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Frogne og Hale leverer nyt 
system til Taxi 4x27

TAXA 4x35 vil være 
landsdækkende og satse 
på flexvognmænd

Dantaxivognmænd indgik 
forlig med Dantaxi 4x48 
S.M.B.A.

Hvordan der kan komme flere 
grønne biler på vejene!



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 

ADVOKATER

Adil Advokater 
Advokat M. Arbab Perveez
Vester Voldgade 106, st. tv., 1552 København V.
info@adiladvokater.dk 
Tlf. 21 95 89 95  

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 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

FORSIKRINGER

ETU Forsikring A/S
Forsikring for Taxi og Flextrafik biler
Tlf 74 72 86 13, mail: erik@etuforsikring

 

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

DEKRA, Vognmands- og Efteruddannelser
Uddannelser og kurser til store og små vogne (taxi, bus 
og lastbil). Herunder sygetransport (BAB/FLEX).
DEKRA har uddannelsescentre i hele landet.
Kontakt DEKRA på telefon 70 60 65 00 eller
E-mail: info@dekra.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

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

Larsens Auto-El 
Fuglebækvej 2A, 2770 Kastrup, Tlf. 42 46 37 00 
E-mail: taxafla@gmail.com, Telefonvagt lørdag kl. 9-12
Alt i taxiudstyr

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

Tekst og foto: Tommy Verting

Bestyrelsen og ledelsen i TAXA 

4x35 mener, at de kan gøre 

selskabet stærkere ved at satse 

på flexvognmænd og etablere 

et landsdækkende taxaselskab 

med TAXA 4x35 som den største 

deltager med mindst 51 procent 

af ejerskabet. 

Det fremgår af et generalfor-

samlingsforslag og den tilhørende 

beretning, der er udsendt til vogn-

mændene op til generalforsam-

lingen i Sammenslutningen TAXA 

4x35 den 15. september.

“Ved at opkøbe eksisterende 

flexselskaber, bliver det muligt for 

os at kontrollere, hvordan en del 

af de ombyttede licenser bliver 

brugt på taxaområdet i Køben-

havn, og vi får samtidig mulighed 

for at drive forretning uden for 

København. Tanken er nemlig at 

tilbyde flexvognmændene at køre 

taxa de steder, hvor TAXA 4x35 

i dag ikke er repræsenteret. Det 

betyder, at flexvognmændene 

med OST- tilladelser kan køre alle 

de gadeture, de vil, uden at det 

vil konkurrere med vores bestilte 

ture og så kan de hjælpe os med 

at køre de bestillinger, vi ikke selv 

kan overkomme”, hedder det i 

beretningen.

Ledelsen i TAXA 4x35 skriver 

endvidere i beretningen:

“Med den nye taxilov kan alle 

med en OST-tilladelse per 

1. januar 2021, hvor taxamarke-

det er fuldt liberaliseret, udskifte 

deres OST-tilladelse med en uni-

versal-tilladelse. Det betyder, at 

de nuværende OST-vogne fra nyt-

TAXA 4x35 vil være landsdækkende 
og satse på flexvognmænd

år kan montere taxameter og køre 

taxikørsel oven i deres flexkørsel. 

Vi vil derfor også skulle konkur-

rere om den normale taxikørsel 

med ombyttede OST-tilladelser. 

fortsættes næste side
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Det vil komme! Og vi frygter, at 

det vil betyde flere vogne på ga-

den - især på de gode tidspunkter 

i weekenderne”.

I et forslag anmoder bestyrelsen 

generalforsamlingen om beføjelse 

til at arbejde for en udvidelse af 

Sammenslutningen TAXA 4x35´s 

forretningsområde gennem opkøb 

af ejerandele i et eller flere eksi-

sterende flexselskaber. 

Bestyrelsen angiver, at det vil 

være en betingelse, at Sammen-

slutningen TAXA 4x35 ved opkøb 

af et selskab opnår kontrol over 

selskabet gennem køb af mere 

end halvdelen af selskabet med 

tilhørende stemmeandele. 

Det vil endvidere være en be-

tingelse, at opkøbet skal kunne 

give et overskud efter tre år. 

Mandatet, som bestyrelsen 

anmoder om, er tidsmæssigt be-

grænset og skal være udnyttet 

inden udgangen af 2021. 

Landsdækkende 
taxaselskab
Bestyrelsen anmoder ydermere 

om generalforsamlingens tilslut-

ning til, at bestyrelsen kan indgå i 

forpligtende drøftelser med andre 

taxaselskaber ejet af vognmænd 

om etablering af et landsdækken-

de taxaselskab med TAXA 4x35 

som den største deltager med 

mindst 51 procent af ejerskabet.

Også dette mandat er tidsbe-

grænset til udgangen af 2021. 
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Brancheforeningen Økonomisk 

Forening for Persontransport i 

Midtjylland har betalt en bøde på 

400.000 kroner for at koordinere 

tilbud på opgaver mellem med-

lemmerne.

Direktør i Konkurrence- og For-

brugerstyrelsen, Jakob Hald, siger:

Brancheforeninger skal være 

påpasselige med, hvilke oplysnin-

ger de deler med deres medlem-

mer. Det kan begrænse konkur-

rencen på markedet, hvis med-

lemmerne ved for meget om 

hinanden, og det går i sidste ende 

ud over slutbrugerne.

Brancheforeningen Økonomisk 

Forening for Persontransport 

Økonomisk Forening for 
Persontransport betaler 
bøde på 400.000 kroner 
for tilbudskoordinering

(ØFP) har betalt en bøde på 

400.000 kroner for at have koor-

dineret sine medlemmers tilbud 

på transportopgaver. Størrelsen af 

bøden tager blandt andet hensyn 

til overtrædelsens varighed og 

grovhed, ligesom foreningens 

omsætning er taget i betragtning.

ØFP er en brancheforening 

for 24 selvstændige vognmænd 

i Midtjylland. De opgaver, som 

ØFP bød på, var for eksempel 

handicapkørsel, flexkørsel og 

patientbefordring, som kommu-

ner, regioner eller trafikselskaber 

sendte i udbud. Overtrædelsen 

af konkurrenceloven fandt sted 

i perioden fra oktober 2013 til no-

vember 2016. ØFP er nu under 

frivillig likvidation.

ØFP har ikke selv haft tilladelse 

til at udføre persontransport, 

men bød på opgaver på vegne 

af sine medlemmer. I regi af ØFP 

drøftede medlemmerne priser og 

koordinerede, hvilke opgaver ØFP 

skulle byde på. Samtidig forbød 

ØFP’s vedtægter medlemmerne 

selv at byde på de opgaver, som 

ØFP bød på. Det indebar, at kon-

kurrencen mellem foreningens 

medlemmer blev begrænset.

Konkurrence- og Forbrugersty-

relsen tog sagen op som følge af 

en henvendelse fra trafikselska-

bet Midttrafik. Konkurrencerådet 

afgjorde i februar 2018, at ØFP 

havde overtrådt konkurrenceloven 

og anmeldte sagen til Statsad-

vokaten for Særlig Økonomisk 

og International Kriminalitet 

med henblik på en strafferetlig 

forfølgelse.
Formidling via

Taxi Minibus & Bus Danmark  49262626 / mobil 31171921 

taxi@verting.dk

IVS-selskab 
med tilladelse til erhvervsmæssig 

persontransport sælges



For nylig foretog Tungvogncenter 

Øst under Midt- og Vestsjællands 

Politi en tungvognskontrol ved 

Storebælt, hvor en dansk registre-

ret lastbil blev bragt til standsning 

for rutinemæssig kontrol.

Lastbilen blev ført af en make-

donsk chauffør, som foreviste en 

førerattest, der dokumenterede, 

at han var ansat i en slovensk 

transportvirksomhed. Chaufføren 

foreviste ligeledes en lejekontrakt, 

hvor det fremgik, at den sloven-

ske virksomhed havde lejet den 

Lejet dansk lastbil gik ikke under politiets radar

Udenlandske vognmænd tager 
nye metoder i brug i sag om 
ulovlig transport i Danmark

danskregistrerede lastbil for en 

længere periode.

 ”Det er en usædvanlig sag, 

da det typisk er udenlandske 

lastbiler, vi ser i sager om ulovlig 

cabotagekørsel. Det er første 

gang, jeg ser, at en dansk lastbil 

er involveret i ulovlig cabotagekør-

sel i Danmark. Selv om de uden-

landske vognmænd tager nye 

metoder i brug i forsøget på at 

omgås lovgivningen og flyve un-

der politiets radar, viser fangsten 

fra sidste uge, at de udenlandske 

vognmænd ikke kan vide sig 

sikre. Jeg er meget tilfreds med, 

at vi fik sat en stopper for den 

ulovlige cabotagekørsel,” siger fg. 

politikommissær Henrik Fobian 

fra Tungvogncenter Øst under 

Midt- og Vestsjællands Politi.

 

Bødekrav på 210.000 
kroner
Ved kontrollen kunne politiet kon-

statere, at lastbilen de sidste 14 

dage havde kørt en fast tur/retur 

mellem Aarhus og Køge. Det er 

derfor politiets opfattelse, at den 

slovenske virksomhed har udført 

mindst 21 ulovlige cabotagekørs-

ler i Danmark. 

Den slovenske transportvirk-

somhed blev sigtet for ulovlig 

cabotage, og lastbilen tilbageholdt 

som sikkerhed. Bødekravet i 

sagen lyder på 210.000 kroner.

Betegnelsen cabotagekørsel 

bruges om transport af passage-

rer eller gods mellem forskellige 

lokationer inden for ét land udført 

af et firma fra et andet land.

Arkivfoto 

Book i vognen, book 
online, book på din 
egen app.

Fuld integration til Flex. 
Automatisk kontrolbe-
regning af Flexture. Nye 
kontaktløse og billigere 
betalingsmetoder. Fak-
turering af kontokunder. 
Indberetning til myn-
digheder. 

Vi har 400 vogne køren-
de i Danmark, Grønland 
og Tyskland. Og gang i 
mange nye tiltag. 

Har du fået mindre 
aktivitet under og efter 
Covid-19? Kunne du 
tænke dig at spare på 
omkostningerne? 
Klik her

Træt af gamle systemer 
som kræver hardware, 
servere og tingel-tangel 
i vognene? Klik her

Træt af at skaffe kunder 
til ”fællesskabet” for blot 
at opdage, at andre 
kører turene? Klik her

Lyst til at være herre i 
eget hus, få fod på egen 
speeder, selv bestemme?
Klik her

Tænk, hvis du havde din 
egen app, hvor hver 
download og hver tur 
går til DINE vogne?   
Klik her

Datalogistic tilbyder en 
ren cloud-baseret 
løsning med alt hvad 
du har brug for.

datalogistic.eu 
D-24941 Flensburg /
DK-Viborg

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

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

Fem gode grunde til at (gen)
opdage en dansk leverandør 
af taxiløsninger:

Datalogistic. 
Det’ da logisk!
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Tekst og foto: Tommy Verting

Efter to dages retsmøder ved 

Retten i Lyngby sidst i august 

endte en gruppe på 13 Dantaxi-

vognmænd med at følge en an-

befaling fra dommer Seerup og 

indgå et forlig med Dantaxi 4x48 

F.M.B.A

Vognmændene var bl.a. util-

fredse med en uddeling af fore-

ningens midler på 1.250.000 

kroner. Pengene blev udbetalt til 

alle landets Dantaxivognmænd, 

uanset om de var medlemmer 

eller ikke- medlemmer af forenin-

gen. Beløbet blev tilkendt alle 

vognmænd som konverterings-

bonus i puljer af 10.000 kroner. 

Denne handling var i strid med 

vedtægterne, mente vognmæn-

dene. Men dommeren var af en 

anden opfattelse og fandt det i 

orden, at vognmandsforeningen 

foretog en præmiering med fore-

ningens midler på 10.000 kroner 

til alle Dantaxivognmænd, der 

konverterede deres kommunale 

tilladelser til EP-tilladelser efter 

den nye lov for at skaffe det nød-

vendige antal vognmænd, der 

skulle til for at få en handel igen-

nem med kapitalfonden Triton til 

en værdi af 85 millioner kroner.

Dantaxivognmænd indgik forlig

I orden at hemmeligholde 
kontraktindhold
Vognmændene ville i retten også 

have indblik i detaljerne omkring 

kapitalfonden Tritons køb af Dantaxi. 

Bestyrelsen i vognmandsfor-

eningen nægtede på en general-

forsamling den 23. maj 2019 at 

fremlægge kontrakten og havde 

held til at overleve et mistillids-

votum om emnet. Også her fik 

vognmandsforeningen medhold 

af dommeren. Det var i orden, at 

parterne havde indgået en aftale 

om ikke at offentliggøre indholdet. 

Kun ved at blive medlem af 

bestyrelsen ville det være muligt 

for de enkelte vognmænd at få 

kendskab til indholdet af kontrak-

ten, men det vil stadig gælde, at 

vedkommende ikke må offent-

liggøre indholdet af kontrakten. 

Alternativ mulighed er at spørge 

ind til specifikke forhold i et be-

grundet emne i kontrakten, men 

det kræver, at begge parter er 

indforstået med at give et svar.

Lars Christiansen har 
ejerandel i selskabet bag 
Dantaxi
Ude i rækkerne har der blandt 

taxivognmændene været talt 

meget om motivet bag salget af 

Dantaxi til en kapitalfond. Særligt 

fordi bestyrelsen i vognmands-

foreningen Dantaxi 4x48 F.M.B.A. 

ikke ville fremlægge salgsaftalen 

mellem vognmandsforeningen 

Dantaxi 4x48 F.M.B.A. og kapital-

fonden Triton.

 Ledelsen kaldte det en normal 

forretningsprocedure, men mange 

vognmænd undrede sig og spørgs-

målet var så, om bestyrelsen i 

vognmandsforeningen Dantaxi 

4x48 F.M.B.A havde en skjult 

dagsorden og var der bestyrel-

sesmedlemmer, som personligt 

opnåede en økonomisk gevinst 

ved salget?

 Det spørgsmål blev afklaret, da 

sagen rullede ved Retten i Lyngby.

Vognmandsgruppens advokat, 

Carsten Brink, spurgte ind til Lars 

Christiansens ansættelsesvilkår og 

om der var medlemmer af besty-

relsen i vognmandsforeningen, der 

var medejere af Greenfleet A/S.

Hertil svarede Lars Christian-

sen, at han var blevet valgt som 

formand for driftsselskabet bag 

Dantaxi, Greenfleet A/S.

Lars Christiansensen beret-

tede endvidere, at der ikke var 

indføjet noget i kontrakten om 

medejerskab for ham eller andre 

i bestyrelsen, men at Triton kort 

efter overtagelsen havde lavet 

et incitamentsprogram, hvor de 

opfordrede centralt placerede 

personer i bestyrelse og ledelse 

til at indtræde som medejere, da 

Triton mente, at det ville skabe 

bedre engagement og resultat, 

når der også var økonomisk risiko 

for disse personer. 

Lars Christiansen købte sig 

Vognmandsgruppens advokat, Carsten Brink (H) og vognmændenes talsmand Jan Nissen indgik forlig med Dantaxi 4x48 F.M.B.A.
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verteret og som var gået på pen-

sion, social pension eller afgået 

ved døden, var en fejlfortolkning 

af generalforsamlingsbeslutning 

af 23.05.19. Derfor skal en af 

vognmændene, der deltog i stæv-

ningen, have udbetalt hele sit 

TaxiNordbevis. Det drejer sig om 

en afdød vognmand, hvor boet 

skal modtage pengene. Dette vil 

også gælde for alle vognmænd 

i foreningen, der er indbefattet i 

dette punkt”.

Generalforsamling
Vognmandsforeningen Dantaxi 

4x48 F.M.B.A holder generalfor-

samling den 29. september og 

spørgsmålet er så, om det bliver 

den sidste af slagsen i forenin-

gens historie?

ind i Greenfleet ca. 6-7 måneder 

efter overtagelsen.

Vandt juridisk men ikke 
økonomisk
Jan Nissen, som repræsenterede 

vognmandsgruppen, konkluderer 

om forliget, at de vandt det juridi-

ske spørgsmål om TaxiNordbevi-

set, men ikke økonomisk. 

“Dommeren fandt, at det 

var en spændende og meget 

højt berettiget sag. For os var 

hovedspørgsmålet i denne rets-

sag, om TaxiNord-beviset kunne 

nedskrives og nulstilles. Det kan 

det ikke”, forklarer Jan Nissen og 

fortsætter:

“Dommeren fandt også, at 

konfiskering af TaxiNordbeviset for 

vognmænd, der ikke havde kon-



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



Tekst og foto: Tommy Verting

Tidligere direktør i TAXA 4x35, 

Niels Kaae, har indgået en kon-

sulentaftale med datalogistic.eu 

og skal sælge tekniske løsninger 

til små og mellemstore taxifor-

retninger.

“Det er rigtigt, at jeg har ind-

gået en konsulentaftale med 

datalogistic.eu, hvor jeg skal kigge 

på strategi og markedsføring med 

henblik på at øge salget”, fortæl-

ler Niels Kaae, som var direktør 

for TAXA 4x35 fra 2010 til 2012 

inden han søgte til spændende 

jobs i Paris og London - også 

inden for taxiområdet.

“Vi skal levere nogle danske 

løsninger til danske taxivognmænd, 

som svarer til danske behov uden 

at opfinde den dybe tallerken. 

Det omfatter også flex-området. 

Jeg har allerede mødt de store 

kunder og er i gang med nye 

projekter for dem. Nye kunder er 

også på vej ind i forretningen ud 

over de ca. 400 vognmænd i 

Danmark, Tyskland og i Grøn-

land, som kører med udstyr fra 

datalogistic.eu”, lyder det fra Niels 

Kaae, som de sidste 18 måneder 

har været tilbage i Danmark. Han 

fortsætter:

“Dantaxi, Randers Taxa og Taxi 

Niels Kaae indgår konsulentaftale 
med datalogistic.eu

4x27 har konsolideret sig nationalt 

gennem de seneste 10 år, men 

der er stadig ca. 1.500 vogne, 

som kører i små og mellemstore 

forretninger. Det er dem, vi ser 

muligheder i", understreger Niels 

Kaae.

“Vi kan tilbyde vognmændene 

at køre med egen app og få inte-

greret deres flexkørsel i systemet. 

Store erhvervskunder, som hotel-

ler, restauranter og lignende kan 

udstyres med egen VIP-bestilling, 

hvorfra bestillingerne indløber 

direkte. Vi har også en meget 

praktisk løsning, hvor telefonop-

kald kan viderestilles til vognene, 

så en eller flere nattevagter kan 

svare opkald direkte i bilerne”, 

fortsætter Niels Kaae. 

Han lægger stor vægt på, at 

bestillinger og al kundekontakt 

forbliver hos de lokale vognmænd, 

fordi det er de mest værdifulde 

oplysninger og netop dét der er 

med til at skabe en værdi i de 

enkelte taxiforretninger - Noget 

der kan sælges som goodwill.

“Mange vognmænd sidder med 

et dilemma, når de går med i 

noget større. Hvem er det, der 

har downloads og hvem ejer 
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Niels Kaae startede op med konsulentarbejde inden for taxiområdet hjemme fra køkkenbordet i 2012, 
hvor dette foto blev taget. Siden har han været vidt omkring i Europa.

kunden? Når vognmanden går 

med i en aftale med et større 

kørselskontor, er det ikke læn-

gere vognmanden, der ejer de 

værdifulde kundeoplysninger. Vi 

tilbyder en cloudbaseret løsning, 

der opbevarer vognmændenes 

kundeoplysninger, som tilgås via 

en tablet i bilerne. Hertil kommer 

taxameter og betalingsterminal. 

Det er meget simpelt og ligetil 

og koster ikke så mange penge”, 

lover Niels Kaae og tilføjer, at det 

selvfølgelig ikke udelukker nogen 

for at samarbejde med de store 

selskaber om udveksling af ture 

via telefon eller app.

International erfaring
Niels Kaae mener selv, han blev 

udlært i branchen i 2012, da han 

efter to års ansættelse sluttede 

som direktør for TAXA 4x35. 

Herfra gik turen videre til et 

job i Paris hos G7, som på det 

tidspunkt var Europas største taxi-

selskab med 8.000 biler. 

Niels Kaae etablerede en inter-

national platform til at netværke 

med taxiselskaber over hele 

verden. Herefter gik turen til Lon-

don, hvor Niels Kaae arbejdede 

for det Renault-ejede selskab, 

Karhoo, som er en platform, hvor 

taxiselskaber og vognmænd kan 

modtage taxiture fra internatio-

nale selskaber.

De sidste 18 måneder har 

Niels Kaae været beskæftiget 

hjemme i Danmark med at 

udvikle for GreenMobility, der 

arbejder med elektriske delebiler, 

der kan leveres til døren.

 

Niels Kaae har allerede været på rund-
tur i landet og mødt mange eksisterende 
og kommende datalogistic-kunder. Til december næste år ruller 29 

spritnye el-busser ud i Esbjergs 

gader. Sydtrafik og Esbjerg Kom-

mune har offentliggjort, at man 

forventer at tegne kontrakt med 

Tide Bus A/S om driften af bybus-

serne frem til 2032 og tilmed til 

en pris, der er markant lavere end 

forventet.

Generelt har grøn omstilling 

i den kollektive trafik betydet 

en merudgift for kommunerne, 

men sådan bliver det ikke i dette 

tilfælde. 

"Den teknologiske udvikling går 

rivende hurtigt og vi er åbenbart 

allerede nået derhen, hvor de 

højere startomkostninger ved ind-

køb af el-busser opvejes af lavere 

driftsomkostninger", fortæller Lars 

Berg, administrerende direktør for 

Sydtrafik. 

Helt konkret står Esbjerg Kom-

mune til at spare 3,5 mio. kroner 

Grønne bybus-
ser i Esbjerg 
bliver billigere 
end forventet

årligt på buskørslen, samtidigt 

med der sker en 70% reduktion 

af CO2 udledningen, når man 

kigger på den samlede kollektive 

trafik i kommunen. Det er 2.700 

tons mindre CO2 om året.

Kontrakten med TideBus 

A/S har en varighed på 10,5 år 

med mulighed for forlængelse i 

yderligere to år. Den anden del 

af udbuddet, som omhandler 

den lokale kørsel rundt i Esbjerg 

Kommune, er vundet af DITOBus 

Linjetrafik, som bliver ny Sydtrafiks 

område.

Formidling via
Taxi Minibus & Bus Danmark  49262626 / mobil 31171921 

taxi@verting.dk

IVS-selskab 
med tilladelse til erhvervsmæssig 

persontransport sælges
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Samspil 2030 er titlen på den 

nye, overordnede visionsplan for 

den kollektive trafik i Østjylland. 

Den skal understøtte landsdelens 

vækst, reducere trængsel i trafik-

ken og sikre en sammenhængende 

og bæredygtig, kollektiv mobilitet 

i hele Østjylland - og ikke mindst i 

Aarhus-området.

Planen har nu været til behand-

ling i Letbanesamarbejdet og er 

blevet vedtaget den 12. august 

2020. Nu er næste skridt, at 

visionsplanen bliver fremsendt 

som et fælles østjysk indspil til 

de politiske forhandlinger på 

Christiansborg om en ny plan for 

den statslige infrastruktur.

Letbanesamarbejdet består af 

de otte østjyske kommuner, Aar-

hus, Favrskov, Norddjurs, Odder, 

Et Østjylland der hænger sammen

Bæredygtig mobilitet og mindre 
trængsel på vejene

Randers, Silkeborg, Skanderborg 

og Syddjurs samt Region Midtjyl-

land og Midttrafik. I fællesskab 

har parterne den fælles mission 

at etablere højklasse kollektiv in-

frastruktur i Østjylland. Letbanens 

etape 1 har været det første skridt 

i denne etablering.

Anders Kühnau (S), region-

rådsformand i Region Midtjylland 

og formand for Letbanesamarbej-

det, forklarer:

“Aarhus og hele Østjylland op-

lever en stor og stigende vækst. 

Det er positivt på en helt masse 

parametre, men det medfører 

også øget trængsel, som vi skal 

håndtere med sammenhængende 

og effektive kollektive trafikløs-

ninger, der lever op til de reelle 

behov, borgerne og virksomhe-

derne har, så vi får en kollektiv 

trafik, som understøtter væksten”, 

siger han og tilføjer:

“Samtidig skal vi sikre mobilitet 

med så lav klima- og miljøbelast-

ning som muligt. Vi skal væk fra 

diesel og over til mere bæredyg-

tige drivmidler i busserne og vi 

skal have endnu flere til at bruge 

Letbanen, der jo er et flot eksem-

pel på grøn transport.

Kollektiv transport skal 
være konkurrencedygtig
Business Region Aarhus, som 

tæller yderligere fire kommuner, 

er tilsammen det område, der 

bidrager mest til den danske 

vækst uden for Hovedstadsområ-

det. Alene i Aarhus forventes en 

befolkningstilvækst på over 30 
fortsættes side 12

procent de næste 30 år.

Med denne vækst vil der blive 

skabt et markant øget pres på 

vejnettet, især på indfaldsvejene 

til Aarhus og på ringvejene, hvor 

trafikanter allerede i dag ople-

ver trængsel. Prognoser peger 

på 30-35 procent øget biltrafik 

frem mod 2050, hvilket vil skabe 

dårligere forhold for busserne, 

som bliver forsinket og potentielt 

fravalgt af den grund.

Omvendt kan flere kunder i 

den kollektive trafik være løsnin-

gen på trængselsproblemerne i 

trafikken. Det kræver, at bus, tog 

og letbane bliver endnu mere 

konkurrencedygtige over for 

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

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

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

Ny minibus 

Kontakt:

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

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

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

M1 stol - Komfort sæde

Ekstra bred og med ekstra vip

Lettere sygetransport - Type 6 biler Multifunktionsrat & 7” touch skærm

Til styring af fartpilot, distronic, radio, telefon & medie.

- efter dine ønsker og behov
Taxa - Flexkørsel - Sygetransport - VIP

Mercedes Benz Sprinter 314 CDI
Fra kr. 350.000,- eksl. moms         E6 - 3500 kg. - M1 - Lift 

Ekstra udstyr

- mulighed for lækkert ekstra udstyr

Bemærk: 
350.000 kr. er for standard opbygning. 
Den viste model har ekstra udstyr.

VBI annonce 2018.indd   1VBI annonce 2018.indd   1 10-08-2020   09:48:2310-08-2020   09:48:23



Samspil 2030 erstatter den tid-

ligere vision Samspil 2025, hvor 

den primære forskel ligger i, at 

Samspil 2030 både har fokus på 

letbane og BRT (bus rapid transit) 

på flere af de strækninger, hvor 

kun letbane var nævnt tidligere. 

Derudover er der udpeget nye 

strækninger for højklasset kol-

lektiv infrastruktur, fx Ringvejen i 

Aarhus.

“Med Samspil 2030 fokuserer 

vi også på højklasset bustrafik i 

form af BRT for at få belyst, om 

der er nye muligheder for ef-

fektive trafikløsninger med noget 

lavere anlægsomkostninger end 

for eksempel nye letbanespor”, 

lyder det fra Anders Kühnau.

Aarhus-området
Letbanestrækningerne Aarhus 

Ø-Brabrand og Lisbjergskolen-

Hinnerup er allerede i færd med 

at blive undersøgt. Derudover 

rummer den nye vision to afgre-

ninger videre fra Brabrand-stræk-

ningen – fra Hasle Torv nordpå 

mod Aarhus Universitetshospital, 

hvor strækningen går gennem 

tætte boligområder og fra Hasle 

Torv og vestpå til Tilst, hvor der 

også er tætte boligområder samt 

kommunens største kollegie.

lige transportformer – tog, let-

bane/BRT, bil og cykel. Hvis valget 

falder på en letbaneforbindelse, 

vil strækningen kunne kobles 

sammen med Odderstrækningen.

Det øvrige Østjylland
I Samspil 2030 bliver de statslige 

planer for udbygningen af tog-

banenettet koblet sammen med 

de nye højklassede bus- eller 

letbaneetaper samt Letbanens 

etape 1 for at sikre god sammen-

hæng. Og det er ikke kun Aarhus, 

der bliver tilgodeset, men hele 

Østjylland.

“Aarhus er Danmarks næststør-

ste by og fylder derfor naturligt 

meget, men Samspil 2030 vil 

styrke mobiliteten i hele Østjyl-

land og videre ud i regionen. Ud 

over Letbanens etape 2 mod 

Hinnerup kan jeg fremhæve 

forslaget om en helt ny direkte 

jernbanestrækning Aarhus-

Galten-Silkeborg, der vil halvere 

rejsetiden mellem Aarhus og 

Silkeborg samt bringe rejsetiden 

mellem Aarhus og Herning ned 

på omkring 50 minutter, hvilket 

også vil være til stor gavn for 

det nye hospital i Gødstrup. 

Hertil kommer styrket betjening 

af Djursland, ny forbindelse fra 

Aarhus til Hadsten og Randers og 

meget mere. Det er virkelig gode 

og gennemarbejdede forslag, og 

jeg kan kun opfordre til at læse 

hele visionsplanen”, lyder det fra 

Anders Kühnau.

De regionale tiltag, Samspil 
2030 lægger op til, er:
• Regionalbanen Silkeborg-

Galten-Aarhus, som vil halvere 

rejsetiden mellem Silkeborg og 

Aarhus og dermed være et attrak-

tivt alternativ til egen bil. Banen vil 

også skabe bedre sammenhæng 

med Herning og Vestjylland.

• Forbindelsen Aarhus-Hadsten-

Randers, hvor en BRT-forbindelse 

i Randers kan være forløber for 

letbane.

• Styrket betjening af Djursland. 

Særligt i den sydlige del, hvor 

Letbanen ikke kører, kigges der 

blandt andet på en mulig buskor-

ridor til Aarhus. Derudover også 

delvise dobbeltspor på Letbanens 

strækning mod Grenaa.

• Også på strækningen 

Aarhus-Odder skal der kigges på 

muligheden for dobbeltspor for at 

skabe mere stabil drift.

• Øget regional trafik på det 

statslige banenet. 

 

Optimering af Ringvejen 
og Ringgaden i Aarhus
Der er trængsel i myldretiden på 

de to ringforbindelser omkring 

Aarhus, hvor blandt andet Aarhus 

Universitetshospital, Aarhus Uni-

versitet, flere større arbejdsplad-

ser og beboelsesområder i Viby, 

Hasle og Gellerup ligger. Her kan 

højklasset kollektiv trafik i eget 

tracé lette på den tunge biltrafik. 

Det vil også give en konkurrence-

fordel for den kollektive trafik. Om 

det bliver en letbane- eller BRT-

løsning, vil de nærmere under-

søgelser vise. Der vil efter planen 

også blive etableret knudepunkter 

ved indfaldsvejene, hvor den 

kollektive trafik mødes og hvor 

det er muligt at skifte transport-

middel.

Forbindelse mellem 
Aarhus H-Hasselager 
Et højklasset tracé mellem Bane-

gårdspladsen og Hasselager vil 

kunne betjene det tætbefolkede 

område på Frederikbjerg og et af 

de største knudepunkter i Aarhus, 

Viby Torv. 

I Samspil 2030 er der lagt op 

til at etablere en terminal ved en 

ny station i Hasselager, hvor det 

er muligt at skifte mellem forskel-

Taxi 4x27 er en del af Nordens største taxiselskab, Cabonline, og vi arbejder stadig målrettet på at blive et 
landsdækkende netværk af taxivognmænd og taxicentraler. 

Taxi 4x27 Cabonline er i følgende byer; København - Kirke Saaby - Odense -Sønderborg 
Kolding / Vejen - Aarhus - Holstebro - Frederikshavn - Skagen 
– derudover velkommen til 2 nye byer Horsens og Aalborg vi glæder os til samarbejdet
 
Vil du være med - så kontakt os!

Vil du være en del af 
et landsdækkende samarbejde?

Pladsleje/vederlag 
• Kr. 250,- ugen/vogn  
• Der betales 4,75% af ikke-kontant omsætning i afgift.
• Prisen ligger fast indtil 31. marts 2022

Binding
• Uopsigelig indtil 31. marts 2022, herefter løbende måned plus 6 mdr.
• Ændringer i pladslejevederlaget og procenten varsles med 6 måneder, dog tidligst fra 31. marts 2022
• Ingen krav om konvertering af tilladelse for at blive optaget

Andet
• Der afregnes ugentligt
• Har du egne aftaler med Flex, kan disse fortsættes som egne aftaler til udløb og i det omfang det lokale trafikselskab tillader det. 
• Gratis anlæg med første montering betalt
• Første profilindpakning betalt
• Priser og rabatter sættes i dialog med Vognmandsforeningen, hvis repræsentanter vælges af vognmændene selv. 
• Adgang til indkøbs- og rabataftaler, herunder forsikring
• Ingen skjulte taximeterrabatter

Er du Kørselskontor eller bestillingskontor og ønsker en lav fast pladsleje til dine vognmænd, 
så kontakt os for en dialog om samarbejde.

Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt. Har du allerede en aftale med andet selskab, og ønsker at skifte 
til Taxi 4x27 kan vores advokat læse din nuværende kontrakt igennem. Så kan vi se, hvad vi evt. kan gøre for dig. 

* Den reducerede pladsleje tilbydes alle vognmænd i hele landet frem til 31. marts 2022.

Kontakt   
• Adm. direktør Thomas RB Petersen: tp@taxi4x27.dk eller mobil 27 27 27 00 
• Salgschef Per Hansen: ph@taxi4x27.dk eller mobil 21 25 13 32

Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt. Har du allerede har en aftale med andet selskab, 
og ønsker at skifte til Taxi 4x27 kan vores advokat læse din nuværende kontrakt igennem. 
Så kan vi se, hvad vi evt. kan gøre for dig. 

Endorsed by Cabonline16
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Efter en lang proces har Taxi 4x27/

Cabonline underskrevet en aftale 

med Frogne og Hale om leverance 

af et nyt system til Taxi 4x27. Sy-

stemet skal erstatte det nuværen-

de FMS-system, som Taxi 4x27 

har haft siden 1998. 

Den nye løsning bliver en inte-

greret løsning mellem Hale som 

taximeterleverandør, Cabonlines 

egne systemer og danske Frogne.

"Alle vogne skal have opda-

teret deres vognsystemer, så det 

kan kommunikere med Cabonli-

nes centrale Frogne-løsning. Den 

gamle FMS-hub erstattes af en 

biler i Norden 

blot ved et 

enkelt tryk 

på en knap 

i app'en", 

fortæller 

Thomas 

RB Petersen 

videre. Han er meget glad for, 

endelig at kunne gå i gang med 

at få implementeret et nyt system 

og få sendt det gamle system på 

pension.

“Valget af Cabonline-Frogne-

Hale betyder også, at vi på meget 

kort tid kan få leveret alle de rele-

vante integrationer, vi har behov 

for i det danske marked og blive 

en integreret del af Cabonline i 

det øvrige Norden. Valget betyder 

ikke alene en klar forbedring for 

den enkelte vognmand, men 

også at kunderne vil få mere 

tidssvarende 

løsninger for 

så vidt angår 

app-, internet- og 

telefon-bestil-

linger. Vi bliver 

også i stand til at 

tilbyde at passe 

centraler for andre selskaber, da 

andre systemer nemt kan integre-

res", fastslår Thomas RB Petersen.

Udskiftningen forventes at 

være overstået senest i starten 

af november i år. Systemudskift-

ningen er gratis for de tilsluttede 

vognmænd. Både systemenheder 

og montering betales af Cabon-

line som en del af købsaftalen 

med vognmændene i Foreningen 

Taxi 4x27.

DER ER HYBRID, OG DER ER TOYOTA HYBRID.
Toyota’s Hybrid-teknologi er bygget på mere end 20 års hybridinnovation. Hybrid har altid automatgear  
og er et miljørigtigt valg til din næste bil. Skal din næste TAXI også være en Toyota Hybrid ? 

Så kontakt din lokale Toyota-forhandler, eller se mere på toyota.dk/taxi

Prius+. Brændstofforbrug v/bl. kørsel 17,2 km/l. CO2-udslip 131-132 g/km. 

RAV4. Brændstofforbrug v/bl. kørsel 17,2-17,9 km/l. CO2-udslip 126-131 g/km. 

Camry. Brændstofforbrug v/bl. kørsel 18,2-18,9 km/l. CO2-udslip 119-125 g/km. 

Corolla Touring Sports. Brændstofforbrug v/bl. kørsel 18,9-22,2 km/l. CO2-udslip 101-119 g/km. 

Mirai
Prius+

Corolla Touring Sports
Camry

RAV4

Mirai. Er en brintbil. CO2-udslip 0 g/km. 

Frogne og Hale 
leverer nyt system 
til Taxi 4x27

Hale-kommunikationsenhed 

(SEI-boks) som bliver integrereret 

til Cabonline/Frogne-systemet. 

Vores telefonsystem og afreg-

ningssystemer bliver også ud-

skiftet i den sammenhæng, så 

graden af integration og automa-

tisering bliver større", fortæller 

den danske Cabonline/Taxi 4x27-

direktør, Thomas RB Petersen og 

fortsætter:

“Med løsningen får vi adgang 

til Cabonlines nordiske løsninger 

med app, taxiboner og kunde-

portaler. Vores kunder vil kunne 

bruge samme app i hele Norden, 

køre konto i Norge, Sverige, 

Finland og Danmark og gøre brug 

af selskabets mere end 

6.000 
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Kommissionen for grøn omstil-

ling af personbiler har afleveret 

sine anbefalinger til, hvordan der 

kan komme flere grønne biler på 

vejene. Regeringen kvitterer for 

anbefalingerne og vil snarest ind-

Hvordan der kan komme 
flere grønne biler på 

vejene!

kalde til forhandlinger med afsæt 

i kommissionens anbefalinger.

Rapporten indeholder forskelli-

ge scenarier for, hvordan målsæt-

ningen, om at alle nyregistrerede 

personbiler senest fra 2030 er 

nul-eller lavemmisionsbiler, bedst 

kan realiseres, samtidig med at 

statens provenu på personbilom-

rådet fastholdes.

Gitte Seeberg, adm. direktør i 

AutoBranchen Danmark fortæller 

her om hovedpunkterne i rap-

porten:

“Kommissionen har præsen-

teret fire modeller for at få flere 

elbiler ud på vejene. Kommis-

sionen foreslår en delvis teknisk 

Fakta
Stigning i salget af grønne biler
Allerede nu er der i 2020 solgt lige så mange grønne biler som 
i hele 2019 på trods af, at bilsalget er markant lavere i 2020 
end i 2019. 
Der er i år foreløbig solgt 4.800 el-biler og 8.500 plug-in 
hydridbiler.

registreringsafgift, der skal 

fremme de grønne biler. Der 

foreslås også en vejafgift, tilskud 

til elbiler og forhøjede brændstof-

safgifter.

 

1 mio. elbiler anbefales ikke 
De fire modeller baserer sig på 

mellem 0,5 og 1 mio. elbiler i 

2030. Den mest ambitiøse model 

vil medføre, at ejere af konven-

tionelle biler hvert år skal betale 

5.900 kr. mere i hele bilens le-

vetid, mens statskassen vil miste 

5,7 mia. i 2030. Kommissionen 

mener selv, at modellen med 1. 

mio. elbiler er for vidtgående, og 

den vil derfor ikke anbefale den 

løsning.

 Vi har hele tiden sagt, at 1 

million elbiler er meget optimi-

stisk. Det fremstår også klart efter 

i dag, hvor end ikke kommissio-

nen selv anbefaler den model, 

fordi det vil være for dyrt. Vi vil 

bidrage til at gøre bilparken grøn-

nere. Det kræver, at det er økono-

misk fordelagtigt at vælge en elbil 

og en realistisk målsætning for 

andelen af elbiler i 2030.

 Kommissionen anbefaler en 

kombineret teknisk og værdiba-

seret registreringsafgift, hvor CO2-

venlige biler belønnes med lavere 

afgifter. Til gengæld vil afgifterne

stige på benzin- og dieselbiler 

gennem beskatning af CO2-ud-

ledning. Modellen med skala-

knæk fastholdes i den nye regi-

streringsafgift. Derudover foreslås 

der et tilskud på 2.500 kr. årligt 

fra 2021 og 10 år frem til de dan-

skere, der køber en elbil i denne 

periode.

Blandt kommissionens andre 

forslag er en vejafgift på 1.000 

kr. årligt for alle danske biler. 

Tilsvarende vil udenlandske biler 

skulle betale for at køre på de 

danske veje. Hvis det vedtages 

vil det foregå med et vignette/

motorvejsmærkat, som det ken-

des fra flere europæiske lande. 

Kommissionen anbefaler også, at 

brændstofs afgifterne hæves med 

1 kr. literen.

Lav en hurtig politisk aftale
AutoBranchen Danmark har op-

fordret til, at der laves en hurtig 

politisk aftale. Vi ved, at hver gang 

politikerne debatterer bilafgifter 

eller er nølende med at fastsætte 

afgiftsniveauet går salget i stå. Vi 

oplever allerede nu, at salget af 

elbiler er begyndt at give proble-

mer, da vi ikke kender afgiften 

i 2021. Det er altafgørende, at 

forhandlingerne kommer til at gå 

hurtigt, og at der skabes klarhed 

hurtigst muligt for næste år og de 

næste mange år.

 Det nye afgiftssystem skal 

være baseret på et bredt flertal 

i Folketinget og være tilstræk-

keligt økonomisk robust til at 

kunne holde resten af dette årti. 

Det vil være en af AutoBranchen 

Danmarks topprioriteter i de kom-

mende måneder".
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Eldrup-kommissionen foreslår at 

finansiere et nyt bilafgiftssystem 

gennem en ny, fast vejafgift på 

1.000 kroner årligt fra 2023, som 

både kommer til at gælde for 

danske og udenlandske vare- og 

personbiler. Men kommissionen 

foreslår samtidig, at lastbilerne 

må til lommerne, og det skal til 

gengæld ske gennem afskaf-

felse af Eurovignet-ordningen og 

indførelse af en kilometerbaseret 

afgift - også kaldet Road Pricing 

på helt op til 10 kr. pr. km. Det 

huer ikke DTLs adm. direktør Erik 

Østergaard:

Højere transportpriser
“Jeg må sige, at den ånd, der nu er 

sluppet ud af flasken af Eldrup-

kommissionen, bør holde sig inden 

døre i regeringskontorerne og ikke 

slippe ud i samfundet. Hver eneste 

dag kører vognmandserhvervet for 

erhvervslivet og private forbrugere 

og spiller en helt afgørende rolle 

i at få samfundet til at fungere, 

hvilket man bl.a. så under Corona-

krisens lock down. Hvis man vil 

pålægge transportørerne ekstra 

udgifter for at løse basale og uund-

værlige samfundsopgaver, som alle 

nyder godt af, så ender regningen 

naturligvis hos dansk erhvervsliv 

og forbrugerne gennem højere 

transportpriser".

Erik Østergaard slår samtidig fast, 

at dette hverken vil fremme eller 

sikre den omstilling, der er ønsket

Meget dyr i drift
Erik Østergaard påpeger, at, hvis 

road pricing skal være GPS-base-

ret og sikre, at det ikke bliver små

villaveje, der bliver brugt som ind-

faldsveje, så er de teknologiske 

løsninger langt fra skudsikre. I 

regnestykket omkring økonomien 

for road pricing, må der tænkes 

hele vejen rundt:

“Anlægsomkostninger til over-

vågningssystemer og administra-

tive byrder skal der holdes skarpt 

øje med. Administrative omkost-

ninger risikerer nemlig at stjæle 

provenuet, viser eksempler fra 

udlandet. Det kan simpelthen 

være meget dyrt at drive syste-

met. Reelt set var omkostnin-

gerne til at drive systemet en af 

de væsentligste årsager til, at det 

til sidst blev lagt i graven – af den 

daværende S, SF, R regering”.

Eldrup-kommissionen synes 

da også selv noget tøvende over 

for road pricing modellen, idet 

rapporten i sin slutning anbefaler 

en ”langsigtet” indførelse af en 

kilometerbaseret vejafgift med 

forslag om, at andre lande går 

forrest. Kommissionen påpeger 

også, at en sådan afgift kan have 

Metroselskabet har indkøbt 8 nye 

tog, hvoraf de første er ankom-

met til Danmark. 

Som led i en større indsats 

for at sikre plads til de mange 

tusinde passagerer, der dagligt 

benytter metroen, har Metro-

selskabet indkøbt flere tog til 

metrolinjerne M1 og M2. 

De nye tog – som ventes 

at øge kapaciteten i metroen 

med 20 pct. – er en del af et 

investeringsprogram, som Metro-

selskabets bestyrelse besluttede 

i 2017. Formålet er at kunne 

imødekomme den forventede 

stigning i antallet af passagerer 

frem til 2035, så kunderne også 

i fremtiden vil opleve en rejse af 

høj kvalitet.

”Hovedstaden får flere og 

flere borgere og mange vælger 

at køre med metroen. Det er vi 

naturligvis glade for og derfor vil 

vi gerne sikre, at der i fremtiden 

er plads til passagererne og 

at de fortsat vil opleve et højt 

serviceniveau og en stabil drift. 

Metrolinjerne M1 og M2 bliver 

hver dag benyttet af ca. 200.000 

rejsende og togene har snart 20 

år på bagen. Derfor gennemfører 

vi i disse år en række store inve-

steringer i metroen – både for at 

vedligeholde den og for at skabe 

bedre plads til de mange nye 

passagerer”, forklarer direktør i 

Metroselskabet Rebekka Nymark.

På grund af Covid-19 har der 

været et stort fald i antallet af 

kunder i metroen. Metroselska-

bets analyser viser dog fortsat, 

at der vil ske en stor vækst i 

passagertallet i fremtiden. Selv 

om passagertallet ventes at stige 

langsommere end oprindeligt 

planlagt frem til 2025, er det 

således stadig forventningen, at 

passagertallet vil være tilbage 

på det forventede vækstniveau 

senest fra 2025 og frem.

De nye tog til M1 og M2 er 

produceret i Italien og ankom-

mer med skib til Danmark. De 

to første tog blev leveret i denne 

sommer. Togene vil de øge antal-

let af tog i myldretiden, hvilket 

giver hyppigere afgange på begge 

linjer. Der vil således være helt 

ned til 90 sek. imellem togene i 

myldretiden på de strækninger, 

hvor der rejser flest.

I de nye tog er der ændret på 

indretningen, så sæderne er pla-

ceret langs vinduerne i toget, som 

det kendes fra andre landes me-

trosystemer, samt flere klapsæder 

og færre faste sæder. Dette skal 

gøre det muligt for passagererne 

at opholde sig mere fleksibelt 

samt udnytte gulvarealet bedre. 

Samtidig sikres et bedre flow af 

passagerer og en optimal udnyt-

telse af pladsen i togvognene. 

Den nye sædeopsætning testes 

desuden i øjeblikket i tre af de 

eksisterende tog på M1 og M2.

en skævvridende effekt. 

Erik Østergaard fortsætter: 

“Jeg kender ikke længden på 

kommissionens lyskegle, men 

skævvridning af vilkår kender vi til 

i transporterhvervet. Også af den 

årsag fraråder vi at lave lastbil-

transport om til en skatteopkræv-

ningsmaskine, der i sidste ende 

rammer danske erhvervsliv.

Dieselafgift op med 80 øre
Endelig foreslår kommissionen en 

forhøjelse af diselafgiften på 80 

øre fra 1. januar 2021. 

Erik Østergaard: - I forvejen opkræ-

ver staten årligt ca. 50 mia. i af-

gifter hos bilisterne i form af 

bl.a. benzin- og dieselafgifter, 

registreringsafgifter, vejbenyttel-

sesafgifter, grønne afgifter mm. 

Højere brændstofafgifter er - som 

kommissionen også selv påpeger 

- en omkostningsfuld måde at 

øge udbredelsen af nul- og lav-

emissionsbiler på set ud fra et 

statsfinansielt synspunkt på grund 

af risikoen for grænsehandel. 

Også her må vi melde hus forbi”.

90 sekunder 90 sekunder 
imellem metrotogene i imellem metrotogene i 

myldretidenmyldretiden

Eldrup-kommissionens 
ånd må forblive i 
regeringskontorerne

Lastbilerne skal være med til at holde for, hvis indførelse af 1 mio. elbiler i 2030 skal 
blive en realitet. Og det skal bl.a. ske ved en indførelse af en road-pricing model fra 
2025. DTL-Danske Vognmænd advarer
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Tekst og foto: Tommy Verting

Som konsekvens af Coronakrisen 

har flere krydstogtrederier tømt 

deres skibe for krydstogtpassage-

Krydsede Atlanten for at komme 
på teknisk anløb i København 
og Göteborg

rer for længe siden og de fleste 

krydstogt-fartøjer betjenes nu af 

et begrænset antal besætnings-

folk, hvilket er nødvendigt for at 

vedligeholde skibene. Der findes 

derfor et stort behov for, at skibene 

kan anløbe havne rundt om i 

verden, såkaldte "tekniske anløb".

Rederiet NCL - Norwegian 

Cruise Line, som i mange år har 

været kunde hos CMP - Copen-

hagen Malmö Port, anløb for nylig 

København med to af verdens 

største skibe, Norwegian Bliss 

og Norwegian Encore. Anløbene 

muliggjorde besætningsskifte for 

det personale, som har været 

ombord i flere måneder, teknisk 

support og proviantering. Der er 

således kun besætningsfolk om-

bord - 120 på hvert skib.

“København blev valgt, fordi 

det er nemmere at få besæt-

ningsmedlemmer ind og ud af 

Danmark, end det er i USA og 

Danmark er tættere på det tyske 

værft, hvor skibene er bygget. Det 

er vigtigt, hvis der er smårepara-

tioner, hvad enten de udbedres i 

Danmark eller skibene skal sejle 

den korte vej til Tyskland", fortalte 

Claus Bødker, der er direktør for 

Cruise Copenhagen kort inden de 

Norwegian Bliss og Norwegian Encore sejler normalt ikke i Europa men på den amerikanske 
vestkyst og Caribien. Skibene er bygget i henholdsvis 2018 og 2019 og har plads til omkring 
4.000 passagerer og 1.700 besætningsmedlemmer.

to store skibe sejlede videre til et 

lignende ophold i Göteborg.

Claus Bødker havde forventet, 

at sæsonen for krydstogtanløb var 

i gang på nuværende tidspunkt, 

men det er som bekendt ikke 

tilfældet.

“Forbuddet mod landgang fra 

krydstogtskibe blev ophævet den 

2. juli, men 6-dages reglen var 

der stadig. Den er nu forsvundet 

i Danmark. Der har aldrig været 

et regionsopdelt forbud mod 

krydstogt, men altid et nationalt. 

I øjeblikket er vi ramt af dette 

indtil den 1. oktober 2020, hvor 

forbuddet udløber. Det kan dog 

altid forlænges, hvis embeds-

mændene har en dårlig mavefor-

nemmelse.

“Vi mener ellers godt, at både 

tyske og norske krydstogtgæster 

kan stå af i Danmark. Vi har 

svært ved at se forskellen på en 

nordmand, der kommer med 

Oslo-båden og en nordmand, der 

kommer med et krydstogtskib fra 

Oslo”, påpeger Claus Bødker.

I et samfund med stort fokus på 

grøn energi og bæredygtighed 

ønsker Færdselsstyrelsen at gøre 

det nemmere at tilgå oplysninger 

om de forskellige biltypers energi- 

og miljøegenskaber. Dette er 

blandt andet baggrunden for, at 

Færdselsstyrelsens hjemmeside 

er opdateret med brugbar infor-

mation om de forskellige biltypers 

egenskaber, deres energiforbrug 

og CO2-aftryk i samfundet.

Om eksempelvis brintbiler 

skriver Færdselsstyrelsen således:

En brintbil minder grundlæggende 

mest om en elbil og drives lige-

som elbilen af en elmotor. I mod-

sætning til elbilen, hvor strøm-

men til elmotorerne kommer fra 

et batteri, kommer strømmen i 

brintbilen fra brint, der omdannes 

til strøm i en brændselscelle.

Brintbilen har også et mindre 

batteri, som brændselscellen op-

lader på. Batteriet bliver også 

brugt til at lagre genindvundet 

energi fra nedbremsninger. 

Ny side på Færdselsstyrelsens hjemmeside, fstyr.dk om 
køretøjers energi- og miljøegenskaber

Hvilken bil er bedst for den 
enkelte bruger? 

Derudover har batteriet også til 

formål at bidrage med yderligere 

energi under acceleration af 

bilen, hvis brændselscellen ikke 

kan levere den nødvendige strøm 

alene.

Plug-in hybridbil
Nogle brintbiler er også designet

med en plug-in mulighed, hvor 

batteriet kan oplades fra en lade-

stander eller hjemmelader, som 

det kendes fra en traditionel plug-

in hybridbil.

Rækkevidden på brintbilen er 

ligesom en konventionel fossilbil 

bestemt af størrelsen af tanken. 

En brintbil kan tankes flere steder 

i landet på særskilte brinttankan-

læg, og det tager ca. 3-4 minutter 

at fylde en tom tank - afhængig af 

tankstørrelsen.

Brændselscelle
En brændselscelle kan producere 

elektricitet ved at omdanne brint

til vand. Brændselscellen er op-

bygget med en sandwichstruktur, 

hvor der på hver side af en mem-

bran er en minus pol samt en 

plus pol, ligesom et batteri. Ved 

minus polen deles brint til proto-

ner og elektroner. Protonerne le-

des gennem membranen, mens

elektronerne ledes uden om mem-

branen i et eksternt kredsløb, som 

driver elmotoren. Protoner, elek-

troner samt ilt fra luften reagerer 

ved plus polen og bliver til vand, 

som udledes til omgivelserne.

 Brintbilen er endnu ikke særlig 

udbredt og man skal derfor være 

opmærksom på, hvor i landet 

brinttankanlæggene er placeret. 

CO2-aftryk ved kørsel
Brintbilen i sig selv udleder ikke 

CO2, da den eneste udledning fra 

bilen er vand, når brændselscel-

len producerer el. Men brintbi-

lens samlede CO2-aftryk i drift 

afhænger af, hvordan brinten er 

fremstillet. Brinten fremstilles ved 

en kemisk reaktion, hvor vand 

deles til brint og ilt i et elektro-

lyseanlæg. Den mest udbredte 

distributionsform i Danmark er, at 

brinten fremstilles på et centralt 

elektrolyseanlæg, og derefter 

transporteres til brinttankanlæg-

get i tankbiler. Elektrolyseanlæg-

get kan dog også være placeret 

på selve brinttankanlægget, så 

brinten produceres på stedet 

med den energi, der er til stede i 

elnettet.

Da brinten produceres med 

energi fra elnettet, vil brintbilens 

samlede CO2-aftryk derfor være 

afhængig af, hvilken kilde der har 

produceret strømmen i elnet-

tet - også kaldet elmikset - på 

det tidspunkt hvor brinten blev 

fremstillet. 
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Formidling via
Taxi Minibus & Bus Danmark  49262626 / mobil 31171921 

taxi@verting.dk

IVS-selskab 
med tilladelse til erhvervsmæssig 

persontransport sælges

Erhvervsministeren har nedsat et 

panel bestående af virksomheder, 

der skal rådgive om kontrol med 

corona-hjælpepakkerne.

Regeringen sætter hårdt ind 

over for svindel med corona-

hjælpepakkerne og har bl.a. 

fire- doblet straffen for svindel og 

nu nedsætter erhvervsminister Si-

mon Kollerup et panel bestående 

af virksomheder, i målgruppen 

for kompensationsordningerne, 

der skal hjælpe med kontrollen 

af svindel med hjælpepakkerne. 

Helt konkret er panelets opgave 

at give Erhvervsstyrelsen indsigt i, 

hvordan man kan opdage svindel 

COVID-19: 

Virksomheder skal hjælpe med 
at opsnuse svindel med 
hjælpepakker

og svig med kompensationsord-

ningerne.

”Hjælpepakkerne er til for at 

hjælpe ordentlige og ansvarlige 

virksomheder så godt som muligt 

igennem corona-krisen, og rege-

ringen vil ikke tolerere svindel. 

Men vi kommer ikke uden om, at 

de store beløb i hjælpepakkerne 

har fristet svindlerne og derfor er 

der også brug for at skrue på alle 

de håndtag, vi har, når det gælder 

kontrol. Og hvem kan bedre give 

os råd, end de virksomheder der 

selv har arbejdet med kompensa-

tionsordningerne på nært hold”, 

siger Simon Kollerup. Panelet 

nedsættes som led i den brede 

politiske aftale om hurtigere ud-

betaling og styrket kontrol.

Brugerpanelets bidrag vil indgå 

i arbejdet med den efterfølgende 

kontrol af udbetaling fra hjælpe-

pakkerne.

Udstyr til at scanne nummerplader er sat op i indre by i Aalborg for at 
sætte en stopper for ældre og forurenende dieselkøretøjer. Det skriver 
TV2 Nord.
Fra 1. oktober bliver der holdt skarpt øje med, at lastbiler og busser på 
3,5 tons eller mere er registreret den 1. oktober 2009 eller senere, for 
de lovligt må køre i zonen. Varebiler skal være registreret den 1. januar 
2007 eller senere. 
Bøden kan være op til 12.500 kroner for at overtræde miljøzonereg-
lerne, dog er taksten for varebiler 1.500 kroner.
Miljøzoner findes i blandt andet Aalborg, Aarhus, Odense, København 
og Frederiksberg.

Bøder på op til 12.500 kroner 
for at overtræde miljøzone-
regler

Erhvervsminister Simon Kollerup vil ikke 
tolerere svindel med hjælpepakkerne. 
(Foto: Keld Navntoft)
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125 tilladelser til erhvervsmæssig 
persontransport udtrukket
125 tilladelser blev udtrukket sidst i august måned ved den 11. ud-

trækning siden den nye taxilov trådte i kraft. 

Alle tilladelser blev fordelt efter fordelingsnøglen 50/75 til hen-

holdsvis nulemessionsbiler og almindelige tilladelser.  

Op til lodtrækningen modtog Færdselsstyrelsen ansøgninger fra i 

Her er navnene bag selskaberne:

alt 1.203 virksomheder om 5.172 EPT tilladelser til nulemissionsbiler 

og om 1.7521 almindelige EPT tilladelser.

Nedenfor bringer vi navnene bag de mange selskaber, der havde 

vinderlodder i puljen: 

•  Sjællands Vognmandsfirma 20 IVS 
•  Sjællands Vognmandsfirma 6 IVS 
•  We Go 15 IVS
 
Dantaxi 29 stk:
•  Dangle IVS,
•  DT6015 IVS 
•  DT6017 IVS 
•  DT7022 IVS 
•  DT7032 IVS 
•  DT7060 IVS 
•  DT7084 IVS 
•  DT7086 IVS 
•  DT7100 IVS 
•  DT7106 IVS 
•  DT7120 IVS 
•  DT7139 IVS 
•  DT7169 IVS 
•  DT7190 IVS 
•  DT7198 IVS  
•  DT7233 IVS 
•  DT7245 IVS 
•  DT7245 IVS 
•  DT7253 IVS 
•  DT7280 IVS  
•  TC 1054 IVS, 
•  TC 1056 IVS 
•  TC 1079 IVS 
•  TC 1084 IVS 
•  TC 2011 IVS 
•  TC 2064 IVS 
•  TC 2087 IVS  
•  TC 2089 IVS 
•  TC 2093 IVS 
 

Grønne tilladelser
Haulier Holding - Gentofte 35 stk:
•  ABC Vognmand 10 IVS 
•  ABC Vognmand 12 IVS 
•  Alfa Wagon 4 IVS 
•  BB Vognmanden 5 IVS 
•  City Biler & Transport 14 IVS 
•  City Biler & Transport 20 IVS 
•  Delta Driver 1 IVS 
•  Delta Driver 4 IVS 
•  DK Haulier Service 19 IVS 
•  E Vehicles 6 IVS 

Almindelige tilladelser
Almindelig tilladelser
Donner - Vanløse 11 stk:
• AB 52 IVS
•  B. Donner 29 IVS 
•  Case 190 IVS 
•  CIty 108 IVS 
•  City 109 IVS 
•  City 110 IVS  
•  City 91 IVS 
•  CPH 162 IVS 
•  Fair 120 IVS 
•  Fair 139 IVS 
•  Liga 144 IVS 

•  SHT-2 IVS, Gokhan Selek - Taastrup
•  AOM IVS , Ahmet Polat - Albertslund
•  Benny Kofoed - Hundested
•  DPT FLEXTRANSPORT ApS , Mohamad 
 Sleiman Mahjoub - Glostrup
•  HMF,  Sultana Mabbuba - Vallensbæk Strand
•  Skanbus ApS, Anes Murtezani - Kolding 
•  Kalam Mobil IVS, Nadeem Riaz - Kastrup
•  Kinetic Taxi IVS, Mohammad Afzal - Kastrup
•  M. A Trafik IVS, Mohammad Asghar Chaudhary - Kastrup
•  RAWAND TAXARawand Ibrahimi - Smørum
•  ASD 302 IVS, Maria Kjær Nielsen - København
•  ASD 307 IVS, Maria Kjær Nielsen - København
•  ASD 316 IVS, Maria Kjær Nielsen - København
•  ASD 350 IVS, Maria Kjær Nielsen - København  
•  ASD 363 IVS, Maria Kjær Nielsen - København 
•  ASD 500 IVS, Maria Kjær Nielsen - København

Haulier Holding - Gentofte 19 stk:
•  BB Vognmanden 10 IVS
•  Delta Driver 15 IVS 
•  Delta Driver 18 IVS 
•  Fleet Corp 14 IVS 
•  Fleet Corp 20 IVS 
•  Mobility Denmark 14 IVS 
•  MS Mobility Service 1 IVS 
•  MS Mobility Service 10 IVS 
•  MS Mobility Service 6 ApS 
•  MS Mobility Service 9 IVS 
•  Q Persontransport 13 IVS 
•  Q Persontransport 2 IVS 
•  Q Persontransport 7 ApS 
•  Q Persontransport 7 ApS 
•  Safe Driver 16 IVS 
•  Safe Driver 9 IVS 

•  F Plus 18 IVS 
•  F Plus 18 IVS 
•  Fleet Corp 20 IVS 
•  Go Fleet 11 IVS 
•  Inner City 9 IVS 
•  Mobility Denmark 19 IVS 
•  MS Mobility Service 11 IVS 
•  MS Mobility Service 13 IVS 
•  MS Mobility Service 17 IVS 
•  MS Mobility Service 17 IVS 
•  MS Mobility Service 7 IVS 
•  Now Fleet 15 IVS 
•  Now Fleet 17 IVS 
•  Odin Kørsel 11 IVS 
•  Personkørsel Sjælland 1 IVS 
•  Q Persontransport 1 IVS 
•  Q Persontransport 5 IVS 
•  Q Persontransport 8 IVS 
•  Safe Driver 10 IVS 
•  Safe Driver 18 IVS 
•  Safe Driver 5 IVS 
•  Scan Mobility 10 IVS 
•  Scan Mobility 7 IVS 
•  Sjællands Vognmandsfirma 15 IVS 
•  We Go 17 IVS 

Maria Kjær Nielsen - København 10 stk:
•  ASD 311 IVS 
•  ASD 322 IVS 
•  ASD 360 IVS 
•  ASD 362 IVS 
•  ASD 365 IVS 
•  ASD 370 IVS 
•  ASD 422 IVS 
•  ASD 447 IVS 
•  ASD 473 IVS 
•  ASD 486 IVS 

•  Zee Group, Usman Ahmed - Vanløse
•  RTE ApS, Ahmet Polat - Albertslund
•  Kamran Asghar - København
•  Moz IVS, Nadeem Riaz - Kastrup
•  Hadis Autos, Rabia Chaudhry - Dragør
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Politiet uddelte bøde for 
manglende mundbind i 
Muleby

I København er der efterhånden blevet udstedt en hel del bøder til buspas- 
sagerer, der ikke bar mundbind. Det samme er sket i bl.a. Odense og ifølge 
Folkebladet i Lemvig nægtede en 56-årig buspassager fra Bækmarksbro i 
sidste uge at tage et mundbind på, da han skulle køre i bus i Holstebro. 
   Chaufføren tilkaldte politiet, som kom til stedet med et mundbind og et 
bødekrav på 2.500 kroner.
   På Bornholm måtte en buschauffør på bussen mellem Allinge og Rønne 
forleden slå alarm og tilkalde politiet, da en 51-årig mand nægtede at følge 
anvisningerne om mundbind. En politipatrulje mødte bussen i Muleby, hvor 
buspassageren blev bortvist med en bøde i hånden på 2.500 kroner.

En chauffør ved Esbjerg Taxa er i forrige uge blevet testet positiv for covid-19.
Ifølge JydskeVestkysten havde den pågældende chauffør kørt 45 ture i 
weekenden inden han om søndagen følte sig sløj og gik hjem. Først fem 
dage senere forelå et testresultat, som altså var positivt.
   Herefter har Esbjerg Taxa forsøgt at lokalisere alle passagerer, som har sid-
det på det forreste passagersæde, da der kun er ringe sandsynlighed for, at 
passagerer på bagsædet kan have været i fare for at blive smittet.
   Chaufføren har under de pågældende kørsler båret mundbind.

Chauffør ved Esbjerg Taxa 
corona-smittet

H.C. Andersens Boulevard 
bør graves ned under jorden

Ifølge Politiken vil det radikale med af Københavns Borgerrepræsentation, 
Mette Annelie Rasmussen have Borgerrepræsentationen til at se på mulighe-
derne for at grave en af byens værste vejstrækninger ned - H. C. Andersens 
Boulevard, som snor sig med larm og bilos gennem centrum.
   “Vi tager her første skridt imod et København uden en kæmpestor og for-
urenende vej igennem byen. For mig at se hører det fortiden til. I fremtidens 
København skal trafikken ned under jorden, så vi får et byrum til gavn for 
københavnerne”, udtaler de radikales gruppeformand i Borgerrepræsentatio-
nen, Mette Annelie Rasmussen til Politiken.


