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

Stedet hvor alle med budskaber til taxibranchen er registreret. 
For 1.275 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 

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

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

REPARATION AF INTERIØR 
OG DØRBEKLÆDNING
Reparationer af kofangere, instrumentborde, 
dørbeklædning og billig rudeskift
HBC-Teknik - Jan Guldager Jensen
Tlf. 20 84 84 50 - guldager@hbc-teknik.dk
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Taxa Syd, DK-Taxi, Esbjerg Taxa, 

Vejle Taxa, Næstved Taxa og Taxa 

Midt er klar til at assistere hinan-

den, når der skal bydes på fremti-

dige udbud.

De seks kørselskontorer har 

indgået et samarbejde, som bl.a. 

kommer i spil, når der skal bydes 

ind på fremtidige landsdækkende 

udbud og kontrakter, som det 

enkelte kørselskontor ikke kan 

byde ind på alene. 

Kørselskontorer Taxa Syd, DK-

Taxi, Esbjerg Taxa, Vejle Taxa, 

Næstved Taxa og Taxa Midt tæller 

tilsammen 500 vogne.

Samarbejdet har ikke fået et 

fælles navn, da det er vigtigt, at 

samarbejdet tager udgangspunkt 

i de lokale kørselskontorer og de 

tilsluttede vognmænd.

Vognmænd fra seks kørsels-
kontorer indgår samarbejde 
og der er plads til flere

"Vi vil lave en pendant til det 

at være landsdækkende og allige-

vel stadig bevare vore egne vogn-

mandsstyrede kørselskontorer 

med lokale vognmandsforeninger 

bag. Vi gør det for at stå sammen 

og for at undgå at blive løbet over 

ende i kampen om at byde på 

kørselsopgaver, hvor vi kan være 

underleverandører til hinanden", 

fortæller Søren Brix, som er en 

del af ledelsen i DK-Taxi - Den 

ene af de seks parter i samarbej-

det.

Han nævner som eksempel 

den kontrakt, som Taxa Syd har 

omkring lodskørsel og som de 

øvrige kørselskontorer deltager i 

ved at løse opgaver for Taxa Syd. 

Plads til endnu flere 
vognmænd
Tadzudin Kasami, som er direktør 

i Taxa Syd, er overbevist om, at 

både de store og lidt mindre 

kørselskontorer vil blive styrket via 

samarbejdet: 

“Vores tanke med det lands-

dækkende samarbejde er dog 

først og fremmest at hjælpe de 

mange mindre kørselskontorer, så 

de kan overleve i fremtiden. Men 

det er vigtigt, at alle kørselskonto-

rer - både de store og lidt mindre, 

deltager i samarbejdet”, fortæller 

Kasami og fortsætter:

“Den enkelte vognmand og de 

nye, der måtte komme til, skal 

have mulighed for at vælge 

imellem kørselskontorerne, også 

hvis man stadig vil køre i det 

område, man befinder sig i. Det 

er samtidig altafgørende, at de 

kørselskontorer, der har indgået 

denne aftale, at de alle sammen 

er medlemsejede kørselskonto-

rer, hvor vognmænd bibeholder 

deres indflydelse”, understreger 

Kasami, der har erfaret, at der 

kommer flere og flere udbud, 

som er landsdækkende:

“Med det samarbejde, vi nu 

har indgået, har vi mulighed for 

at bruge hinanden som underle-

verandører. Det er også en fordel 

for både vores erhvervskunder 

og almindelige kunder, som også 

efterspørger flere og flere lands-

dækkende aftaler. Vi ønsker tillige 

at fortælle alle nuværende og 

kommende vognmænd, at de er 

meget velkommen til at kontakte 

os, hvis de ønsker at indgå i af-

talen. Der er plads til mange flere 

vognmænd i vores landsdækken-

de aftale og vi hører især gerne 

fra vognmænd i områder, vi ikke 

allerede dækker”, slutter Kasami.
"Vi skal stå sammen og undgå at blive 
løbet over ende i kampen om at byde på 
kørselsopgaver", siger Søren Brix, der er en del 
af ledelsen i DK-Taxi.

"Samarbejdet hjælper de medlemsejede kørselskontorer, hvor vognmænd bibeholder deres 
indflydelse”, siger direktør i Taxa Syd, Tadzudin Kasami.
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Mens coronaen nærmest lammede 

den ene taxiforretning efter den 

anden landet over, gik det ander-

ledes for Bo´s Taxi i Asnæs. Efter 

25 år som lokal vognmandsforret-

ning i Holbæk Kommune, søgte 

Karina Højvang og samleveren 

Bo Toftegaard, Færdselsstyrelsen 

om at få en tilladelse til at drive 

landsdækkende kørselskontor og 

fik tilladelsen i hus.

“Det betød, at vi nu kunne brede 

os ud over Holbæks kommune-

grænser og indtage Odsherred 

Kommune som vores primære 

område, hvor vi tilmed også selv 

bor. Den sydlige del af Odsherred 

har i en del år været meget dår-

ligt taxi-dækket”, fortæller Karina 

Højvang og fortsætter:

“I Holbæk havde vi tre biler, nu 

har vi seks biler og der er travlt. De 

nye kunder er stort set alle private 

kunder og mange af dem kom-

mer fra et af Danmarks største 

sommerhusområder, hvor kun-

derne er glade for, at de nu kan 

få en taxi. Dragsholm Slot er også 

meget glade for at vi er her og 

bruger os flittigt”. 

“På udstyrssiden har vi indgået 

Stor fremgang for Bo´s Taxi 
i Asnæs

en aftale med DK-Taxi i Randers 

om levering af taxameter, printer 

og betalingsterminal, hvor DK-Taxi 

administrerer vores omsætning 

på betalingskort. Vi fakturerer selv 

kunderne og driver selv kørsels-

kontoret - kunderne ringer direkte 

til os”, slutter Karina Højvang.

Indehaverne af Bo´s Taxi i Asnæs, Karina Højvang og Bo Toftegaard har indtaget Odsherrred Kommune som deres primære område.

Skift fra lokal tilladelse til landsdækkende kørselskontor



Efter flere år som Dantaxi-vogn-

mand i Slagelse Kommune har 

Henrik Andersen etableret sig 

med ny taxiforretning i Korsør og 

skiftet tilhørsforholdet over til DK-

taxi. Det har han ikke fortrudt.

“Jeg forlod Dantaxi fra nytår og 

startede ud som flexvognmand, 

men efter blot to måneder be-

sluttede jeg mig for også at køre 

taxi sideløbende og da jeg stod 

for at købe ny bil, passede det 

fint med at kontakte DK-Taxi og 

få bilen på gaden monteret med 

deres udstyr. Det giver mig også 

muligheden for at køre skolebørn 

på lovlig vis”, fortæller Henrik 

Andersen med henvisning til de 

mange flexvognmænd, som over-

træder loven og udfører konkur-

renceforvridende opgaver ved at 

køre skoleture i deres flexvogne.

10 år som Dantaxi-
vognmand
“Jeg startede under det davæ-

rende Dantaxi i Korsør, som efter 

mit første år blev slået sammen 

med Slagelse Taxa og ændrede 

navn til Dantaxi Vestsjælland. I 

starten gik det egentlig meget 

godt, lige indtil vi blev opkøbt af 

Taxinord. Så ændrede tingene sig 

og det blev en dårlig forretning. Vi 

faldt i omsætning og endnu være 

blev det, da vi blev overtaget af 

en kapitalfond. Kørselskontoret var 

ikke så gode til at håndtere flex-

trafik og det var jo dét, vi levede 

af i hverdagen her i provinsen. 

Forskellen var, at vi under Dan-

taxi Vestsjælland blev passet og 

serviceret af Dantaxi som kunder, 

men efter vi blev opkøbt af Taxi-

nord, så mistede vi al indflydelse”, 

påpeger Henrik Andersen, som 

finder, at tiden er løbet fra de 

store kørselskontorer:

Han mener ikke, det er i orden, 

at kørselskontorerne bare tager 

alle forudbestillinger ind uden at 

være sikker på, at der er biler til 

at køre turene. Henrik Andersen 

nævner eksempler på at blive 

sendt 50 kilometer væk for at ud-

føre en tur til kun 100 kroner. 

“Det giver ikke nogen mening, 

Nødvendigt at sortere i turene for at tjene penge

Forlod stort kørselskontor til 
fordel for at etablere ny taxi-
forretning i Korsør

at man ikke må sige nej til ture, 

uanset hvor dårlige de er. Den 

måde turene fordeles sker efter 

et forældet system og det er 

umuligt at tjene penge - uanset 

hvor travlt der er. Mange kunder 

ser aldrig den taxi, som de har 

forudbestilt i de store selskaber 

og i dag er ordet “taxi” efter min 

mening ikke identisk med et 

servicefirma. Efter loven skal der 

stå ordet “taxi” på taglygten, men 

fortsættes næste side

Turene fordeles efter et forældet system i de 
store kørselskontorer og det er umuligt at 
tjene penge - uanset hvor travlt der er, mener 
Henrik Andersen.
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jeg ville have foretrukket noget 

andet. Derfor har jeg også tilføjet 

nogle ord, så der på min bil står 

“Taxi til tiden”.

Personligt har Henrik Andersen 

endnu ikke så meget taxikørsel. 

Det meste er skolekørsel, som 

han udfører som underleverandør 

for et busselskab, men det er pla-

nen, at han vil annoncere med 

tilbud om ture til lufthavnen og 

supplere med længere forudbe-

stilte ture. 

“Små ture, der skal udføres her 

og nu, er ikke interessante for at 

holde en stabil omsætning. De 

ødelægger min planlægning og 

gør det svært at holde omsæt-

ningen. Ifølge min kontrakt med 

Flextrafik, skal jeg være i min 

hjemzone i Korsør. Derfor holder 

jeg ved Korsør Station, når der er 

pauser mellem kørselsopgaverne. 

Det giver mig mulighed for at 

sige nej til en kunde, hvis jeg kan 

se, at det kommer til at knibe 

med tiden. Jeg bestemmer også 

selv, hvor længe jeg vil være til 

rådighed. Det kunne jeg ikke i 

Dantaxi. De lavede vagtlister og 

pålagde os at køre i nattetimerne 

i weekenden uden hensyn til, at 

man eventuelt havde private af-

taler med familien”, slutter Henrik 

Andersen.

Gennem flere måneder har 

Cabonline arbejdet med et nyt 

Cabonline-Hale-Frogne-system, 

som snart er færdigudviklet. En 

endelig systemtest vil blive kørt 

i København med et antal biler, 

der nu skal udstyres med det nye 

Cabonline-Hale-Frogne-system.

 “Der er store forventninger 

til det nye system, som bliver en 

klar forbedring på alle fronter for 

både chauffører, vognmænd og 

centralen, da vi vil få fordelene 

ved at være en del af et nordisk 

Cabonline”, forlyder det fra Tho-

mas RB Petersen, adm. direktør 

for Cabonline Danmark og han 

fortsætter:

 “Ved samme lejlighed vil 

Cabonlines Nordiske App blive 

lanceret i Danmark. Med App’en 

får vi mulighed for betaling i 

App’en, faste priser, zone priser 

og kampagner, så der kan tiltræk-

kes flere App-brugere. Vi lukker 

godt nok FMS, men vi får en 

integration mellem Cabonline og 

FMS således, at vi kan fortsætte 

med at modtage ture fra Taxi.EU 

samt anvende de autobookere, 

vi har stående på hoteller og 

restauranter. På den måde mister 

vi ikke kørsel, når vi skifter til Ca-

bonlines App. Vi beholder nogle 

af de værdsatte kundeløsninger 

Cabonline/Taxi 4x27 på 
vej med et nyt Cabon-
line-Hale-Frogne-system

og får nye ind, samt et fuldt inte-

greret system til afløsning for de 

problemer, vi har haft i FMS”.

Cabonline introducerer også 

en ny og smartere betalingstermi-

nal som erstatning for Verifonen. 

Systemet baserer sig på en inte-

gration mellem Cabonline egne 

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

systemer, Frogne og Taxi 4x27´s 

Hale taximeter.

Planen er at starte monterin-

gerne i uge 38, hvis testperioden 

forløber tilfredsstillende. FMS-

systemet lukkes ned, når alle 

biler er monteret og senest med 

udgangen af 2021.
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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

10 minutter
Længere tager det ikke før du kan formidle den første  
tur på vores cloud-løsning

Hvordan så hurtigt?
✓ Du har en Android tablet eller mobiltelefon
✓ Opret vogn og chauffør - der er videovejledninger til alt
✓ Vores cloud-løsning er født med alle danske adresser og  
 kendte steder (POI)

     Værsgo´og kør
Datalogistic tilbyder en ægte cloud-baseret løsning med  
alt hvad du har brug for: 
» Book i vognen, online eller på din egen app.  
» Fuld integration til Flex.  
» Nye kontaktløse og billigere betalingsmetoder, hvor 
 terminalen koster under 300 kr. i anskaffelse.  
» Fakturering af kontokunder.  
» Indberetning til myndigheder 
» Opfylder alle krav til GDPR og den nye taxalov. 

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

Fra 298 kr./mdr



Danmarks største private busope-

ratør VIKINGBUS køber busaktivi-

teterne fra Vester Skerninge 

Bilerne på Fyn. 

Stærk lokal forankring og visio-

nen om at udvikle et stærkt lands-

dækkende busselskab med fokus 

på effektiv, bæredygtig og kunde-

fokuseret persontransport er driv-

kraften bag VIKINGBUS´ opkøb af 

det sydfynske busselskab.

Strategiske opkøb og succes-

fuld integration er en velkendt del 

af VIKINGBUS´ langsigtede strategi 

og selskabet tager nu endnu et 

skridt på rejsen for at styrke Dan-

marks første reelt landsdækkende 

busselskab, der går forrest inden 

VIKINGBUS køber busaktiviteterne 
fra Vester Skerninge Bilerne

for service, kvalitet og bæredygtig 

drift, hedder det i en pressemed-

delelse.

Solid lokal forankring, bedre 

geografisk dækning og styrket til-

bud til kunderne er blandt grund-

ene til, at Vester Skerninge Bilerne 

nu bliver en del af Danmarks 

største private busselskab VIKING-

BUS. 

Vester Skerninge Bilerne har 

blandt andet et solidt fundament 

og et stærkt forretningsben inden 

for drift af minibusser.

Opkøbet understøtter og ud-

bygger de nuværende aktiviteter i 

VIKINGBUS inden for mini-, rute- 

og turistbuskørsel markant. Med 

tilgang af yderligere 130 busser 

samt godt 100 medarbejdere fra 

Vester Skerninge Bilerne kommer

VIKINGBUS fremover til at råde 

over en samlet vognpark på næ-

sten 600 busser samt cirka 900 

medarbejdere.

”Vi har et langsigtet mål om at 

udbygge VIKINGBUS´s position 

som et landsdækkende bussel-

skab med stærk lokal forankring. I 

den forbindelse er dette opkøb et 

fantastisk match, da Vester Sker-

ninge Bilerne både geografisk og 

forretningsmæssigt passer godt 

ind i VIKINGBUS. Med opkøbet 

kan vi tilbyde kunderne endnu 

mere effektive og individuelle 

løsninger og vi ser meget frem til at 

byde Vester Skerninge Bilernes dyg-

tige medarbejdere og ledelse vel-

kommen hos VIKINGBUS”, udtalte 

Mogens Pedersen, adm. direktør i 

VIKINGBUS op til overtagelsen.

Veldrevet gennem 
generationer
Vester Skerninge Bilerne har siden 

1974 tilbudt personbefordring til 

private og offentlige kunder med 

udgangspunkt fra Vester Skernin-

ge på Sydfyn og er ved overtagel-

sen både veldrevet og velkonso-

lideret. Selskabet er grundlagt af 

Ejner og Karin Larsen og er i de 

senere år blevet ledet af sønnen, 

Anders Larsen.

”Vi bliver nu en del af noget 

større og jeg er overbevist om, 

at vi gennem VIKINGBUS får de 

bedste rammer og muligheder for 

at fortsætte den positive udvik-

ling, som vi har realiseret sammen 

med dygtige kolleger i flere gene-

rationer”, siger 41-årige Anders 

Larsen, der i forbindelse med 

overtagelsen indtræder i ejerkred-

sen af VIKINGBUS og samtidig får 

ansvar for bl.a. selskabets aktivite-

ter inden for minibuskørsel.

Busserne skifter udseende
Alle medarbejdere i Vester Sker-

ninge Bilerne fortsætter i VIKING-

BUS regi. Busserne i det sydfyn-

ske selskab vil i den kommende 

tid skifte udseende, når busserne 

fremover iklædes VIKINGBUS´s 

karakteristiske blå, hvide og røde 

farver. 

Med overtagelsen af Vester 

Skerninge Bilerne udvider VIKING-

BUS sin geografiske dækning, 

som udover fastholdelsen af et 

lokalt kontor i Vester Skerninge i 

forvejen er repræsenteret med 

afdelinger i København, Køge, 

Lynge, Slagelse, Kalundborg, 

Vordingborg, Vejle, Fredericia, 

Kolding, Brørup, Esbjerg, Skjern 

og Aarhus.
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Anders Larsen (tv) og adm. direktør i VIKINGBUS, Mogens Pedersen, har givet hånd på, at 
VIKINGBUS køber det sydfynske busselskab, Vester Skerninge Bilerne med 130 busser og 
cirka 100 medarbejdere.



Giv din kunder sund 
og ren luft på turen.
Philips GP5611 luftrenser til biler:
• Reducere risikoen for corona- og influenza virus
• Indfanger og fjerner skadelige luftbårne mikrober med UV-C-lys
• Neutraliserer effektivt lugte og gasser 24/7 (selv i off mode)
• Bilens indvendige luft rengøres på ca. 10 minutter
• Let at bruge: automatisk betjening, bærbar, USB-forbindelse

Inkluderer to GOPure-vinduesmærkater.
For flere detaljer plus din ordre:

• shop.philips-butikken.dk
• Password: gopure
• Priser på webshoppen er inkl. moms (DKK 873,75)

philips.com/GoPure

Få to bilvinduesmærkater + én gratis 
EM fodbold pr. GoPure som købes  
(for fodboldene: så længe bolde haves)

Automotive

philips.com/gopure

Denne bil er udstyret med Philips GoPure luftrenser:

Sund og renere luft indeni,  
for din sikkerhed og komfort

100

DKK 
699,-
Ekskl. moms

Vejledende udsalgspris 

DKK 959,- ekskl. moms

Automotive air purifier

http://shop@philips.butikken.dk
http://shop.philips-butikken.dk
http://shop.philips-butikken.dk


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

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

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

Hvis persontransport-branchen 

blev bedre til at tage chauffør-elever, 

ville det løse en del af den mas-

sive chaufførmangel, som lige 

nu udfordrer vognmænd inden 

for rutebusser, turistbusser og 

flextrafik.

Det viser det seneste jobbaro-

meter for persontransport-bran-

chen i andet kvartal fra Danmarks 

største udbyder af transportud-

dannelser, DEKRA.

Hele 92,5 procent af de ad-

Der er hårdt brug for flere 
chauffør-elever til persontransport

spurgte vognmænd svarer, at de 

ikke har lærlinge blandt deres 

ansatte og derudover svarer 79 

procent af vognmændene nej til 

spørgsmålet, om de overvejer at 

ansætte lærlinge i 2021. 13 pro-

cent er i tvivl, og således er det 

kun 8 procent af vognmændene, 

der tænker på at ansætte lærlinge.

Den lave interesse for at tage 

lærlinge harmonerer dårligt med, at 

persontransport-branchen i øjeblik-

ket er hårdt ramt af chaufførmangel.

Ifølge selvsamme jobbarometer 

har 63 procent af de adspurgte 

vognmænd ansat nye chauffører 

inden for de seneste tre måneder, 

mens 46 procent af vognmænde-

ne ydermere svarer, at de forventer 

at skulle ansætte flere chauffører i 

de kommende tre måneder.

Branchen må tage ansvar
Den stærkt begrænsede brug af 

lærlinge i en branche, der er så 

hårdt plaget af chaufførmangel, 

kalder på handling, både fra vogn-

mænd og politikere, mener chef-

konsulent på DEKRA Erhvervs-

skole, Jan Brochdorf:

”Nu må branchen tage ansvar. 

Chaufførmanglen er udbredt i 

hele transportbranchen. Vi ved, at 

hver anden chauffør i godsbran-

chen er over 50 år og nu står det 

med stor tydelighed klart, at også 

persontransporten i alvorlig grad 

mangler chauffører. Ved at oprette 

flere lærepladser har vognmæn-

dene en gylden mulighed for at 

få nye medarbejdere, der er mak-

simalt motiveret. De har ikke kun 

taget et buskørekort, men vil tage 

en hel uddannelse, fordi de synes, 

det er en spændende vej at gå”, 

siger han.

Politikerne kan stille krav
Politikerne har også en god mu-

lighed for at påvirke udviklingen 

inden for persontransport.

”Det er politikerne, der laver 

udbuddene til den regionale 

kørsel og det kunne løse en stor 

del af problemet med manglende 

lærepladser inden for person-

transport, hvis det fremgik af 

udbudsmaterialet, at man kun 

vælger transportfirmaer, der tager 

ansvar for uddannelsen af nye 

chauffører”, siger Jan Brochdorf.
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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



Det er trist, at krydstogtsgæster i 

Danmark behandles anderledes 

end andre turister. Det koster Dan-

mark dyrt og vi mister arbejdsplad-

ser, mener brancheorganisationen 

Danske Havne.

”Krydstogtsbranchen har vores 

fulde opbakning og sympati. Det 

er pilskævt, at vi i Danmark gør 

forskel på gode gæster fra et 

krydstogtsskib og andre gæster 

til Danmark”. Sådan siger direktør 

Tine Kirk, brancheorganisationen 

Danske Havne, i en kommentar 

til nye tal, der viser, at Danmark er 

faldet 96 procent på krydstogts-

anløb under Corona-pandemien 

og at flere danske restriktioner end 

nabolandene på præcis kryds-

togtsturismen har forstærket den i 

Danske Havne: 

Hvorfor behandles krydstogtgæster 
anderledes end andre turister?

forvejen katastrofale udvikling.

Tine Kirk fortsætter:

”Det virker altså meget ukon-

struktivt, at vi stædigt har holdt 

fast i usædvanligt strikse krav til 

lige præcis krydstogts-turister sam-

tidig med, at snart sagt alt andet 

åbnes op og den ene restriktion 

efter den anden fjernes. Blot ikke 

på krydstogtsturister, der gerne vil 

i land og opleve Danmark. Endda 

i en sommer, hvor vejr og varme 

har bidraget til at vore byer, uanset 

om det f.eks. er København, 

Fredericia, Aalborg eller Skagen, 

fremstår endnu smukkere. Det 

betyder, at krydstogter nu sejler 

udenom Danmark - det koster 

indlysende omsætning, men det 

koster også arbejdspladser”.

Samme regler for alle
I midten af juli anløb krydstogtski-

bet ”Vasco Da Gama” en række 

danske havne fra København til 

Skagen. Skibet havde knap 400 

fuldt vaccinerede tyske gæster 

ombord, der alle måtte gå i land. 

Politiet kontrollerede, at reglerne 

blev overholdt. Da skibet indledte 

sin Danmarksturné den 14. juli i 

København, var det første gang 

siden 2019, at krydstogtsgæster 

måtte gå i land i Danmark.

Krydstogtbranchen er frustre-

rede over, at der kræves fuld vac-

cination for krydstogtsgæster, der 

vil i land i Danmark, når andre tu-

rister kan komme ind i Danmark 

på alle andre måder uden at 

møde et vaccinationskrav.

”Der burde indlysende gælde 

præcis samme regler for alle slags 

turister. Det her diskriminerer jo 

åbenlyst en enkelt gruppe og en 

hel branche”, siger Tine Kirk, der 

opfordrer regeringen til at sadle 

om nu. Sæsonen er snart slut, 

men det vil give branchen rime-

lige og retfærdige retningslinjer at 

arbejde ud fra.

Alene i København kom der i 

2019 næsten en million kryds-

togtsturister. Der var i 2019 des-

uden godt 300.000 hotelovernat-

ninger i København i forbindelse 

med krydstogter - gæster, som de 

i forvejen hårdt trængte hoteller 

også mangler nu.

Krydstogtskibet "Vasco Da Gama" anløb en række danske havne i 
juli. Her København 14. juli, hvor politiet kontrollerede gæsterne. 
(Foto: Danske Havne)
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BUS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vidtrækkende GRØN nyhedGRØN



Når rejser med kollektiv transport 

kombineres med cyklen, er det til 

gavn for sundheden. Og når flere 

rejser sammen, er det til gavn for 

klimaet. Derfor er cyklen også in-

tegreret i Movias mobilitetsplan 

om at nedbringe trængsel på 

vejene, løfte klimadagsordenen 

med grøn omstilling, styrke sam-

menhængen mellem kollektiv 

transport og cykler med gode skift 

- og skabe god mobilitet på hele 

Sjælland. 

Movia har for længst besluttet 

at sætte et flerårigt forsøg med 

cykelmedtagning i gang, så man 

kan tage cyklen med i alle Movias 

almindelige busser på Sjælland. 

Forsøget er nu sat i gang og ud-

videt til også at omfatte Hoved-

stadsområdet dog uden for myld-

retiden og nætterne til lørdag og 

til søndag. Det skal sikre, at der 

ikke bliver for store udfordringer 

med pladsen.

Det har hidtil været muligt at 

tage cyklen med i bussen mange 

steder i og uden for hovedstads-

området - men altså ikke i alle 

busser. Cykelforsøget sker som 

led i indsatsen for at styrke sam-

menhængen i den kollektive 

transport, og imødekomme de 

mange kunder, som særligt det 

seneste år er hoppet på cyklen. 

De cykelforsøg, som Movia al-

lerede har gennemført, viser, at 

Forsøg med cykler i bus udvidet 
til Hovedstadsområdet
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stoppesteder med god cykelparke-

ring giver flere kunder i busserne, 

og får flere til at cykle længere 

for at bruge de gode cykelstop-

pesteder. Bedre mulighed for 

at medtage cykler i busser har 

derfor stået højt på ønskelisten 

hos de to regioner, de sjælland-

ske kommuner og Movia. 

"Hos Movia vil vi gerne have, 

at bussen er attraktiv at bruge. Vi 

ved, at flere bruger cyklen mere 

end før covid-19. Nu har vi åbnet 

for cykler i alle busserne, også i 

Hovedstadsområdet, så vi kan 

tilbyde en bedre service og mere 

sammenhæng til vores kunder. 

Og så har det også den klare for-

del, at når man kombinerer cykel 

og bus i stedet for at tage bilen, 

reducerer man sit CO2-bidrag og 

man holder fast i en sund trans-

portform", siger Kirsten Jensen, 

bestyrelsesformand for Movia og 

borgmester i Hillerød.

I løbet af det 2-årige forsøg 

vil Movia indsamle erfaringer og 

evaluere, hvordan det går, også 

i forhold til pladsen til andre 

kunder i bussen og f.eks. kunder 

med barnevogne og kunder der 

bruger kørestol.

Nye regler for cykel i bussen

Cykler må medtages i alle havnebusser og i alle almindelige 

busser på 12 meter eller derover. Det betyder, at minibusser 

er undtaget. I Movias busser koster en cykelbillet til 8 zoner 14 

kr. Det er gratis at tage cyklen med i Movias havnebusser. 

 Der er plads til to cykler, to barnevogne eller kørestole  

i Movias busser. Cykler må generelt medtages i busserne  

undtagen i myldretiden (fra kl. 7.00-9.00 og fra kl. 15.30-17.30) 

og undtagen om natten i weekenden (natten efter fredag og 

lørdag mellem kl. 00.30-04.30) i Hovedstadsområdet. 

Det er buschaufføren, der afgør om der er plads i bussen til  

din cykel. 



Vil du være selvstændig 
taxivognmand?

Endorsed by Cabonline

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

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

*Forudsætter naturligvis at du kan godkendes.

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



Den 1. august blev der åbnet for 

ansøgninger om ret til tidlig pen-

sion og efter bare tre dage havde 

7.124 ansøgt om ret til tidlig 

pension.

Tidlig pension er en ny tilbage-

trækningsordning, der giver dem, 

der er startet tidligt på arbejds-

markedet og har haft et langt ar-

bejdsliv, ret til at trække sig til-

bage før folkepensionen. Retten 

til tidlig pension afhænger ude-

lukkende af ens anciennitet på 

arbejdsmarkedet, som gøres op, 

når man er 61 år.

Ansøgninger til tidlig pension er 

for alle, der er født i 2. halvår 

1955 og frem til og med 1960. 

Folkepensionsalderen er for disse 

årgange 67 år, og – såfremt de 

opfylder kriterierne – har disse år-

gange mulighed for at gå på tidlig 

pension i løbet af de kommende 

år, når de er enten 64, 65 eller 

66 år. De første kan gå på tidlig 

pension fra 1. januar 2022.

Beskæftigelses- og ligestillings-

minister Peter Hummelgaard 

siger: 

“Efter de første tre dage har 

7.124 søgt om retten til tidlig 

7.124 ansøgte om ret til tidlig 
pension de første tre dage

pension. Det svarer nogenlunde 

til, hvad jeg havde forventet. Po-

litik betyder noget, og jeg er stolt 

over at se, at vores løfte om tidlig 

pension nu for alvor er blevet til 

virkelighed”.

“Man skal ikke tale med mange 

håndværkere, SOSUer og andre 

faggrupper for at fornemme, at 

denne ordning har været tiltrængt. 

Det synes jeg også det beviser, 

når 7.124 efter tre dage har søgt. 

Danskere, som har haft lange, 

hårde arbejdsliv, fortjener at kunne 

trække sig tilbage, før de er helt 

nedslidte. De skal have lov til at 

få en værdig seniortilværelse med 

tid til familien, børnebørn og fritids-

interesser.

Det er muligt at få ret til tidlig 

pension i enten et, to eller tre år 

før sin folkepensionsalder. Har 

man som 61-årig været 44 år på 

arbejdsmarkedet, kan man få ret 

til tidlig pension i tre år. Har man 

i stedet været 43 eller 42 år på 

arbejdsmarkedet, kan man få ret 

til tidlig pension i to eller et år før 

folkepensionen.

Udbetaling Danmark behand-

ler ansøgningerne om ret til tidlig 

pension og ansøgerens ancien-

nitet på arbejdsmarkedet beregnes 

ved at trække på oplysninger fra 

offentlige systemer og registre. 

Ansøgere kan selv supplere med 

egen dokumentation for blandt 

andet perioder på arbejdsmarke-

det, som kan tælle med i beregnin-

gen af anciennitet. Det kan være 

Christian Thomsen, der i forve-

jen ejer selskaberne T Busser 

og Limo & Bus i Slagelse, har 

overtaget Taxa Sorø efter Henrik 

Hachel, som sideløbende drev 

Ambulix ApS.

Christian Thomsen har fra 

start indsat to midlertidige vog-

ne og bestilt to nye VW Caddy 

Maxi. Christian Thomsen har 

endvidere været i kontakt med 

selskabets tidligere kunder for 

at orientere om firmaoverta-

gelsen.

relevant i tilfælde, hvor der ikke 

findes registeroplysninger, eller 

hvis man ønsker at korrigere de 

oplysninger, som indgår i opgø-

relsen fra Udbetaling Danmark.

“Vi gik i luften fredag den 

30. juli og blev godt modtaget. 

Det var en meget positiv op-

levelse”, fortæller Christian 

Thomsen, som selv har erfa-

ring med taxikørsel fra en peri-

ode hos Slagelse Taxa. 

Christian Thomsen har ind-

gået en indlejeraftale med DK-

Taxi i Randers og ansat Claus 

Olsen til at forestå den daglige 

drift. Det er forventningen, at 

der hen ad vejen vil blive sup-

pleret med flexkørsel.

Ny ejer af 
Taxa Sorø
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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.
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På Frederiksberg er der netop åbnet

en lynladestation med fire pladser 

og med et stort infrastrukturprojekt 

vil Region Hovedstaden sikre mere 

end 300 nye ladestandere på regi-

onens matrikler over de kommen-

de tre år. Med projektet, der netop 

er sendt i udbud, skal de første 

hundrede standere være på plads 

før udgangen af 2021. 

Fra regionsrådets side er der 

afsat tre millioner kroner til op-

sætning af ladestandere, som skal 

være med til at sikre de rigtige 

rammer for de mange, der vælger 

en grøn elbil til.

Med projektplanen og det igang-

værende udbud lægges der op til, at 

de første 100 ladestandere allerede 

er på plads ved udgangen af i år.

  

Opsættes trinvist frem 
mod 2025
For at komme hurtigt i gang med 

at øge antallet af pladser til elbi-

lerne, ser man først på de ma-

300 nye lade-
standere på vej 
i Region Hoved-
staden

trikler, hvor ladestanderne kan 

sættes op uden længere ventetid 

og hvor infrastrukturen omkring 

strømforsyningen allerede er på 

plads. 

Med den nuværende projekt-

plan lægges der op til, at arbejdet 

med at opsætte de første hund-

rede standere kan begynde i 

efteråret 2021. Herefter sættes 

minimum hundrede op i både 

2022 og 2023. Sammenlagt vil 

det firedoble antallet af stan-

dere på regionens matrikler over 

perioden. 

Der er i dag cirka hundrede 

ladestandere på regionens ma-

trikler fordelt på forskellige typer. 

Med infrastrukturprojektet lægges 

der op til, at det tal øges med 

300 ekstra pladser frem mod 

2025.  

Derudover lægges op til et 

åbent netværk, som sikrer, at 

alle, der ønsker det, kan lade på 

matriklerne. 

Pendler20 er det nye pendlerkort 

til dem, som arbejder både ude 

og hjemme.

Et "almindeligt" Pendlerkort 

giver brugerne et ubegrænset 

antal rejsedage indenfor en 

gyldighedsperiode på den valgte 

strækning.

Pendler20 giver derimod 20 

valgfrie rejsedage, som kan bru-

ges frit og én ad gangen inden 

for 60 sammenhængende dage 

på den strækning, der er valgt. I 

gennemsnit plejer det at passe 

sådan, at skal der "kun" pendles 

Pendler20 når 
der rejses 2-3 
gange om ugen 
på samme 
strækning

DSB tilbyder:

2-3 dage om ugen på samme 

strækning, så er Pendler20 pro-

duktet det rigtige valg.

Pendler20 kan købes i DSBs 

app og prisen på Pendler20 

afhænger af den strækning der 

skal pendles på. Den specifikke 

pris kan findes i appen, ved at 

finde Pendler20 under "Pendler-

kort" og fremsøge din strækning. 

Det er også muligt at bruge DSB 

Pendlertjek, til at sammenligne 

produkter og priser.



Et enigt regionsråd i Region Sjæl-

land har besluttet at igangsætte 

sporrenoveringen på Østbanen 

og sætte det omfattende arbejde 

i udbud. Det sker med forvent-

ning om, at Folketinget som lovet 

sikrer finansieringen.

Østbanen forbinder Stevns og 

Faxe med Køge og Roskilde. Ba-

nen er en livsnerve for borgerne 

langs banen og for mange er 

banen muligheden for at komme 

til uddannelse og arbejde.

Østbanens spor er så gamle, 

at de nu er slidt helt ned og skal 

udskiftes. Sporenes tilstand har 

gjort det nødvendigt at nedsætte 

hastigheden, indskrænke kørepla-

nen og nedsætte togenes vægt 

ved at aflukke dele af dem.

Region Sjælland har ikke de 

nødvendige økonomiske rammer 

til at betale for sporrenoveringen, 

der forventes at koste over 500 

mio. kr. Det er staten, der giver 

regionen de økonomiske rammer 

til at løse sine opgaver gen-

nem tilskud. Tilskuddene skulle 

planmæssigt være blevet justeret 

i 2009, men blev det ikke.

Regionen har derfor ikke 

kunne igangsætte sporrenoverin-

gen, men har løbende forberedt 

den, så man er klar, når finansie-

ringen er på plads. 

En løsning skal findes i 
infrastrukturaftalen
Efter flere års diskussioner beslut-

tede Folketinget den 22. april 

2021, at der skal findes en løs-

ning på finansieringen af proble-

merne på blandt andet Østbanen 

gennem forhandlingerne om en 

ny infrastrukturaftale. På baggrund 

af folketingsbeslutningen den 22. 

april 2021 besluttede Regionsrå-

det på sit møde den 7. juni 2021 

at gå videre med sporrenoverin-

gen på Østbanen og igangsætte 

udbuddet af den store opgave.

Regionsrådsformand Heino 

Knudsen er optimistisk og forven-

ter, at en løsning nu er på vej.

“Jeg er glad for, at vi i Region 

Sporenes tilstand har 
gjort det nødvendigt at 
nedsætte hastigheden, 
indskrænke køreplanen 
og nedsætte togenes vægt 
ved at aflukke dele af 
togene.

Sjælland tager de første skridt og 

går videre med sporrenoveringen 

og igangsætter udbuddet af den 

store opgave. Der synes nu i 

Folketinget at være bred opbak-

ning til at løse den økonomiske 

udfordring for Østbanen og på 

sigt for de andre lokalbaner. I 

forventning om, at det sker, går vi 

nu videre med Østbanen. Der er 

Sporrenoveringen af 
Østbanen 
igangsættes
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fortsættes næste side
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ikke mere tid at spilde, hvis vi skal 

nå at have renoveret sporene, 

inden det bliver nødvendigt helt 

at indstille kørslen på banen. 

Formanden for Region Sjællands 

Udvalg for Regional Udvikling 

Peter Jacobsen ser frem til, at 

kunne sikre borgerne en bane i 

fremtiden.

“Sporrenoveringen af Østba-

nen er helt nødvendig. For mange 

borgere - også studerende, er 

Østbanen deres mulighed for at 

komme frem og tilbage til job og 

uddannelse. Vi skylder borgerne i 

området, at de ved, at der også er 

en jernbane i fremtiden, hvor der 

kører tog”, siger Peter Jacobsen 

og fortsætter:

“Østbanen og de andre lokalba-

ner spiller en stor rolle mange 

steder i vores region. Og det er 

jo ofte de lidt tyndere befolkede 

områder, som måske har lidt 

udfordringer med at komme i 

balance med resten af Danmark. 

De områder skal ikke glemmes. 

Så jeg håber nu, at vi kan sikre 

Østbanen og de andre lokalbaner. 

Vi i Region Sjælland har med 

vores beslutning om at gå videre 

med sporrenoveringen gjort vo-

res”, siger Peter Jacobsen.
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Vejdirektoratet vil sikre, at Svend-

borgsundbroen holder mange år 

endnu og sætter derfor et større 

vedligeholdelsesarbejde i gang.

Arbejdet består i at udskifte 

afløbsledningerne inde i bro-

dækket og en reparation af de 

mandehuller, der giver adgang til 

brodækkets hulrum.

For trafikanterne betyder 

arbejdet, at der i perioden d. 9. 

august til d. 29. oktober 2021 vil 

være vejarbejde på kørebanen 

på Svendborgsundbroen, som vil 

påvirke trafikken på broen.

De almindelige trafikanter 

med køretøjsbredde på 3,0 m og 

derunder vil kunne passere i hele 

anlægsperioden.

Arbejdet vurderes at kunne 

Svendborgsund-
broen får 
forlænget sin 
levetid

udføres i 2 etaper på omkring 10 

uger i alt, hvor der etableres ha-

stighedsnedsættelse til 50 km/t i 

begge retninger.

Fodgængere og cyklister vil 

kunne passere broen uhindret 

i hele arbejdsperioden, idet det 

ene 2,5m fortov/cykelsti dog ind-

drages til arbejdsareal.

Lysreguleringen er opsat af 

sikkerhedsgrunde for de folk, der 

arbejder på vejen. Lysreguleringen 

er trafikstyret med radar og ud-

styret med SMS-modul, der ved 

manuel betjening gør det muligt 

for udrykningskøretøjer at sætte 

lysreguleringen på rød i begge 

retninger. Bilisterne opfordres 

derfor til at respektere lysregule-

ringen under alle forhold.
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Opblødningen i rejserestriktionerne

var vand på rejselystne østjyders 

mølle og passagertallet blev mere 

end firedoblet i forhold til juni 

måned. Det skyldes ikke mindst, 

at sommerferierejsende myldrede 

til Aarhus Airport i juli måned.

 Den samlede flytrafik steg med 

hele 358 procent i juli måned 

2021 set i forhold til juni måned 

2021. De positive takter holder 

sig heller ikke tilbage, hvis passa-

gertallet fra juli sammenlignes med 

samme periode sidste år. Her af-

spejler tallene en samlet fremgang 

på 137 procent i juli måned set i 

forhold til samme periode i 2020.

Det er især udenrigs- og char-

tertrafikken, som tegner sig for 

Flytrafikken blev mere end fire-
doblet i juli måned i Aarhus Airport

den massive fremgang fra juni til 

juli måned. Således rejste knap 

10.000 flere passagerer udenrigs, 

mens indenrigstrafikken næsten 

opnåede en fordobling i passa-

gertallet og det er længe ventet i 

Aarhus Airport.

De positive julital skyldes bl.a., 

at Lufthansa og Air Dolomiti fik 

debut i Aarhus Airport med en 

helt ny rute til München og der-

ved adgang til Lufthansas gigan-

tiske netværk videre ud i verden. 

Samtidig gik Ryanair i luften på de 

nye ruter til Zadar og Korfu, mens 

jyderne checkede ind i stor stil på 

ruten til Berlin med easyJet. Århus 

Charter kickstartede sommerferie-

rejserne til Zakynthos og Kreta og 

på indenrigsholdet noterede SAS 

en øget popularitet for flyvninger 

til København. Bornholmske DAT 

oplevede en stor interesse for 

sommerflyvningerne mellem 

Aarhus og Rønne.

Dermed er der rigtig gode ud-

sigter for sidste halvdel af året, 

hvor lufthavnen åbner deres nye 

skylounge og tre ekstra gates.

Til september øger Lufthansa 

/ Air Dolomiti frekvensen til seks 

ugentlige afgange og BRA alias 

Braathens Regional Airlines på-

begynder flyvninger til Gøteborg 

og Stockholm og senere på året 

til de nordiske skisteder Sälen 

og Trysil. I efteråret letter Ryanair 

mod de nye destinationer Riga, 

Milano og Malaga samt gengan-

geren Gdansk, og SAS genåbner 

Osloruten. Charterselskaberne 

Spies Rejser og Atlantis Rejser 

sætter af til henholdsvis Gran 

Canaria samt Sharm el Sheikh og 

Hurghada.
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I juli er der gået 226.354 rejsende 

igennem i terminalen i Billund, 

hvilket svarer til 203,7 procent af 

juli 2020 og -46,7 procent af juli 

2019.

Den højere aktivitet kan også 

tydeligt ses på væksten i juli 

kontra juni: I juli har der været 

230 procent flere passagerer, end 

der var i juni.

Selvom niveauet fortsat er langt 

fra 2019, er aktiviteten alligevel 

høj og rejsestemningen i lufthav-

nen sitrer. Der er nemlig strøm til 

75 procent af de destinationer, 

der var i 2019 og de flyver med 

en gennemsnitlig belægnings-

procent, som kun er fire til seks 

procentpoint under niveauet på 

samme tidspunkt i 2019.

“Vi er på rette vej. Indekstallet 

stiger uge for uge og det stem-

mer godt overens med aktivite-

ten, som vi oplever i terminalen 

og i vores butikker og restauran-

ter. Efterspørgslen følger udbud-

det, det kan vi eksempelvis se, 

når KLM, Lufthansa, Air France, 

LOT og Norwegian kontinuerligt 

skruer op for antallet af ugentlige 

afgange, hvor de fortsætter med 

at flyve med samme høje belæg-

ning”, fortæller Jan Hessellund, 

adm. direktør i Billund Lufthavn.

Nye ruter med luft under 
vingerne
I juli bød Billund Lufthavn velkom-

men til det store schweiziske fly-

selskab Swiss, der åbnede en ny 

rute til Zürich. Ruten har fra første 

flyvning været attraktiv for både 

danske og schweiziske turister. 

Aktiviteten er høj og rejse
stemningen i Billund Lufthavn sitrer

Derudover har Ryanair åbnet tre 

ruter til populære feriedestinatio-

ner: Bologna, Venedig og Chania.

“Swiss og Ryanair har begge 

haft stor succes i deres nye ruter, 

og succesen ser ud til at fortsætte. 

Det er populære destinationer, 

der både kan byde på storbyferie 

fyldt med kulturliv og på camping 

eller charterferier. Ferierejserne 

kommer også til at fortsætte ind 

i august, fordi rejsebehovet er så 

stort”, fortæller Jan Hessellund og 

fortsætter:

“Vores andet nye, store flysel-

skab Vueling oplever også stor 

succes og vi ser frem til, at de 

kommer med deres nye rute til 

Gran Canaria til september”.


