrage til 

at sikre flere tog til tiden. Fornyel-

sen strækker sig over to år for at 

genere pendlere mindst muligt.

København-Høje Taastrup er 

en del af Danmarks ældste jern-

bane, Vestbanen, og har derud-

over æren af at være Danmarks 

travleste fjernbanestrækning. Og 

netop derfor er sporfornyelsen 

nødvendig. Med dette projekt vil 

Banedanmark nemlig sørge for 

at ruste sporene til fremtidens 

grønne og klimavenlige jernbane.

Nedslidte spor skal 
udskiftes
Helt konkret består arbejdet af at 

udskifte og forny slidte skinner, 

sporskifter og sveller på stræk-

ningen. Herudover forbedres 

underbygningen, og afvandings-

systemet renoveres.

Nu bliver sporene på Danmarks 
travleste fjernbane rustet til 
fremtiden

Fornyelsen af sporene vil betyde

at der fremover vil opstå langt 

færre fejl i både spor og sporskif-

ter. Udover den øgede komfort 

og forbedrede drift er fornyelsen 

også en forudsætning for at ud-

nytte den fulde kapacitet, som det 

kommende nye signalsystem på 

strækningen giver mulighed for.

Arbejdet opdeles i to faser
Projektet sker i en tid, hvor der 

foregår en historisk fornyelse og 

udbygning af jernbanen på Sjæl-

land.

Udover etableringen af høj-

hastighedsbanen mellem Kø-

benhavn og Ringsted, som blev 

indviet i 2019, er Banedanmark 

i øjeblikket i fuld gang med at 

udrulle det nye signalsystem og 

elektrificere på flere strækninger 

samt at anlægge Ringsted-Femern 

Banen. Og kigger man på den 

aktuelle sporfornyelse, er der hel-

ler ikke tale om noget lille projekt. 

Helt konkret indebærer arbejdet 

på strækningen blandt andet for-

nyelse af skinner, sveller, spor-

kasse, sporskifter og dræn samt 

en række afledte kørestrømsar-

bejder.

Projektet vil blive opdelt i to 

faser, som løber over to år. Arbej-

det med første fase mellem Kø-

benhavn og Glostrup gik i gang 

17. april 2021 og forventes fæ-

rdiggjort 7. november 2021. 

Den anden og sidste fase mel-

lem Glostrup og Høje Taastrup 

udføres i 2022.

Hensyn til pendlere
Det er vigtigt for Banedanmark at 

genere togtrafikken mindst muligt 

under sporfornyelsen. Netop 

derfor er projektet tilrettelagt, så 

det løber over to år. Mens spo-

rene bliver fornyet, vil pendlere 

og naboer løbende bliver holdt 

opdateret om arbejdet.

Da der er tale om et trafikalt 

knudepunkt, vil Banedanmark 

under arbejdet løbende holde 

borgerne orienteret om, hvornår 

de skal være opmærksomme på 

ændring i køreplaner. Samtidig 

har Banedanmark af hensyn til 

samme borgere prioriteret at 

holde perioderne med EM i fod-

bold og Roskilde Festival fri for 

spærringer.

Borgerne vil desuden blive 

orienteret i god tid om omkørsler, 

natarbejde og støj, som i perioder 

vil opstå under projektet. Under 

første fase vil der løbende fore-

komme delspærringer, mens der 

totalspærres i weekenden 23.-25. 

juli 2021 på fjern og S-tog.

Strækningen København-Høje 

Taastrup er cirka 20 kilometer 

lang.

Foto: Banedanm
ark



Halvdelen af dieseltogene på 

Region Sjællands lokalbaner er 

på vej til at blive udskiftet med 

nye batteritog. Regionsrådet i 

Region Sjælland har besluttet, at 

Lokaltog, som driver lokalbanerne 

for Region Sjælland og Region 

Hovedstaden kan anskaffe 14 

nye batteritog.

Batteritog bygger på en 

velkendt og afprøvet teknologi fra 

eksisterende el-tog, som får el fra 

strømførende ledninger. Batteri-

togene i Region Sjælland vil være 

blandt de første i Danmark. Re-

gion Midtjylland har dog allerede 

i april i år sat et lignende udbud i 

gang hvor batteritog skal indsæt-

tes på strækningerne Vemb-Lem-

vig-Thyborøn og Holstebro-Skjern.

Batteritog på vej til Sjælland
Tog følger i grønne 
hjulspor
De nye batteritog vil først og 

fremmest skulle erstatte de nu-

værende IC2 togsæt, som er helt 

traditionelle dieseltog fra 1997. 

Det betyder, at den samlede CO2 

udledning fra regionens lokalba-

ner halveres.

“Vi har lige fået på plads, at 

den store regionale busrute 230R 

mellem Roskilde og Frederiks-

sund overgår til batteridrift, måske 

som den første regionale buslinje 

i Danmark. Og nu kan det være, 

at vi kan følge op på lokalbanesi-

den. Det er positivt og glædeligt, 

at vi med stor sandsynlighed kan 

se frem til en grønnere løsning 

de kommende år”, siger Peter 

Jacobsen, formand for Udvalget 

for Regional Udvikling.

De 14 nye batteritog vil sam-

men med fire nye til Region 

Hovedstaden komme i udbud 

efter sommerferien, og resultatet 

af udbuddet vil foreligge i starten 

af 2022. På det tidspunkt skal der 

tages endelig stilling til anskaf-

felsen og på hvilke baner, de skal 

køre. Togene forventes at være 

klar til drift ved årsskiftet 2025 til 

2026.

Anskaffelsen forventes at 

betyde en mindre udgiftsstigning 

på mellem 2 og 2,5 millioner 

kroner per år. Herudover vil der 

skulle investeres i ladeinfrastruk-

tur. Regionen, Movia og Lokaltog 

ser sammen på mulighederne 

for at få tilskud og skaffe medfi-

nansiering. Det er Lokaltog, der 

optager lånet til køb af de nye 

tog, mens Region Sjælland agter 

at stille garanti for lånet til de 14 

nye batteritog.

Stadig ingen testkørsler
Testkørsler skulle forlængst være 

blevet afviklet på Lemvigbanen 

samt på strækningen mellem 

Helsingør og Hillerød, men blev 

allerede sidste år udskudt til 

2022.

Stadler og flere andre leverandører forventes 
at give et tilbud på fremtidens batteridrevne 
tog.
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