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DIT MAGASIN OM ERHVERVSMÆSSIG PERSONTRANSPORT

”Flere skal vælge 
chaufførfaget 
– det er en  
fælles opgave”
Ifølge transportminister Trine Bramsen er chaufførmanglen 
et alvorligt problem, som kræver handling nu.

Tid til el
Esbjerg Taxa har fået  
puljemidler til etablering  
af ladestandere.

Vi stiller  
om til grønt

Den kollektive trafik har gjort  
sig bemærket ved hurtigt at spille ind 

i den grønne omstlling.



Service, der bringer dig videre.
Opdag plusset for din bus: OMNIplus. Med busspecifikke tjenester, individuelle løsninger og et omfattende 
sortiment, sikrer vi, at dine køretøjer altid er klar til brug, og din virksomhed forbliver rentabel. 

Se mere om OMNIplus byggeklodserne på www.omniplus.com/dk/home/

Løsninger   Mobilitet   Ekspertise   Support   OMNIplus ON      

Daimler Buses - EvoBus Danmark A/S, Centervej 3, 4600 Køge, telefon 5637 0000 
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Det er dejligt og godt for turist- og taxikørs-
len, der havde brug for at få gang i hjulene. 
Det samme gælder rutekørslen, som har brug 
for endnu flere aktiviteter til at få passagerne 
tilbage i busserne og meget gerne i større tal 
end tidligere. Måske kan man blive inspireret af 
”9 für 90” initiativet i Tyskland, der sikrer billig 
kollektiv trafik til alle i Tyskland de næste tre 
måneder. 

Men der er, som sædvanligt, var jeg lige ved 
at skrive, benspænd. Eksempelvis er turist-
kørslen påvirket af, at København – tæt fulgt af 
de andre større byer i Danmark - ønsker at be-
grænse trængslen i centrum af byen. Underligt 
nok ikke ved at forbyde bilerne adgang, men 
derimod de busser, der mest miljømæssigt og 
effektivt kan bringe gæsterne til og fra de store 
turistattraktioner, eventsteder og hoteller. 

Den grønne omstilling bliver i stor stil tænkt 
ind i strategier og nye indkøb hos mange af 
vores medlemmer. Viljen er der, og det er også 
muligt at søge økonomisk støtte fra flere puljer 
bl.a. på taxiområdet. Vi gjorde på et møde i 
starten af året opmærksom på muligheden for 
at søge støtte til ladestandere. Det er glæ-
deligt, at Esbjerg Taxa nu har fået midler fra 
puljen og dermed mulighed for at etablere la-
destandere til taxivognmændene. Du kan læse 
mere om deres oplevelse omkring processen 
og mulighederne i dette nummer af Mobilitet.

 

Mangel på chauffører er en tilbagevenden-
de overskrift og et område, hvor vi i Dansk 
PersonTransport konstant har vores opmærk-
somhed. I den forbindelse har vi igangsat 
chaufførkampagnen, så tøv ikke med at uploa-
de jeres ledige chaufførjob til kampagnen. Det 
er dog også helt klart af den gode og service-
mindede chauffør spiller en stor rolle ikke kun i 
den offentlige kørsel, men i alle vores sektorer. 
Også transportministeren er opmærksom på 
problemet. I et interview her i magasinet frem-
hæver Trine Bramsen, at der ikke alene er tale 
om en trussel for den enkelte vognmand, men 
for mobilitet i hele samfundet. Derfor ser hun 
det også som en fælles opgave at arbejde for, 
at flere får øjnene op for faget og branchen. En 
udmelding vi i Dansk PersonTransport støtter 
fuldt op om. 

Der er ingen tvivl om, at alle vores medlem-
mer hver dag gør en stor indsats for at løse 
den vigtige opgave med at forbinde Danmark 
og danskerne. Her i magasinet giver vi dig et 
indblik i den store aktivitet, der er på mange 
fronter.   

God læselyst!

Michael Nielsen
Adm. Direktør / CEO

Højsæsonen er 
allerede i gang

LEDER

”Den grønne omstilling 
bliver i stor stil tænkt 
ind i strategier og nye 
indkøb hos mange af 
vores medlemmer.”

Danskerne har lyst og mod på oplevelser både i Danmark og udlandet, 
samtidigt har vi set en række krydstogtsskibe lægge til igen rundt 
omkring i landet, hvilket forhåbentligt er et signal om, at de udenlandske 
turister også er godt på vej tilbage

Service, der bringer dig videre.
Opdag plusset for din bus: OMNIplus. Med busspecifikke tjenester, individuelle løsninger og et omfattende 
sortiment, sikrer vi, at dine køretøjer altid er klar til brug, og din virksomhed forbliver rentabel. 
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Indhold.04

Turistkørsel

HORESTA bekymret for, at man gør 
det vanskeligt at komme tæt på 

turistattraktioner.

Offentlig kørsel

Høj faglighed, service og  
venlighed er en vigtig del af  

chaufførjobbet.

Taxikørsel

Puljemidler understøtter  
vognmændenes forretning og  
mulighed for grøn omstiling. 

Medlem

DitoBus tror på en fremtid  
med høj service, sikker drift og  

grøn omstilling. 

Det faste:
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”Køn må 
ikke være en 
barriere for 
at få flere 
chauffører 
bag rattet.”
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Anbefalinger 
har haft 
effekt
DTP har haft indflydelse på en hurtig 
omstiling for den kollektive trafik.

16

26 32
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MILJØVENLIG MOBILITET

NEXT 
GENERATION
WEBBOOKING TIL BLANDET TRAFIK

Finn Frogne A/S 
Telefon: +45 43 32 77 33 
info@frogne.dk · www.frogne.dk

 Succesfulde nordiske bus- og taxiselskaber 
anvender Frogne løsninger til blandet taxi, bus & handicap 
kørsel, og optimerer derved drift og indtjening.

↗ HOSPITALER: PERSONALE- OG PATIENTADGANG
↗ INSTITUTIONER: PERSONALE- OG BORGERADGANG
↗ SKOLEKØRSEL: PERSONALE- OG FORÆLDREADGANG



De korte

Tour de France vil 
skabe trafikale  
udfordringer i stor 
rejseweekend
Det vil være fordelagtigt allerede nu at forberede sig på de trafikale ændringer, 
der vil præge landet den første weekend i juli, når verdens største cykelløb for 
første gang starter i Danmark. 

1.-3. juli bliver Danmark vært for de tre første etaper af Tour de France.  
På de få dage kommer cykelrytterne gennem hele 13 kommuner, før kursen  
sættes mod Frankrig. Når løbet rammer Danmark, forventer man, at trafikken  
bliver påvirket markant. Og Storebæltsbroen vil være lukket for bilister på 
tourens anden dag i tidsrummet 13-18. 

Allerede i dagene op til de danske etaper vil trafikken i og omkring de 13 
kommuner være påvirket. Vejdirektoratet anbefaler derfor, at busvirksomheder 
orienterer sig og planlægger i god tid før afrejse. Det kan de eksempelvis gøre 
på Vejdirektoratets trafikinfo.dk (https://trafikkort.vejdirektoratet.dk/). Myndig-
hederne anbefaler danskerne at benytte sig af den kollektive trafik for en mere 
gnidningsfri rejse i de berørte dage. Det kan derfor blive nogle travle dage for 
flere af  DPT’s medlemmer, som det er værd at være på forkant med. 

Tour de France-etaper i 
Danmark 1. – 3. juli:

•   1. juli 2022: Første etape – 13 km.  
Enkeltstart i København. Åbningseta-
pen starter ved H.C. Andersens  
Boulevard og slutter på Rådhus- 
pladsen i København. Ruten går gen-
nem hjertet af København, Nørrebro og 
Østerbro. Undervejs passerer rytterne 
blandt andet Søerne, Fælledparken, 
Kastellet, Amalienborg, Nyhavn og  
Den Sorte Diamant.

 
•   2. juli 2022: Anden etape – 202 km. 

Roskilde - Nyborg. Ruten går gennem 
Lejre, Holbæk, Odsherred, Kalundborg 
og Korsør. Rytteren vil denne dag 
passere Storebæltsbroen, som vil være 
lukket i tidsrummet 13-18. 

•   3. juli 2022: Tredje etape – 182 km. 
Vejle - Sønderborg. Den sidste danske 
etape starter i Vejle. Rytterne passerer 
blandt andet Jellingstenene, og slutter i 
Sønderborg, hvor lufthavnen ligger ca. 
5 km. fra slutfeltet. Desuden vil ruten 
gå gennem Kolding, Haderslev og 
Aabenraa. 

Læs mere på den danske side for  
cykelløbet, www.letourcph.dk. Her kan du 
også finde pressemeddelelsen omkring 
trafikale forholdsregler i dagene. 

Betydning for trafikken på statsveje: 
Områdechef Charlotte Vithen  
Vejdirektoratet, cv@vd.dk, tlf.: 2216 7072 / 
Vejdirektoratets pressetelefon: 6193 0599 

For spørgsmål om Storebæltsbroen: Chef 
for koncernkommunikation Lene Gebauer 
Thomsen, Sund & Bælt, lgt@sbf.dk,  
tlf.: 2170 4450

i
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Brug  
Pension- 
Danmarks  
sundheds- 
test
Med en sundhedstest kan I sætte fokus på sund-
hed, trivsel og velfærd hos medarbejderne. Sund-
hedstesten fra PensionDanmark er personlig, og 
medarbejderne skal svare på en række spørgsmål 
om deres arbejdsforhold, vaner og hverdag. Ud fra 
testen får medarbejderne:

•  Et personligt overblik over deres sundhed  
– både fysisk og psykisk

•  Et træningsprogram tilpasset deres behov – 
med beskrivelser, illustra-tioner og videoklip

Er der behov for det, får de tilbudt et telefonmøde 
med en sygeplejerske i PensionDanmarks sund-
hedsteam.  
 Alle, der er omfattet af PensionDanmarks sund-
hedsordning, kan gratis tage testen. Det tager kun 
10-12 minutter. Medarbejderne kan tage sundheds-
testen via pension.dk/sundhedstest. 

Læs mere om mulighederne i PensionDanmarks  
sundhedsordning på pension.dk/sundhed.

DPT 
FORSIKRINGS- 
AFTALE
EKSKLUSIVT 
FOR DPT 
MEDLEMMER
• Årligt udbud i forsikringsselskaber
•  Unikke forsikringer / fordelagtige præmier
• Landsdækkende rådgivning
• Branche specifikke DPT dækninger:

 - Særlig afsavnsdækning Erstatningsbus
 -  Serieskade, selvrisikobegrænsning Udvidet bagagedækning 

(cykler m.m.) Krisehjælp
 -  MARKEDETS skarpeste arbejdsskadepræmie  

pr. chauffør

BOOK møde med undertegnede 
– så tager vi romkugler med

Associeret partner for DPT 

Kontakt: 
DK Øst, Niels Paaske, Mobil 92441101
DK Vest, Pelle Jensen, Mobil 92441100

Mobilitet  |  04.2022        7



INTERVIEW

Af: Kristine Buske ···  Foto: C
laus Bjørn Larsen

”Vi skal tage 
chauffør- 
manglen  
alvorligt” 
Hvordan sikrer man kvalificeret arbejdskraft i 
en travl bus- og taxibranche? Transportminister 
Trine Bramsen peger bl.a. på aldersgrænsen og 
kvinder i faget, som nogle af løsningerne. 

8        Dansk PersonTransport



INTERVIEW

”Vi skal tage 
chauffør- 
manglen  
alvorligt” 

”Manglen på chauffører 
udgør i sidste ende ikke 
alene en trussel mod 
den enkelte vognmand, 
men mod mobilitet og 
forsyningssikkerhed i hele 
samfundet.”

Mobilitet  |  04.2022        9



 N ogle gange skal man presses 
ud i en krise, før man ser, hvilke 
stærke ressourcer der driver 
samfundet. Det var hvad, der, 
ifølge transportminister Trine 
Bramsen, skete under coronakri-

sen. Mens mange brancher og sektorer måtte luk-
ke ned, knoklede lastbilchauffører på for at sikre 
madvarer, toiletpapir, hygiejneartikler, mundbind, 
håndsprit og andre uundværlige forsyninger. Alt 
imens taxichauffører og buschauffører risikerede 
egen sikkerhed for, at vi kunne komme til lægen 
og i supermarkedet.  

Et billede, der har åbnet øjnene for, at manglen 
på chauffører rækker længere end transportbran-
chen selv.  

– Chaufførmanglen er et problem, vi skal tage 
alvorligt. Manglen på chauffører udgør i sidste 
ende ikke alene en trussel mod den enkelte vogn-
mand, men mod mobilitet og forsyningssikkerhed 
i hele samfundet. Vi har derfor en fælles opgave 
med at arbejde for, at endnu flere får øjnene op for 
faget, siger Trine Bramsen.

Plads til kvinder
Transportminister er ikke Trine Bramsens eneste 
kasket. Ved også at være minister for ligestilling 
er det klart, at hun også tænker området ind i 
transportbranchen. At hvis vi skal tiltrække flere 
chauffører, skal vi skabe en ny fortælling med flere 
kvinder bag rattet.

Noget af det Trine Bramsen har fokus på, er, 
at der er store dele af det danske arbejdsmarked, 
hvor der er en skæv fordeling mellem kønnene. 

– Det er ikke nogen hemmelighed, at det er 
noget, jeg er meget optaget af at forsøge at ændre 
på. Det gør sig også gældende på transportom-
rådet. I dag er f.eks. kun ca. én ud af 50 danske 
lastbilchauffører en kvinde, så der er et stort ufor-
løst potentiale, mener transportministeren. 

At der er brug for forskellige rollemodeller i alle 
fag, er tydeligt. Samtidig er det med til at vise over 
for den helt unge generation, at transportbranchen 

løfter en betydelig samfundsmæssig opgave, og at 
chaufførjobbet er godt og vigtigt.

– Køn må ikke være en barriere for at få flere 
chauffører bag rattet i busser, taxier og flexbiler. 
Transportbranchen skal være en reel karrierevej 
for alle uanset køn og etnicitet, og det er vigtigt, 
at alle parter er med og anerkender, at alle skal 
have lige muligheder for at blive og arbejde som 
chauffør. Det er en stor ressource, og derfor er det 
også vigtigt, at branchen er opmærksom på at 
skabe plads til kvinder.   

Brug for alle, der vil bag rattet
Diversitet handler ifølge Trine Bramsen ikke 
kun om at tiltrække flere kvinder. Hun oplever 
et andet område, hvor branchen til gengæld er 
rigtig godt med. Inden for taxi, bus og flextrans-
port er der sammenlignet med andre brancher 
en stor andel af medarbejdere med anden etnisk 
baggrund. En tendens, som Trine Bramsen ser 
positivt på. 

Hun understreger, at der er brug for alle, der 
vil sætte sig bag rattet, og det er derfor glæde-
ligt, at branchen gør en ekstra indsats for at få 
chauffører med forskellige baggrunde. Det, håber 
hun også fremover vil være med til at tydeliggøre 
de muligheder, der er i chaufførfaget for de yngre 
generationer. 

– Jeg besøgte i marts Fynbus, hvor jeg talte 
med en af de unge kvinder med anden etnisk 
baggrund, som kører bybus, og det er helt tyde-
ligt, at her er en stor ressource, lyder det fra Trine 
Bramsen.

Vejpakken er en sejr
Trine Bramsen er optaget af chaufførernes rettig-
heder og ordnede forhold. Hun ser det derfor som 
en kæmpe sejr, at EU’s Vejpakke er vedtaget og 
trådt i kraft. 

– Med Vejpakken bliver der sat en fed streg un-
der chaufførers sociale rettigheder og vognmænds 
pligt til at tilbyde ordentlige løn- og arbejdsvilkår, 
mener Trine Bramsen. 

INTERVIEW

”Der er brug for alle, der vil sætte sig 
bag rattet, og det er derfor glædeligt, at 
branchen gør en ekstra indsats for at få 
chauffører med forskellige baggrunde.”

10        Dansk PersonTransport



INTERVIEW

”Biler og busser 
på el er den bedste 

løsning, og med 
klimasamarbejdet 
mellem regeringen 

og kommuner og 
regionerne, er der et 
fælles fokus på at få 

den grønne omstilling 
godt i gang.”

Alt i glas, med speciale i Person, Bus & Last 
Tlf. 7464 4189 • www.sydglas.dk

- just better

Annonce-busmagasin.qxp_Layout 1  09/02/2018  07.12  Side 1
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Skal vil få flere til at interessere sig for faget, 
skal vi have de gode historier frem. At de fleste 
vognmænd passer godt på deres ansatte. 

– Det er et særligt opmærksomhedspunkt, og 
det er afgørende for at afhjælpe chaufførmanglen, 
at der fortsat er et fokus på gode og fair arbejdsvil-
kår, siger Trine Bramsen. 

Flere yngre kræfter bag rattet i bussen
Én ting er, hvad Trine Bramsen og ministeriet ser, 
der skal gøres. En anden ting er, hvad vogn-
mændene og chaufførerne oplever. Derfor mener 
transportministeren, at det er afgørende, at hun og 
hendes kollegaer lytter til branchen og fagforenin-
gerne for at træffe de rette beslutninger, der kan 
styrke rekrutteringsprocessen. Et eksempel på det 
er, at Dansk PersonTransport sammen med den 
øvrige transportbranche og transportminister Trine 
Bramsen blevet enige om at sætte aldersgrænsen 
for buschauffører ned fra 21 til 18 år, hvis de unge 
tager erhvervsuddannelsen som buschauffør. En 
model man allerede benytter i Norge og Sverige. 
Erfaringen viser her, at de unge chauffører klarer 
jobbet uden flere uheld. 

– Der er masser af mulighed for en god karriere 
som chauffør mange år fremover, og derfor er det 
også nødvendigt, at flere får øjnene op for de gode 
og spændende jobs, der er i transportbranchen. 
Derfor bakker jeg også op om branchens forslag 
om få flere yngre kræfter ind bag rattet i busserne. 
Der er gode erfaringer fra udlandet med buschauf-
fører under 21 år, og derfor ser jeg heller ikke noget 
problem i at sænke aldersgrænsen, når det er en 
forudsætning, at de helt unge chauffører også får 
en erhvervsuddannelse, siger Trine Bramsen, der 
håber, at tiltaget vil tiltrække flere buschauffører til 
branchen.

Med netop uddannelsen bliver de unge chauf-
fører klædt på til at varetage chaufførerhvervet 
med de nødvendige kvalifikationer inden for blandt 
andet sikkerhed, service og god trafikkultur. Med 
en lavere aldersgrænse kan kommende chauffører 
hurtigere komme i gang med en uddannelse og 
karriere inden for transportbranchen, og det er 
forhåbentlig med til at gøre faget mere tilgængeligt 
og attraktivt. 

Fordele for chaufførerne ved grøn omstilling
Kigger man ind i krystalkuglen, er rekruttering af 
dygtige chauffører ikke det eneste, som transport-
branchen står overfor. Samlet set står vejtranspor-
ten, som også dækker godstransport, for 90 pro-
cent af CO2-udledningen i transportsektoren. Den 
grønne omstilling vil præge branchen mange år 
fremover. Her ser Trine Bramsen, at der er mange 
muligheder, og at den  grønne omstilling kræver, at 
der tænkes nyt og investeres. 

– Persontransporten er allerede på vej mod 
elektrificering, og der kommer hele tiden flere elkø-
retøjer på vejene, siger Trine Bramsen.

Biler og busser på el er den bedste løsning, og 
med klimasamarbejdet mellem regering, kommu-
ner og regionerne er der et fælles fokus på at få 
den grønne omstilling godt i gang. Man skal heller 

INTERVIEW

i

OM  
TRINE BRAMSEN

Trine Bramsen er en  
socialdemokratisk  

politiker. Hun tiltrådte 
som transportminister og 

minister for ligestilling 
den 4. februar 2022, 

efter at hun i perioden 
fra Mette Frederiksens 
regerings tiltræden i 

2019 havde fungeret som 
forsvarsminister. 

Hun er 41 år og kommer  
fra Svendborg. 
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INTERVIEW
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ikke undervurdere, hvad omstillingen betyder for 
arbejdsmiljøet eksempelvis for en buschauffør, der 
i en elbus får en bedre arbejdsplads, forklarer Trine 
Bramsen. 

Hun understreger dog, at det er manglen på 
chauffører, der her og nu har behov for at blive løst. 
Og det tyder på, at branchen er godt på vej. 

– Vi bør alle blive bedre til at italesætte vigtig-
heden af, at bussen kører, taxien kan få dig sikkert 
hjem, og der kommer varer på hylderne. Det sker 
ikke af sig selv, det er vigtige samfundsopgaver, 
som skal løses. Jeg ved, det er en udfordring, som 
Dansk PersonTransport er meget optagede af. For 
eksempel er der netop lanceret en ny kampagne, 
som netop handler om chaufførmanglen. Det er 
godt at se, at både Dansk PersonTransport og 
andre repræsentanter inden for branchen er flittige 
til at byde ind med kreative ideer og forslag og ikke 
mindst sætter fokus på chaufførjobbet som solid og 
fleksibel karrierevej. 

INTERVIEW

”Vi bør alle blive bedre til at 
italesætte vigtigheden af, at bussen 
kører, taxien kan få dig sikkert 
hjem, og der kommer varer på 
hylderne. Det sker ikke af sig selv, 
det er vigtige samfundsopgaver, 
som skal løses.”

14        Dansk PersonTransport



INTERVIEW

21
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“LARS OG HENRIK
ER MINE DAGLIGE
KONTAKTER HOS OK”
Tommy Andersen, direktør, 
Alex Andersen Ølund A/S

Hos OK får du et transportteam, der al-
tid er til at få fat i. Du får nemlig direkte 
nummer til dit eget team, der kender dig, 
og som er klar til at hjælpe dig og dine 
chauffører. Døgnet rundt. Det er mere 
end OK for Alex Andersen Ølund A/S.

Tal med os på 89 32 25 40. Her er du 
på fornavn med dit transportteam. 

ok.dk



TAXIKØRSEL

Af: M
ette Bernt ···  Foto: Esbjerg Taxa

”Vi har jo alle  
sammen set  
skriften på  
væggen” 
”Den ligger lige til højrebenet.” Sådan tænkte man i Esbjerg Taxa, da 
Dansk PersonTransport gjorde opmærksom på muligheden for at søge 
Vejdirektoratets pulje ’Støtte til offentlige tilgængelige ladestandere’.  
I starten af april fik man tildelt midler fra puljen. 

For mere end to år siden afsluttede man i Esbjerg Taxa 
projektet ’Verdens første CO2 projekt for hyrevogne’. 
 En indsats, som kombinerede teknologi og miljørigtig 
kørsel. Da man hørte om Vejdirektoratets pulje, var det 
derfor ikke nyt at tænke i de miljørigtige baner.  

Tid til el
Muligheden for at oplade er blandt vognmændene i Es-
bjerg Taxa den største forhindring for at vælge en elbil. 
 Hvor man i storbyerne måske ikke kører så lange ture, 
forholder det sig anderledes i Esbjerg. Her kører man 
både i Esbjerg Kommune og Varde Kommune. Man har 
endda en vognmand, der kører på Fanø. En stor del af 
kørslen er samtidig erhvervskørsel og ikke kun i byerne.  

– Vi er jo en olie-, vind- og havneby. Så vi har en del 
kørsel til og fra lufthavnen med erhvervsfolk og deres 
ansatte, fortæller formand for Esbjerg Taxa, Torben 
Kirketerp.  

Samtidig har Esbjerg Taxa den samme udfordring 
som alle andre i taxabranchen – tiden, man skal bruge 
på at oplade. Hver gang en chauffør skal lade bilen op, 
går noget af arbejdstiden med det. Det bliver derfor også 
et økonomisk spørgsmål ressourcemæssig set. Det har 
været en udfordring, som man nu imødekommer med de 
to nye lynladestandere, med hvert to udtag på 150 kw. 

– Det vil tage omkring 20-25 minutter at lade en 
bil 80%, og her gør det en forskel, at ladestanderen 
kommer til at stå hos os. Det betyder, at chaufførerne 
kan planlægge det, så de kan gå ind i kantinen til frokost 
eller kaffe, mens de oplader bilen, siger Torben, der dog 
påpeger, at der også er brug for flere ladestandere ude 
omkring i kommunerne. 

Pulje gjorde det muligt
At lave ansøgninger til puljemidler har ry for at være en 
lang og kompliceret proces, men sådan oplevede Torben 
det ikke. Tværtimod. I januar blev man i Esbjerg Taxa 
gjort opmærksom på muligheden og fik så tildelt midler-
ne her i starten af april. Der har været holdt møde med 
revisor, advokat, DPT og også et andet taxaselskab. 

– Det kostede noget tid, men det var ikke komplice-
ret. Jeg oplevede det som en god proces, og det var 
godt at have DPT med i forløbet, lyder det fra Torben. 

Puljemidlerne fra Vejdirektoratet gør en stor forskel. 
Torben er ikke i tvivl om, at det ville have taget læn-
gere tid at komme i gang med omstillingen til elbiler i 
foreningen, hvis man ikke havde fået dækket de 25% af 
udgifterne. 

Et af kravene for at få puljemidler har været, at el 
ladestanderen skal være offentlig tilgængelig i de første 
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fem år. De private bilister kan dermed komme og lade op hos Esbjerg Taxa. En 
løsning, som Torben ser positivt på.

– Det er en god ordning. Havde vi ikke fået puljemidlerne, ville vi kun have 
haft økonomi til to udtag. Nu får vi mulighed for det dobbelte og kan samtidig 
bidrage til, at det bliver lettere for privatbilisterne, siger han og peger på, at 
det vigtigste for, at der kommer flere elbiler på vejene, er, at der er tilgængelige 
elladestandere. 

Løsningen er dog ikke noget, man tjener på hos Esbjerg Taxa, hvilket heller 
ikke er målet. Derimod er opgaven at understøtte vognmændene, så de kan 
drive deres forretning og oplade til fornuftige penge. 

– Det skal vi gøre for fællesskabet. Det er helt sikkert. Det er vognmændene 
også enige i. Vi bygger blot videre på de traditioner, vi har med at indgå fælles 
indkøbsaftaler. Vi er nødt til at slå det i gang, så det motiverer vognmændene, 
lyder det fra Torben. 

Processen er sat i gang
I dag kører der kun én elbil i Esbjerg Taxa, men Torben er ikke i tvivl om, at 
ladestanderne vil få en effekt. Der vil komme en sneboldeffekt, så flere og flere 
kommer med. I modsætning til, hvis man skulle omstille en hel produktion til 
grøn energi, er det i taxabranchen rimelig fleksibelt. 

– Det er bare at købe en anden bil. Det er jo ikke en evighedsting, vi køber, 
siger han. 

I det hele taget har man i Esbjerg Taxa fokus på at se muligheder og ikke 
begrænsninger. Det handler ikke blot om, at vognmændene skal se anderledes 
på bilparken. De skal profilere sig på, at de kører miljørigtigt, hvilket kan være 
positivt for forretningen. 

– Vi har jo alle sammen set skriften på væggen, så kan vi lige så godt se 
muligheder frem for begrænsninger. Den grønne omstilling er nødvendig og er 
kommet for at blive, afslutter Torben. 

i

Kort om Esbjerg Taxa 

Esbjerg Taxa er en medlemsforening 
af vognmænd, som har eksisteret 

siden 1915.

De 50 selvstændige vognmænd 
har tilsammen ca. 70 vogne. 

Vognparken består af 4 til 
8 personers vogne, og 8 

personers vognene kan medtage 
kørestolsbrugere.

Esbjerg Taxa beskæftiger samlet  
ca. 170 personer.
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Det var ikke helt let 
at komme i gang
Den 3. december 2021 overtog Khaled Elyoussef fra Næstved Taxa sin elbil. 
En dejlig EQV 300 Mercedes, som han er blevet virkelig glad for. Men til at 
starte med var glæden svær at få øje på. 

Som Khaled selv siger, så vidste han 
ikke noget om den her verden med elbiler, 
da han købte bilen. Men kunderne og 
samfundet pegede på elbiler og sagde: 
Vi skal køre grønt. Så i stedet for at vente 
på, at flere kom med, valgte Khaled at 
skifte. Det var vinter, og der var flere ting, 
Khaled ikke var klar over. Da han stod ved 
elladestanderen, var han kold og rystede. 
Med et stik og app, som han ikke kendte. 

– Jeg røg fra etage hundrede og ned 
på gulvet. Jeg troede ikke, det var så 
svært, lyder det fra Khaled. 

Hvor bilen i dag kører 428 km på en 
opladning, kørte den fra januar til marts 
maks. 280 km på en opladning. Det be-
tød, at Khaled ikke turde at tage de lange 
ture, hvis han ikke var helt sikker på, om 
han havde nok strøm på batteriet. For 
det ville ikke være sjovt at sidde i bilen 
sammen med kunden uden at komme 
videre. Så han var hele tiden opmærksom 
på, hvor langt han kunne køre.  

– Jeg opdagede, at jeg var stoppet 
med at holde øje med taxameteret, og det 
har jeg ellers altid gjort i de 16 år, jeg har 
kørt taxa. I stedet sad jeg hele tiden og 
holdt øje med, hvor meget strøm, der var 
tilbage, fortæller Khaled. 

Heldigvis fik Khaled opbakning og op-
muntring af formanden for Næstved Taxa, 
Henrik Neumann-Petersen, og det betød 
meget for ham. 

Glad for bilen i dag
I dag er elbilen blevet en del af hverda-
gen, og Khaled ser mange fordele. Især 
økonomisk, fordi der er lavere vægtafgift, 
der indgår fire gange reparationer af bilen 
i købsaftalen, og så gør prisen på el i 
forhold til diesel naturligvis en forskel. 

Når kunderne opdager, at det er en 
elbil, Khaled kører i, smiler de og roser 
ham for hans valg. 

– De opdager, at det er en elbil alle-
rede, inden de sætter sig ind i bilen. Jeg 

ringer altid og siger, at nu er jeg på vej. 
Men jeg må hen og banke på døren, for 
de kommer ikke ud, fordi de ikke kan høre 
motoren, griner Khaled. 

Flere gange understreger Khaled, at 
han er virkelig, virkelig glad for bilen. Han 
har fået styr på opladningen, komforten er 
god, og samtidig glæder det ham at være 
med til at gøre en forskel for miljøet. 

– Da jeg var 16 år, kom jeg til Danmark 
som statsløs palæstinenser. Det her land 
gav mig alt. Det gav mig friheden. Så 
jeg vil gerne gøre noget fornuftigt for det 
her land. Jeg vil gerne give bare en lille 
procent tilbage af det, jeg har fået, slutter 
Khaled. 

Af: M
ette Bernt ···  Foto: N

æ
stved Taxa
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Efter 16 år i AarBus, de sidste 5 år som direktør, har Finn Mikkelsen 
valgt at gå på pension. I den anledning vil Midttrafik og AarBus gerne
invitere kollegaer, samarbejdspartnere, venner og bekendte til reception:

Fredag den 17. juni kl. 12.00 til 14.00 
hos AarBus, Jegstrupvej 5 i Hasselager.

S.u. Kontakt Ann-Britt L. Svanholm vedrørende deltagelse 
i receptionen senest d. 10. juni 2022 på abl@aarbus.dk

INDBYDELSE TIL
AFSKEDSRECEPTION
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Af: Thom
as la C

our ···

Den venlige og  
professionelle chauffør 
giver tryghed hos pas-
sagerne

At være chauffør i offentlig servicetrafik er mere end blot at køre 
passagerer fra A til B. Det kræver høj faglighed, service og venlighed 
for at skabe tryghed hos de mennesker, der køres til skole, indkøb eller 
genoptræning.

I Ikast tager de ensomme borgere gerne 
et par ekstra ture med bussen for at få da-
gen til at gå. Bybussen er gratis at benytte, 
og chauffør Tage Christensen er altid nem at 
slå en sludder af med. Bussen er nærmest 
blevet en hyggekrog på hjul: Mens husfaca-
derne en efter en kommer forbi vinduerne i 
regn og sol, bliver verdenssituationen eller 
prisen på æg vendt, og chaufføren får et 
venligt nik, når turen er slut. 

Tillid begge veje
I formiddagstimerne er det mest pensio-
nisterne, der tager bussen for hygge og 
indkøb. Om morgenen og eftermiddagen er 
det børn og unge, der skal til og fra skoler 
og uddannelsesinstitutioner. 

– Jeg tager folk, som de er. Nogle vil 
meget gerne snakke, og andre er mere 
reserverede. Men jeg viser altid interesse i, 
hvad de har lyst til at dele. Jeg giver også 
noget af mig selv og fortæller om mit liv, hvis 
nogen spørger. Tillid fungerer bedst begge 
veje, siger Tage.

Positivitet smitter
Han har kørt bussen i seks år, efter hans 
pedelstilling på plejehjemmet blev nedlagt. 

Han fik hjælp fra kommunen til at er-
hverve kørekortet til bus, fordi han helst ville 
lave noget, hvor han havde med mennesker 
at gøre. Han blev ansat af Mørup Turistfart 
ApS, der fik opgaven med at køre bybus i 
Ikast. Selskabet har netop vundet en pris 

som det bedste mindre busselskab i Midt-
trafiks område. 

Tage har kørt bybussen i seks år, og 
selvom han er blevet 60 år, har han ingen 
planer om at stoppe foreløbig. 

– Jeg er meget glad for mit arbejde. Nu 
er jeg jo også så heldig at køre med meget 
tilfredse kunder, fordi turen er gratis, og tra-
fikken i Ikast er jo heller ikke stressfremkal-
dende. Men jeg tror da, at mine passagerer 
kan mærke, at jeg kan lide mit arbejde. 
Positivitet smitter, siger Tage.

Op mod jul trækker han i julemands- 
kostumet. De første uger af december er 
det en nissehue, og den sidste uge før  
jul trækker han i det fulde kostume. Dog 
uden fuldskæg, for det generer udsynet  
til spejlene for meget.

– Alle forventer det. Både gamle og 
unge. Jeg tror, de ville blive lidt skuffede, 
hvis jeg stoppede med det, griner Tage. 

Alle kan have en dårlig dag, og det sker 
også for Tage, medgiver han. 
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– Det vigtigste er at bevare en positiv  
attitude. Også når man møder folk, der har en 
dårlig dag. Hold fast i venligheden, siger Tage.

En hjælpende hånd på en mørk aften
Venligheden kan Stephan Arnold fra Lundum 
ved Horsens nikke genkendende til. Han har følt 
en særlig begejstring for den lokale skolebus-
chauffør, som tilmed samlede ham op efter en 
våd nat i byen.

– Jeg var lidt overmodig, så jeg mente nok, 
jeg kunne gå hjem ad de små landeveje efter 
en julefrokost, men da jeg så en blå natbus, 
forsøgte jeg alligevel at praje den. Den holdt ind, 
og det var vores lokale skolebuschauffør, der 
sad bag rattet. Der var kun et forelsket par på 
bagsædet, griner Stephan. 

Han nævner anekdoten som et billede på en 
chauffør, der er opmærksom og interesserer sig 
for andre.

– Det er bare et tegn på, at chaufføren kan 
lide sit job og sine passagerer. At chaufføren 
kerer sig om, at vi kommer sikkert hjem. Den 
følelse bliver jo hos en, siger Stephan. 

Chaufføren er måske dagens første,  
venlige ansigt
Han var i forvejen begejstret for chaufføren, der 
i en årrække har bragt Stephans børn til og fra 
skole. En chauffør, der kunne navnene på alle 
børnene og interesserede sig for dem. For bus-
chaufføren kan spille en rolle, der er vigtigere, 
end chaufføren selv er klar over.

– Hvis du er skoletræt - eller hvis du som 
voksen bare har en svær dag – er chaufføren 
måske det første ansigt, du møder. Hvis du 
får et ægte smil og mærker en venlighed, når 
du træder ind i bussen, har dagen fået en god 
start. Det samme gælder, når man efter en hård 
arbejdsdag med nederlag eller en træls skoledag 
med mobning hopper på bussen hjem. Den der 
venlighed kan næsten give dig en følelse af, at 
du allerede er hjemme, når du stiger ind i bus-
sen, siger Stephan.  

”Den der venlighed 
kan næsten give dig en 
følelse af, at du allerede 
er hjemme, når du 
stiger ind i bussen.”
Stephan Arnold, passager fra Lundum

Find den 
rette 
balance

TA X I C H A U F F Ø R : 

Taxikunder er lige så forskellige, som folk er flest. Nogle 
vil meget gerne tale, og andre foretrækker stilhed på 
turen. Det var et af emnerne på Kollektiv Trafik Forums 
inspirationsmøde den 25. april i Valby.

En tavs chauffør kan opleves som professionel eller arrogant. En talende 
chauffør kan opleves som hyggelig og imødekommende eller uden situations- 
fornemmelse. Det hele afhænger af kunden på passagersædet. Nogle vil  
gerne tale og ser det som en del af rejseoplevelsen. Andre foretrækker en 
kort og høflig ordveksling.  

– Chaufføren skal helst kunne fornemme det og have værktøjerne til at 
give kunden den bedste oplevelse. Nogle kunder vil gerne have en snak, 
andre vil ikke. Det skal chaufføren kunne håndtere, sagde Andreas Michael 
Lund, Senior Manager hos Epinion, på inspirationsmødet.

Han forklarede videre, at de havde udviklet et uddannelsesprogram  
til chaufførerne hos 4×35. Programmet klædte chaufførerne på til at finde 
den rette balance i mødet med kunden. Det var en af erfaringerne fra den 
såkaldte customer journey metode, hvor Epinions medarbejdere følger 
taxi-kunden på hele rejsen fra start til slut.

Det kommer nok ikke som nogen overraskelse, at passagernes oplevelse 
har betydning både før, under og efter rejsen. Det betyder, at chaufføren 
allerede fra det første møde med kunden skal sikre en god velkomst og f.eks. 
tydelig kommunikation om, hvor turen skal gå hen. Herefter tæller behagelig 
kørsel, professionel fremtoning og den fine balancegang i mødet med 
passagerer nævnt ovenfor. Ved rejsens afslutning kan det have betydning, at 
chaufføren standser bilen det bedst egnede og sikre sted for udstigning og 
sikrer betaling og kvittering.

Hvad kunne resultaterne bruges til?
Epinion og Taxa 4x35 brugte resultaterne til dels at forstå kunderne endnu 
bedre, uddanne chaufførerne i best practice og føre best practice ud i livet i 
mødet med kunderne. Derudover har det givet mulighed for at finjustere på 
en række områder: 

•  Giver værdifuld viden om kundernes behov og ønsker til chaufføren,  
som er blevet brugt som fundament for opdatering af Taxa 4x35's  
uddannelsesforløb af deres chauffører

•  Tilpasning af Taxa 4x35s kundemålinger på privat og erhvervsmarkedet, 
så der løbende monitoreres på de væsentligste elementer for kunden, 
som løbende suppleres af temaspørgsmål (f.eks. omkring corona,  
tryghed, ønsker til taxibestilling)

•  Har gjort det muligt at lave produktudvikling målrettet de forskellige faser 
af kunderejsen

Du kan se præsentationer fra inspirationsmødet den 25. april 2022,  
Mennesket og Maskinen - tryghed, kvalitet og personale i den kollektive 
trafik, på www.kollektivtrafik.dk  

Af: Redaktionen
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Klimavenlige busser – hvor langt er vi nået?
Efter en blød start i starten af 10’erne, hvor navnlig biodiesel og biogasbusser 
udgjorde flagskibene i den bæredygtige, kollektive trafik, er der sket meget.

•  I 2019 kom de første elbusser i Roskilde
•  I 2020 og 2021 blev fossilfrit biobrændstof (HVO) oftest det foretrukne valg – 

enten fordi, der var tale om kortvarige kontrakter, eller fordi de emissionsfrie 
teknologier ikke var egnede

•  I 2022, 2023 og 2024 er det indtil videre den emissionsfri bustrafik, der  
kommer til at tegne billedet

Konventionel busdrift med fossil diesel hører stort set 
kun fortidens udbud til og benyttes i kontrakter med kort 
varighed eller begrænset kørselsomfang.

Dansk PersonTransport offentliggjorde i januar 2020 
en række anbefalinger for, hvordan sektoren kunne gribe 
den grønne omstilling af bustrafikken an (Anbefalinger 
til udbud af klimavenlig bustrafik – Opdateret juni 2020). 
Nu er der gået to år med kraftig udvikling på området. 
Mobilitet ser tilbage på de seneste års udbud, og hvad 
der ser ud til at virke.

DPT udgav i 2020 'Anbefalinger til udbud af klima-
venlig bustrafik.

KOLLEKTIV TRAFIK

Også Aarhus – Danmarks næststørste by – har igangsat en 
hastig men velovervejet omstilling af busserne til elbusser. 
Det sker i tæt samarbejde med operatøren, Aarbus, der ejes 
af Midttrafik.

Gensyn med DPT’s  
anbefalinger 2 år efter

K L I M AV E N L I G E  B U S S E R : 

Af: Lasse Repsholt ···  Foto: M
idttrafik

Den kollektive trafik har gjort sig godt bemærket med 
en hurtig omstilling til klimavenlige busser. Hvad er 
hemmeligheden bag succesen? En gennemgang af Dansk 
PersonTransports anbefalinger til udbud af klimavenlig 
bustrafik fra januar 2020 giver svaret.
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Anbefaling #1:  
De statslige rammer
Trafikselskaber, kommuner og regioner har 
sammen med busoperatørerne det fælles 
ansvar for en grøn omstilling, men DPT øn-
skede i 2020, at også regeringn, Folketinget 
og staten tog medansvar. Det er også sket i 
et vist omfang.

•  Med en ændring af elafgiftsloven den 13. 
februar 2021 blev muligheden for godt-
gørelse af elektricitet anvendt til elbusser 
forlænget til 2031

•  I perioden juni 2020 til april 2022 er der 
indgået klimasamarbejdsaftaler mellem 
Transportministeriet og i alt 28 kommu-
ner. Senest med Næstved Kommune i 
april 2022. I aftalerne forpligter parterne 
sig blandt andet til at indsætte fossil-  
eller emissionsfri busser

•  Folketinget afsatte den 23. december 
2020 i alt 75 mio. kr. i en pulje, der skulle 
fremme CO2-reducerende bustrafik i de 
danske regioner og på de danske øer

•  Folketinget har yderligere afsat – som 
del af infrastrukturaftalen i juni 2021 
– 250 mio. kr. til flere grønne busser 
og accelerering af omstillingen til grøn 
flextrafik

DPT mener: 
Regeringen har givet en god håndsrækning 
til de klimavenlige busser. Det næste skridt 
er en kraftig statslig opbakning til at fremme 
brugen af den kollektive trafik og de grønne 
busser. Statslig regulering på f.eks. plan-
lægnings- eller vejområdet må ikke være 
en stopklods for kommunale visioner for 
bæredygtig mobilitet.

Anbefaling #2:  
Mål og prioriteringer i kommuner og 
regioner
I 2020 anså DPT det som vigtigt, at den 
grønne omstilling af bustrafikken var tilpas-
set de lokale politiske mål. Det kunne være 
som en del af kommunes samlede miljø- og 
klimapolitik, livet i bymidten, sociale hensyn, 
fremme af lokale virksomheder m.m.  

I løbet af 2020 og 2021 er stort set alle  
Danmarks kommuner blevet en del af 
DK2020-samarbejdet, der er stiftet mellem 
Realdania, KL og CONCITO. Fælles for 
kommunerne er, at de skal forholde sig 
meget konkret til CO2-udledning fra vejtra-
fikken og lægger planer for reduktion. Her 
bliver den kollektive bustrafik et uomgænge-
ligt virkemiddel.

DPT mener:
Der skal være en stærk politisk forankring og 
vision for den grønne omstilling af bustrafik-
ken. Ikke kun for at skifte til nye teknologier 
og drivmidler. Den kollektive bustrafik skal 
være en hjørnesten i kommunernes og 
regionernes samlede plan for bæredygtig 
mobilitet og for at nedbringe vejtransportens 
klimabelastning.

Anbefaling #3:  
Markeder, teknologier og risiko
Et af de mest interessante emner på denne 
dagsorden er batteriernes pris og række- 
vidde i de mange nye elbusser. I 2020 
havde DPT alle teknologier i spil: Biodiesel, 
HVO, biogas, elbusser med depotopladning 
og elbusser med opladning undervejs på 
busruten (opportunity charge) og endelig 
brintbusser. Netop pris og rækkevidde  
kunne være afgørende for det endelige valg.

Alle teknologier har været og er i spil – 
brint ganske vist kun i forsøgsordning – men 
de batteridrevne elbusser overrasker. 

Det bedste eksempel er brugen af  
elbusser på de mere krævende regionale 
busser, hvor busserne skal køre hurtigere og 
længere end i bybustrafikken. Ved Midt-
trafiks 60. udbud af regionaltrafik omkring 
Herning, Viborg, Holstebro og Skive samt 
Randers og Aalborg vandt Umove opgaven 
med en løsning bestående af 33 elbusser  
og 4 gasbusser, der overgik Region 
Midtjyllands minimumskrav til de grønne 
teknologier. Et andet aktuelt eksempel er 
Nordjyllands Trafikselskabs aktuelle udbud 
28.2 af regionalbusser, hvor nordjyderne 
har besluttet, at kørslen skal foregå med 
emissionsfri busser og ikke fossilfri busser 
som oprindelig krævet.

I modsætning hertil var Herning Kommu-
nes specifikke krav om brintbusser (Midttra-
fik 51. udbud) ikke en succes. 

Brint-teknologien var ikke teknologisk el-
ler markedsmæssig moden, og operatørerne 
kunne ikke honorere kravet inden for det 

KOLLEKTIV TRAFIK

Figur 1 er baseret på Dansk PersonTransports database over udbud af kollektiv bustrafik. Derfor rækker 
den ind i 2023 og 2024, hvor de busser, der skal sættes i drift, allerede er kommet i udbud.
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- Anbefalinger til udbud af klimavenlig bustrafik  

 

Opdateret Juni 2020  

 

 
 

Den kollektive bustrafik skal i de kommende år yde sit bidrag til, at Danmark får 

reduceret CO2-udslippet og bekæmpet klimaforandringerne. Dels ved forsat og 

fremadrettet at tilbyde en effektivt og attraktivt transporttilbud til landets 

borgere og dels ved at reducere CO2-udledningen fra busdriften. Sidstnævnte kræver, at bustrafikken omstilles til nye teknologier og drivmidler. 

Disse anbefalinger er operatørernes bud på, hvordan dette bedst kan gøres under 

iagttagelse af den viden og de erfaringer busbranchen har med alternative 

teknologier og drivmidler og forskellige udbuds- og kontraktformer. Anbefalingerne er blevet til på baggrund af møder og drøftelser med deltagelse 

af Dansk PersonTransport medlemsvirksomheder (busselskaber) og associerede 

medlemsvirksomheder (busleverandører). Anbefalingerne er tænkt som et inspirationskatalog og grundlag for yderligere 

diskussioner og drøftelser i den kommende tid i takt med, at den kollektive 

bustrafik omstilles til mere miljø- og klimavenlige former.  

København, den 6. januar 2020 
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budget, kommunen havde til rådighed. Efter 
et genudbud blev der i september 2021 i 
stedet sat 14 nye batterielektriske busser i 
drift i byen.

DPT mener:
Som udgangspunkt skal kommuner, regio-
ner og trafikselskaber stille funktionskrav til 
deres leverandører. Herefter virker markedet, 
og trafikselskabet får den løsningsmodel, 
operatørerne mener, er bedst egnet til  
opgaven. 

Anbefaling #4:  
De udbudsretlige og udbudsstrategiske 
virkemidler
Her havde DPT i 2020 en stribe anbefalin-
ger, der i vid udstrækning – men ikke altid 
- er blevet fulgt:

I forhold til udbuddets og delaftalernes 
størrelse var – og er – det DPT’s anbefaling, 
at buskørslen udbydes i udbud og delafta-
ler. De skal på den ene side være store nok 
til at sikre den nødvendige volumen, f.eks. 
til at understøtte investeringen i gas-fylde- 
station eller elladeinfrastruktur. På den 
anden side skal de sikre, at konkurrence- 
situationen er intakt mellem virksomheder af 
forskellig størrelse. Dette princip er fulgt, og 
der er endda indgået kontrakter om elbus-
ser på udbudsenheder ned til to elbusser 
(Skanderborg og Lolland). 

Modsætningsvis har Nordjyllands 
Trafikselskab sendt kontrakter om regional 
bustrafik i udbud, der i størrelse efter DPT’s 
opfattelse bryder denne fine balance ved at 
udbyde meget store udbudsenheder med 
risiko for at svække konkurrencen. Navnlig 
udbud 26.4 af det regionale hovednet med 
77 busser samt 31 busser i udbud 28.2 er 
eksempler herpå.

Flere kommuner har fulgt anbefalingen 
om indfasning af nye drivmidler og/eller 
teknologier i eksisterende kontrakter. Det 
gælder Odense Kommune, der har indført 
elbusser i den eksisterende kontrakt, Hol-
bæk Kommune, som i samarbejde med Mo-
via og DitoBus har indsat to nye elbusser i 
en eksisterende kontrakt.

En anden vej at gå er at udnytte mulig-
heden for udbud af kortvarige kontrakter. 

Her gik indgik Kolding (Sydtrafik 11. 
udbud), Esbjerg (Sydtrafik 12. udbud), Vejle 
(Sydtrafik 13. udbud) og Haderslev (Syd-
trafik 16. udbud) to-årige kontrakter med 
henblik på at få tid til gennemførelsen af et 
efterfølgende udbud af elbusser. 

DPT var i 2020 meget opmærksomme 
på forberedelser og tidsfrister, når de nye 
teknologier skulle indføres. Denne udfor-
dring er ikke blevet mindre det seneste år, 

hvor globale forsyningskæder er udfordrede, og priserne på energi og materialer 
er presset helt op.

I dag – 2 år senere – må nedenstående frister nærmere betegnes som mini-
mumsfrister.

DPT mener
Den grønne omstilling må og skal gå stærkt. Når vi taler omstilling af bustrafikken, 
er det allervigtigste dog, at beslutningerne i kommuner og regioner tages nu på 
baggrund af en langsigtet plan. Fokus skal være at nedbringe CO2 fra vejtrafik-
ken, sikre at den kollektive bustrafik udgør en hjørnesten for bæredygtig mobilitet 
i kommunen, sikre flere passagerer om bord i bussen og færre bag rattet i private 
biler. Selvom de grønne busser først ruller ud i kommunens gader om 3, 4 eller 5 
år, er det allerede nu, at sejlene skal sættes for en bæredygtig mobilitet.  

KOLLEKTIV TRAFIK

Figur 2: Tilpasninger af udbudsvilkårene skal der til. F.eks. af kontraktlængder og  
udbudsenhedernes størrelse 

Figur 3: DPT’s anbefalinger til tidsfrister for en god udbudsproces

Konventionel  
(fossil) Fossilfri Emissionsfri

Kontraktlængde 
(Gennemsnitlig)  Cirka 4 år Cirka 6 år Cirka 9 år

Udbudsenheden 
størrelse  
(busser / enhed)

5 busser 10 busser 16 busser

Volumen. Køre-
plantimer / bus

2.273 timer / 
bus

2.457 timer / 
bus

3.178 timer/ 
bus

Funktionskrav til 
klima og miljø Intet Fossilfri Fossil- og/eller  

emissionsfri

Trin Antal  
måneder

Markedsdialog, høring og informationsmøde 2

Fra bekendtgørelse til frist for prækvalifikation 1

Fra prækvalifikation til tilbudsfrist 3

Fra tilbudsfrist og forhandlingsrunde til endeligt tilbud  
(Kun én runde) 1 til 2

Fra endeligt tilbud til tildeling og kontraktindgåelse 1 til 2

Fra kontraktindgåelse til driftsstart 12

I alt 20 til 22
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Holbæk har accelereret  
omstillingen

E L E K T R I F I C E R I N G : 

Almindeligvis bliver der skiftet til elbusser og nye teknologier i takt 
med, at kontrakter udløber og nye busser sættes i drift. I enkelte tilfælde 
har man dog accelereret omstillingen og ladet nye busser blive en del 
af eksisterende aftaler. Det er f.eks. tilfældet i Holbæk Kommune, hvor 
Ditobus i samarbejde med Movia og kommunen har indsat elbusser på 
linje 501A og 502 i Holbæk by. Skiftet til elbusser skete på initiativ fra 
operatøren, Ditobus, og indebærer samtidig en kontraktforlængelse på 
foreløbig yderligere to år fra 2023.

– Vi synes, det er en god dag for os og forhåbentlig også for  
Holbæk Kommune. Vi har inden for seneste måneder også indsat  
elminibusser i servicetrafikkørslen for Holbæk Kommune, fortalte  
direktør i DitoBus, Ib Gregers Boers til Sjællandske Nyheder i for- 
bindelse med indvielsen af elbybusserne. 

Ditobus har to elbusser i Nakskov, tre på Læsø og til december 
indsættes 35 elbusser i drift i det midt- og nordsjællandske område.

Et lignende eksempel stammer fra Odense, hvor Keolis i foråret 
2021 indsatte 20 elbusser inden for rammerne af en eksisterende 
kontrakt. Dansk PersonTransport anbefaler, at man overvejer disse 
muligheder. 

HVO kan også fremskynde omstillingen
En alternativ mulighed er også, at man fortsætter driften med de eksi-
sterende busser, men indgår aftaler om et fossilfrit drivmiddel. 

HVO – der er et alternativ til fossil diesel – er blevet en meget 
udbredt løsning i nye kontrakter, men, hvis parterne kan blive enige 
om det, kan det også være attraktivt i eksisterende. Siden udgangen 
af 2020 er der dog sket en forholdsvist kraftig omkostningsudvikling 
på HVO – også sammenlignet med priser på almindelig diesel og på 
elektricitet – og det har gjort den løsningsmodel mindre tilgængelig rent 
økonomisk.  

Vi bygger på alle mærker.
Dansk bygget kvalitet.

Telefon 7542 1711
info@minibusdanmark.dk
www.minibusdanmark.dk

- opbygninger til dine behov

Vi
leverer

over hele
landet!

Biler
til taxa,

Flextrafik,
institutioner

m.m.
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TURISTKØRSEL

Af: M
ette Bernt ···  Foto: Adobe Stock

Ingen adgang 
for turistbusser i 
Middelalderbyen
Københavns Kommune 
er tæt på at lukke 
Middelalderbyen for 
turistbusser. Det er dog 
usikkert, om der bliver tale 
om en hermetisk lukning. 
DPT følger udviklingen 
tæt og søger at påvirke 
beslutningerne. 

Borgerrepræsentationen i København har i 
årtier med skiftende intensitet drøftet mulighe-
derne for at nedbringe biltrafikken i indre by. 
Man har haft særlig fokus på det område, der 
er kendt som Middelalderbyen: Et område, der 
er indrammet af Stormgade, Vester Voldgade, 
Nørre Voldgade og Gothersgade. Slotsholmen 
med Christiansborg er også omfattet af trafik-
planlægningen for Middelalderbyen. Man vil 
nedbringe trængslen i de smalle gader, men den 
gør det samtidig sværere for ældre og gangbe-
sværede at komme tæt på nogle af hovedsta-
dens væsentligste attraktioner.

Forsøgsordninger da turisterne udeblev
Da Corona i 2020 og 2021 nedbragte turist-
strømmene til København betragteligt, udnyt-
tede man stilheden til at lave små forsøg i dele 
af området. Man lavede forsøg med sivegader, 

cykelgader, og man annullerede periodevis en 
del parkeringspladser i området. I stedet blev 
der placeret midlertidig beplantning, ligesom de 
lokale kunne søge om lov til at benytte eksem-
pelvis parkeringspladserne til borde og bænke. 

Resultaterne fra de forsøg indgår i det videre 
arbejde med at nedbringe trængslen i Middelal-
derbyen. Der arbejdes hen imod, at privatbilis-
men serviceres med parkeringskældre udenfor 
området, og turistbusser og lastbiler skal hvis 
det står til et flertal Teknik- og miljøudvalget i 
videst muligt omfang helt nægtes adgang. 

Det ville betyde, at turister skal gå sig til 
rette, hvis de vil se Christiansborg, Krigsmuseet, 
Rundetårn m.v., og områdets handlende, hotel-
ler og restauratører skal formentlig have leveret 
varer gennem omlæsning fra lastbiler til mindre 
og miljøvenlige køretøjer udenfor Middelalder-
byen. Busser i fast rutefart gennem indre by er 
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dog heldigvis forståelse for fortsat vil skulle 
have adgang. 

På DPTs møder med Teknik- og miljø-
forvaltningen er det for nyligt kommet frem, 
at man lige nu arbejder med en model hvor 
turistbusserne herunder sightseeing busser 
ned gennem Nørregade fortsat har adgang 
til Middelalderbyen. Man vil dog indsnævre 
gadeforløb, og nedlægge en række bus-
holdepladser i Middelalderbyen, herunder 
ved Frue Plads, hvilket øger behovet for 
busholdepladser andre steder i nærhed til 
centrum.

Netop busholdepladser tæt på Middel-
alderbyen er noget som DPT arbejder på 
at der bliver fundet finansiering til i Køben-
havns Kommunes Budget for 2023. Hvis 
holdepladserne inden for middelalderbyen 
bliver lukket ned, er det vigtigt at turistbus-
serne har andre steder at holde.  

Få problemer i Norge
Udsigten til omfattende omlæsning af varer 
bekymrer HORESTA, der er brancheorgani-
sation for hotel-, restaurant- og turisme- 
erhvervet. HORESTA er repræsenteret i den 
såkaldte følgegruppe for den bilfrie middel-
alderby. 

– Man læner sig tilsyneladende op ad 
erhvervsanalysen fra COWI og en lignende 
trafikomlægning i Norge. Her gav det åben-
bart ikke store problemer for erhvervslivet, så 

det mener man heller ikke, det vil gøre i Kø-
benhavn. Det er det indtryk, vi har fået, siger 
Annette Hyldebrandt, der er chef for turisme 
og oplevelsesøkonomi hos HORESTA.  

Hvem skal betale udgifterne?
Annette Hyldebrandt er skeptisk og savner 
svar på en del spørgsmål.

– Vi er naturligvis navnlig optagede af, 
at det ikke bliver vanvittigt besværligt for 
caféer, restauranter og nattelivsvirksomhe-
der at få leveret varer. Der er ikke så mange 
hoteller i området, men de skal jo stadig 
kunne få leveret fødevarer, linned m.v. på 
betryggende vis. Men vi er også optagede 
af, at det ikke bliver så besværligt for turi-
sterne, at de simpelthen vælger København 
fra, siger Annette Hyldebrandt. 

Økonomien er også et springende punkt 
for HORESTA.

– Når både varer og turister skal flyttes 
fra én transportform til en anden, er der jo 
tale om øgede udgifter. Hvem skal betale 
dem? Skal en café latte eller en øl stige 
væsentligt, fordi kaffebønner, mælk og 
fustager bliver omlæsset? For der er jo kun 
kunderne til at betale den merudgift. 

Vi er stadigvæk skeptiske og mangler 
svar på de udfordringer, dette skaber for 
vores medlemmer i Indre by, siger Annette 
Hyldebrandt. 

Busser tvinges også væk fra Amalienborg
Planerne for Middelalderbyen ledsages af 
planer for en stor del af den øvrige indre by, 
herunder området ved Amalienborg. Her 
vil man nedlægge parkeringspladserne til 
turistbusser ved Amaliehaven. De planer 
har Dansk PersonTransports adm. direktør, 
Michael Nielsen, tidligere beklaget:

– Det rammer socialt skævt, hvis adgan-
gen for turistbusser og busholdepladser 
tæt på attraktioner som eksempelvis dem 
ved Amalienborg nedlægges. Det vil særligt 
ramme de mange grupper af ældre men 
også handicappede, der dagligt befordres til 
oplevelsesture i København. Hvis afstanden 
fra afsætningsplads til turistattraktionen bli-
ver for stor, risikerer man nemlig at udelukke 
de ældre turistgrupper og handicappede fra 
at opleve store dele af Indre by i København, 
sagde han.  

Som erstatning for de nedlagte pladser 
ved Amaliehaven påtænker Københavns 
Kommune at anlægge sæsonrelateret 
kantstensparkering for busser ved bl.a. 
Esplanaden og Grønningen. Det ændrer dog 
ikke stort ved den problematik om afstand, 
DPT bragte til torvs.

Der kommer efter planen en afklaring på 
Byrums- og trafikplanen omkring november 
‘22, når høringsperioden er overstået, og 
politikerne i Borgerrepræsentationen skal 
tage stilling til den. 

www.partex.dk 

 

Så lad dine kunder bestille 
et turtilbud direkte fra 

jeres hjemmeside. 

Direkte forbundet med 
Easy@Tour 

Savner du hjælp i 
hverdagen? 

Du får bl.a.: 

✓Kunderne kan bestille 24/7 
✓Nemmere og hurtigere 

tilbud til kunderne 
✓Effektiv fakturering 
✓Aftalte betingelser 
✓Betaling med kreditkort 

 

Easy@Tour er også: 

Den komplette brancheløsning 

 

Interesseret i at få hjælp i hverdagen? 
– så kontakt Steen Baggersgaard på tlf. 
7020 1548 eller sb@partex.dk Stroco ApS · Energivej 3 · 6800 Varde

Tlf.  8696 1066 · Email: info@stroco.dk · www.stroco.dk

SPAR BRÆNDSTOF..!
Dansk produceret oliefyr,
designet til at levere
optimale resultater
til dine busser 
OLIEFYR:
• Kører på diesel, biodiesel,
 HVO, RME og ethanol
• Kan udstyres til elektrisk natdrift
• Kan udstyres med LE-funktion
HYBRID:
• Opvarmning til el busser - Miljørigtigt kombi-fyr
• Specialudviklet til Hybrid og El-busser
EL:
• Fossilfri varme i El-busser
• Kan fås i forskellige spændings- og varmekapaciteter
• Op til 4 varmeelementer
• Eks: 620VDC 20kW med 7,5 + 12,5kW
• Eks: 672VDC 60kW med 4 x 15kW
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DitoBus er en alsidig virksomhed med omfattende aktiviteter inden 
for både kollektiv bustrafik, turistbuskørsel og specialkørsel. Det er en 
moderne og effektivt drevet vognmandsforretning, der har bidrag til den 
grønne omstilling indfældet i strategien. Men samtidig hviler DitoBus på 
gammeldags idealer om service og god behandling af passagererne.

Eller rettere: Gæsterne. For hos DitoBus taler man helst om gæster i 
stedet for passagerer.

– Da vi i 1960'erne begyndt at køre turister ud 
i Europa, var målet at give dem en god oplevelse. 

Derfor omtaler vi stadig turisterne som gæ-
ster, og det er en vigtig del af vores DNA. Det er 
et servicekoncept, som vi bygger videre på den 
dag i dag, vurderer direktør, Ib Gregers Boers, 
der sammen med sin bror, Niels, er indehaver af 
den familieejede sjællandske virksomhed.

DitoBus blev grundlagt af deres far Poul 
Verner Boers i 1950, da han startede med 
at købe en lille køreskole og kørte taxa i den 
ene bil. I dag omfatter DitoBus Gruppen 320 
rutebusser, 55 turistbusser og 95 minibusser til 
specialkørsel.

MEDLEM

Af: C
arsten G

. Johansen ···  Foto: DitoBus

DitoBus satser  
på service og 
grøn omstilling
70 års-jubilæet blev overskygget af coronakrisen, men 
DitoBus tror stadig på en fremtid, hvor der er plads til 
deres idealer om høj service kombineret med sikker drift 
– og grøn omstilling.
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Forståelse for gæsterne
Der er løbet meget vand i åen, siden Poul Verner begyndte at transportere men-
nesker, mens han som den ældste søn i familien ventede på at overtage Mølle-
gården ved Ugerløse. Da hans far var klar til at afhænde familiegården i 1963, 
var Dito’s Turistfart (som navnet var dengang) så meget oppe i fart, at gården i 
stedet blev forpagtet ud til naboen.

Siden har DitoBus bl.a. været en del af udbygningen af turistfart til europæ-
iske destinationer inklusive skiferier, en del af den privatiserede drift af rute-
bustrafik og af offentlig servicekørsel. 

Med størst aktivitet i det sjællandske, hvor virksomheden har sit hovedsæde, 
men via partnerskaber og overtagelse af andre, veldrevne selskaber nu også i 
Jylland.

– Vores fremgang kan skyldes flere ting. Men vi har haft et motto om, at jo 
vanskeligere jo bedre. Vi insisterer på også at bidrage med kørselsdisponering, 
og vi lægger vægt på kontakten til kunder og gæster. 

– Vi ønsker, at vores chauffører har lyst til at gøre en ekstra indsats. Når man 
eksempelvis kører meget specialkørsel, er det vigtigt at have empati og forståel-
se for dem, man kører med. Og det kommer ikke automatisk med førerbeviset, 
siger Ib Gregers Boers.

Elbus og grøn drift
Den grønne omstilling kommer bestemt heller ikke automatisk. Men som i 
branchen generelt har man også i DitoBus stor fokus på at være med på dette 
område.

MEDLEM

DitoBus

”Vi ønsker, at vores 
chauffører har lyst 
til at gøre en ekstra 
indsats. Når man 
eksempelvis kører 
meget specialkørsel, 
er det vigtigt at have 
empati og forståelse for 
dem, man kører med.”
Ib Gregers Boers
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– Vi har skrevet ind i vores strategi, at 
vi skal bidrage til den grønne omstilling, 
for vi mener, det er en meget vigtig del af 
fremtiden. Ved udgangen af 2022 har vi ca. 
45 eldrevne busser i flåden, siger Ib Gregers 
Boers.

Meget naturligt er det især i rutetrafik-
ken, DitoBus kører på el. Der er elbusser i 
drift i bl.a. Nakskov, i Nordsjælland og på 
Læsø. For få uger siden indsatte man også 
elbusser på to ruter i Holbæk.

– Rutetransporten er mest oplagt til 
elbusser med den nuværende teknologi, 
fordi busserne hele tiden vender tilbage til 
udkørselsstedet. Elbusserne i Holbæk var 
noget, vi tilbød kommunen, fordi vi gerne 
ville gøre nogle erfaringer her ved vores 
hovedkvarter. Det har kommunen taget godt 
imod, forklarer Ib Gregers Boers.

Han vurderer, at dele af virksomhedens 
servicetrafik med minibusser kan blive 
eldrevet inden for den nærmere fremtid. 

Teknologien for elmotorer i personbil/
varebil-størrelsen har høj prioritet hos 
producenterne, og DitoBus har allerede en 
el-minibus i rutedrift på Læsø.

– Ved anden minibus-specialkørsel som 
f.eks. flextrafik kommer det til at tage nogle 
år, før teknologien er på plads. Det er for  
ufleksibelt, at du skal holde stille i en time 
for at lade batterierne, når du kan tanke 
diesel på fire minutter, siger han.

Turister på PtX eller brint
På turistkørslen kan DitoBus tilbyde kørsel 
på HVO-brændstof (syntetisk diesel) til de 
kunder, der er motiverede for at betale lidt 
mere for fossilfri kørsel.

– Men grundlæggende tror jeg ikke på, 
at turistbusserne for alvor kommer med på 
dette område, før godstransporten er grøn. 

Og jeg tror først, det bliver når brint- og/eller 
PtX-teknologien er udviklet til et økonomisk 
bæredygtigt niveau. I turistbusser på el fyl-
der batterierne i øjeblikket for meget, og det 
er uklart, hvornår opladnings-infrastrukturen 
er på plads, siger Ib Gregers Boers.

Sunder sig efter corona
Når det gælder turistkørslen, er Ib Gregers 
Boers samtidig bekymret for udviklingen i 
de førstkommende år.

– Vi sunder os stadig efter corona- 
nedlukningen. Det var frygteligt! Corona 
ramte til dels på minibuskørslen, men 
hårdest på turistbus. Det kommer til at tage 
mange år, før turistbuskørsel er tilbage på 
det, vi kørte før corona, vurderer han.

Da konsekvenserne af corona klingede 
af, stod Ruslands præsident Putin som  
bekendt klar til at omstyrte den verdens-
orden, der har været gældende i de 72 år, 
DitoBus har eksisteret. 

– Stigende brændstofpriser, som øger  
vores udgifter, i kombination med inflation, 
som giver alle mennesker et mindre rådig-
hedsbeløb til fornøjelser. Lige nu er det svært 
at se, der skulle komme noget godt ud af 
det, lyder det fra Ib Gregers Boers.

Hvis de nuværende forhold for energi-
forsyning og økonomi skal have et positivt 
udbytte, kunne det blive med et ekstra skub 
til den grønne omstilling. Og her er DitoBus 
som nævnt godt i gang med sin udvikling.

– DitoBus’ forretning er i høj grad bygget 
på at levere det, som bliver efterspurgt. Så 
når fremtiden byder på besværligheder, er 
det vores opgave at finde de udveje, som 
persontransporten har brug for, mener Ib 
Gregers Boers. 

MEDLEM

Niels og Ib Gregers Boers har stået i spidsen for DitoGruppen siden 1996.

i

Kort om DitoBus 

DitoBus er grundlagt i 1950 
som kombineret køreskole 
og taxavognmand af Poul 

Verner Boers.

I forbindelse med en part-
neraftale tog man i 1955 

navnet Di-To’s Turistfart – i 
2001 justeret til DiToBus.

I dag råder DiTo Gruppen 
over 320 rutebusser, 55 tu-
ristbusser og 95 minibusser.

Administrationen omfatter 
15 ansatte.

Virksomheden er fortsat 
familieejet af brødrene Niels 
Gregers Boers og Ib Gregers 

Boers.
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Bilbud.dk Randers

Virkevangen 54
8960 Randers SØ

+45 25 735 735
salg@bilbud.dk

Bilbud Sjælland

Sankt Annæ Plads 13
1250 København K

+45 25 735 735
salg@bilbud.dk

KONTAKT

Taxabud.dk

OPRET DIN BIL - og få en uforpligtende 
salgsvurdering inden for få timer

KØBSTILBUD - modtag et uforpligtende
købstilbud fra Taxabud.dk

SOLGT - omgående afregning og
afhentning på din adresse

Kontakt Taxabud.dk

+45 25 735 735   VI KØBER

DIN BRUGTE TAXI

SÆLG DIN TAXI

ALLEREDE I DAG!

TAXABUD.DK - en del af



Nostalgi-

hjørnet

3

1

2

Fra service- 
stationernes saga
Nu hvor bus- og taxivognmænd og den individu-
elle biltrafik udskifter de fossile brændstoffer med 
især elektricitet, bliver det også et slutkapitel for 
servicestationerne, som vi kender dem, hvor man 
kunne få tanket fossile motorbrændstoffer, benzin, 
diesel og førhen også autogas, plus man også kunne 
få bilen vasket, smurt og repareret. 

Den første servicestation i Danmark etableredes i 1913 på Gl. Konge-
vej, som del af Københavns Automobil-Centrals autoforretning samme-
steds. Man forhandlede Shell.

Men allerede i 1898 var kemikaliefirmaet Vilhelm Hansen & Co i 
København begyndt at importere benzin. Dengang foregik distributio-
nen i tønder via depoter hos bl.a. apoteker, købmænd og kroer. Men 
det var ingen nem affære at tanke dengang. Det foregik nemlig via 
tragte og dunke. Først i 1910 kunne man få håndpumper til at sætte 
på tønderne.

På servicestationerne oplagres brændstofferne nu enerådende 
i nedgravede tanke. Først til at indføre det var danske Brdr. Jansen 
Benzin. De ansøgte Københavns Kommune om det i 1915, men de fik 
først lov til at åbne en servicestation med jordtank i 1920. 

1.  De fleste kender servicestationen som en drive in-facilitet, hvor man kørte 
ind, og så kom der en tankpasser ud og tankede for en, ligeledes kunne 
man få bilen vasket og smurt. Her ses en ældre Texaco-servicestation. 

2.  Før vi fik den første dedikerede servicestation i 1913, havde mange 
forretningsdrivende allerede udvidet varesortimentet med benzin. Her 
har en cykel-og barnevognsforretning, der har udvidet med motorcykler, 
Opel-biler og en stander med Shell-benzin foran butikken.

3.  Det gav en trafik af tankbiler, når tankanlæggene skulle efterfyldes. Her 
ser vi et par Shell-medarbejdere, der er kørt ud med en tankbil for at 
efterfylde tankstanderen hos en velassorteret købmand med både kaffe-
møller og vinhandel.

4.  Gennem tiden har vi haft mange benzinmærker. Hvem husker f.eks. 
Brdr. Jansen Benzin? Det var to brødre, som stiftede firmaet i 1909 i 
København. På 30 år fik de åbnet flere end 200 salgsdepoter i Danmark. I 
1956 blev firmaet købt af BP. Tankbilen, som ses her, er en Ford.

Udarbejdet af Bushistorisk Selskab. Tekst: Lars Ersgaard, redaktør på Bushistorisk 
Selskabs medlemsblad 'Busbladet'. Billeder: I Lars Ersgaards arkiv.

4
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Alt i dele til minibusopbygning

www.vbi-group.eu  •  Tlf.: 74 56 13 26bi

Alt i ompolstring
Sæder - Loft - Sider - Gulvtæppe - Gardiner

Ompolstring & rep. af polster i alle typer & mærker af busser, 
fra enkeltelementer til hele busindretningen. 

Biler, både, campingvogne & andet klarer vi også.

Topmoderne polsterudstyr & mere end 200 designs.

Ring & få et uforpligtende tilbud

Tlf. 22 60 90 00 Kundetilpassede løsninger
Finn Hansen - Tlf. 40 28 15 45

• Innovative samarbejdspartnere
• Opbygning i forskellige bilmærker
• Del-opbygninger
• Komplette opbygninger
• Lagerførende med dele
• Billigere & lettere gulve & ben
• Bespændinger til kørestole

Maxus e-Deliver 9 på lager 
Klar til opbygninger efter dine ønsker og behov



RUBRIKANNONCER / INFO

VBI Group ApS 
Kontakt: Dan B. Pedersen
Kongensgade 38
6070 Christiansfeld
Tlf. 74 56 13 26

Associerede 
medlemmer af DPT

DEKRA 
AMU Center Sydjylland A/S 
Kontakt: Susanne Jensen-Iversen 
Arnfredsvej 8 
6600 Vejen
Tlf. 70 60 65 00

OK
Kontakt: Henrik Dehn
Centervej 5
4600 Køge
Tlf. 89 32 25 40

Businvest DK ApS
Kontakt: Agnieszka Karolina Mazur
Baldershøj 3
2635 Ishøj
Tlf. 27 25 01 01

Söderberg og Partners
Kontakt: Pelle Bo Jensen
Kokholm 1, Kolding
Tlf. 92 44 11 00
www.soderbergpartners.dk

Trapeze Group Europe A/S
Kontakt: Christian Erikstrup
Sommervej 31, 4, Aarhus
Tlf. 30 55 99 67
www.trapezegroup.dk

R2P Tracking ApS
Kontakt: Bjarne Nielsen
Livøvej 23, Viborg
Tlf. 70 20 06 98
www.r2p.com

STRATIO
Kontakt: Pedro Vaz 
pedrovaz@stratioautomotive.com
Rua Pedro Nunes, Ed. D
3030-199 Coimbra
Portugal

Jyske Bank/Finans
Kontakt: Michael Jensen
Kastaniehøjvej 2
8600 Silkeborg
Tlf. 89 89 81 20

Sydglas Danmark
Kontakt: Per Hartung
pha@sydglas.dk
Håndværkersvinget 12
6360 Tinglev
Tlf. 40 34 15 89

YX Danmark
Kontakt: Steffen Jack Mølgaard
Buddingevej 195
2860 Søborg
Tlf. 29 12 03 12
 

Out of Home Media A/S
Kontakt: Henrik Sørensen
Ragnagade 7, 1
2100 København Ø
Tlf. 20 90 88 50

FORSEA Ferries
Kontakt: Peter Kesting
Færgevej 8
3000 Helsingør
Tlf. 30 67 13 77

Partex Gruppen
Kontakt: Steen Baggersgaard
Bogøvej15
8382 Hinnerup
Tlf. 70 20 15 48

AMU Transport Danmark
Kontakt: Finn Ravn
fhr@AMU-FYN.dk
Bastrupgårdvej 5
7500 Holsterbro
Tlf. 22 10 41 31

Hanover Displays
Kontakt: Carsten Sørensen
csorensen@hanoverdisplays.com
Blokken 37
3460 Birkerød
Tlf: 60 15 03 23  

ACERcon a/s
Kontakt: Claus Henriksen
claus@acercon.dk
Tlf: 66 17 54 86

MAN
Kontakt: Jesper Mathiesen 
jesper.mathiesen@man.eu 
Ventrupparken 6
2670 Greve,
Tlf. 43 43 20 44

Circle K Danmark
Kontakt: Stephan Praem Skovgaard
Borgmester Christiansens Gade 50
2450 København SV
Tlf. 70 101 101

Toyota Danmark
Kontakt: Christian Duurloo
Dynamovej 10
2860 Søborg
Tlf. 30 59 39 57

EvoBus Danmark A/S
Kontakt: Søren Christensen
soren.christensen@daimler.com
Centervej 3
4600 Køge
Tlf. 56 37 00 00

Accountor
Kontakt: Karsten Heiselberg
karsten.heiselberg@accountor.dk
Herlev Hovedgade 195
2730 Herlev
Tlf. 44 34 50 00

Amu Juul A/S
Kontakt: Claus Krog Nielsen
Abildårdsvej 14
4000 Roskilde
Tlf. 46 32 10 22

Nordfyns Finans A/S
Kontakt: Claus Krog Nielsen
Dannebrogsgade 1
5000 Odense C
Tlf. 21 43 45 40

Scandiwear ApS
Kontakt: Christian Jensen
Jernholmen 38 St th
2650 Hvidovre
Tlf. 23 40 18 70

Shell
Kontakt: Brian Bach
Nærum Hovedgade 8
2850 Nærum
Tlf. 41 86 34 49
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Trykt på miljøgodkendt  
papir hos svanemærket  
trykkeri, der er kvalitets-  
og miljøcertifiseeret  
iht. ISO 9001/14001.

Nr. 4  / Juni 2022

Dansk Persontransport er for alle, der udfører erhvervsmæssig personkørsel. 
Organisationens formål er via indflydelse, information og indkøbsaftaler at sikre 
sine medlemmer de bedst mulige arbejdsvilkår.

Mobilitet

KOM I KONTAKT MED 
DET DANSKE BUS- 
OG TAXIFOLK ... 

Kontakt Vendemus på 
tlf. 72 22 70 80 

kontakt@vendemus.dk 

HAR DU STYR PÅ
FORSIKRINGERNE?

Söderberg & Partners medlemsaftale med  
Dansk PersonTransport omfatter unikke  

forsikringsprodukter med særlige fordele.

Kontakt kundechef og partner 
Pelle Bo Jensen på tlf. 91 89 79 00 eller 
på pelle.jensen@soderbergpartners.dk 

Sekretariatet
Nørre Farimagsgade 11, 3 tv.
1364 København K
Tlf. 70 22 70 99
www.danskpersontransport.dk
info@dpt-dk.org

Telefontid man-fre 9-15
Mail er åben for 
meddelelser hele døgnet.

Medarbejdere 
Michael Nielsen
Adm. direktør
mmn@dpt-dk.org

Trine Wollenberg
Vicedirektør
two@dpt-dk.org

Lasse Repsholt
Sektorchef
lre@dpt-dk.org

Teddy Becher
Sektorchef
tbe@dpt-dk.org

Søren Lyngenbo
Konsulent
sly@dpt-dk.org

Jeannette Lose
Administrativ medarbejder
jlo@dpt-dk.org

Emma Welander Brændstrup
Studentermedarbejder
ewb@dpt-dk.org

Hovedbestyrelse
Landsformand
John Bergholdt 
Bergholdt.dk A/S
Børstenbindervej 5
5230 Odense M
Tlf. 66 11 31 31
Fax 66 19 08 09
john@bergholdt.dk 
www.bergholdt.dk 

Næstformand
Formand sektor for  
turistkørsel
Lars Larsen 
VIKINGBUS
Kanalholmen 1
2650 Hvidovre
Tlf. 27 27 01 01 
ll@vikingbus.dk
www.vikingbus.dk

Formand sektor for rutekørsel
Peter Lanng Nielsen 
Keolis Danmark A/S
Naverland 20
2600 Glostrup
Tlf. 88 17 17 17
Fax 88 17 17 19
peter.lanng.nielsen@keolis.dk
www.keolis.dk

Formand sektor for  
offentlig kørsel
Allan Mørup
Mørups Turistfart ApS
Haugevej 23, 
7400 Herning
Tlf. 97 11 69 69
allan@morups.dk
www.morups.dk

Formand sektor for  
taxikørsel  
Torben Kirketerp
Esbjerg Taxa
Lillebæltsvej 10
6715 Esbjerg
Tlf. 22 22 19 30
torben@esbjergtaxa.dk
http://www.esbjergtaxa.dk

Formand kreds 1
Lars Brøchner
Brøchners Biler
Genvejen 16
7451 Sunds
Tlf. 97 14 10 52
Fax 97 14 42 52
info@brochnersbiler.dk, 
www.brochnersbiler.dk

Formand kreds 2
Peter Papuga 
VIKINGBUS
Lundahl Nielsensvej 1
7100 Vejle
Tlf. 75 85 85 88
pp@vikingbus.dk 
www.vikingbus.dk

Formand kreds 3 
Poul Anchersen
Anchersen 
Jernholmen 20-22
2650 Hvidovre
Tlf. 38 88 10 50
pan@anchersen.dk
www.anchersen.dk

Udgiver
Dansk PersonTransport
Nørre Farimagsgade 11, 3 tv.
1364 København K
Tlf. 70 22 70 99
Fax 70 22 10 99
www.danskpersontransport.dk
info@dpt-dk.org

Ansvarshavende
Michael Nielsen 
mmn@dpt-dk.org

Layout og tryk
Mediegruppen as
AI Innovation House,  
Innovations Allé 3, 7100 Vejle
Tlf. 75 84 12 00
www.mediegruppen.net

Annoncer  
Vendemus ApS
Frederiksgade 45
Baghuset, 1. sal
8000 Aarhus C
Tlf. 72 22 70 80 
kontakt@vendemus.dk

Oplag 
1.600 stk. 

Distribution
Bladkompagniet

ISSN 
2596-7827

Dansk PersonTransports 
opfattelse udtrykkes i lederen, og hvor det i øvrigt 
direkte fremgår. Meninger udtrykt i andre artikler 
er ikke nødvendigvis Dansk PersonTransports. 
Eftertryk kun tilladt efter nærmere aftale.

Abonnementspriser 
Årsabonnement
•  Danmark kr. 275,-  

inkl. moms
• Udlandet kr. 335,-  
 momsfrit
• Enkeltnumre kr. 50,-  
 pr. stk. inkl. moms  
 + forsendelse.
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Udkommer syv gange om året. Næste udgivelse i 
regi af Dansk PersonTransport er i uge 36 2022.
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Claus Bjørn Larsen

Nordfyns Finans A/S
Kontakt: Claus Krog Nielsen
Dannebrogsgade 1
5000 Odense C
Tlf. 21 43 45 40

Scandiwear ApS
Kontakt: Christian Jensen
Jernholmen 38 St th
2650 Hvidovre
Tlf. 23 40 18 70

Shell
Kontakt: Brian Bach
Nærum Hovedgade 8
2850 Nærum
Tlf. 41 86 34 49
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Ekspert i klimaløsninger 
til busser

Thermal Bus Systems

· Valeo OE-leverandør
· Serviceydelser
· Reservedele
· Kurser i varmere og AC anlæg
Kontakt os for at høre mere.

Thermal Bus Systems

Valeo OE-leverandør

Kurser i varmere og AC anlæg                                                                                                  

Distributed by                                                                                                 

Få inspiration og hjælp via vores servicevideoer 

Eksperter 
i klimaløsninger til busser  

 T.+45 3967 3344 · www.christonik.dk

Vi servicerer og reparerer 
klimanalæg og oliefyr på 

alle typer busser
Vi har unikke kompetencer indenfor varm og 
kold luft og kan hjælpe, hvis varmeren eller 
aircondition systemet svigter.
Vi finder en løsning 
sammen med jer.
 

Vi kommer også 
gerne ud til jer!
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