
Kritik af Taxi Terminalen

Det er vigtigt at have et 
godt navn i branchen

April 2021 25. årgang

nr.4Minibus & Bus Danmark

Stoppestedet har stor betydning 
for kundens første møde med 
den kollektive trafik

Krav om overholdelse af paragraf 10 i taxiloven:

Færre chauffører og flere 
vognmandsbetjente taxier

Karup Bilen 
- Nyt kørselskontor i Midtjylland

Fynbus accepterer bud 
med timepris på 
200 kroner



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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John Christian Lücking har været 

beskæftiget med flexkørsel siden 

2008. Først som taxichauffør i 

Næstved Taxa og senere som 

driftleder for Taxi 7-9-13, som en 

overgang havde 75 ansatte og 

flex-opgaver på Sjælland, Fyn og 

Jylland.

John Christian Lücking er ikke i 

tvivl om, at hemmeligheden bag

en sund og veldrevet forretning 

ligger i at behandle medarbejderne 

ordentligt og betale en overens-

komstmæssig løn.

Det er vigtigt at have et godt 
navn i branchen

I dag driver John Christian 

Lücking sine egen forretning på 

femte år med to anpartsselskaber 

fra hjemmeadressen i Næstved 

med tilsammen 10 biler, hvoraf 

de 8 kører i Flex ApS og to i Freyja 

ApS. Fra den 14. april ventes yder-

ligere to biler på gaden. Alle op-

gaver er koncentreret om Flex-

Variabel, som udføres af 12 faste 

chauffører og tre afløsere.

“Jeg bor centralt på Sjælland 

og har biler kørende på tværs fra 

Slagelse over Ringsted til Køge 

og nedefter til Lolland og Falster.

For mig er det vigtigt som arbejds

giver at opføre mig ordentligt over 

for mine chauffører. Jeg er med 

i Kristelig Arbejdsgiverforening, 

hvor jeg deltager aktivt i overens-

komstudvalget. Jeg har erkendt, 

at jeg aldrig bliver rig på min 

forretning, men jeg har nogle 

chauffører, som er glade for at 

køre og det er meget vigtigt for 

mig. Chaufførerne bliver lønnet 

overenskomstmæssigt og de 

opsparer pension. Flere af dem 

har jeg kendt helt tilbage fra Taxi 

7-9-13, som gode medarbejdere, 

der passer på bilerne. De skal 

respekteres og der skal sørges 

for deres velvære, ligesom de 

skal sidde godt, når de tilbringer 

mange timer i bilerne. Utilfredse 

chauffører finder hurtigt et bedre 

sted at arbejde og enhver ved, at 

det koster buler i køretøjerne at 

skifte chauffører i tide og utide”, 

forklarer John Christian Lücking.

Han kører med biler af typen 

Seat Leon og har tidligere an-

vendt Skoda, men de er for 

dårlige, mener John Christian 

Lücking og de har kostet ham 

mange udgifter til bl.a. dyser og 

pumper.

“Jeg har kun to Skoda-biler 

tilbage i min vognpark og er 

glad for, at der stort set aldrig 

er problemer med at køre i 

Seat Leon”, understreger John 

Christian Lücking, som forventer 

at ekspandere yderligere med 

flexkørsel til marts næste år.

På billedet ses fra venstre, salgschef hos Seat og Hyundai Næstved, Anders Andersen, 
og vognmand John Christian Lücking ved den seneste levering af nye Seat-biler.

Flexvognmand med 12 biler, John Christian Lücking, Næstved:



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 finansiering 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! 



Flextrafik er behovsstyret kollektiv 

transport. Kørselsordningerne kan 

enten være lukkede og dermed 

kun for visiterede borgere, eller 

de kan være åbne for alle. Kørs-

len kan planlægges som varia-

bel kørsel, hvor der køres efter 

borgerens konkrete bestil-ling, 

eller som rutekørsel, hvor der 

køres efter en køreplan. I flextra-

fik findes følgende 6 produkter:

Flexhandicap er kørsel for 

svært bevægelseshæmmede 

samt blinde og stærkt svagtsy-

nede borgere. Borgerne visiteres 

af bopælskommunen til 104 ture 

årligt og betaler selv en lille andel 

af kørslens pris samt et årligt 

abonnement.

Flextur er et supplement til 

den traditionelle kollektive trans-

Kender du alle 
kørselsordningerne i  
                           

port. Alle kan benytte ordningen 

mod egenbetaling. Grundtaksten 

for flextur følger prisen for en 

enkeltbillet med bus/tog til 3 

zoner og dækker kørsel op til 10 

km. Herudover betales pr. kørt 

kilometer. Kommunerne kan 

vælge at lade taksten for ture in-

ternt i kommunen svare til en 

2-zoners billet i stedet for den 

generelle grundtakst.

Plustur øger rækkevidden af 

bus og tog. Plustur fremsøges 

via rejseplanen og tilbydes, hvis 

der ikke er en god mulighed for 

at rejse med bus eller tog hele 

vejen. Alle kan benytte ordningen 

mod egenbetaling, og der er en 

fast brugerbetaling på 21 kr. uaf-

hængig af rejselængden. Børn 

under 16 år kan rejse til halv pris.

Taksterne følger prisen for en 

kontantbillet med bus/tog til 2 

zoner, fratrukket 10 pct. onlinerabat.

Plustur blev i 2020 behandlet 

regnskabsmæssigt under flextur, 

men fra 2021 optræder Plustur 

som selvstændig ordning i budget 

og regnskab.

Flexkommune er kørsel af 

borgere, der f.eks. skal til læge 

eller speciallæge og ikke har mu-

lighed for at benytte traditionel 

kollektiv transport. Borgeren bliver 

visiteret til den enkelte kørsel af 

kommunen.

Flexpatient er en kørsels-

ordning for borgere, der skal til 

behandling eller undersøgelse på 

sygehuset og ikke kan benytte 

traditionel kollektiv transport. 

Regionerne kan vælge om Movia

eller de selv skal stå for patient-

befordringen. Borgerne visiteres til 

kørsel af regionen.

Flexrute er kørsel af fysisk og 

psykisk handicappede til dag- og 

aftentilbud og kørsel af special-

skoleelever til og fra hjem, skole 

eller SFO.

Kommunerne kan frit 

vælge, om de vil lade deres 

kørselsbehov dække af flextur, 

plustur, flexkommune eller 

flexrute.

TAXI Minibus & Bus Danmark april 2021
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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.
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Karup Bilen er nyeste kørsels-

kontor med tilladelse til at drive 

kørselskontor i et landdistrikt og 

dermed det 6. i rækken af kør-

selskontorer i et landdistrikt under 

den nye taxilov.

42-årige Kim Kristiansen er 

vognmanden bag Karup Bilen. 

Han ser frem til, at de tunge 

coronaskyer letter fra Danmark og 

der igen kommer flytrafik til og fra 

Midtjyllands Lufthavn. 

8 år i branchen
Kim Kristiansen har en baggrund 

som flexvognmand gennem fire 

år og har tidligere været beskæf-

tiget som buschauffør hos en 

busvognmand i Viborg og som 

chaufførafløser hos en taxivogn-

mand - ligeledes i Viborg.

“Jeg fik tilladelsen fra Færdsels-

styrelsen lørdag den 13. marts 

og er endnu ikke gået i luften”, 

fortæller Kim Kristiansen til Taxi 

Minibus & Bus Danmark. Han 

havde bemærket, at de to tidli-

gere landvognmænd i området, 

Frederiks Taxi og Karup Taxi, for 

nylig havde lukket deres forretnin-

ger og øjnede straks en chance 

for at udnytte muligheden under 

Færdselsstyrelsen, der giver 

adgang til at etablere et fast for-

retningssted i et landdistrikt med 

op til tre vogne og et begrænset 

krav om en sikkerhedsstillelse på 

kun 40.000 kroner.

Teknik leveres af 
Datalogistic
“Når corona-problemet er over-

stået, tror jeg på, at der igen bliver 

et marked for taxi i mit lokalom-

råde omkring Karup. Jeg starter 

foreløbig ud med en enkelt bil og 

ser tiden an. Teknisk set har jeg 

netop lavet en aftale med Datalo-

gistic. Personligt kendte jeg kun til 

Frogne som leverandør, men jeg 

er glad for, at vores lokale taxime-

terværksted i Viborg anbefalede 

mig at kontakte Datalogistic. Det 

viste sig, at netop Datalogistic kan 

levere lige nøjagtig den tekniske 

løsning, jeg har brug for og så 

tilmed til en overkommelig pris”, 

understreger Kim Kristiansen.  

Karup-vognmanden har endnu 

ikke sat dato på, hvornår han 

starter op, men han arbejder 

ihærdigt på sagen hver eneste 

dag og håber, at udviklingen i 

samfundet omkring ham bedres i 

samme takt.

Karup Bilen 
- Nyt kørselskontor i Midtjylland

Vognmand Kim Kristiansen, Karup Bilen. 

TAXI Minibus & Bus Danmark april 2021



Datalogistic. 
Det’ er da logisk!

datalogistic.eu   
D24941-Flensburg 
DK-8800 Viborg
 
Oluf Olsen:  
olsen@datalogistic.eu  
+ 45 5050 5107

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

Få Flex for 75 kr/md
» Følger alle retningslinjer fra Flex
» Modtager ture og alle beskeder fra Flex
» Kan anvendes på android mobiltelefon eller tablet
» Fuldt integreret til vores taxiløsning, så du kan bruge 
 samme system til både taxi- og flexkørsel
» Også mulighed for ren flexkørsel
» Findes både til faste og variable vognløb
» Løsningen fungerer til centraler med flere vogne samt 
 til vognmænd
» Opfylder persondataloven og alle GDPR-regler
» Alle priser er uden tysk moms (19%)

3 måneder gratis
Afprøv løsningen i 3 måneder uden beregning 

Ingen binding
Du kan stoppe igen, når det passer dig. 
Det koster dig ikke noget.

Vi har 400 vogne kørende i Danmark, Grønland og Tyskland - og gang i mange nye tiltag



Mobilitetsvirksomheden Viggo op-

stiller den 30. april nogle af landets 

hurtigste lynladere. Lynladerne bli-

ver i første omgang sat op i Storkø-

benhavn - og de kan bruges af 

både chauffører, andre virksomhe-

der og privatpersoner.

Dermed har Viggo valgt at 

lægge endnu flere hestekræfter i 

elbilen og lancerer den 30. april 

ladeprojektet, ViggoEnergy.

“I al sin enkelthed er det cen-

tral lynopladning til alle, der kører 

elbil”, fortæller Henriette Friis, 

som står i spidsen for Viggo-

Energy.

Flere elbiler kræver flere 
lynladere
Flere og flere køber elbiler og har 

behov for at lade - det gælder 

både fragtfirmaer, taxichauffører 

og privatpersoner.

“Med lynladere undgår elbili-

ster at køre gaderne tynde i deres 

søgning efter en ledig ladestan-

der, hvor elbilen kan lade hele 

natten”, siger Henriette Friis.

Lynladerne bliver opsat i er-

hvervsområder og på centrale 

placeringer i de større byer. Det 

vil betyde, at eksempelvis taxi-

chauffører og fragtfirmaer er i 

stand til at udføre deres arbejde 

bedre, fordi de kan lade lynhurtigt 

og på den måde komme videre 

med dagens arbejde. 

Lynladere til fremtidens 
modeller
Den 30. april opsætter Viggo-

Energy de første to af i alt otte 

lynladere. De to lynladere kan 

oplade fire elbiler samtidigt med 

op til 150 kW pr. elbil. 150 kW 

er så hurtigt, at det i øjeblikket 

er de færreste elbiler, der kan få 

fuldt udbytte af den meget høje 

hastighed.

Både en Tesla 3 og Jaguar 

I-PACE kan lade ved høj hastighed 

og det er de to biler de fleste af 

Viggos vognmænd kører i. En Te-

sla 3 kommer således til at kunne 

oplade til 80% på mellem 20 og 

30 minutter. 

De ladere, man typisk finder 

i gadebilledet i dag, kræver over 

halvanden times opladning for at 

lade op til 80%.

De to første lynladere bliver 

sat op i Storkøbenhavn og står 

som nævnt klar den 30. april. 

Den præcise adresse offentliggø-

res kort før lanceringen.

ViggoEnergy

Viggo er klar med lynladere og 
ladeprojektet ViggoEnergy
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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.



Flex-vognmand på Ærø, Paul Erik 

Düring Pedersen, kunne ikke 

forstå, hvorfor han stort set ikke 

fik nogle ture fra 1. marts 2021, 

hvor FV7 trådte i kraft:

“Jeg mente ellers godt, jeg 

kunne gøre mig gældende rent 

konkurrencemæssigt ved at køre 

selv til en pris mellem 248-499 

kroner, men jeg kan ikke hamle 

op med Vinderup Taxi, som kører 

til en timepris på 200 kroner”, for-

tæller Paul Erik Düring Pedersen.

“Jeg havde to ture på en hel 

uge fordelt på mine to biler, men 

forstod hvorfor, da jeg så resul-

tatet af udbuddet FV7. Vinderup 

Taxi har budt ind med 20 biler, 

hvoraf et par af dem kører til en 

Ærø-vognmand er presset

Fynbus accepterer bud med 
timepris på 200 kroner

timepris på kun 200 kroner. Det 

kan Vinderup Taxi gøre, fordi de 

anvender de samme biler og 

chauffører, som kører på kontrakt 

for Ærø Kommune, hvor selskabet 

får 800.000 kroner for at stå til 

rådighed 20 timer i døgnet med 

taxikørsel for øens borgere og 

turister”, fortæller Paul Erik Düring 

Pedersen og fortsætter:

Jeg undrer mig over, at trafik-

selskabet Fynbus accepterer et 

så urealistisk lavt bud som 200 

kroner i timen. Der har endda 

været stillet spørgsmål til sagen 

fra en af regionens politikere, 

Karsten Fogde (SF), som gerne 

vil vide, hvordan trafikselskaberne 

kan acceptere bud, der vil gøre 

det umuligt for en vognmand at 

betale løn efter en af de lands-

dækkende overenskomster, men 

ingen har stillet sig kritiske over 

for svarene og det lave bud på 

200 kroner bliver tilsyneladende 

accepteret. Det i sig selv er meget 

forunderligt, fordi politikerne bag 

netop Fynbus i årevis har været 

meget kritiske overfor meget lave 

og konkurrenceforvridende bud". 

Vinderup Taxi afviser
Ehlert Schytt fra Vinderup Taxi af-

viser kritikken fra Paul Erik Düring 

Pedersen og forklarer videre, at 

Vinderup Taxi til daglig er tilstede 

med fire biler på Ærø og at de 

kun får kommunal støtte til blot 

en enkelt bil, der udfører taxikør-

sel. 

"Vi har fem ansatte chauffører 

på Ærø og kører ofte selv i week-

enderne - Helle Linnerup og jeg, 

fordi vi synes det er sjovt at køre 

på Ærø", forklarer Ehlert Schytt til 

Taxi Minibus & Bus Danmark.

Dyre bud kan komme i spil
Paul Erik Düring Pedersen advarer 

om, at Fynbus skyder sig selv 

i foden, hvis han må lukke sin 

forretning, for blandt de 20 bud, 

som Vinderup Taxi har afgivet, 

ligger der bud på helt op til 599 

kroner i timen. 

“Hvis Vinderup Taxi lukker for 

deres billigste biler og fortsætter 

med deres to dyreste, så kom-

mer Fynbus til at betale mellem 

490-599 kroner i timen, men så 

er de selvfølgelig af med mig”, 

siger Paul Erik Düring Pedersen, 

og henviser til de to store boder, 

som FynBus, Sydtrafik og Midttra-

fik blev pålagt at betale til Konkur-

rence- og Forbrugerstyrelsen på 

henholdsvis 3 millioner kroner og 

senest i oktober 2020 på 7 mil-

lioner kroner og det efterfølgende 

slagsmål om erstatning, som ven-

ter forude på 3,4 millioner kroner. 

Et beløb som Paul Erik Düring 

Pedersen kræver efter han havde 

indkøbt en bil til en halv million 

kroner for at leve op til udbuds-

kravet fra trafikselskaberne, om at 

kunne transportere to kørestole. 

Paul Erik Düring Pedersen blev 

vraget til fordel for en vognmand, 

der udførte opgaverne i en stor-

vognstaxi med plads til kun en 

enkelt kørestol.
Flex-vognmand på Ærø, Paul Erik 
Düring Pedersen.
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Skærpede krav fra den offent-

lige sektor om overholdelse af 

taxilovens paragraf 10 betyder, 

at der bliver færre og færre 

vognmandsforretninger med flere 

taxier, da det med en kun ringe 

omsætning er svært at leve op til 

overenskomstkrav om en sikret 

løn til chauffører.

Den offentlige sektor lægger 

al kørsel i udbud og tvinger her-

ved timebetalingen ned samtidig 

med, at der stilles krav om ord-

nede forhold i vognmandsfor-

retningerne. Det gør det meget 

svært i en tid med en ringere 

omsætning på grund af corona-

krisen. TAXA 4x35 har i en peri-

ode krævet ordnede forhold fra 

vognmænd med ansatte chauffø-

rer, hvis de skal gøre sig forhåb-

ning om kørsel for den offentlige 

sektor.

De seneste tre års udvikling i 

retning mod stadig færre chauf-

førbetjente taxier ser Danmarks 

største taxiselskab Dantaxi som 

uundgåelig, men i en skrivelse til 

vognmændene påpeger selska-

bet, at ansatte chauffører sikrer 

et mere fleksibelt arbejdsmar-

ked og at der derfor fortsat bør 

Krav om overholdelse af paragraf 10 i taxiloven:

Færre chauffører og flere vogn-
mandsbetjente taxier

være mulighed for at ansætte 

chauffører - både på deltid og 

fuldtid. Der arbejdes på løsninger 

til at sikre bæredygtige løn- og 

arbejdsvilkår, der samtidig er 

økonomisk rentable for den selv-

stændige vognmand. I arbejdet 

indgår anbefalinger til vognmænd 

indenfor de eksisterende kendte 

overenskomster, men selskabet 

ser også på muligheder for f.eks. 

genforhandling og helt nye over-

enskomster. 

I skrivelsen understreges det, 

at Dantaxi pålægger et antal 

vognmænd, at de skal dokumen-

tere overfor en uvildig samar-

bejdspartner, at taxiloven følges. 

Det gælder først og fremmest ved 

offentlig kørsel. 

I processen er Dantaxi i god 

dialog med forskellige fagforbund 

og arbejdsgiverforeninger og 

mærker god velvilje fra fagbevæ-

gelsen, der ligesom Dantaxi ikke 

ønsker, at chaufførjobbet skal 

forsvinde. Dantaxi vil derfor gerne 

medvirke til holdbare løsninger til 

gavn for alle parter i branchen.
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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



Af Kasper Kyndsberg

Revisor - Din Virksomhed ApS

I regnskabsbranchen fik vi travlt 

lige før påske, da Erhvervsstyrel-

sen nu har sendt brev ud til 

samtlige modtagere af omsæt-

nings- og fasteomkostninger kom-

pensation, fordi Erhvervsstyrelsen 

nu er gået i gang med at revidere 

sidste forårs hjælpepakker.

Alle modtagere af omsætnings-

kompensation og kompensation 

for faste omkostninger fra den 

9. marts 2020 og frem til som-

meren, har fået brev fra Erhvervs-

styrelsen om, at materialet nu 

skal gennemgås. 

Brevene findes i to forskellige 

versioner - en version, hvor man 

blot skal indberette de faktiske 

beløb, man fik kompensation på 

baggrund af. Og så den dyre 

version, hvor man også skal have 

revisorerklæring på oplysningerne. 

Og denne gang skal man selv 

betale revisorregningen uden at 

modtage kompensation! 

Brevene omkring omsætnings-

Erhvervsstyrelsen reviderer 
forårets kompensationspakker

kompensation er desværre lidt 

upræcise, da der i samtlige breve 

står, at det drejer sig om perioden 

indtil 31. august. Her skal man 

vide, det er et standardbrev, og 

når man logger ind i systemet, 

burde det passe med, man kun 

indberetter for de perioder, man 

rent faktisk har fået kompensation 

for.

Fristen for at indsende er 
den 31. maj 2021
Jeg har - hvilket andre fra bran-

chen også har - forsøgt at råbe 

erhvervspolitikerne på Christians-

borg op omkring dette. 

Først og fremmest mener jeg, 

det er urimeligt, at man selv skal 

betale for at få revisorerklæring 

for omsætningskompensationen 

i foråret.

Der har generelt været en 

misforståelse ude blandt folk, der 

ikke er selvstændige - herunder 

fagbevægelsen - at man bare fik 

23.000 om måneden i løn af 

staten, hvilket jo er højere end 

dagpengeydelsen.

Men 23.000 er relativt få pen-

ge, og selvom pengene måske 

teoretisk set skal dække lønnen 

til virksomhedens indehavere, så 

er pengene i praksis brugt til at 

dække hullerne i virksomheden, 

som de andre kompensations-

pakker ikke dækkede. Lønninger 

blev jo kun dækket med mellem 

75% og 90%. Faste omkostnin-

ger fra 40% og op til 90% osv.

Så med endnu en erklæring, 

der jo ikke er gratis at få lavet, er 

der ikke meget kompensation 

tilbage, når man også tænker på, 

at revisor i de fleste tilfælde skulle 

have betaling for at hjælpe med 

selve ansøgningen, tiden man 

selv skulle bruge osv.

Fristen den 31. maj 2021 er 

også - for at sige det lige ud - en 

gal mands værk. I regnskabs-

branchen er vi stadig i gang med 

at hjælpe selvstændige med at 

søge kompensationsordninger for 

december 2020 - februar 2021. 

Og i den kommende uge - senest 

næste uge - åbnes endnu en 

kompensationsperiode, der skal 

søges i. Og det er nødvendigt for

mange selvstændige, da sam-

fundet jo stadig er lukket ned og

selvstændige dermed er be-

grænset i at kunne tjene til deres 

levebrød.

Samtidig skal der laves 

regnskaber til SKAT og Erhvervs-

styrelsen for regnskabsåret 2020 

- med deadlines omkring den 

31. maj. Det skaber unødigt me-

get ekstraarbejde i regnskabsbran-

chen, hvilket fordyrer processen 

for de selvstændige, og måske 

misser nogle selvstændige helt at 

få søgt, hvis deres regnskabsfolk 

ikke kan nå de mange deadlines.
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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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Flere kommuner og regioner er 

optaget af, hvordan investeringer 

i BRT-løsninger kan være en del 

af løsningen på fremtidens træng-

selsudfordringer, samt hvordan 

BRT kan understøtte by- og 

erhvervsudvikling.

I Hovedstadsområdet er der 

aftalt igangsætning af en forun-

dersøgelse af BRT i Ring 4 med 

deltagelse af seks kommuner 

(Ballerup, Høje Taastrup, Alberts-

lund, Furesø, Herlev og Gladsaxe), 

Region Hovedstaden, Transportmi-

nisteriet og Movia. 

Derudover pågår der dialog med 

seks kommuner (Høje Taastrup, Bal-

lerup, Gladsaxe, Rødovre, Hvidovre 

og Fredensborg) om udarbejdelse 

af ansøgninger til Erhvervsstyrelsens 

forsøgsordning om stationsnærhed 

ved BRT-standsningssteder. Dette 

Forundersøgelser om 
BRT-løsninger

Rejsekortet og Rejseplanen er for 

længst blevet en fast bestand-

del af danskernes hverdag. Der 

eksisterer 2,9 millioner aktive rej-

sekort og rejseplanen har normalt 

over 1 mio. daglige opslag. 

Som danskernes primære 

billetform og primære kanal til 

trafikinformation er der derfor 

tale om en helt central opgave, 

når næste generation af digital 

sker frem mod ansøgningsfrist den 

21. maj 2021.

I købstæderne er der igangsat 

et konkret analysearbejde om en 

BRT-inspireret løsning på en cen-

tral buskorridor i Helsingør Kom-

mune. Arbejdet forventes afsluttet 

i løbet af marts 2021. Derudover 

vil der forventeligt blive igangsat 

lignende analyser i Køge og Hol-

bæk i løbet af foråret 2021.

Endelig har Movia i samar-

bejde med Midttrafik, NT og 

Aalborg Kommune udarbejdet et 

landsdækkende BRT-katalog, som 

på en nem og overskuelig måde 

beskriver seks BRT-projekter. 

Målgruppen for kataloget er det 

statslige beslutningstagere i de 

kommende statslige infrastruktur-

investeringsforhandlinger.

Arbejdet med at 
finde næste 
generation af 
Rejsekort og 
Rejseplan er i gang

infrastruktur skal fastlægges. 

Arbejdet i 2020 har primært 

været centreret om at afdække 

muligheder, som skaber værdi 

og er efterspurgt af kunderne 

og som lever op til almindelige 

forretningsmæssige principper. 

Det er Movias forventning, at 

selskabet i 2021 vil have ved-

taget en plan for, hvordan opga-

ven kan løses.
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Ny metode afprøves for at fjerne 

mikroplast fra vandet ved Her-

ningmotorvejen

60 procent af al mikroplast 

kommer fra bilerne. Derfor afprø-

ver Aalborg Universitet og Vejdi-

rektoratet som de første i verden 

en helt ny metode til at opfange 

mikroplast langs motorvejene.

En lille håndfuld bassiner ved 

Herningmotorvejen er centrum 

for en potentiel verdensnyhed. I 

disse bassiner afprøver Vejdirekto-

ratet og Aalborg Universitet nem-

lig en helt ny metode til at rense 

naturen for de affaldsstoffer, der 

udskilles ved bilkørsel, især den 

såkaldte mikroplast fra dækkene. 

Forsøget er det første af sin art i 

hele verden. Og projektlederne 

bag det har store forventninger 

til det.

”Vi har en stor udfordring med 

at opsamle den mikroplast, som 

kommer fra trafikken, og her ser 

bassinerne ud til at virke rigtig 

godt. De blev oprindelig etableret 

for at rense vandet for tungmetal-

ler og andre miljøfremmede stof-

fer, men de foreløbige resultater 

tyder på, at de også fanger mikro-

plasten”, siger projektleder Niels 

Krogh Kristensen fra Vejdirekto-

ratet, der har ansvaret for den 

daglige drift af forsøgsprojektet.

Så rent som grundvandet
Baggrunden for forsøget er, 

at omkring 60 procent af al 

60 procent af al mikroplast i 
naturen kommer fra bilerne

mikroplast udledt til naturen 

kommer fra bilernes dæk. Denne 

mikroplast skylles ud i naturen 

via vejenes overfladevand, men 

ved hjælp af bassinerne langs 

motorvejen bliver overfladevan-

det opfanget og renset, inden det 

løber videre.

”Vi har etableret et effektivt og 

lavteknologisk anlæg til at rense 

vejvandet, og vores foreløbige 

tests viser faktisk, at vandet ved 

udløbet til den lille Korskær Bæk 

er så rent som det omkringliggen-

de grundvand”, siger professor Jes 

Vollertsen fra Institut for Byggeri, 

By og Miljø fra Aalborg Universi-

tet, der står bag den videnskabe-

lige del af projektet.

Følges fra udlandet
Regnvandsbassinerne, som er 

placeret på rastepladsen Kalby-

gård Skov, renser vandet fra mo-

torvejen og har desuden monte-

ret særlige filtre, som fjerner stort 

set al den mikroplast, der ender i 

regnvandet fra motorvejen.

”På Herningmotorvejen er der 

en gennemsnitlig trafik på 30.000 

biler i døgnet og det efterlader for 

hver kilometer ca. to tons mikro-

plast fra bilernes dæk hvert år. En 

del af mikroplasten blæser væk, 

men for den del, der bliver i regn-

vandet fra vejen, fanger vi 70-80 

procent i de to regnvandsbassiner 

og de sidste 20-30 procent i et 

filter”, siger Jes Vollertsen. 

Det banebrydende forsøg har 

også vakt opmærksomhed i sær-

ligt Norge og Sverige, hvor man 

følger det via Aalborg Universitet. 

De endelige resultater kommer til 

årsskiftet.

”Resultaterne er gode, så vi 

vil tage erfaringerne fra de to 

forsøgsanlæg med os i værktøjs-

kassen, når vi skal finde løsninger 

på, hvad der skal gøres af vandet 

langs vejene i fremtiden”, siger 

Niels Krogh Kristensen.

FORURENING
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FynBus har i flere år haft en lav

snydeprocent på 1,5-2 %. Efter 

indførelse af Frit Flow i Odense 

Kommunes og Region Syddan-

marks busser fra januar 2019 

steg snydeprocenten dog med ca. 

0,5 %, hvorfor FynBus i november 

2019 ansatte to ekstra kontrollører.

I forbindelse med første ned-

lukning som følge af Covid-19

restriktioner steg snydeprocenten 

til 10,3 % samlet for hele Fyn, 

herunder 12,6 % for Odense og 

6 % for resten af Fyn. Den 18. 

maj 2020 hævede FynBus derfor 

kontrolafgifterne og snydeprocen-

ten faldt herefter til 3-4 % resten 

af 2020. I begyndelsen af 2021 

er snydeprocenten dog igen 

steget til 4-6 %.

FynBus har i dag ansat 10 

kontrollører, hvoraf de to er flex-

job-stillinger på 20 timer og de 

Fynbus ansætter flere 
kontrollører

resterede otte er på fuld tid.

Kontrollørerne står for kontrol 

af billetter og kundeservice/kvali-

tetskontrol i busserne, observa-

tioner og kundeservice på bl.a. 

Odense Banegård Center, køre-

tidsanalyser, køreplanskorrektur 

samt diverse ad hoc- opgaver.

Kontrollørerne er til stede i 

busserne i tidsrummet kl. 04.00-

01.00 og kontrollerer under nor-

male forhold minimum ca. 200.000 

passagerer årligt. Dette svarer til 

ca. 16.660 passagerer i gennem-

snit pr. måned. På grund af Covid-

19 har kontrollørerne dog de se-

neste 9 måneder kun kontrolleret 

ca. 13.000 passagerer i gennem-

snit pr. måned.

Et fald i snydeprocenten på 1% 

vil øge billetindtægter på alle bil-

lettyper med ca. 1,75 mio. kr. årligt. 

Med en stigning i snydeprocenten 

fra 2-3 % til 4-6 % vurderes ind-

tægtstabet at være ca. 5-7 mio. 

kr. om året for FynBus.

Den samlede merudgift ved 

ansættelse af yderligere to kon-

trollører vurderes at være ca. 

87.000 kr. pr. måned. Beløbet 

indeholder lønudgifter til kontrol-

lørerne, afledte udgifter til kunde-

henvendelser og administration. 

Det vil være udgiftsneutralt at 

ansætte to ekstra kontrollører, 

hvis der udstedes 116 kontrol-

afgifter pr. måned á 750 kr. Det 

giver 58 kontrolafgifter pr. nyansat 

kontrollør. Dette forudsætter, at 

afgifterne bliver betalt og det gør 

kun ca. 50 % pt. De resterende 

afgifter sendes til inddrivelse ved 

Gældsstyrelsen. FynBus har indtil 

videre fået inddrevet 25 % af 

de afgifter, der er fremsendt til 

Gældsstyrelsen, men det forven-

tes, at inddrivelsesprocenten vil 

stige fremover.

Der udstedes ca. 550 kontrol-

afgifter om måneden af de nu-

værende 10 kontrollører, hvilket 

svarer til ca. 55 kontrolafgifter pr. 

kontrollør.

Det vurderes derfor, at ansæt-

telsen af to ekstra kontrollører 

vil være udgiftsneutral alene på 

udstedte kontrolafgifter. Hertil 

kommer effekten af en reduceret 

snydeprocent, hvis snydeprocen-

ten skulle falde til et acceptabelt 

niveau. 

Et fald i snydeprocenten på 1 % 
øger billetindtægterne hos Fynbus 
med ca. 1,75 mio. kr. årligt.
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Claus Pinderup, som i 2015 for-

lod Struer Taxa, som den sidste 

vognmand til fordel for at genåbne 

sin tidligere landvognmandsforet-

ning, Thyholm Taxi, har med ud-

gangen af 2020 lukket sin taxi-

vognmandsforretning for at gå på 

pension.

Claus Pinderup drev de senere 

Sidste vognmand fra Struer Taxa 
har lukket og slukket

år sin vognmandsforretning som 

indlejer i Randers Taxa/dk-taxi ApS. 

De første to ud af fem vogn-

mænd, der forlod Stuer Taxa, var 

Heine Kure og Lars Nørby, som 

herefter i fællesskab drev Struer-

Thyholm Taxa frem til de afhæn-

dede selskabet i sommeren 2019 

til Brian Bjerg fra Harboøre Taxi og 

Inger Terkildsen fra Kalø Taxi på 

Djursland, hvorved forretningen 

blev tilsluttet Dantaxi.

De to øvrige kolleger fra det 

daværende Struer Taxa, Kristian 

Bæk og Harding Stougaard stop-

pede i 2015. Kristian Bæk forlod 

branchen til fordel for at søge job 

i en anden branche og Harding 

Stougaard fik inddraget sin taxitil-

ladelse for ikke at overholde den 

etablerede vagtplan vognmæn-

dene imellem.

Da Claus Pinderup kom til 

Struer Taxa i 2008, var der ni biler 

tilsluttet bestillingskontoret

- fordelt på de fem nævnte 

vognmænd.

Danmarks første LNG-anlæg kom

mer til at ligge i Padborg - lige 

ved siden af en af Europas største 

grænseovergange. Da LNG alle-

rede er et udbredt brændstof i 

flere dele af Europa, kommer pla-

ceringen således til at udgøre den

danske forlængelse af IDS' samlede 

europæiske netværk af tankanlæg, 

hvor der kan tankes LNG, der på 

nuværende tidspunkt tæller 25 

lokationer i Europa. Håbet er selv-

følgelig, at placeringen på sigt vil 

komme til at udgøre første led af 

en række placeringer i Danmark, 

hvor lastbiler kan tanke flydende 

gas.

Hvad er LNG?
LNG står for Liquefied Natural Gas 

og består af naturgas, der er gjort

flydende ved nedfrysning til minus 

162 grader. Ved nedfrysningen 

reduceres gassens volumen dra-

stisk, mere præcist til 1/600 af 

dens originale volumen, hvilket 

gør den brugbar som brændstof 

til både lastbiler og skibe.

 Selvom LNG er et fossilt brænd-

stof, er der ifølge Q8 mange for-

dele ved at investere i LNG-anlæg 

og LNG-køretøjer allerede nu. Sam-

menlignet med almindelig diesel 

udleder LNG op til 22 % mindre 

CO2, svovludledningen elimineres 

og mængden af skadelige sodpar-

tikler reduceres markant. 

På sigt skal Q8´s anlæg kunne 

levere det 100 % fossilfrie LBG, 

der står for Liquefied Biogas. De to 

brændstoffer er kemisk identiske 

og det betyder, at overgangen 

fra LNG til det fossilfrie LBG ikke 

kommer til at kræve yderligere 

investeringer på hverken anlæg 

eller køretøjer.

Q8 bygger 
Danmarks første 
LNG-anlæg
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Formand for Silkeborg Taxi siden 

oktober 2018, Jesper Vang Niel-

sen, er bukket under som følge af 

coronakrisen.

Jesper Vang Nielsen kom i øko-

nomisk modvind, da coronaen 

satte ind for lidt mere end et år 

siden. Godt nok kunne han søge 

omsætningsbestemt hjælpepakke 

i to perioder, men det tog al for 

lang tid før pengene kom til ud-

betaling og i mellemtiden havde 

Jesper Vang Nielsen mistet ca. 

50.000 kroner i måneden i tabt 

omsætning ud af en årlig omsæt-

ning på en million kroner som 

enligkørende vognmand.

“Jeg har tabt ca. 50.000 kr. pr. 

måned fra marts 2020 og året 

ud. Og i den periode har jeg fået 

5 udbetalinger på 23.000 kr. 

svarende til 115.000 kr. i kom-

pensation, så det samlede tab er 

ca. kr. 40.000 kr. pr måned efter 

kompensation. Kompensation for 

november og december blev ud-

betalt medio januar og kompen-

sation for januar og februar kom 

medio marts. Inden konkursen 

nåede jeg at søge om forhøjelse 

af kompensationen fra 23.000 

til 30.000, men havde ikke fået 

svar før konkursen var en realitet”, 

fortæller Jesper Vang Nielsen til 

Taxi Minibus & Bus Danmark. 

Jesper Vang Nielsen har kørt taxi 

siden 1997 og har været vogn-

mand i Silkeborg Taxi siden 2005.

Silkeborg Taxi indgik aftale 

med Dantaxi i 2011 sammen 

med Aalborg, Skive, Nykøbing, 

Thisted og Viborg. Før aftalen 

Silkeborg Taxis formand konkurs
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Bestyrelsen i TAXA 4x35 har 

ansat Stefan Sommer som 

administrerende direktør. 

Stefan Sommer, der tiltræder 

den 1. maj 2021, kommer fra 

en stilling som Senior Vice Presi-

dent i MATE.bike.

Ny direktør i TAXA 4x35

med Dantaxi var Silkeborg Taxi 

med i en fælles central under 

Aalborg Taxa.

Den økonomiske forening bag 

bestillingskontoret fortsatte med 

at indgå kørselsaftaler med bl.a. 

Silkeborg Kommune og eksisterer 

den dag i dag. Og det var den for-

ening, som Jesper Vang Nielsen 

snart skal til at forlade.

Jesper Vang Nielsen kører 

nu som chauffør for en kollega i 

Silkeborg Taxi.

Ifølge en intern skrivelse i TAXA 

4x35 har Stefan Sommer været 

med til at udvikle MATE.bike fra en 

crowdfunding startup i Danmark, 

til en international succes, der nu 

leverer cykler og reservedele på 

flere kontinenter.

Derudover har Stefan næsten 20 

års erfaring fra pakketransport-

branchen, hvor han blandt andet 

har været ansat i DHL, Bing, GLS 

og Post Nord. 
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Stoppestedet er i mange tilfælde 

kundens første møde med den 

kollektive trafik på rejsen. Det er 

her, kunden ankommer og første-

håndsindtrykket af rejsen afhæn-

ger derfor også i høj grad af, hvor

god adgangen til stoppestedet er 

og hvordan ventetiden føles.

Præsentable stoppesteder med 

et højt niveau af tryghed, tilgæn-

gelighed, komfort og information 

og stoppestedets udformning i 

sig selv kan bidrage til, at sikre 

kunden en god rejseoplevelse og 

reducere genen ved at vente på 

bussen og skifte transportmiddel 

undervejs. Omvendt vil stop, der 

ikke skaber disse rammer bidrage 

til en dårlig rejseoplevelse og 

Stoppestedet har stor betydning 
for kundens første møde med 
den kollektive trafik

forringe det samlede image af 

den kollektive trafik som mobili-

tetsløsning.

Med til billedet hører også, at 

stoppestederne har en synlig 

plads i bybilledet og passeres af 

mange rejsende i løbet af dagen 

- også bilister, cyklister og gående, 

som er med til at danne deres 

indtryk af kollektiv trafik ud fra 

det billede stoppestedet danner i 

byrummet. Et flot renholdt stop-

pested kan således fungere som 

den kollektive trafiks reklamesøjle 

i bybilledet, mens et misvedlige-

holdt og grimt stop modsat kan 

være med til at skræmme poten-

tielle kunder væk.

Stoppestederne har således 

stor betydning for kundernes 

rejseoplevelse. De seneste år er 

fokus på stoppestedet generelt 

øget, men der er forsat stor for-

skel på kvaliteten af stoppeste-

derne i i feks. Midttrafiks område. 

Både mellem kommuner, internt 

i kommuner og mellem by og 

land. Mange stoppesteder og 

terminaler fremstår nedslidte og 

underprioriterede, hvilket ikke 

ansporer til trygge oplevelser eller 

positive fortællinger om gode 

oplevelser i den kollektive trafik.

Det er kommunernes ansvar 

at opføre, udvikle og vedligeholde 

stoppesteder, og det betyder, at 

der er stor diversitet i, hvor højt 

emnet er prioriteret, og hvad 

der lokalt anses som acceptable 

løsninger. Samtidig er designet af 

stoppestedsudstyr forskelligt.

Fra kommune til kommune 

kan designguides for offentligt ud-

styr være forskellige. Også internt 

i kommunen kan designet have 

ændret sig over tid, mens gamle 

løsninger fortsat er i brug. Uden 

fælles retningslinjer er det således 

vanskeligt at skabe et fælles udtryk 

på stoppestederne, som skaber 

ensartethed og genkendelighed på 

tværs af kommunegrænser.
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Danmark har ikke brug for mere 

asfalt, fordi udbyggede veje fører 

typisk blot til mere trafik.

“Der er for meget asfalt, men 

regeringen fortjener ros for ikke 

at vende det blinde øje til den 

bydende nødvendighed af at ud-

bygge og forbedre jernbanenettet 

markant på en måde, hvor flere 

vil se en klar fordel i at vælge to-

get, som samtidig skal drives af 

grøn strøm”.

Sådan siger Thomas Damkjær 

Petersen, formand for Ingeniørfor-

eningen, IDA, som kommentar til 

regeringens infrastrukturplan, der 

har fået titlen "Danmark fremad - 

Infrastrukturplan 2035". 

Planen Danmark fremad inde-

holder forslag til nye projekter 

for samlet 106 mia. kroner. Det 

gælder bl.a. massive investerin-

ger i at nedbringe trængslen på 

Infrastrukturplan er for meget 
asfalt og for lidt grøn transport

Ingeniørforeningen IDA og Dansk PersonTransport

de danske veje, et betydeligt løft 

af den kollektive trafik samt en 

række nye initiativer, der skal 

understøtte den grønne omstilling 

af transportsektoren.

Ambitionen med infrastruktur-

planen er, at landet skal bindes 

bedre sammen, men ikke med 

flere og større motorveje, mener 

IDA. For det er afgørende, at flere 

pendler uden deres bil og at vi 

også bruger teknologi og roadpri-

cing til at mindske trængsel.

”Den endelige aftale må pine-

død lægge sporene til en markant 

CO2-reduktion af transporten og 

ikke blot status quo. Motorveje 

må veksles til mindre klimabela-

stende løsninger, for vi skal ikke 

have flere biler, men derimod 

bruge dem på en smartere måde. 

Flere elbiler giver hverken mindre 

trængsel eller færre fossile i sig 

selv”, siger Thomas Damkjær 

Petersen.

IDA arbejder også for bedre 

forhold for cyklister og flere op på 

cyklen - også mellem byerne - en 

overvældende prioritering af kol-

lektiv trafik og sublime vilkår for 

elektrificering af biler, lastbiler og 

tog bør være hjørnestenene i den 

endelige aftale, mener Thomas 

Damkjær Petersen.

”Her har regeringen kun lagt 

skinnerne til at bringe os halvt i 

mål med for stort et fokus på 

motorveje. Corona-krisen har 

åbnet en dør med åbenbarin-

gen om, at mange kan have et 

mere fleksibelt arbejdsliv, hvor 

færre skal transportere sig på 

samme tid. Det skal afspejles i 

en kommende aftale. Vi håber 

på et bredt forlig og på, at nogle 

af pengene bliver flyttet fra asfalt 

over til mere kollektiv trafik”, siger 

Thomas Damkjær Petersen. 

Dansk PeronTransport ønsker 

også mere kollektiv trafik og er 

glade for, at kunne genfinde en 

række input til planen, som blev 

fremlagt for transportminister 

Benny Engelbrecht i starten af 

marts. Her slog DPT blandt andet 

på, at der skulle etableres BRT-

anlæg i de større byer, og der 

skulle skabes en bedre fremkom-

melighed for busser i byen. Den 

klimavenlige persontransport skal 

prioriteres med flere og bedre 

knudepunkter hvor bus, taxi og 

flextrafikken mødes med togene 

og cyklisterne, så bilisterne fravæl-

ger at køre i bil og i stedet tager 

den kollektive trafik.

Endvidere bør etableringen af 

ladeinfrastruktur til persontrans-

porten prioriteres.

"Danmark fremad 2035"
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Nye projekter og undersøgelser 
på vejområdet
Regeringen vil i alt prioritere 47 

mia. kr. til at sikre gode veje til 

hele landet og til at afhjælpe 

trængslen der, hvor danskerne 

holder i kø. Investeringerne skal

sikre, at vejnettet kan følge med 

trængselsudviklingen i de kom-

mende mange år. Samtidig skal 

de nye investeringer bidrage til 

et Danmark, der hænger bedre 

sammen.

Regeringen er opmærksom 

på, at der flere steder i landet er 

kritisk trængsel blandt andet som 

Veje, der binder landet sammen:

•  Anlæg af Frederikssundsmotorvejens 3. etape fra Tværvej til 
 Frederikssund
•  Anlæg af motorvej på Rute 54 mellem Næstved og Rønnede
•  Anlæg af Kalundborgmotorvejens 3. etape fra Regstrup til 
 Kalundborg
•  Øget kapacitet på Rute 15, Herning-Ringkøbing
•  Udbygning af motorvejen nord om Herning på Rute 18
•  Ombygning af kryds på E55 mellem Nykøbing Falster og 
 Sydmotorvejen
•  Opgradering af Rute 26 til motortrafikvej mellem E45 og 
 Søbyvad syd om Lading Sø
•  Anlæg af vejforbindelse til Stevns
•  Øget kapacitet på Rute 34 mellem Haderup og Skive N
•  Øget kapacitet på Rute 26 mellem Sallingsund og Hanstholm
•  Ombygning af kryds ved Rute 11 og 26 ved Thisted
•  Opgradering af Rute 11 mellem Korskroen og Varde
•  Udbygning af Rute 9 ved Nørreballe på Lolland
•  Udbygning af Rute 15 mellem Bale og Tåstrup
•  Opgradering til 2+1 vej mellem Ålbæk og Skagen

Veje, der afhjælper trængsel:

• Udvidelse af E45 Østjyske Motorvej mellem Aarhus S 
 og Aarhus N
• Udvidelse af E45 Østjyske Motorvej mellem Vejle og 
   Skanderborg S
• Ombygning af tilslutningsanlæg på E45 Nordjyske Motorvej 
 mellem Aarhus N og Randers N
• Udvidelse af E20 Fynske Motorvej syd om Odense
• Udvidelse af E45/E20 ved Kolding
• Øget kapacitet på Motorring 3 ved København
• Udvidelse af Ring 4 ved København (nordlig)
• Udvidelse af Motorring 4 ved København (sydlig)
• Udvidelse af Hillerødmotorvejens forlængelse til motorvej
• Udvidelse af Øresundsmotorvejen
• Udvidelse af Hillerødmotorvejen fra Motorring 3 til Ring 4
• Udvidelse af Hillerødmotorvejen fra Ring 4 til Farum
• Befæstede nødspor på Vestmotorvejen mellem Korsør og 
 Vemmelev

følge af, at der i mange år ikke er 

blevet investeret i vejnettet.

Det gælder eksempelvis på E45 

og på ringforbindelserne omkring 

København. Det vil være en pri-

oritet for regeringen, at en udbyg-

ning af vejnettet her sker hurtigst 

muligt.

Ud over trængsel har den 

øgede trafik også medført mere 

støj. Det er til stor gene for de 

mange naboer til vejene, der ikke 

kan sove om natten. Derfor skal

udvidelser af vejene tænkes sam-

men med støjbekæmpelse.

Regeringen vil blandt andet. 

prioritere tiltag, der kan reducere 

støjgenerne på de mest

belastede strækninger i hoved-

stadsområdet, herunder

Motorring 3.

Regeringens infrastrukturplan "Danmark fremad 2035"


