
Regler for brug af biler ved Det Naturvidenskabelige Fakultet 

Brugere forpligter sig til at gennemlæse benyttelsesreglerne inden kørslen. Kun personer tilknyttet 

Syddansk Universitet må benytte bilerne, d.v.s. VIP'er, TAP'er, Ph.D.-studerende og specialestude-

rende. Specialestuderende, som ønsker at benytte vogn 2, samt studerende uden godkendt speciale-

oplæg, skal før kørslen udfylde et ansøgningsskema og indhente underskrift hos tjenestevognskoor-

dinatoren (p.t. lektor Henning S. Jensen, Biologisk Institut). Bilerne må kun anvendes til tjenstlige 

opgaver.  

Personer uden tilknytning til universitetet må af forsikringsmæssige hensyn ikke medtages i bilerne. 

Brud på denne regel medfører øjeblikkelig inddragelse af kørselstilladelse (dette gælder for alle - 

studerende, TAP og VIP). Biologisk Institut vil i den forbindelse udføre stikprøvekontrol. I tvivlstil-

fælde rettes henvendelse til tjenestevognskoordinatoren (p.t. lektor Henning S. Jensen, Biologisk 

Institut) eller Ann-Mary Andersen.   

Reservation  

Inden brug skal bilerne reserveres i bilreservationssystemet på Internettet: 

http://www.bilreservation.sdu.dk. Reservationen udfyldes med førerens navn (ikke initialer), insti-

tut, turens bestemmelsessted og forventede varighed. Password og brugernavn er det samme, 

som gælder for adgangen til SDU-nettet iøvrigt. Har du ikke adgang til bilreservationssystemet, 

kontakt da Merete Jørgensen, e-mail: mj@biology.sdu.dk. Hvis bilen ikke er afhentet indenfor ½ 

time efter det reserverede tidspunkt, kan den reserveres af andre.  

Der må ikke, uden tilladelse fra tjenestevognskoordinator Henning S. Jensen, reserveres biler i mere 

end 5 dage ad gangen.  

Når politiet fraråder al unødvendig kørsel på grund af snestorm eller anden vejrsituation, vil 

der være forbud mod kørsel i alle tjenestevogne. Kørsel kan da kun ske i yderste nødstilfælde 

og efter aftale med lektor Henning S. Jensen, Biologisk Institut.  

Pris  

For kørsel i Danmark betales 50 kr. pr. dag samt 1 kr. pr. forventet antal kørte kilometer. 

For kørsel i udlandet betales 500 kr. pr. dag. Der betales ikke kilometerpenge i udlandet, men man 

afholder selv udgifterne til benzin. Der betales kilometertakst indtil grænsen.  

HUSK 

Husk altid at låse bilen, når den forlades, uanset i hvor kort tid, man er væk! 

Nøgler  

Brug indenfor normal arbejdstid. Nøgler, kontokort (til Q8 og Hydro-Texaco) og kørebog (ligger 

samlet i en mappe) afhentes på Biologisk Institut (Ann-Mary Andersens kontor) og afleveres sam-

me sted efter brug.  

Brug udenfor normal arbejdstid. Nøgler, kontokort og kørebog afhentes indenfor normal arbejdstid. 

Hvis der er to reservationer til en bil - f.eks. i en weekend - udleveres reservenøgler, reservekonto-
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kort og reservekørebog til den ene bruger indenfor normal arbejdstid. Nøgler, kontokort og kørebog 

afleveres i postkassen i glasdøren, stueetagen, Biologisk Institut.  

Brug af biler i udlandet  

Anvendelse af biler til kørsel i udlandet forudsætter tilladelse. Kontakt Henning Jensen herom. Til-

ladelse til at bruge biler til kongresser og symposier i udlandet søges i forbindelse med ansøgning til 

Studierejseudvalget.  

Ved udlandsture skal der medbringes et grønt forsikringsbevis, som fås ved henvendelse til Service-

afdelingen, tlf. 6550 3900. Send e-mail til serviceafdelingen, 3900@sdu.dk med oplysninger om 

bilmærke, reg.nr., ud- og hjemrejsedatoer, førers navn og institut, samt hvor beviset skal sendes 

hen. Beviset skal bestilles 14 dage før afrejse. Prisen er ca. 300 kr. pr. dag.  

 Før kørslen  

Bilen besigtiges for skader. En oversigt over indberettede, men ikke udbedrede skader, vil ligge i de 

respektive bilers kørebøger. Konstateres nye skader, meddeles dette til Ann-Mary Andersen eller 

Finn Andreasen, Biologisk Institut med angivelse af navn på den forrige fører fra kørebogen. Indbe-

retningen skal ske, inden bilen startes (eller senest kl. 8
00

 næste arbejdsdag, hvis kørslen foregår 

udenfor normal arbejdstid).  

Personer, som ikke er vant til kørsel med trailer og biler, skal henvende sig til Finn Andre-

asen, tlf.: 60112221 inden kørsel.  

Vedligeholdelse  

Biologisk Institut er ansvarlig for alle bilerne og står for service og reparationer. Det indskærpes, at 

alle yder deres bedste for at holde bilerne intakte og uden skader. Alle fejlfunktioner meddeles 

omgående til Ann-Mary Andersen, tlf. 60112491 eller Finn Andreasen, tlf.: 60112221.  

Fisk og saltvand  

Der må kun transporteres fisk og saltvand i de dertil beregnede trailere (ikke i bilerne!).  

Skader og uheld  

Hvis der opstår skader, skal disse øjeblikkeligt indberettes skriftligt til sekretariatet på Biolo-

gisk Institut med førerens navn og omstændigheder (der udfyldes en skadeserklæring). Ved uheld, 

hvor det er nødvendigt at tilkalde assistance, skal Ann-Mary Andersen tlf. 65 50 24 91 eller Finn 

Andreasen, tlf. 60112221 eller eller evt. Biologisk Instituts sekretariat (tlf.: 65 50 27 52) straks kon-

taktes. Lykkes det ikke at opnå kontakt, rekvireres Falck, tlf. 70 10 20 30 eller Dansk Autohjælp, 

tlf.: 66 11 79 08, hvorefter bilen køres til Møllegårdens Auto Aps., Klokkestøbervej 23, 5230 Oden-

se M, tlf. 65 93 31 22. Ved færdselsuheld med personskade og/eller større materiel skade forlanges 

politirapport.  

Hvis samme fører har gentagne skader, vil vi vurdere situationen med henblik på inddragelse 

af køretilladelse.  

Aflevering af biler  
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Aflever bilen i samme stand, som du ønsker at modtage den. Efter endt kørsel skal bilen ryddes for 

diverse affald (om nødvendigt bankes måtter for sand og grus og sæderne fejes rene med den lille 

kost, der ligger i bilen) og afleveres på parkeringspladsen ved Kedelcentralen. Bilerne skal overnat-

te på P-pladsen ved Kedelcentralen, såfremt andet ikke er aftalt med tjenestevognskoordinatoren 

(bilerne kan ikke tages med hjem om natten).  

Brændstoftanken skal være mindst 1/4 fuld, når bilen afleveres.  

Ved gentagne overtrædelser af reglerne inddrages tilladelsen til at bruge hovedområdets bi-

ler.  
 

Hvilke biler kan benyttes og af hvem  

Vogn 2 

Mærke:  VW Caddy 1,6 TDI, årgang 03.11.  5 pers. inkl. fører. 

Reg.nr: DG 45235 

Farve: Blå  

Brændstof: Diesel 

Placering: I garage nr. 6 

Benyttelse: Må  benyttes af fastansatte ved Det Naturvidenskabelige Fakultet 

Må ikke benyttes i felten – (markvej,skovvej,sandstrand etc.) 

Åbn/lås:  Bilen har startspærre og centrallås. Dørene åbnes ved tryk på symbolet "åben hænge-

lås" og låses ved tryk på "lukket hængelås". Opstart: Sæt nøglen i og drej 2 klik - vent et par sekun-

der - drej så nøglen helt op til start.   

Denne procedure gælder dog kun, når bilen er kold!!  

Bilen har anhængertræk og 7-polet lysstik 

 

Vogn 7 

Mærke: FORD Transit 125T330 TDCi minibus  -  årg. 10.05 – 9 pers. inkl. fører. 

Reg.nr: XT 53294 

Farve: Gråmetallic 

Placering: På det åbne P-område bag Kedelcentralen. 

Benyttelse: Må benyttes af alle 

Åbn/lås: Bilen har startspærre og centrallås. Til hovednøglen hører en fjernbetjening. Et tryk på 

”åben hængelås”-knappen åbner alle døre og frakobler startspærren. Sæt nøglen i tændingslåsen og 

drej et par hakker op, hvorved alle kontrollamper lyser – heraf et gult symbol for en ”spole”. Dyser-

ne varmes op. Når spolen slukkes kan bilen startes ved at dreje nøglen helt op.  

Denne procedure foretages dog kun, når bilen er kold!! 

Bilen har anhængertræk og 13-polet lysstik. Omsætterenhed fra 13-polet til 7-polet lysstik findes i 

bilen. 

 Vogn 8 



Mærke: VW Transporter Kassevogn  -  årgang 2012  -  3 pers. inkl. fører. 

Reg.nr: CW 97643 

Farve: Blå 

Brændstof: Diesel 

Placering: På det åbne P-område bag Kedelcentralen 

Benyttelse: Må benyttes af alle 

Åbn/lås: Bilen har startspærre og centrallås. Bilen har 4-hjulstræk. 

 

 

Vogn 10 

Mærke: FORD Transit 300S TD minibus  -  årgang 12.03 – 9 pers. inkl. fører. 

Reg.nr: VS 24988 

Farve: Mørkeblå 

Brændstof: Diesel 

Placering: I garage nr. 4. 

Benyttelse: Må benyttes af alle 

Åbn/lås: Bilen har startspærre og centrallås. Hovednøglen til bilen fungerer som fjernbetjening. 

. Et tryk på ”åben hængelås”-knappen åbner alle døre og frakobler startspærren. Stik nøglen i tæn-

dingslåsen og drej et par hakker op, hvorved alle kontrollamper lyser – heraf et gult symbol for en 

”spole”.Dyserne varmes op.  Når spolen slukkes kan bilen startes ved at dreje nøglen helt op. Denne 

procedure foretages dog kun, når bilen er kold!! 

Bilen har anhængertræk og 7-polet lysstik. 


