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Toyota vil taximarkedet

Minibus & Bus Danmark

Fynbus i dialog om 
taxiberedskab i samarbejde 
med yderkommuner

datalogistic.eu leverer udstyr 
til grønlandsk taxaselskab

Taxi 4x27 har succes i 
Sønderborg - men ikke uden 
sværdslag



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: info.finans.dk@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

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

P.O. AUTO
Ledøje Bygade 52 - 2765 Smørum
Tlf. 44 65 08 39 / 40 10 08 39
www..po-auto.dk - p.o.auto@mail.tele.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
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Af Tommy Verting

Den danske teknikleverandør af 

taxiudstyr, datalogistic.eu, har 

endnu en gang indgået en aftale 

om levering af udstyr til et taxa-

selskab på Grønland. Også denne 

gang er der tale om et ”ubeman-

det system”, som det, der har 

været anvendt i Nuuk i ca. 10 år.

”Ved et ubemandet system er 

der ingen lønudgifter til central-

personale. Alt kører automatisk. 

Alle telefonopkald bliver døgnet 

rundt viderestillet til chaufførerne 

i bilerne efter et programmeret 

system. Taxacentralen i Ilulissat 

har dermed en overkommelig 

pladsleje, fordi der ikke er udgifter 

til centralpersonale. 

Der er ca. 6.000 indbyggere i 

Ilulissat og alle bor i det samme 

taxadistrikt. Der er 30 taxaer til-

knyttet Taxacentralen i Ilulissat. 

Sammenlignet med danske for-

hold er det mange biler, men i 

Ilulissat bruges taxa til al transport 

af stort set alle. I Nuuk, hvor vi 

også har leveret udstyr, er der ca. 

80 biler til 16.000 indbyggere”, 

fortæller Oluf Olsen fra datalogi-

stic.eu og fortsætter:

”Det er en helt anden verden i 

forhold til Danmark, hvor ingen 

på de store eller mellemstore 

taxicentaler kunne drømme om 

at lade chaufføren tale direkte 

med kunden, når der bliver bestilt 

en taxa. Personligt finder jeg det 

mærkeligt, at det er sådan, for 

alle ved jo, at der kunne være 

rigtig mange penge at hente ved 

at undgå at ansætte centralperso-

nale og for grønlænderne er det 

en helt naturlig adfærd”.

fortsættes næste side

datalogistic.eu leverer endnu en 
gang et komplet anlæg til 
grønlandsk taxaselskab

Stabil drift
datalogistic.eu er glade for, at op-

gaven er kommet i hus efter ca. 

tre års forhandlinger og forventer 

at levere udstyret i løbet af som-

meren. 

Ilulissat
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Kontakt Taxi Minibus & Bus Danmark på mail: taxi@verting.dk

Har du en taxitilladelse eller tilladelse til erhvervs-
mæssig persontransport du ønsker at sælge? 

Selv om Grønland ligger langt fra 

Danmark, er datalogistic.eu ikke 

besværet af, at have kunder så 

langt væk:

”I de knap 10 år vi har leveret 

udstyr til Nuuk, har Nuuk-vogn-

mændene ikke haft nedbrud, der 

skyldes andet end strømafbrydel-

ser, bortset fra en enkelt firewall, 

der stod af. Det har derfor ikke 

været nødvendigt for os at tage 

derop. Serviceringen har vi kunne 

klare via fjernbetjening og sådan 

forventer vi også, det bliver i Ilulis-

sat. Vi leverer et komplet anlæg, 

der er lige til at tilslutte stikkontak-

ten”, forklarer Oluf Olsen.

Illulissat "Isfjeldene" - på dansk

Jakobshavn, er Grønlands tredje-

største by og ligger ca. 600 kilo-

meter nordligere end Nuuk på 

den vestlige kyst. to km nord for 

mundingen af Ilulissat Isfjord. 

Byen er hovedby i Ilulissat 

Præstegæld og ligger i Qaasuitsup 

Kommune. Ilulissat har ekstrem 

mange turister som vil se, hvor-

dan isbjergene fødes, når bræen 

skubber isen ud i havet.

Ifølge Wikepædia er de fleste 

af indbyggerne i byen beskæftiget 

i fiskeindustrien og med fiskeri. 

Om sommeren fiskes der fra 

småbåde og joller ved Isfjelds-

banken. Om vinteren foregår 

fiskeriet længere inde i fjorden, 

hvor der fiskes fra isen. Der fan-

ges og produceres hovedsageligt 

rejer og hellefisk. Byen har en stor 

havn, lufthavn og helikopterlan-

dingsplads (heliport). 

Særlig Mathias Storch, Jørgen 

Brønlund og polarforskeren Knud 

Rasmussen har haft stor betyd-

ning for byens udvikling. De to 

sidstnævnte er født og opvokset 

i Ilulissat, og der er rejst mindes-

mærker for begge.

Ilulissat

Velholdt VW Sharan highline med 184 hk motor
Kørt 210.000 km. Bilen er fra juli 2017 og har stadig 3 mdr´ 
garanti. Nypris 323.000 kr plus taxamontering. Bilen er 
monteret med Dantaxi 4x48-udstyr (gl. system).
Leveres serviceret med ny tandrem. 
 
Udstyr: Lædersæder med sædeovertræk, tågelygter, 
el-skydedøre, Xenon forlygter m. kurvelys, 2 børnesæder, 
DAB radio, panorama soltag, navigation m.m. 
Alu hjul med vinterdæk. 
Sælges til højestbydende over kr 125.000

Henvendelse på tlf. 4078 8869



Vil DU med på turen?
Kontakt os allerede i dag

NIELS SLOTH
ns@dk-taxi.dk
T: 87 11 30 48
M: 20 81 82 10

SØREN BRIX
sb@dk-taxi.dk
T: 87 11 30 33
M: 30 38 25 00

Vi er klar med fremtidens
stærkeste taxi-koncept…

70 15 00 15
 

Alleredei Randers,Grenaa, Holstebro,Ringsted ogHaderslev!

Vi mangler tre vognmænd i Randers, en i Ringsted, en i Grenaa samt vognmænd med store vogne til 
kørselsopgaver

i Holstebro!
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Tekst og fotos: Tommy Verting

Ved et event specielt rettet mod

taxibranchen hos Toyota-leveran-

døren, Krogsgaard-Jensen i Herlev 

den 3. og 4. april blev det slået 

fast, at Toyota satser meget på 

de danske taxivognmænd. Fra 

branchen er denne satsning alle-

Toyota vil taximarkedet
rede gengældt idet rigtig mange 

af de nye vognmænd har vist 

interesse for Toyota-biler, der kan 

være med til at få økonomien til 

at hænge fornuftigt sammen i en 

taxivognmandsforretning.

Christian Duurloo fra Toyota 

Danmark og Benny Hemmingsen 

fra Krogsgaard-Jensen fortalte de 

fremmødte taxifolk om hybrid-

teknologi og drivlinje garanti 

samt køb og leasing - specielt til 

taxi. Der blev lovet, at der især 

på bremser var penge at spare. 

En af de fremmødte taxivogn-

mænd, Claes Fogh fra Taxi 4x27, 

understrede denne påstand og 

fortalte, at han foreløbig havde 

kørt 205.000 km uden at bruge 

penge på servicering af bremser. 

Herefter var der gennemgang af 

de udstillede biler og mulighed 

for prøvekørsler.

Benny Hemmingsen lovede, 

at der ved serviceeftersyn ville 

blive afsat to mand til en enkelt 

taxi for at nedbringe ventetiden. 

Benny Hemmingsen fra Krogsgaard-Jensen og Christian Duurloo fra Toyota Danmark fortalte om taxivognmændenes mange muligheder for god økonomi med 
biler fra Toyota.
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Værkstederne vil blive udstyret 

med endnu flere reservedele, 

ikke mindst for også her at imø-

degå ventetid ved nedbrud på 

grund af trafikskader. Længere 

åbningstid på værksteder kan også 

komme på tale, men sikkert er 

det, at taxier vil blive prioriteret på 

Krogsgaard-Jensens værksteder 

i Storkøbenhavn, lovede Benny 

Hemmingsen. 

Christian Duurloo bemærkede, 

at Toyota var særligt populær 

som taxi over hele Europa, men 

at Danmark og Norge endnu hal-

tede en del efter denne udvikling.

Som en optakt orienterede 

vicedirektør Trine Wollenberg fra 

Dansk Persontransport om Regerin-

gens signaler om klima og miljø på 

transportområdet og Københavns 

Kommunes krav om grønne biler 

fra leverandører. Trine Wollenberg 

orienterede også om skærpede 

energikrav fra 1. juli i år, som 

yderligere skærpes næste år og 

henstillede til vognmændene om 

at se sig godt for og følge med 

den grønne udvikling og med 

tiden satse på nulemissionsbiler. 

Trine Wollenberg var ikke i tvivl 

om, hvorfor taxibranchen især 

møder skærpede krav. ”Taxier er 

meget synlige i gadebilledet og er 

valgt til at gå forrest”, understre-

gede Trine Wollenberg. Bestyrel-

Taxavognmændene Leif Andersen, Jørgen Bruhn-Andersen, Henrik Nielsen og Mo-
hammad Aslam kigger på ny Toyota med Trine Wollenbeg fra Dansk PersonTransport. 

sesmedlem i TAXA 4x35, Henrik 

Nielsen, nikkede anerkendende 

og tilføjede, at det var hjælp til 

selvhjælp at følge udviklingen og 

købe de ”rigtige” biler.  
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bilbud.dk

Vi er købere af din taxa uden afgift

› Hurtig handel
› Gratis, uforpligtende og
 professionel vurdering

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

 Kontant afregning - afhentning over hele landet

Regeringen har besluttet at over-

drage ansvaret for afvikling af køre-

prøver, udstedelse af kørekort og 

andre færdselsrelaterede opgaver

fra politiet til Færdselsstyrelsen. 

Formålet er at sikre en forbedret 

service på kørekortområdet til 

gavn for borgerne, samtidig med, 

at der frigives betjente til andre 

vigtige politiopgaver.

Der er i dag mange myndighe-

der involveret i administrationen 

Færdselsstyrelsen overtager 
ansvaret for køreprøver og kørekort 

af kørekortområdet. Derfor ønsker 

regeringen at samle regeludste-

delsen og administration i én og 

samme myndighed i Færdselssty-

relsen med det formål at sikre en 

mere helhedsorienteret admini-

stration af området og forenkle 

sagsgangene. 

”Det giver rigtig god mening at 

samle en række færdselsopgaver 

i Færdselsstyrelsen. På den måde 

kan vi give borgerne en bedre, 

hurtigere og mere tidssvarende 

service for deres penge, og forhå-

bentligt nedbringe ventetiderne 

på området yderligere”, siger 

transport-, bygnings- og boligmini-

ster Ole Birk Olesen.

Samtidig vil overdragelsen fri-

gøre et større antal betjente, som 

i stedet for at lave administrative 

opgaver på færdselsområdet, 

vil blive beskæftiget med andre 

vigtige politiopgaver. 

Ud over kørekortopgaver vil ud-

stedelse af førerkort (takograf-

kort) og særtransporttilladelser 

flytte fra politiet til Færdsels-

styrelsen.

Overflytningen af opgaverne 

vil ske med virkning fra 1. januar 

2020. Den nærmere organisering 

af opgaven i Færdselsstyrelsen vil 

blive fastlagt i den kommende tid, 

men ansøgning om kørekort vil 

fortsat ske til kommunen. 



Kontakt for yderligere:    
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

Vi mangler biler i Aarhus, Sønderborg, 
Odense og Holstebro

Bliv en del af Taxi 4x27

Vil du gerne fortsætte, som du plejer under eget navn, telefonnummer og logo 

- så er en aftale med Taxi 4x27 det rigtige valg.

Vil du selv drive Kørselskontor?
Vi tilbyder samarbejde om system, Call Center eller blot samarbejde om kørsel. 
Har du dit eget selskab, kan du fortsætte under eget selskabsnavn og telefonnummer.

Taxi 4x27 arbejder målrettet på at blive et landsdækkende netværk af taxivognmænd og taxicentraler. 
Vil du være med så kontakt os!

Det er ingen hemmelighed, at vi forhandler om at blive en del af Skandinaviens største taxiselskab, 
hvilket betyder endnu flere fordele for dig som vognmand i form af lavere pladsleje og en Skandinavisk 
App mm.

Vil du være en del af et landsdækkende samarbejde?
Taxi 4x27 søger samarbejdspartnere i hele Danmark!

Vil du have et uforpligtende møde med os? 
Kontakt os, så kan vi sætte et møde op med dig/jer i al fortrolighed. Er du usikker på den kontrakt, du 
har indgået med et andet selskab, er vi klar til at hjælpe dig med at finde ud af dine muligheder. 
Husk der findes altid en løsning - Hos Taxi 4x27 ønsker vi kun glade og tilfredse vognmænd! 



Midttrafik er ikke interesseret i 
stramme køreplaner 
Hvis Midttrafiks køreplaner ikke 

er troværdige og kan overholdes 

i den faktiske drift, så vil det 

betyde en dårlig oplevelse hos 

både chauffører og kunder, hvor 

det i yderste konsekvens vil frem-

stå som et dårligt produkt, som 

kunderne fravælger

Med baggrund i en 3F-kam-

pagne om chaufførernes arbejds-

vilkår, hvor chaufførerne bl.a. for-

tæller om stramme køreplaner og 

manglende mulighed for pause/

ophold til f.eks. toiletophold er 

Midttrafik fremkommet med fakta 

i forhold til de planlagte køretider 

Midttrafik giver, og den tid bus-

selskabet og chaufførerne bruger 

i den daglige drift.

Midttrafik er fuldt ud bevidst 

om trafikselskabets ansvar i denne 

sammenhæng, hvor Midttrafik 

skal sikre, at de køretider, som er 

angivet i køreplanen, skal kunne 

holdes. 

Midttrafik skal sikre, at den 

overordnede planlagte køretid for 

turene i køreplanen med rimelig-

hed stemmer overens med den 

tid, chaufføren faktisk anvender 

fra turen starter til turen slutter. 

Den planlagte køretid for turene 

i køreplanen danner rammen for 

busselskabets vagtplanlægning, 

og hvis den overordnet set ikke 

stemmer med den virkelige 

driftsafvikling, så har Midttrafik et 

ansvar for, at vagterne ikke kan 

overholdes. 

Inddragelse af 
busselskaber 
Inddragelse af busselskaber og 

chauffører er vigtige elementer i 

planlægningen. Det er chauffører-

ne, som er tættest på kunderne og 

den daglige drift. Derfor indkalder 

Midttrafik altid bemærkninger fra 

busselskaber hvert år i oktober. 

Typisk sker indkaldelsen af bemærk-

ninger via busselskabets ledelse, 

som har ansvar for at koordinere 

chaufførernes input og fremsende 

til Midttrafik. Særligt ved behov 

for større ændringer deltager 

Midttrafik også gerne på chauffør-

møder for at få en dialog med de 

enkelte chauffører. Chaufførerne 

har også en mulighed for at be-

nytte Midttrafik hjemmeside, hvor 

”Kommenter din køreplan” kan 

benyttes eller der kan fremsen-

des en mail direkte til Midttrafik.

Midttrafik har installeret real-

tidsudstyr i alle driftsbusser, som 

kører lokale, regionale og X-bus-

ruter samt bybuslinjer i Midttrafiks 

område. Realtidsudstyret registre-

rer alle bussernes faktiske drift på 

samtlige ruter, afgange og dagty-

per. Midttrafik har derfor adgang 

til en meget stor datamængde, 

og har udviklet eget analysepro-

gram, som kan belyse fakta i 

driften på alle ruter. Midttrafik har 

derfor mulighed for systematisk 

at følge op på alle køretider, og 

tager proaktiv anvendelse af dette 

program, når køreplaner revideres 

hvert år. 

Den ideelle køreplan gør det 

muligt at afgå fra startdestina-

tionen til tiden, være gennem-

snitligt et par minutter forsinket 

undervejs på ruten (for at undgå 

unødvendige pauser ved stoppe-

stederne eller for langsom kørsel) 

og sikrer en ankomst til slutdesti-

nationen til tiden. Når Midttrafik 

vurderer kommende køreplaners 

køretider tages udgangspunkt i 

data for større perioder i fore-

gående køreplans driftsperiode 

– både sommer, efterår, vinter og 

forår. 

Midttrafiks registreringer viser 

typisk ret stor variation over tid, 

fordi forskellige vejrforhold, trafik-

forhold, kunder og chauffører har 

betydning for, hvor hurtigt bussen 

kommer frem netop denne dag. 

Det betyder, at køreplanen nød-

vendigvis må baseres på nogle 

gennemsnitstal, hvor sigtet er at 

holde køretiden indenfor Midttra-

fiks nuværende rettidighedsmål-

sætning om at bussen har rettidig 

afgang indenfor 0-4 minutter. 

Fakta om køretid 
Den planlagte køreplan dan-

ner rammen for busselskabets 

arbejde med dannelse af vagter. 

Det er i sagens natur vigtigt, at 

den ramme som køreplanen 

giver, er rigtig indenfor rimelige 

grænser. Der kan være et utal af 

årsager til, at køreplanen i enkelte 

tilfælde ikke kan holdes, f.eks. 

uheld, vejarbejde, vejrforhold 

mm., og derfor må køreplanen 

nødvendigvis baseres på nogle 

gennemsnitsbetragtninger. Da 

Midttrafik råder over data fra 

tidligere driftsår og altid tager 

udgangspunkt i en større periode 
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Corolla Touring Sports

Prius+

Mirai

RAV4

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 miljørigtige 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 132 g/km. 

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

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

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

714497_TDK-Taxi Minibus Danmark-210X297.indd   1 01/03/2019   12.19



Efter den gamle taxilov var der en 

tilknyttet forpligtelse for bevillings-

haveren til at stå til rådighed på 

alle tidspunkter af døgnet og ugen. 

Denne rådighedsforpligtigelse er 

forsvundet med den nye taxilov 

og det kan medføre, at der ikke 

er tilstrækkeligt økonomisk incita-

ment for taxavognmænd i land-

kommunerne til at stå til rådighed 

for kørsel i de tidsrum, hvor der 

erfaringsmæssigt er lav efterspørg-

sel efter erhvervsmæssig person-

transport. Effekten af den mang-

lende rådighedspligt er allerede 

slået igennem i én fynsk kommune, 

hvor der i tidsrummet kl. 22.00 

- 06.00 fra søndag til og med 

torsdag ikke er taxa til rådighed 

for almindelig erhvervsmæssig 

persontransport. 

Da den nye taxilov trådte i kraft 

den 1. januar 2018, blev det 

efter lovens § 29 muligt for en 

kommune, eller flere kommuner, 

der geografisk grænser op til hin-

anden, at indgå kontrakt med et 

kørselskontor om at stille en eller 

flere taxier til rådighed i et givent 

tidsrum. Der kan på denne måde 

kompenseres for den manglende 

rådighedsforpligtelse. 

Hidtil har FynBus ikke været 

beskæftiget med taxabetjeningen i 

kommunerne. Efter lov om trafik-

selskaber § 5 stk. 6 kan et trafik-

selskab dog efter aftale med en 

kommune varetage opgaver ved-

rørende trafik, som kommunen 

skal varetage efter anden lovgiv-

ning. Indkøbet skal ske efter gæl-

dende udbudsregler. Der er derfor 

en mulighed for, at FynBus står 

for udbud af taxikørsel i kommu-

nerne. 

FynBus besidder viden og erfa-

ring med at organisere erhvervs-

mæssig persontransport og vil 

kunne bruge denne erfaring til 

at opstille modeller til at dække 

behovet for taxaberedskab. Be-

redskabet vil i givet fald skulle

dække de perioder på ugen, hvor 

der ikke er tilstrækkeligt incitament 

for taxavognmænd til at stille re-

sourcer til rådighed for erhvervs-

mæssig persontransport. 

Bestyrelsen i Fynbus har 

godkendt at arbejde videre på en 

løsning under forudsætning af, at 

det videre arbejde sker i dialog 

med de involverede kommuner. 

Fynbus i dialog om taxi-
beredskab i samarbejde 
med yderkommuner

Der skal et relativt stort kampagnetryk til for at overbevise Fynbus-

kunderne om det rigtige i at bestille et rejsekort. Erfaringen viser 

dog, at når først kunderne har anskaffet sig et rejsekort, opfattes det 

som nemt at bruge. Derfor er det også oplagt at følge en salgskam-

pagne fra 2018 op med en brugskampagne i foråret 2019, som 

retter sig mod de kunder, der har anskaffet sig et rejsekort. 

 Det er FynBus’ forventning, at der igen i efteråret 2019 skal 

gennemføres endnu et salgsfremstød for rejsekortet. Et af FynBus’ 

strategiske mål er, at 150.000 fynboer skal have et rejsekort classic. 

Ved udgangen af 2018 var der ifølge tal fra Rejsekort A/S udstedt 

90.701 rejsekort på Fyn og Langeland.  

Fynbus afvikler kampagner 
for rejsekortet

fra det tidligere driftsår, så vil de 

mest almindelige og mindre ud-

sving i køretider være indeholdt i 

betragtningen, når nye køretider 

vurderes. 

Midttrafik er ikke interesseret i 

stramme køreplaner. Hvis Midttra-

fiks køreplaner ikke er troværdige 

og kan overholdes i den faktiske 

drift, så vil det betyde en dårlig 

oplevelse hos både chauffører og 

kunder, hvor det i yderste konse-

kvens vil fremstå som et dårligt 

produkt, som kunderne fravælger. 

Midttrafik realtidssystem sikrer 

løbende data om den faktiske 

drift, og de nuværende kørepla-

ner gældende frem til 29. juni 

2019 er vurderet på baggrund af 

driftserfaringerne i det foregående 

køreplanår i perioden fra 1. juli 

2017 til 30. juni 2018. 
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Tekst og foto: Tommy Verting

De gule biler i Sønderborg er 

kommet godt fra start. Kunderne 

har taget godt imod dem og der 

er fremgang at spore hver dag.

”Vi har helt klart taget mar-

kedsandele. Vi er meget synlige 

i gadebilledet og publikum er 

positive over for os. Sælger i Taxi 

4x27, Per Hansen, har forstået at 

være på forkant med udviklingen 

og sørget for, at 7 ud af vores 8 

biler kan supplere indtægterne 

med variabel kørsel for Sydtrafik, 

så vi holder ikke stille længe ad 

gangen”, fortæller Klaus Hansen, 

som er en af vognmændene bag 

initiativet med at få Taxi 4x27 til 

Sønderborg.

Flere vil være med
Der er kommet henvendelser fra 

Taxi 4x27 tager markeds-
andele i Sønderborg

flere vognmænd, som ønsker at 

være med og der vil blive åbnet 

for flere i takt med at udviklingen 

kan bære det:

”Vi er i en opbygningsfase og

det går den rigtige vej. Vi har væ-

ret 8 biler siden slutningen af 

februar og der kommer flere ind 

i takt med, at der kommer flere 

kørselsopgaver. Foran os står en 

mulighed for at assistere HB Care, 

som Taxi 4x27 samarbejder med 

flere steder i landet. HB Care har 

nemlig vundet den kommunale 

opgave med at køre borgere til og 

fra lægebehandling og genoptræ-

ning fra den 1. maj 2019”, fortæl-

ler en forventningsfuld Klaus 

Hansen. 

Ubehagelig skilsmisse med 
Dantaxi
Det har dog ikke været en god 

oplevelse for vognmændene at 

forlade Dantaxi. 

”Vi ville ikke være med under 

de betingelser Dantaxi tilbød os 

under den nye taxilov. Derfor har 

vi alle afleveret vores gamle kom-

munale tilladelser til kommunen 

- eller rettere til Færdselsstyrelsen 

- og er startet op med nye univer-

saltilladelser under Taxi 4x27, som 

har givet os stort set de samme 

betingelser, som vi havde under 

den gamle lov”, fortæller Klaus 

Hansen og fortsætter: 

”Det har Dantaxi desværre 

taget fortrydeligt op og truet os 

med bål og brand. Dantaxi kræver 

et års pladsleje på trods af, at vi 

har afleveret vores tilladelser. Hel-

digvis har Taxi 4x27 stillet garanti 

om, at vi ikke kommer til at betale 

én krone til Dantaxi”.

Thomas RB Petersen, direktør 

i Taxi 4x27, oplyser, at Taxi 4x27’s 

advokat har overtaget sagen for 

vognmændene. 

”Dantaxi har åbenbart spurgt 

Trafikministeren om, hvorvidt den 

nye taxilov kan anvendes af ”gam-

le” vognmænd til at slippe ud af 

deres aftaler med bestillingskon-

torer. Til det har ministeren svaret, 

at gamle aftaler naturligvis gælder. 

Den gamle taxilovs standardved-

tægter, som jo er aftalegrundlaget 

for bestillingskontorer, er meget 

klare, Når vognmænd afleverer 

deres tilladelser, så udtræder de 

af foreningen og skal derfor ikke 

betale pladsleje længere. De nye 

tilladelser vognmændene har 

fået, må jo ikke køre i et bestil-

lingskontor. Derfor er vognmæn-

dene frie til at indgå en ny aftale 

med et kørselskontor. De har så 

valgt Taxi 4x27. Vi mener det er 

en klokkeklar sag og derfor har vi 

givet vognmændene garanti, hvis 

vi - meget mod vores forventning, 

skulle tabe en sag mod Dantaxi”.

”Vi er så sikre i vores sag, at vi 

også giver garanti til andre vogn-

mænd, der stadig kører i bestil-

lingskontor. Hvis de konverterer og 

vil køre hos os, så tager vi risikoen 

- vi skal dog lige se deres gamle 

kontrakter først”, tilføjer Thomas RB 

Petersen.

Klaus Hansen er positivt overrasket over den gode start Taxi 4x27 har fået i Sønderborg.



TAXI Minibus & Bus Danmark FEBRUAR - 19  15

BUS

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

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

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

Bemærk: Den anførte pris er for standard opbygning. Den viste model kan have udstyr, der ikke er inkl. i prisen.     •     Der tages forbehold for trykfejl

Ny minibus 
- 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 

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.

VBI annonce 2018.indd   1 19-09-2018   15:29:48



Tekst og fotos: Tommy Verting

Siden etableringen af Skånetra-

fikken i 1999 har der hvert år 

konstant været fremgang i antal-

let af rejsende i Skåne uden at 

skatteandelen for persontransport 

er forøget. Skatteandelen er 45 

procent og billetindtægter udgør 

55 procent og alligevel er det bil-

ligt at rejse med Skånetrafikken i 

forhold til i Stockholm. Eksempel-

vis koster en bybusrejse i Malmö 

25 kroner, mens en bybusbillet i 

Stockholm koster 43 kroner. 

Et politisk mål er, at 8 ud af 10 

skal være tilfredse med Skånetra-

fikken – ikke mindst fordi, at de-

res positive udtalelser skal være 

med til at lokke flere brugere til.

Skånetrafikken består af tre 

forretningsområder; tog bus 

Skånetrafikken vokser 
konstant

og servicerejser og er Sveriges 

næststørste tog-aktør med 47 

millioner rejser om året. Det 

landsdækkende selskab, SJ, udfø-

rer til sammenligning 32 millioner 

rejser årligt. 

Målet for Skånetrafikken er, 

at 40 procent af alle person-

transporter i Skåne i 2030 skal 

udføres som kollektiv trafik – i 

dag ligger Skånetrafikken på 30 

procent. Stigningen svarer til, at 

der skal udføres ca. 320 millioner 

rejser årligt. Målet er ikke at flytte 

gående og cyklister over i den 

kollektive trafik, men derimod 

billister. Gående og cyklister er 

nemlig ikke så omkostningskræ-

vende på sygdomsområdet.  

Satser især på bytrafikken
Satsningen lige nu ligger på 

bytrafikken, hvor halvdelen af al 

persontransport udføres. Malmö 

er en atypisk pendler-by med 

lige mange, der i myldretiderne 

pendler ud af byen som ind i 

byen. De unge studerer i Lund 

eller Kristianstad mens mange 

borgere fra f.eks. Helsingborg 

arbejder i Malmö.

De lange grønne busser i Malmö 

- kaldet Malmöexpressen, nåede 

på blot to år at indfri et mål, som 

var lagt for tyve år frem i tiden. 

Malmöexpressen, som i 60 pro-

cents tilfælde følger et eget spor i 

gaderne med frit valg af døre for 

ind- og udstigning, har medført 

fremgang i antallet af brugere på 
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Malmöexpressen på billedet til venstre er populær. I denne sommer får borgerne i Helsing-
borg en lignende løsning kaldet ”Helsingborgexpressen”. 



Trafikdirektør i Skånetrafikken gennem fire 
år, Linus Eriksson, var for nylig gæst på et 
debatmøde hos Transportøkonomisk 
Forening, som blev afholdt hos Rambøll i 
Ørestaden, hvor han holdt et meget interes-
sant oplæg om udviklingen Skånetrafikken.

Skånetrafikken udførte 166 millioner rejser i 2018 svarende til en 
omsætning på 6,2 milliarder svenske kroner.
Skånetrafikken administrer 99 Pågatog, 600 regionsbusser og 400 
bybusser i 10 kommuner. 
I Sverige udføres almen kollektiv trafik og en særskilt kollektiv 
trafik. Den særskilte kollektive trafik ligner den danske model med 
flexkørsel og udføres i Skånetrafikkens område af 350 køretøjer for 
24 ud af Skånes 33 kommuner.
Tidligere var der to län i Skåne - Kristianstads Län og Malmöhus 
Län. De blev i 1999 slået sammen til Skånes Län og Skånetrafikken 
blev en realitet.
Skånetrafikken er politisk styret, mens f.eks. Øresundstrafikken, 
der forbinder Danmark og Sverige, er selskabsdrevet.

79 procent. Malmöexpressen har 

Wi-Fi ombord og kører så ofte, 

at der ikke længere køres efter 

tidstabel. I den kommende som-

mer får borgerne i Helsingborg 

en lignende løsning med en ”Hel-

singborgexpres” og det er planen 

at udvide med flere expres-linjer 

i henholdsvis 2023 og 2027. I 

foråret 2020 indføres som noget 

helt nyt sporvogne i Lund.

Digital udvikling
Skånetrafikken har en egen ud-

viklingsafdeling, som bl.a. udvikler 

digitale løsninger, som skal køre 

det nemmere for de rejsende 

at anvende kollektiv trafik. 200 

millioner kroner er gennem de 

sidste 2-3 anvendt på en app, 

hvor de rejsende kan følge deres 

bus og betale for rejsen. Alle 

busser er udstyret med GPS, så 

ingen behøver vente forgæves 

på en bus, der allerede er kørt. 

På Skånetrafikkens app kan der 

købes alle former for billetter og 

periodekort - inklusive billetter til 

tog og bus på hele Sjælland. 

I 2012 var kun 54 procent af 

kunderne tilfredse med, hvordan 

de kunne købe billetter. I dag er 

kundetilfredsheden ved billetkøb 

steget til 78 procent.

El-busser
Skånetrafikken er ledende på 

el-busser. Fra december i år skal 

bybusserne i fire byer være helt 

omlagt til el og om syv til otte år 

skal samtlige bybusser i Skåne 

være el-drevet. Her gælder det  Fakta

bl.a. om at udnytte, at el-busser 

kan køre indendørs i terminaler, 

så kunderne ikke skal stå ude i 

blæst og regn og vente på bus-

sen.
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Nordjyllands Trafikselskab (NT) 

begyndte i 2015 en rejse fra tra-

ditionelt trafikselskab til mobili-

tetsselskab. Den transformation 

stiller nye krav til selskabet, som 

derfor har valgt at involvere 

kunderne og andre interessenter 

i langt større udstrækning end 

tidligere.

Ambitionerne hos NT er sky-

høje. Selskabet ønsker, at hver og 

en af de ca. 600.000 nordjyder 

rejser med NT mindst en gang 

om året. En ambition i den stør-

relsesorden kræver handling og 

helt nye måder at arbejde på. Og 

det kræver også, at NT tænker 

mobilitet - det at kunne flytte sig 

fra A til B - i et bredere perspektiv 

end blot busser og tog. Involve-

ring af kunder og andre interes-

senter i langt højere grad end 

tidligere skal sikre, at selskabet 

udvikler produkter og services, 

som kunderne efterspørger.

”Det er ikke nok at sige, at vi 

Kunderne viser vejen for Nordjyllands Trafikselskab

Himmel og Horisonten
nu er et mobilitetsselskab. Det er 

først, når vi aktivt ændrer vores 

måde at arbejde på, at vi går fra 

at være et traditionelt trafikselskab 

til at være et mobilitetsselskab”, 

forklarer NT’s bestyrelsesformand, 

Nuuradiin S. Hussein.

Hos NT er man meget bevidst 

om den transformationsproces, 

som selskabet befinder sig i og 

erkender samtidig, at det er en 

vedvarende proces, hvor man 

konstant skal afdækkede marke-

det for at kunne imødekomme 

kundernes skiftende behov for 

mobilitet. En proces der allerede 

har resulteret i forskellige tiltag. 

Der er kommet et helt nyt 

transporttilbud, som hedder Plus-

tur, der er indgået formelle sam-

arbejdsaftaler med private sel-

skaber som samkørselstjenesten 

GoMore og cykeludlejningsselska-

bet Donkey Republic. Også taxa-

branchen er blevet indlemmet i 

MinRejseplan, hvor taxature nu 

vises side om side med bus- og 

togrejser, når brugerne søger en 

rejse fra A til B. De næste skridt er 

at få kunderne mere på banen.

Nyt ensartet design
NT’s bestyrelse har godkendt en 

ny bemalingsstrategi, hvor kunder 

og borgere i Nordjylland har bidra-

get med indsigter i, hvad busser-

nes bemaling betyder, når man 

som både stamkunde og uden-

forstående skal navigere i at finde 

den rigtige bus.

”Konklusionen er helt klar. Hvis 

kunderne skal forstå sammen-

hængen i den kollektive trafik og 

navigere i den, er der behov for 

at ensarte det visuelle udtryk 

og reducere antallet af farver på 

transportmidlerne. Ikke kun på 

busserne men på alle de trans-

portformer, som NT står for”, siger 

Nuuradiin S. Hussein.

I dag møder kunderne et visu-

elt kludetæppe med seks for-

skellige farver på tog og by- og 

regionalbusser og dertil et hav af 

forskellige farver og mønstre, som 

ofte sender tankerne hen på en 

svunden tid på de lokale busser. 

Fremover vil alle NT-busser være 

malet i de samme farver, og på 

lidt længere sigt er det planen, 

at også Nordjyske Jernbaners tog 

og NT’s øvrige transportmidler 

skal males i samme farver som 

busserne.

”Frem mod 2023 har NT den 

samlede busflåde i udbud. Ho-

vedparten er i udbud i perioden 

2019-2021, og det er bl.a. en 

lang række regionale busser, by-

busserne i Aalborg inkl. den kom-

mende PlusBus. Derfor er timin-

gen ideel i forhold til at introdu-

cere den nye bemaling sammen 

med udbuddene”, siger Nuuradiin 

S. Hussein.

I Implementeringen af det nye 

design vil derfor ikke ske på en 

gang, så kunderne vil opleve en 

lidt forvirrende overgang, men 

på længere sigt bliver det langt 

lettere at orientere sig i den kol-

lektive trafik. De første par busser 
• NT’s flåde består af 435 busser, 21 tog og ca. 800 personvogne, der varetager 

flextrafikken. Togene transporterer mere end 2,7 mio. passagerer, busserne har +30 mio. 

påstigere, og flextrafikken 1,6 mio. årlige brugere om året. fortsættes side 20
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Danmarks billigste pladsleje
Månedlig pladsleje 

kun kr. 1.500,-

WATERFRONT

Bliv vognmand 
hos WATERFRONT

› Er du alenekørende vognmand har vi det 
 rette tilbud til dig!

› Vognmandsvenligt kørselskontor  
 - uanset hvor i landet du vil drive din taxiforretning!

› Vi sørger for lovpligtig rapportering til myndigheder!

› Ingen skjulte gebyrer!

› Kun 30 dages opsigelse!



i det nye design vil kunne ses i 

bybilledet i maj, mens resten føl-

ger fra august 2019 og frem mod 

2023. Der er endnu ikke taget 

beslutning om, hvornår togene og 

X-busserne følger med.

NT er stolt af at være nord-

jydernes trafikselskab og stolt af 

regionen ligesom de fleste nord-

jyder. Den nye visuelle identitet 

har derfor også fundet inspiration 

i den nordjyske natur, kysten og 

det særlige lys, der findes i Nord-

jylland. Konceptet hedder derfor 

”Himmel og Horisonten”, og den 

gule stribe understreger bevæ-

gelse og er samtidig en reference 

til horisonten.

Indretning af fremtidens 
bus
NT har været ude i marken for at 

snakke med kunderne. På den 

måde har NT fået en god fornem-

melsen af, hvad det er, kunderne 

møder i dagligdagen. Hvad der 

fungerer godt og ikke så godt 

i busserne, på stoppestederne 

og øvrige steder, hvor man som 

kunde er i kontakt med NT eller 

NT’s services. Det kom der rigtig 

mange gode indsigter ud af. Bl.a. 

at der er behov for en ændring i 

den måde, som busserne er ind-

rettet på. NT har taget det meget 

seriøst og har bl.a. fået lavet en 

busmodel i virtual reality i samar-

bejde med AAU, så forskellige for-

slag til busindretning og farvevalg 

kunne testes. Knap 100 kunder 

blev involveret i testen, og deres 

inputs har haft direkte indflydelse 

på, hvad der stilles af krav i til 

indretning af busser fra og med 

det kommende udbud.

”Indretningen af vores busser 

er der ikke blevet pillet ved i en 

årrække, og dialogen med vores 

kunder har været en øjenåbner 

ift. kundernes behov. Vi har helt 

sikkert mulighed for at give kun-

derne en bedre oplevelse, end 

den vi tilbyder i dag”, fortæller 

Mette Henriksen, chef for kunder 

og salg hos NT.

Kunderne var i stor udstræk-

ning tilhængere af f.eks. at gøre 

flexarealerne større i busserne, så 

der er bedre plads til kørestole, 

cykler og barnevogne.

”Helt konkret betyder kundernes

feedback, at alle fabriksnye regi-

onalbusser i fremtiden skal indret-

tes med et stort flexareal, som 

skal kunne rumme 2 kørestole/

barnevogne samt to cykler på 

samme tid. Desuden bliver flex-

arealet niveaufrit uden trin, hvilket 

er et ønske fra flere gangbesvæ-

rede. De unge har ønsket sig 

bedre muligheder for at op-

lade telefoner, og derfor stiller vi 

fremover krav om, at der er et 

stort antal muligheder for USB-

opladning i busserne”, siger Mette 

Henriksen.

”Når flexarealet udvides på bag-

grund af kundernes ønsker, bety-

der det samtidig, at antallet af 

faste siddepladser reduceres. I 

stedet vil der være klapsæder på 

langs af flexarealet, som vi kender 

det fra Metroen og S-togene i Kø-

benhavn”, fortsætter Mette Henrik-

sen. De første busser med de nye 

indretninger forventes på gaden fra 

august 2019.

Øget fokus på samskabelse
Hos NT er der en klar ambition 

om at være mere kundedrevet 

og i større udstrækning inddrage 

relevante interessenter og sam-

arbejdspartnere i udviklingen af 

fremtidens kollektive trafik.

”Produkter og services, der 

skabes på skrivebordet, har en 

tendens til at være hurtige at få 

på markedet, men der er typisk 

tilbageløb, fordi der er ting, som 

der ikke er taget højde for. Vi ar-

bejder derfor fokuseret på at blive 

gearet til en meget større grad af 

samskabelse med kunder og inte-

ressenter, så vi får ramt rigtig med 

nye kunderettede ting fra starten”, 

siger Mette Henriksen.

NT har flere store ting i støbe-

skeen, hvor inddragelse er nøgle-

ordet. På tegnebrættet ligger bl.a. 

samskabelse af en ny forretnings-

plan for 2020-2025, hvor kunder, 

medarbejdere, chauffører, vogn-

mænd og kommuner inddrages. 

NT arbejder også på at skabe et 

forum, hvor fremtidige indsatser 

udvikles og tilpasses i samarbejde 

med kunden. Sidstnævnte anven-

des bl.a. aktivt af Skånetrafikken.
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Kapitalfonden 
Grisk og Grådig med 

domicil i skattely

Fra datalogistic.eu får du europas mest up to date 
system, der opfylder den nye taxalov for 

bare 298,- kr. om måneden!
Nåh ja - og du beholder hele halen...

datalogistic.eu • D-24941 Flensburg • +45 5050 5107 

mail på: olsen@datalogistic.eu eller ring 
til Oluf på 5050 5107



I 2018 blev der kørt 422.000 pa-

tientbefordringsture af leverandø-

rer på kontrakt i Midttrafik. Helt op 

til 96% af de adspurgte brugere 

er samlet set enten tilfredse eller 

meget tilfredse. 

Undersøgelsen er gennemført 

som en spørgeskemaundersøgelse 

96 % er tilfredse men dialyse-
patienter er generelt mindre 
tilfredse med den siddende 
patientbefordring

i efteråret 2018. Spørgeskemaet 

blev sendt til 1.022 patienter, 

hvoraf 741 har svaret. 47.600 

forskellige brugere brugte den 

siddende patientbefordring 

422.000 gange i 2018. 

Undersøgelsen viser en gene-

rel stor tilfredshed hos brugerne 

af den siddende patientbefordring. 

Den samlede tilfredshed er på 

96 % i 2018 mod 99 % i 2015 

og 97 % i 2010. Faldet i tilfreds-

hed skyldes, at 2018-undersøgel-

sen har inkluderet dialysepatienter 

i målgruppen, og de var ikke en 

del af de to foregående undersø-

gelsers målgruppe. 

Af 2018-undersøgelsen frem-

går det, at dialysepatienterne 

generelt er mindre tilfreds med 

den siddende patientbefordring. 

67 % af besvarelserne er givet 

af brugere i alderen 70 plus. Næs-

ten halvdelen - 48 % er blevet 

kørt til Aarhus Universitetshospital, 

mens 18% er kørt til Hospitalsen-

heden Vest og 14% til Hospitals-

enheden Midt. Resten fordeler sig 

på Hospitalsenheden Horsens, 

Regionshospitalet Randers, Psy-

kiatrien og ’Andet’. 

Præhospitalet og Midttrafik 

har, udover at spørge til kørslen, 

undersøgt tilfredsheden med 

bestillingen af kørslen, afhentning, 

ventetid og chaufførens service. 

Den høje tilfredshed gælder ge-

nerelt alle brugere af den siddende 

patientbefordring. Der er dog en 

tendens til større tilfredsheds hos 

brugere, som bruger befordringen 

en gang om ugen eller mindre. 

Ved spørgsmålene vedrørende 

chaufførerne, som kører på vegne 

af Midttrafik, svarer brugerne 

følgende: 

• At 93 % er tilfredse med chauf-

 førens hjælpsomhed  

• At 97 % er tilfredse med chauf-

 førens venlighed  

• At 86 % er tilfredse med chauf- 

 førens information om omvejs

 kørsel  

• At 94 % er tilfredse med chauf-

 førens kørsel  

• At 97 % er er tilfredse med 

 rengøringen af bilen  

• At 64 % har set chaufføren 

 bære synligt ID  

IVS-selskab med 
1 tilladelse sælges

Tilladelse til erhvervsmæssig 
persontransport med nymonteret 

Mercedes-Benz E220 St.car
sælges 

Formidling via 
Taxi Minibus & Bus Danmark  
49 26 26 26 • taxi@verting.dk
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Når brugerne ringer og bestiller 

en rejse med den siddende pa-

tientbefordring, er der mulighed 

for at blive visiteret til en service-

rejse. En servicerejse består af, 

at chaufføren følger brugerne til 

og fra afdelingerne. Visiteringen 

til en servicerejse sker hver gang 

brugerne ringer og bestiller en 

rejse med den siddende patient-

TAXAIMPORT Behimo A/S
- Find selv bilen og lad os gøre arbejdet!

Markedets bedste priser, langt billigere end du regner med - Kontakt os idag.

Køb din nye brugte taxa direkte fra Tyskland uden fordyrende mellemled. 
Vi køber bilen for dig, betaler den, fragter den hjem, søger for at den korrekte 
moms bliver betalt og leverer bilen på din adresse eller på taxameterværkstedet. 

Ring 22 288 288
for yderligere oplysninger eller send os en mail på info@taxaimport.eu

Behimo A/S
DK-6200 Aabenraa

Se vores biler på www.taxaimport.eu

befordring. I undersøgelsen frem-

går det, at 78 % af de rejser, der 

er bestilt som servicerejser, blev 

udført som servicerejser. Af de 

brugere, som har haft en service-

rejse, er 98 % tilfredse med den

hjælp, som chaufføren yder. 

De brugere, der har prøvet at 

rykke efter en bil hos Midttrafiks 

Driftscenter, har en tilfredshed 

på 86 % i forhold til ventetiden i 

telefonen. 93 % af dem er også 

tilfredse med den venlighed, som

medarbejderne i Midttrafiks Drifts-

center udviser, når brugerne ringer 

for at rykke efter en bil.  

Midttrafik vil på baggrund af 

undersøgelsen arbejde med føl-

gende indsatsområder: 

• At chaufførerne bærer synligt 

 ID-kort  

• At chaufførerne informerer 

 kunderne om omvejskørsel  

• At chaufførerne udfører de 

 servicerejser, der bliver bestilt  
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Airbnb begynder som den første 

deleøkonomiske platform at dele 

oplysninger med skattemyndighe-

derne om danskernes indtægter 

fra udlejning. Oplysninger vil om-

fatte udlejning, som foretages efter 

den 1. juli 2019. Fra 2021 deles 

oplysningerne helt automatisk. 

Folketinget har nu vedtaget 

sidste del af den deleøkonomiske 

aftale, som regeringen indgik med 

Aftale med Airbnb 
træder i kraft fra 1. juli 2019

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti 

og Radikale Venstre i 2018. En 

forudsætning i den politiske aftale 

var, at deleøkonomiske platforme 

har indgået aftale med skatte-

myndighederne om at foretage 

fuld indberetning til skattemyndig-

hederne.

Den historiske aftale, som 

regeringen har indgået med 

Airbnb, er derfor en del af den 

politiske aftale. Med vedtagelsen 

af det sidste lovforslag er aftalen 

mellem regeringen og Airbnb 

blevet en realitet. Det betyder, 

at Airbnb deler data om indtæg-

terne fra de danske udlejere med 

skattemyndighederne fra 1. juli 

2019. Fra 2021 vil indberetning 

ske automatisk i stil med det, 

som vi kender fra indberetning 

af indtægter fra sommerhusbu-

reauer i dag.

Personer, der udlejer deres 

bolig i Danmark gennem den 

deleøkonomiske platform, kan 

se frem til at få del i de forbed-

rede skattevilkår, som allerede i 

december 2018 blev vedtaget af 

Folketinget. De forbedrede skat-

tevilkår betinges af indberetning 

fra en tredjepart som fx Airbnb 

fra skatteåret 2021. Ved udlejning 

af sommerhuse opretholdes den 

nuværende ordning om indberet-

ning dog som betingelse for det 

forhøjede fradrag.

”Samarbejdet mellem 

Danmark og Airbnb om automa-

tisk indberetning af udlejernes 

indtægter er unik og den første 

af sin slags i verden. Det er vigtigt 

for at gøre det nemt for udle-

jerne, men også for sikre, at de 

betaler den rigtige skat. Aftalen 

er et eksempel på, at hvis man 

lovgivningsmæssigt giver plads og 

frihed til nye forretningsmodeller 

– fx deleøkonomien – og indgår 

i en konstruktiv dialog, kan man 

i fællesskab skabe en situation, 

hvor alle vinder. Både udlejerne, 

Airbnb og samfundsøkonomien”, 

siger skatteminister Karsten 

Lauritzen.

Siden aftalen blev indgået, har 

der vist sig at være et behov for 

juridiske afklaringer i henhold til 

GDPR-lovgivningen – herunder 

håndteringen af Airbnbs datade-

ling. Det betyder, at aftalen med 

Airbnb justeres, så Airbnb deler 

data om alle bookinger, som 

foretages fra den 1. juli 2019 og 

frem. Der sker ikke ændringer i 

forhold til den automatiske indbe-

retning af lejeindtægter, som vil 

gælde fra indkomståret 2021.

IVS-selskab med 
tilladelse sælges

Tilladelse til erhvervsmæssig 
persontransport 

sælges for kr. 65.000,-

Formidling via 
Taxi Minibus & Bus Danmark  
49 26 26 26 • taxi@verting.dk



Den netop overståede vinter har 

været historisk mild. Det viser 

Vejdirektoratets opgørelse over 

indsatsen fra Vintertjenesten.  

  Helt konkret har saltspreder-

ne kun strøet 25.400 tons salt ud 

på statsvejene i denne omgang, 

hvilket er under halvdelen af det 

normale niveau på 58.700 tons 

- og langt under den hidtidige 

bundrekord på 33.500 tons.  

 Derudover har Vejdirektoratets 

Vintertjeneste kun foretaget 56 

landsdækkende udkald til saltning 

mod 107 udkald på en normal-

vinter. Det er den mildeste vinter, 

siden Vejdirektoretet for snart 20 

år siden systematisk begyndte at 

opgøre vinterens hårdhed og det 

forventede saltforbrug.  

Historisk mild vinter på vejene
Snerydderne har blot brugt 22 

timer i gennemsnit pr. 100 kilo-

meter kørebane mod 181 timer 

på en normalvinter. Snefaldet 

har i øvrigt været meget skævt 

fordelt. I Nordjylland har de haft 

67 timers snerydning pr. 100 

kilometer kørebane, mens det 

samme tal på Sjælland er helt 

nede på 9 timer.  

 Det hidtidigt laveste tal lyder 

på 29 timers snerydning pr. 100 

kilometer kørebane og stammer 

fra vintrene 2007/08 og 2008/09.  

 Til sammenligning brugte sne-

rydderne mere end 400 timer pr. 

100 kilometer kørebane i vintrene 

2009/10 og 2010/11, der var 

meget snefyldte.  

Fakta om Vejdirektoratets Vintertjeneste

Selve indsatsen med både saltbiler og sneplove 
styres af Vejdirektoratets Vintertjeneste, der har 
sæde i Vejdirektoratets vintervagtcentral i Aalborg.

Centralen er bemandet med uddannede vinter-
vagter, som hele vinteren overvåger vej- og vejrsi-
tuationen og bekæmper glatføre på statsvejene. 
Hvis vintervagten vurderer, at glatføre er opstået 
- eller vil opstå - sørger vintervagten for, at der 
bliver saltet og ryddet sne.  
 
Vinteren i Vejdirektoratet varer fra 1. oktober til 1. 
maj, hvor Vintercentralen overvåger vejenes tem-
peraturer hele døgnet.  

Vejdirektoratet har cirka 200 saltspredere og cirka 
500 sneplove, som kan gå i aktion.   
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Færdselsstyrelsen har gennem den seneste uge frem til onsdag den 10. april 2019 udstedt nye og konverteret 
en del kommunale taxitilladelser til erhvervsmæssig persontransport:

• Aleks Elite Taxi ApS, Jan Schmidt Nissen - Vallensbæk Strand
•  Alisan Metinoglu - Rødovre
•  D.D.A. Servicetrafik ApS, Daniel Andersen - Løsning
•  Den Bedste Taxikørsel, Samiullah Samiullah - Brønshøj
•  Easy Autos IVS, Wahied Riaz - Kastrup
•  Ela Taxi IVS, Hamza Gül - Helsingør
•  Elea ApS, Athanasios Athanasopoulos - Hellerup
•  EM TAXA IVS, Metin Yetik - Helsingør
•  Frejlev Taxa 4 ApS, Michael Andreasen - Aalborg
•  Jafo Trans Person- og varetransport, Gunnar Jacobsen - Aarhus 
•  Kbh 35 ApS, Atilla Kizilkaya - Herlev
•  MHK af 2018 IVS, Mohammad Hasnain Khalid - Espergærde
•  MP AND JP, Manjit Pall - Rødovre
•  NZS ApS, Nangialy Nabi Zada - Tilst
•  TAXAMAX 2.0, Claus Due Max Michaelsen - Frederiksberg
•  Taxi DH, Daniyal Honarjoo - Søborg
•  Cihat Atici - Frederiksberg
•  Kenneth Brehmer Nielsen - Aakirkeby
•  TR Transport, Tahir Rashid - Albertslund
•  Mazlam Zeciri - Hvidovre
•  Muftu IVS, Müftü Gokcen - Glostrup
•  Værløse Taxi IVS, Bjarne Austin - Frederikssund
•  Christian Kirkegaard - Fredericia (2 tilladelser)
•  B. Donner 16 IVS - Vanløse (2 tilladelser)
•  Hafnia Trafik ApS, Nisar Ahmad - København NV (2 tilladelser)
•  Hennings Taxi v/Henning Rasmussen - Pandrup (3 tilladelser)
•  I.B Øst Transport IVS - Ismaciil Axmed Yuusuf (2 tilladelser)
•  IB taxi ApS, Idriss Alami - Brabrand (2 tilladelser)
•  Iversen Taxi, Helle Iversen - Tarm (3 tilladelser)

•  Jp Cassie IVS, Galip Øzdemir - Brøndby Strand (3 tilladelser)
•  Jørgen Dahl Hedegaard - Horsens (2 tilladelser)
•  Kronborg Trafikskole ApS, Mohammad Ali Mubashir - Helsingør 
 (2 tilladelser)
•  MA Taxi 10 IVS, Mohammad Asif - København N (2 tilladelser)
•  Makden-3 IVS, Mehmet Akdeniz - Brøndby Strand (2 tilladelser)
•  Mashehood Zafar Iqbal - Herlev (2 tilladelser)
•  Shamraiz Taxi Service, Shamraiz Ghulam Mohammad - Brønshøj 
 (2 tilladelser)
•  Sipan Taxi ApS, Jwan Raffat - Horsens (2 tilladelser)
•  Sunds Pizza og Kebab House, Tufan Karabulut - Sunds (3 tilladelser)
•  Birger Stærk ApS - Aarhus (2 tilladelser)
•  Taxi Denmark 2019 IVS, Naila Kousar - Albertslund (2 tilladelser)
•  Taxikørsel, Muhammad Nasir - Søborg (2 tilladelser)
•  TR TRADING, Tanzeel Ur Rehman - Søborg (2 tilladelser) 
•  Ucar Transport, Bedir Ucar - Helsingør (2 tilladelser)
•  Vivi Havgaard - Brovst (2 tilladelser)
•  Benny Nordahl Larsen - Herfølge (3 tilladelser)
•  Iqbal Husain Shah - Brøndby Strand (2 tilladelser)
•  Sahin Tirpan - Albertslund (2 tilladelser)
•  Østergaards Taxi, Peter Østergaard Sørensen - Hjallerup (2 tilladelser)
•  Hammani Statoua - Almind (6 tilladelser)

Nye tilladelser til 
erhvervsmæssig persontransport
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Flere danske banker vil i den kommende tid tilbyde Apples betalings-

løsning, Apple Pay, til deres kunder. Det skriver Computerworld, som 

har fanget signaler herom på sociale medier som Facebook og Twitter.

Arbejdernes Landsbank og Spar Nord har allerede taget Apple Pay til 

sig.

Danske Bank, der har i forvejen tilbyder MobilePay, har på Twitter 

lovet, at deres kunder snart vil få adgang til Apple Pay. Samme mel-

ding kommer fra Sydbank via Facebook, hvor kunderne kan skrive sig 

op og få en e-mail og en sms, når tjenesten er klar. 

Hidtil har det kun været kunder hos Nordea og Jyske Bank, der har 

haft adgang til Apple Pay. 

Apple Pay på vej 
til flere banker

En 49-årig buschauffør i Aarhus blev i sidste uge en sen eftermiddag 

anholdt og sigtet for spirituskørsel. Det skete efter, at han havde lavet 

flere hårde opbremsninger ved cyklister og ramte et træ med side-

spejlet, hvorefter en passager havde bedt chaufføren om at stoppe 

bussen. 

Chaufføren stoppede og forlod bussen til fods ved Markuskirken 

i Aarhus. En vaks passager fulgte efter ham og kort tid efter blev han 

anholdt på Vestergade og taget med på politigården. Der var ingen af 

passagerne, der kom noget til. 

Chaufføren er sigtet for spirituskørsel.

Påvirket 
buschauffør
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IVS-selskab med 
2 tilladelser 

sælges

2 tilladelser til erhvervsmæssig 
persontransport i samme IVS-selskab 

sælges 

Formidling via 
Taxi Minibus & Bus Danmark 
49 26 26 26 • taxi@verting.dk

IVS-selskab med 
3 tilladelser sælges

3 tilladelser til erhvervsmæssig 
persontransport i samme IVS-selskab 

sælges for kr. 125.000,-

Formidling via 
Taxi Minibus & Bus Danmark  
49 26 26 26 • taxi@verting.dk



Af Ole Birk Olesen

 

Lad mig tage jer med på en tur 

igennem Danmark. Det Danmark, 

som vi langsomt, men sikkert kan 

følge udviklingen af de kommen-

de 10 år. Regeringen og Dansk 

Folkeparti præsenterede for nylig 

en investeringsplan for 2021-

2030 med projekter og initiativer 

i vores vej- og jernbaneinfrastruk-

tur for over 112 milliarder kroner; 

tiltag, der hver for sig og til sammen

vil bidrage til et stærkere Danmark 

til glæde og stor gavn for nuvæ-

Kør med mig ud i det nye 
Danmark

rende og kommende generatio-

ner.

 Så lad mig åbne bildøren for 

jer, når vi nu kører en tur ud i 

fremtidens Danmark og holder 

ind ved nogle af de nye infra-

strukturprojekter, vi kan se frem til 

i årene, der kommer.

 Første stop er den tredje Lim-

fjordsforbindelse, som er et af de 

projekter, regeringen og Dansk 

Folkeparti vil prioritere med inve-

steringsplanen for 2021-2030; 

for lange og mange bilkøer i én 

region påvirker ikke alene den 

lokale trafik, men hele vores sam-

fundsøkonomi. Den nye forbin-

delse vil med tiden kunne reducere 

trængslen yderligere i Aalborg, 

Nørresundby og omegn og dermed

også nedbringe antallet af forsin-

kelser og problemer, som trafikan-

terne oplever i dag.

 Hvis vi kører længere sydpå, kan 

vi i løbet af de næste ti år også 

glæde os til flere udbygninger 

og opgraderinger af det østjyske 

motorvejsnet. Det gælder for E45 

mellem Aarhus S og Aarhus N, 

mellem Hornstrup ved Vejle og 

Skanderborg S og mellem Aarhus 

N og Randers N, som vil blive 

igangsat i slutningen af inve-

steringsplanens periode. Vi vil i 

fremtiden få flere vejbaner at køre 

på på disse strækninger, og vi kan 

dermed komme endnu hurtigere 

frem end i dag – og derfor har vi 

også tid til at tage en afstikker til 

Midt- og Vestjylland, hvor vi via 

Rute 15 vil opleve en udbygning 

af strækningen mellem Herning 

og Ringkøbing.

 Fra Rute 15 kører vi længere 

sydpå mod vores fjerde stop; en 



ny Midtjysk Motorvej mellem 

Haderslev og Give, som vil kunne

skabe en helt ny og positiv mobi-

litet for landsdelen. På vej tilbage 

mod Fyn runder vi den nye ud-

bygning af E45/E20 ved Kolding, 

inden vi fortsætter over Lillebælt 

med kurs mod det sjette stop; 

udbygningen af E20 Fynske Motor-

vej syd om Odense. Her er 

køerne af biler og lastbiler blevet 

længere og længere med årene, 

men med udvidelsen fra fire til 

seks spor forventer vi at kunne 

reducere trafikanternes spildtid 

mærkbart.

 Fra Fyn mod Sjælland passe-

rer vi flere fjernbusser i begge 

kørselsretninger, der nu og frem-

over også symboliserer den kol-

lektive trafik på vejene. Fjernbus-

ser, delebiler, flextrafik og de 

mange andre kollektive transport-

muligheder på vejnettet er også 

en af årsagerne til, at vi prioriterer 

lidt over halvdelen af investerings-

planens 112,7 milliarder kroner 

på vejene; for den kollektive trafik 

foregår langt fra kun på vores 

jernbaneskinner i dag. Vi har dog 

ikke glemt jernbanen i investe-

ringsplanen. Vi vil for eksempel 

prioritere en hastighedsopgra-

dering af strækningen mellem 

Odense og Ringsted og anlægget 

af en ny bane over Vestfyn fra 

Odense til Kauslunde ved Mid-

delfart.

 Velankommen på Sjælland 

har vi flere forskellige muligheder 

for at opleve den nye vejinfra-

struktur. Hvis vi kører nordpå ram-

mer vi den tredje og sidste etape 

af Kalundborgmotorvejen – og 

hvis vi kører sydpå vil vi opleve en 

ny motorvej mellem Næstved og 

Sydmotorvejen ved Rønnede.

 Fortsætter vi derimod østpå, 

får vi fornemmelsen af, hvorfor vi 

som et led i investeringsplanen 

igangsætter en VVM-undersøgel-

se af en sydlig Ring 5-forbindelse 

fra Køge til Frederikssundsvej, 

som vi også senere vil begynde 

anlægget af; for i 2030 vil der 

være endnu større trængsels-

problemer, end der allerede er 

i dag. Det er også årsagen til, vi 

vil forlænge Hillerødmotorvejen 

mellem Allerød og Hillerød og 

udbygge selv samme motorvej 

fra Motorring 3 til Ring 4 i både 

nord- og sydgående retning, at vi 

vil udvide Ring 4 og øge kapa-

citeten på Motorring 3, og at vi 

vil anlægge den længe ventede 

motorvej til Frederikssund. Vi slut-

ter vores tur i København, hvor vi 

først kører ud af Amagermotor-

vejen og senere Øresundsmotor-

vejen, som begge bliver udvidet 

med nye spor. Bilen parkerer 
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vi i det nye parkeringshus ved 

Københavns Lufthavn oven over 

den kommende udbygning af 

Københavns Lufthavns Station; 

for også lufthavnen står over for 

omfattende udbygningsplaner i 

årene, der kommer.

 På vores tur rundt i landet 

har vi også haft mulighed for at 

opleve resultatet af de landsdæk

kende puljer, vi med investerings-

planen også afsætter til støjbe-

kæmpelse, bedre fremkommelig-

hed, tilgængelighed og trafiksik-

kerhed samt cykelinfrastruktur.

Regeringen og Dansk Folke-

partis investeringsplan for 2021-

2030 rummer med andre ord 

gode, fornuftige investeringer i 

vores infrastruktur, som kommer 

den enkelte borger, erhvervslivet 

og samfundet som hele til gavn 

inden for en kort årrække. Jeg 

er stolt af at kunne bidrage til at 

gøre Danmark endnu stærkere og 

bedre rustet til en fremtid, hvor 

vi ved, der kommer endnu flere 

biler på vejene, at trængslen fra 

den private og kollektive trafik på 

vejnettet bliver større – og hvor 

vi ved, at vi fortsat har brug for at 

kunne komme hurtigt og effektivt 

fra A til B. 


