
Oslo kommune
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

B rådssak 1126/13

BEHOVSPRØVING AV ANTALL DROSJELØYVER I OSLO 2013

Sammendrag:

Det følger av yrkestransportloven at antall drosjeløyver i et løyvedistrikt skal
behovsprøves. I byrådssak 214/12 om ny drosjeforskrift for Oslo kommune fremgår det at
byrådet ønsker å gjennomføre en årlig behovsprøving. Forrige behovsprøving ble foretatt
høsten 2012 og byrådet vedtok da å opprettholde løyvetallet på 1780 stk jf. byrådssak
1073/12. Bymiljøetaten har på oppdrag fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel
utarbeidet en faglig analyse av behovet for å endre løyvetallet (vedlegg 1). Etaten
konkluderer med at løyvetallet er høyt, men anbefaler at dagens løyvetall opprettholdes og
at man i stedet reduserer reserveløyvenes kjøretid. Byråden støtter etatens konklusjon og
anbefaler at dagens løyvetall på 1780 stk. opprettholdes og at det settes i gang en prosess
med å redusere reserveløyvenes kjøretid.

Saksfremstilling:

1. Generell oversikt
Det følger av yrkestransportloven § 9 og yrkestransportforskriften kapittel III at antall
drosjeløyver i et løyvedistrikt skal behovsprøves. Dette innebærer at det løpende må
vurderes hvor mange løyver som kreves for å dekke publikums behov for drosjetjenester
og samtidig gjøre drosj eyrket levbart for sjåfører og løyvehavere. I henhold til
yrkestransportforskriften § 37 er det løyvemyndigheten som fastsetter antall løyver i
løyvedistriktet, og som således foretar behovsprøvingen. For Oslo kommune er denne
myndigheten delegert til byrådet jf. byrådssak 1088.1/11.

Løyvetallet i Oslo er fastsatt til 1780 stk jf. byrådssak 1073/12. Det fastsatte løyvetallet har
vært uforandret siden 2003. I tillegg er det i dag 219 besatte reserveløyver.
Reserveløyvene ble vedtatt avviklet i bystyrets vedtak 43/09, men avviklingen kan kun
skje ved naturlig avgang og frivillig innlevering. Reserveløyvene har i dag en begrenset
kjøretid på 74,5 timer i uken men er innrapportert til Statistisk Sentralbyrå (SSB) sammen
med de ordinære løyvene. Løyvene fordeler seg per i dag slik mellom de fem eksisterende
drosjesentralene i Oslo:

Sentraler Dros'el ver Reservedros'elo ver
B Taxi AS 61 0
Christiania Taxi AS 258 11
Nor estaxi Oslo AS 292 19
Oslo Taxi AS 905 189
Taxi 2 AS 70 0
Totalt 1586  (1780 totalt)  219

Tall per 12.08.2013
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Kjøretiden for reserveløyvene er følgende:

Dag Tidsrom




Mandag 06:30-17:00




Tirsdag-torsdag 07:00-17:00




Fredag 07:00-17:00 og 17:00-24:00
Lørdag 00:00-05:00 og 17:00-24:00
Søndag 00:00-05:00




Løyvetallet er redusert med mer enn 100 løyver fra 2011 til 2012 som følge av at
innleverte eller tilbakekalte løyver ikke er tildelt på nytt. Det er per i dag 194 ledige løyver
i Oslo. Disse ble lyst ut i april som følge av byrådets vedtak om å opprettholde løyvetallet i
byrådssak 1073/12. Bymiljøetaten er i ferd med å beregne ansiennitet for søkerne og
løyvene vil deles ut i løpet av høsten 2013 og våren 2014. Arbeidet har vært særlig
tidkrevende grunnet det høye antallet ledige løyver og et stort antall søkere. Tildelingen av
de ledige løyvene vil medføre en økning av løyvetallet i Oslo på mer enn 10 prosent.

Måned/år 15.08.2012 31.12.2012 02.07.2013 22.08.2013
Ledige lø ver 100 143 184 194

Av de 1586 besatte ordinære løyvene er 40 av dem ikke i drift. Det samme gjelder 27 av
de 219 besatte reserveløyvene. Dette er løyver som er tilbakekalt som følge av
skattesvindelsaken og hvor løyvehaver har reist søksmål mot kommunen men ikke er
innvilget utsatt iverksettelse inntil rettsprosessen er ferdig. Bymiljøetaten regner ikke disse
løyvene som ledige så lenge rettsprosessen er pågående. Det totale antall drosjeløyver i
drift per dags dato er dermed 1546 ordinære løyver og 192 reserveløyver.

2. Utyiklingen i drosjenæringens omsetning og utnyttelsesgrad
Bymiljøetaten avga sin faglige tilrådning vedrørende løyvetallet i brev av 29.08.2013.
Etaten viser til utviklingen i drosjenæringens omsetning, antall turer, opptatte og ledige
timer samt antall kilometer kjørt totalt og med passasjer. Tallene er hentet fra SSB som
siden 2007 har utarbeidet denne statistikken. Tallene viser følgende utnyttelsesgrad for
drosjenæringen i Oslo:

År 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Omsetning (i mill kr) 1 973 2 129 1 770 2 004 2 068 2 326
Antall turer (1000) 11 960 9 074 7 995 8 917 9 135 9 538
Tilbudte timer (i 1000 timer) 7192 6462 5415 5955 6930 8015
Opptatte timer (i 1000 timer) 3049 3224 2864 2136 2749 3021
Utnyttelsesgrad per tilbudte time % 42% 49% 52% 35% 39% 37%
Km. kjørt i alt (i 1000 km) 187118 167915 112618 120797 129052 147272
Km. kjørt med passasjer (i 1000 km) 115675 105024 65627 70633 72329 72806
Utnyttelsesgrad per kilometer kjørt % 61% 62% 58% 58% 56% 49%

Tabellen viser en økning i omsetning samt i tilbudte og opptatt timer fra 2011 til 2012.
Samtidig er utnyttelsesgraden per tilbudte time og utnyttelsesgrad per kjørte kilometer
redusert i samme tidsperiode. Tross høyere omsetning har altså ledigtid og tomkjøring økt
fra 2011 til 2012.

Tallene fra SSB viser den totale omsetningen i næringen. Når det gjelder omsetningen per
løyve svinger tallene betydelig:
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År 2008 2009 2010 2011 2012

Mill.kr. 2 129 1 770 2 004 2 068 2 326

Antall løyver 2021 2125 1840 1940 1825

Oms. per løyve 1,05 0,83 1,08 1,06 1,27

Tabellen viser at omsetningen per løyve har økt kraftig det siste året. Den økte
omsetningen må imidlertid ses i sammenheng med den betydelige økningen i antall
tilbudte timer fra løyvehaverne samt et lavere antall løyver i drift.

SSB skiller ikke mellom ordinære løyver og reserveløyver i sin oversikt og Bymiljøetaten
har derfor innhentet særskilt statistikk over reserveløyvenes drift for hele 2012 og 1.
kvartal 2013, fra de sentraler som har reserveløyver. Christiania Taxi har imidlertid ikke
rapportert inn sine tall og oversikten tar utgangspunkt i tall fra Norgestaxi Oslo AS og
Oslo Taxi AS:

Norgestaxi Oslo AS
Periode Antall biler Antall turer Omsetning Totale km. Besatte km.

1. kvartal 2012 20 17 261 4 763 463 272 331,2 127 281,1

2. kvartal 2012 20 16 657 4 826 259 264 281,1 125 612,0

3. kvartal 2012 19 13 912 4 394 968 263 102,0 124 011,0

4. kvartal 2012 19 15 666 4 724 068 260 760,0 125 453,0

1. kvartal 2013 18 15 182 4 518 739 273 326,0 135 654,0

Tabellen viser at omsetningen per reserveløyve i Norgestaxi Oslo AS har økt fra 1. kvartal
2012 til 1. kvartal 2013, mens antall turer og total omsetning har gått ned. Totalt antall
kjørte kilometer har vært stabilt mens antall besatte kilometer har økt. Sammenlignet med
den totale oversikten er utviklingen for omsetning per løyve sammenfallende. Antall turer
har derimot gått ned for reserveløyvene i Norgestaxi Oslo AS, men økt totalt. Dette tilsier
at økningen i antall turer skjer i tidsperiodene utenfor reservedrosjenes kjøretid. Videre er
det et moment i denne sammenheng at det fra 2012 til 2013 har blitt flere ledige løyver og
således færre løyver i drift som konkurrerer om markedet. Dette gjenspeiles i at tilbudte
timer i den totale oversikten har økt, noe som nødvendigvis har påvirket det økte antallet
turer.

Oslo Taxi AS
Periode Antall biler Antall turer Omsetning Totale km. Besatte km.
1. kvartal 2012 191 179 690 45 928 898 2 012 693 1 074 769

2. kvartal 2012 191 168 022 43 772 729 2 588 684 1 379 560
3. kvartal 2012 188 123 836 31 259 342 1 909 937 1 006 451
4. kvartal 2012 186 196 054 48 748 577 2 723 702 1 472 996

1. kvartal 2013 184 168 396 40 687 881 2 370 931 1 246 173

I likhet med Norgestaxi Oslo AS viser tabellen en nedgang i både total omsetning og antall
turer fra 1. kvartal 2012 til 1. kvartal 2013. For Oslo Taxi AS har imidlertid også
omsetningen per reserveløyve gått ned. Totalt antall kjørte kilometer og besatte kilometer
har likevel økt i samme periode. Sammenlignet med den totale oversikten viser dette, som
for Norgestaxi Oslo AS, at økningen i turer skjer i tidsrommet utenfor reserveløyvenes
kjøretid. For øvrig samsvarer økningen i antall kjørte kilometer med den totale oversikten,
noe som igjen tilsier at reserveløyvene i Oslo Taxi AS kjører mer til tross for en lavere
omsetning enn tidligere.
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Tallene gir følgende utnyttelsesgrad for reserveløyvene i Oslo:

Besatte km
Totale km
Utnyttelsesgrad
per km k'ørt

1

Norgestaxi Oslo AS

20121. kv. 2013

	

502 357135 654,0

	

060 474,3273 326,0

	

47 %49 %

Oslo Taxi AS

20121. kv. 2013

4 933 7761 246 173
9 235 9162 370 931

53 %52 %

Utnyttelsesgraden for reserveløyvene er relativt stabil med en svak økning i Norgestaxi
Oslo AS og en svak reduksjon i Oslo Taxi AS. Sammenlignet med utnyttelsesgraden per
kilometer for samtlige drosjer i Oslo, er utnyttelsesgraden for reservedrosjer i 2012 på 53
% mens det totalt for samtlige drosjer er på 49 %. Dette må imidlertid ses i sammenheng
med reserveløyvenes fastsatte kjøretid som er satt til de tidspunkter hvor etterspørselen
etter drosje er antatt å være høyest, herunder særlig kjøretiden natt til lørdag og natt til
søndag. Videre er reserveløyvene som nevnt ikke skilt ut i SSBs tabeller, og når disse har
en begrenset kjøretid sammenlignet med ordinære drosjeløyver som er forutsatt å driftes
døgnkontinuerlig, vil reserveløyvene bidra til en uutnyttet kapasitet i den totale oversikten.

Det er også relevant å se på utviklingen i Oslo med hensyn til innbyggertall:

År 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Innbyggere 560,5 575,5 586,9 599 613,3 624

Turer i alt per innbygger 21,3 15,8 13,6 14,9 14,9 15,3

Km kjørt m/passasjer per år per innb. 206,4 182,5 111,8 118 117,9 116,7

Km kjørt m/pass. per tur 9,7 11,6 8,2 7,9 7,9 7,6

Omsetning per tur (kr) 165 234,6 221,4 225 226,4 243,8

Oms per tilbudte timer/kapasitetsutnyttelse. 274,3 329,4 326,8 337 298,4 290,1

Minutter kjørt m/pass. per tur 15,3 21,3 21,5 14,4 18,1 19

Utnyttelse m/pass. per km kjørt 61,8 62,8 58,3 58,5 56 49,4

Utnyttelse m/pass. per tilbudte timer 42,4 49,9 52,9 35,9 39,7 37,7

Tabellen viser at antall turer per innbygger har holdt seg relativt stabilt de siste årene. Det
samme gjelder antall kilometer kjørt med passasjer per år per innbygger. Omsetning per
tilbudt time/kapasitetsutnyttelse viser imidlertid en nedgang. Også utnyttelse med
passasjer per kjørte kilometer og utnyttelse med passasjer per tilbudte timer har gått ned
fra 2011 til 2012. Dette underbygger at det totalt sett har vært en økning i ledigtid og
tomkjøring fra 2011 til 2012.

3. Løyvetallet i andre fylker

Når det gjelder antall innbyggere per løyve viser tallene fra SSB at Oslo har færrest
innbyggere per løyve:

Sted/b Antall innb ere er 1
Akershus 747
Oslo 342
Ro aland 555
Hordaland 538
Sør-Trøndelag 564

Dette er likevel naturlig grulmet de geografiske, demografiske og næringslivsmessige
forhold i Oslo. Blant annet tar en rekke tilreisende drosje i forbindelse med besøk, jobb og
lignende, i tillegg til at det generelt sett er flere mennesker som benytter seg av drosje i
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Oslo enn i landet for øvrig. Samtidig kan det lave antall innbyggere per løyve være en
forklaring på den høye ledigtiden og et signal om at løyvetallet er for høyt.

Det er også naturlig å se til løyvetallet i Akershus ettersom Oslo og Akershus er felles
kjøredistrikt. Dette innebærer at drosj ene i Oslo og Akershus fritt kan ta turer i begge
fylker. Drosjenæringen argumenterer sterkt for at mange akershusdrosjer står på
holdeplass i Oslo slik at det reelle antallet biler i Oslo er høyere enn antatt.

Sentraler
Asker og Bærum Taxisentral
Aurskog-Høland og Sørum Taxi
Follo Taxisentral
Nedre Romerike Taxi
Øvre Romerike Taxi
Ski Taxi
Taxi 3 Romerike
Teletaxi Asker og Bærum AS (0-taxi)
Totalt

Tall per 30.07.2013

Drosjeløyver
235
18
53
121
84
27
28
37  (25 ledig/62 totalt)
603(628  totalt)

Reservedrosjeløyver
62
9
14
35
25
2
5
17
147

Oversikten viser at løyvetallet i Akershus er vesentlig lavere enn i Oslo. Selv om det til
enhver tid er akershusdrosjer i Oslo viser byråden til at det også til enhver tid er
oslodrosjer i Akershus. Med tanke på at løyvetallet i Akershus er betydelig lavere enn i
Oslo, samt at akershusdrosjene har stasjoneringsplikt i eget fylke store deler av dagen, kan
byråden vanskelig se at enkelte akershusdrosjer på holdeplass i Oslo utgjør et så stort
omfang at det alene tilsier en redusering av løyvetallet i Oslo for å kompensere dette.

Videre påpeker byråden at Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har søkt
Samferdselsdepartementet om å avvikle ordningen med felles ansiennitetsliste for Oslo og
Akershus. Dette vil i større grad bidra til at løyvehavere tar ut løyver i eget hjemdistrikt og
fortrinnsvis foretar størstedelen av drosjekjøringen her. Erfaringsmessig har man sett at
osloborgere tar ut løyve i Akershus i påvente av at det skal lyses ut ledige løyver i Oslo.
Disse drosjene kjører da også i stor grad i Oslo utenom pliktkjøringen for egen sentral.
Denne trenden er ventet å snu dersom man går tilbake til kun å opparbeide ansiennitet i det
løyvedistriktet man er ansatt.

4. Innspill fra næringen

Bymiljøetaten har bedt om innspill fra samtlige drosjesentraler i Oslo, Norges
Taxiforbund, Oslo Transportarbeiderforening Drosjegruppa, Akershus fylkeskommune og
Ullevål Sykehus Pasientreiser.

Etaten mottok tre høringssvar (vedlegg 2-4):

4.1. ByTaxi AS

ByTaxi AS mener det er en betydelig overkapasitet i drosjemarkedet i Oslo, og viser til at
tallene fra SSB underbygger dette. Sentralen anfører at overkapasiteten genererer en for
høy pris for kundene da løyvehaverne kompenserer lengre ventetid med krav til sentralene
om høyere takster. Videre vises det til at Oslo kommunes satsing på kollektivtilbudet de
siste årene har rammet drosjenæringen hardt og at løyvehaverne har svart med økte priser.
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Det vises også til at det ikke finnes kapasitet til å tilby oppstillingsplass til mer enn 10 %
av drosjene på byens drosjeholdeplasser. ByTaxi AS påpeker at dette medfører mye og
unødvendig tomkjøring, som igjen fører til økt forurensning.

Sentralen peker videre på at løyvetettheten i Oslo er betydelig høyere enn i landet for
øvrig. Det anføres at Oslo bør ha en løyvetetthet på linje med Bergen og ByTaxi AS
anbefaler derfor at antall drosjeløyver, inkludert reservedrosjeløyver, reduseres med 400
fra dagens nivå.

4.2. Akershus fylkeskommune

Akershus fylkeskommune opplyser at reservedrosjeløyvene utgjør ca. 20 % av løyvetallet i
Akershus. Disse anses viktige for å dekke trafikktopper grunnet en betydelig andel av
offentlig betalte transportoppdrag, spesielt skole- og pasienttransport. Det er
drosjesentralene som regulerer når reservedrosjeløyvene kan benyttes.

Det foreligger ikke noe eksakt tallmateriell over antall akershusdrosjer som kjører i Oslo.
Sentralene i Akershus har ved tidligere forespørsler oppgitt sporadiske transporter til og
gjennom Oslo. På samme måte er det registrert drosjer fra Oslo som betjener faste områder
i Akershus, eksempelvis Gardermoen og Oppegård.

Fylkeskommunen viser videre til at de fleste drosjesentralene i Akershus har vaktplaner.
Drosjene må være tilgjengelige i de enkelte stasjoneringsområdene til fastsatte tider, og
avvik fra planene sanksjoneres av sentralene. Av hensyn til publikums behov og offentlige
transportkontrakter opplyser sentralene at dette er et prioritert fokusområde.

Akershus fylkeskommune viser også til at aktuelle sentraler innen den 15.09.2013 er
pålagt å fremlegge dokumentasjon gjennom relevant statistikk, for å vise at sentralenes
løyver hovedsakelig betj ener publikum i Follo og Ski. Fylkeskommunen peker på at
tilbakehold av ledige løyver, eventuelt omstruktureringer i organiseringen av næringen,
kan bli aktuelt dersom tilbudet til innbyggerne i disse regionene ikke blir tilfredsstillende
etter dette.

4.3. Oslo Universitetssykehus, Pasientreiser

Oslo Universitetssykehus, Pasientreiser (heretter Pasientreiser) opplyser at det i 2012 reiste
474 856 pasienter i drosje på rekvisisjon i eller fra Oslo. Av disse reiste 32 919 med
rullestolbil.

Pasientreiser opplevde kapasitetsproblemer vinteren 2012 grunnet oppsigelse av inngått
avtale fra både Oslo Taxi AS og Norgestaxi Oslo AS. Dette førte til at kun avtalen med
Taxus Akershus — med underleverandør Christiania Taxi — gjensto som leverandør av
reiser med vanlig bil i Oslo. Sykehuset måtte derfor utlyse nye anbud.

Norgestaxi, Christiania Taxi og Oslo Taxi var de eneste sentralene i Oslo som deltok i
konkurransen om reiser i eller fra Oslo. Norgestaxi vant konkurransen i de fleste
anbudsområdene, med Christiania Taxi som 2. prioritetsleverandør. Oslo Vest kjøres av
Christiania Taxi alene.

Per dags dato opplyser Pasientreiser at turene med vanlig bil i Oslo fungerer greit. Det er
få avvik grunnet manglende kapasitet sett i sammenheng med antall turer totalt. Sykehuset
opplever likevel en sårbarhet i markedet særlig i forbindelse med helligdager, eller når
andre forhold krever økt drosjetransport. Utfordringen er mer merkbar fordi dagens
leverandører ikke har en stor flåte å hente biler fra.

Saksnr.: 201302603-38



Side 7

Pasientreiser opplever også holdingsutfordringer. De opplyser at det blant annet er mange
sjåfører som takker nei til pasientreiser, særlig korte reiser og reiser der pasienten trenger
ekstra hjelp. Pasientreisers ønske er at pasienter som trenger tilrettelagt transport skal
motta en kvalitetsmessig god tjeneste. Slik Pasientreiser ser det fordrer dette at sentralene
er bygget opp slik at ledelsen har en reell mulighet til å kreve en viss standard på tjenesten
som ytes, og at den har mulighet til å ta til seg gode løyvehavere og avvise løyvehavere
som ikke lever opp til kravene. Dagens organisering hvor sentralens styre består av
løyvehavere er etter Pasientreisers oppfatning ikke egnet til å fremme en kvalitetsmessig
god tjeneste. Oslo kommunes valg om å sette tak på antall løyver hos et selskap vil etter
deres oppfatning forverre denne problematikken. Pasientreiser mener en sentral som stiller
strenge kvalitetskrav til sine løyvehavere, og dermed vinner anbud, ikke vil få muligheten
til å vokse seg stor nok til å ta over en betydelig andel av markedet, noe som trolig kunne
ha medført at de øvrige sentralene ville skjerpet sine krav for å vinne tilbake markedet.

4.4. Enkeltløyvehavere

Både Bymiljøetaten og Byrådsavdeling for miljø og samferdsel har mottatt en rekke
henvendelser fra løyvehavere om løyvesituasjonen i Oslo. Blant annet har 185 løyvehavere
underskrevet en klage over trafikkforholdene i Oslo (vedlegg 5). Løyvehaverne anfører
blant annet at:

Akershusdrosjene må ilegges kjøreforbud i Oslo. Det påpekes at mange
Akershusdrosjer kjører i Oslo, og i helgene anslås antallet å være på opptil 100
biler.
Reserveløyvene må avvikles. Reserveløyvene kjøres hele døgnet og det ikke er
behov for disse i Oslo når man har så mange ordinære løyver.
De ledige løyvene må ikke deles ut igjen. Arbeidssituasjonen og inntjeningen er
forverret siden 2011.
Det er liten plass på holdeplassene noe som medfører mer tomkj øring i sentrum.
Det bør tilrettelegges for flere holdeplasser i sentrum.
Omsetningen har gått ned med ca 50 %. Dette skyldes hovedsakelig at det er for
mange drosjer i Oslo samt at det kjøres trikk og buss hele natten i helgene.

Videre har både Bymiljøetaten og byrådsavdelingen mottatt henvendelser fra
enkeltløyvehavere som mener det er for mange løyver i Oslo og at de kunngjorte ledige
løyvene ikke bør deles ut (vedlegg 6). Det er samtidig enkelte som kommenterer at
næringen har full frihet til å drive som de vil og således står fritt til å gjøre virksomheten
mer markedstilpasset.

5. Bymiljøetatens vurdering

Bymiljøetaten har sett på lønnsomhet per løyve, kapasitetsutnyttelse, prisutvikling og
strukturelle forhold i befolkning og næringsliv, og viser til følgende utvikling fra 2011 til
2012:

Omsetningen per løyve har økt
Antall ledige løyver har økt
Tilbudte timer har økt betydelig
Opptatte timer har økt noe
Turer per innbygger er relativt stabilt
Utnyttelsesgrad per tilbudte time har gått ned (økt ledigtid)
Utnyttelsesgrad per kilometer har gått ned (økt tomkjøring)
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- Antall turer per innbygger og km. kjørt med passasjer per innbygger er stabilt
- Omsetning per tilbudte time/kapasitetsutnyttelse har gått ned

5.1. Omsetning per løyve

Etaten mener økningen i omsetning per løyve tilsier at det kan være grunnlag for å øke
løyvetallet noe. De viser imidlertid til at det må tas høyde for at statistikken er basert på et
løyvetall som er betydelig lavere enn det fastsatte antall løyver, herunder at det per dags
dato er 194 ledige løyver i Oslo som vil tildeles i løpet høsten 2013 og våren 2014. Når
tildelingen av de ledige løyvene er gjennomført vil løyvetallet ha økt med mer enn 10 % i
forhold til tallene SSB har basert sine beregninger på. Bymiljøetaten viser til at det uten en
økning i den totale etterspørselen etter drosjetjenester innebærer at omsetningen per løyve
vil reduseres når de ledige løyvene er tildelt.

5.2. Kapasitetsutnyttelse og demografiske forhold

Etaten mener nedgangen i kapasitetsutnyttelse alene tilsier at løyvetallet ikke bør økes,
men tvert imot reduseres. Antall tilbudte timer viser en betydelig økning fra 2011 til 2012
og etaten legger til grunn at det fremdeles er en uutnyttet kapasitet hos eksisterende
løyvehavere.

Etaten viser til at statistikken fra SSB tyder på at det er mange løyvehavere som ikke
drifter løyvene hele eller store deler av døgnet, slik løyvesystemet legger opp til. En stadig
opphoping av drosjer på holdeplasser, samt innspill fra drosjeeiere og sjåfører, støtter opp
under tallene fra SSB som viser økt ledigtid og lavere kapasitetsutnyttelse. Dersom nye
løyvehavere utnytter drosjen i større grad enn de som leverer inn sine løyver, vil dette
innebære en økning i tilbudet til publikum.

Videre viser etaten til at tallene på reservedrosjene, som kun skal kjøre på de tider av
døgnet der behovet for drosje presumptivt er størst, tilsier at det er betydelig ledig
kapasitet som bør utnyttes før løyvetallet økes.

Etaten viser også til at innbyggertallet i Oslo øker jevnt. Det samme gjør det totale antall
turer. Etaten påpeker samtidig at antall turer per innbygger har vært relativt stabilt de siste
årene, slik at folkeveksten og økning i antall turer synes å være parallelle. Isolert sett
mener etaten at en økning i antall turer kunne gitt grunnlag for økning i antall løyver. De
mener imidlertid at økningen fanges godt opp av den eksisterende og uutnyttede
kapasiteten. Selv om det har vært økning i antall turer, har det også vært økning i ledigtid
og nedgang i kapasitetsutnyttelse. Dette mener etaten tilsier at publikums behov for drosje
må anses å være dekket.

5.3. Holdeplassituasjonen, miljø og tomkjøring

Etaten viser til at holdeplassituasjonen i Oslo sentrum har endret seg de siste årene, senest
ved avviklingen av holdeplassen i Akersgata. Etaten mener dette trolig gir seg utslag i mer
tomkjøring rundt i sentrum for å skaffe seg passasjerer.

5.4. Prisutvikling

Etaten viser til at de ikke har gått inn i prisutviklingen i næringen ettersom SSB ikke har
prisstatistikk, og fordi antall løyver i henhold til Menonrapporten fra 2011 ikke er et
hensiktsmessig virkemiddel for å påvirke prisen på drosjetjenester.

5.5. Konklusjon og anbefaling
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Etatens vurdering er på denne bakgrunn at det totale antallet drosjeløyver i Oslo er for høyt
og at antallet bør reduseres. En slik reduksjon kan etter etatens vurdering gjøres på to
måter. Det kan vurderes om antallet ordinære løyver skal reduseres. Dersom byrådet
ønsker å redusere tallet på ordinære løyver, understreker etaten at det må vurderes hvorvidt
de løyvene som per i dag er ledige kan inndras, ettersom disse allerede er utlyst. Ved
utlysningen ble det opplyst at den omfattet ledige løyver på utlysningstidspunktet og
løyver som ble ledige frem til neste behovsvurdering.

Etaten viser imidlertid til at en annen tilnærming er å redusere reserveløyvenes kjøretider.
Dette vil redusere tilbudet i drosjetjenester i perioder der tilbudet antas å være høyt.
Statistikken fra sentralene viser at reservedrosjeløyvene ikke kjører full tid, men at de
kjører relativt mye. De fastsatte maksimale kjøretidene på 74,5 timer per uke åpner for to
fulltids ansatte på disse løyvene. Videre viser statistikken at ledigtiden for reserveløyvene
er redusert noe fra 2012 til 2013 og at utnyttelsesgraden er høyere enn for de ordinære
drosjeløyvene. Etaten vurderer at kjøretidene for reservedrosjeløyvene ikke samsvarer med
hensikten om å være et supplement til de ordinære drosjeløyvene og kun settes inn ved
ekstraordinære behov.

Bymiljøetatens faglige tilråding er å opprettholde antall drosjeløyver på dagens nivå og
redusere reserveløyvenes kjøretid i samråd med drosjesentralene. Videre mener etaten at
ny behovsprøving bør utsettes til 2015. Antall ledige drosjeløyver i Oslo er per i dag høyt,
og prosessen med utlysning, ansiennitetsberegning og oppfyllelse av krav er omfattende
og tidkrevende. Samtlige ledige løyver vil ikke være i drift før tidligst våren/sommeren
2014, og etaten viser til at man ikke vil kunne se virkningen av det fastsatte antallet ved en
behovsprøving allerede neste år.

6. Byrådens vurdering

Byråden viser til at en behovsprøving av antall drosjeløyver i løyvedistriktet skal ivareta to
hensyn. Publikums drosjetilbud må dekkes samtidig som næringens inntektsgrunnlag må
være tilstrekkelig. Det må således foretas en konkret avveining mellom motstridende
hensyn; kapasitet og utnyttelse mot omsetning og levedyktighet.

Bymiljøetatens faglige fremstilling viser at omsetningen per løyve, ledigtid og tomkjøring
har økt, samtidig som antallet løyver i drift har sunket. Enkelte av forutsetningene fremstår
som motstridende. En økt omsetning per løyve burde i utgangspunktet tilsi lavere ledigtid
og tomkjøring. Når omsetningen likevel har økt kan dette forklares ved at det var færre
løyver i drift i 2012 enn forgående år og således større inntjeningsmuligheter for det
enkelte drosjeløyvet, samt en økning av sentralenes takster. Byråden er enig med etaten i
at økt omsetning per løyve kan tilsi at det er grunnlag for å øke løyvetallet. På den annen
side støtter byråden etatens vurdering om å se hen til de ledige løyvene som er på vei ut i
markedet og som vil endre forutsetningene betraktelig, herunder antakelig medføre en
redusert omsetning per løyve. I denne sammenheng understreker byrådet at det ikke vil
være aktuelt å la være å tildele disse løyvene, og således forhindre slike endrede
forutsetninger, ettersom de allerede er kunngjort i markedet som følge av behovsprøvingen
for 2012.

Samtidig er det ikke gitt at flere besatte løyver vil føre til mer ledigtid og økt tomkjøring,
snarere tvert i mot. De fremlagte tall fra SSB viser at kapasitetsutnyttelsen i 2012 er på kun
49 % per kjørte kilometer, dette til tross for at det var færre løyver i drift dette året
sammenlignet med de foregående år. Til sammenligning vises det til at det i 2012 var 1825
løyver (inkludert reserveløyver) i drift i Oslo og en utnyttelsesgrad på 49 % per kjørte
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kilometer, mens det i 2008 var 2021 løyver (inkludert reserveløyver) i drift og en
utnyttelsesgrad på 62 %.

Tallene fra SSB viser også at markedsmekanismene i drosjenæringen ski11er seg fra
normal markedsmekanisme, blant annet ved at færre løyver ikke fører til større
utnyttelsesgrad per løyve. Når omsetningen i næringen likevel øker kan dette forklares ved
at sentralene øker prisene. Det er dermed ikke slik at regulering av løyvetallet påvirker
prisen på drosjetjenester. Løyvehaverne sikrer uansett sin inntj ening gjennom regulering
av prisene. Drosjenæringens spesielle markedsmekanismer fordrer således andre
virkemidler enn øvrige næringer, og en justering av løyvetallet vil ikke nødvendigvis gi de
effekter normal markedsmekanisme skulle tilsi.

Byråden mener lavere utnyttelsesgrad, økt ledigtid og økt tomkjøring tilsier at løyvetallet i
Oslo er noe høyt. Videre vil de 194 ledige løyver som er på vei ut i markedet antas å
ytterligere forsterke dette. Det må samtidig ses hen til de innrapporterte tall for
reserveløyvene som viser at disse 219 løyvene (hvorav 192 i drift), som kjører på de tider
av døgnet hvor behovet presumptivt er størst, kun har marginalt bedre utnyttelsesgrad enn
det samlede løyvetallet. Dette tilsier at det er en betydelig ledig kapasitet i markedet som
bør utnyttes før en eventuell endring av løyvetallet. Dette kan gjøres ved å nedjustere
reserveløyvenes kjøretid betraktelig slik at de ordinære løyvene tar over store deler av
reserveløyvenes marked. En gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i drosjenæringen på kun
37 % per tilbudte time tilsier at det er tilstrekkelig med kapasitet hos de ordinære løyvene
til å dekke opp reserveløyvenes utnyttede kapasitet.

Begrunnelsen for å nedjustere reserveløyvenes kjøretid er at disse ikke anvendes etter sin
hensikt og således bidrar til å gi et misvisende bilde av kapasiteten i drosjenæringen.
Reserveløyvene var opprinnelig ment som et supp1ement til de ordinære drosjeløyvene og
skulle benyttes ved ekstraordinære behov, eksempelvis helger, høytider, stans i
kollektivtraflkken mv. De er altså ment som en mekanisme for å avhjelpe særegne
situasjoner med høy pågang. I henhold til yrkestransportforskriften § 49 andre ledd er det
sentralene som bestemmer når reservedrosjene skal benyttes. I Oslo kommune har
løyvemyndigheten i tråd med retningslinjer fra Samferdselsdepartementet gitt rammer for
hvilke tidsrom reservedrosjene kan benyttes, og sentralene kan  innenfor disse rammene
beslutte når reservedrosjene skal kjøre. Det viser seg imidlertid at sentralene i liten grad
vurderer det reelle behovet for flere drosjer på aktuelle tidspunkter, men i stedet lar
reservedrosjene kjøre fritt innefor løyvemyndighetens maksimale kjøretider.
Reserveløyvene anvendes altså ikke etter sin hensikt og behovet for reserveløyver synes
ikke å være tilsvarende dagens kjøretid på 74,5 timer i uken. Dette timeantallet gir
mulighet for å benytte reserveløyver i ordinær drift, altså i strid med intensjonen bak
ordningen. Det er også på denne bakgrunn ordningen med reserveløyver ble besluttet
avviklet av bystyret i sak 43/09, dog gjennom naturlig avgang. Byråden mener det ikke er
grunnlag for å opprettholde kjøretiden for  reserveløyvene  på 74,5 timer i uken, og foreslår
at Bymiljøetaten setter i gang en prosess for å nedjustere reserveløyvenes kjøretid til et
mer hensiktsmessig nivå. Byråden foreslår at dette gjøres i samråd med næringen. Byråden
viser herunder til byrådssak 117/08 hvor byrådet vurderte at en kjøretid på 10 timer per
uke er tilstrekkelig for at et reserveløyve skal kunne supplere de ordinære drosjene.

Ettersom det allerede er besluttet at reserveløyvene skal avvikles mener byråden det i
første omgang er riktigere å nedjustere kjøretiden for reserveløyvene fremfor å nedjustere
det ordinære løyvetallet. Dagens ordning med kjøretid på 74,5 timer i uken gir grunnlag
for ansettelse av to sjåfører på et reserveløyve og således et betydelig inntektsgrunnlag.
Videre er det per i dag flere reserveløyver enn ledige løyver i Oslo og det totale antall
drosjer på veiene til daglig vil med dette kunne reduseres noe. Reserveløyvene er også
inkludert i SSBs totale tallmateriale men kjører ikke døgnkontinuerlig. Dette tilsier at det
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er en uutnyttet kapasitet i markedet som ikke fanges opp av totaloversikten. Byråden
mener en faglig vurdering av forholdene etter en nedjustering av reserveløyvenes kjøretid
vil gi et mer reelt bilde av kapasiteten i drosjenæringen.

Byråden viser videre til at det ikke kun er antallet løyver som har betydning for drosj enes
kapasitetsutnyttelse. Sentraler, løyvehavere og sjåfører har også et ansvar for en best mulig
drosjeavvikling og produktivitet. Det er erfaringsmessig en opphopning av drosjer i Oslo
sentrum og trenden viser at drosjene velger å kjøre gatelangs i sentrumsområdene dersom
holdeplassene er fulle, fremfor å kjøre til eller stå på holdeplass utenfor sentrumskjernen.
Løyvetallet i Oslo skal være på et nivå som ivaretar drosjebehovet i hele byen, ikke bare i
sentrum, og det faktum at de fleste drosj ene velger å prioritere sentrumsområdene
medfører at påstandene om overkapasitet i Oslo sentrum kan gi et noe misvisende bilde av
realiteten. Byråden viser for øvrig til at Bymiljøetaten har fått i oppdrag å se på
mulighetene for etablering og utbedring av drosjeholdeplasser i Oslo sentrum.

Løyvehaverne anfører at inntjeningsmulighetene i næringen har sunket og at løyvetallet
derfor må nedjusteres, herunder særlig ved å la være å dele ut de ledige løyvene. Byråden
understreker imidlertid at statistikken viser at både total omsetning og omsetning per løyve
har økt fra 2011 til 2012. Samtidig har ledigtid og tomkjøring økt. Byråden påpeker
samtidig at antall ledige løyver har vært unormalt høyt i samme periode, noe som
innebærer at det har vært færre løyver i drift og større inntjeningsmuligheter for det
enkelte løyvet. At tildelingen av de per i dag ledige løyvene vil kunne resultere i en
nedgang i omsetning er således ikke et argument som med tilstrekkelig tyngde taler for en
nedjustering av løyvetallet. Det må som nevnt foretas en avveining mellom en tilstrekkelig
drosjedekning for publikum og driftsmulighetene for næringen. Løyvetallet i Oslo har i en
periode vært lavere enn normalt fordi ledige løyver i en periode ikke ble tildelt på nytt. At
disse nå deles ut igjen tilsier ikke at næringens driftsmuligheter forsvinner. Løyvetallet har
vært 1780 siden 2003 og antallet reserveløyver har samtidig vært høyere enn det er i dag.
Byråden kan vanskelig se at næringens inntjeningsmuligheter vesentlig forverres ved en
opprettholdelse av dagens løyvetall, samtidig med en nedjustering av reserveløyvenes
kjøretid og tildeling av de ledige løyvene. En eventuell nedgang i omsetning vil i så tilfelle
være en konsekvens av at inntjeningen i næringen har vært unormalt høy de siste årene.
Drosjenæringen er ikke mer beskyttet enn andre næringer for endringer i markedet.
Næringen viser blant annet til økt konkurranse fra kollektivtrafikken, men byråden
understreker at det er opp til næringen selv å tilpasse seg et endret marked. Det kan for
eksempel tenkes at sentraler markedsfører seg med lavere priser, bedre kvalitet mv. for på
denne måten å vinne tilbake markedsandeler. Dette er imidlertid så langt ikke tilfellet i
drosjenæringen i Oslo.

Byråden foreslår etter dette at dagens løyvetall på 1780 løyver opprettholdes samtidig som
Bymiljøetaten igangsetter en prosess med å nedjustere reserveløyvenes kjøretid til et mer
hensiktsmessig nivå. Byråden mener denne løsningen tilstrekkelig ivaretar publikums
behov for drosje samtidig som inntektsgrunnlaget for næringen består.

Byråden støtter også etatens anbefaling om å utsette neste behovsprøving til 2015.
Prosessen med tildeling av de ledige løyvene er såpass tidkrevende at effekten av disse
ikke vil være realisert innen høsten 2014, og hensikten med behovsprøving vil således ikke
være til stede.

Lover og regelverk, tidligere vedtak
Byrådssak 1148/00 — Utvidelse av antallet drosjeløyver i Oslo
Byrådssak 1085/03 — Søknader om utvidelse av antallet drosjeløyver i Oslo
Byrådssak 117/08 — Drosjenæringen og Oslo kommune som løyvemyndighet
Bystyrets vedtak 43/09 — Drosjenæringen og Oslo kommune som løyvemyndighet
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Byrådssak 214/12 — Drosjenæringen og Oslo kommune som løyvemyndighet — forslag til
drosjeforskrift for Oslo kommune
Byrådssak 1073/12 — behovsprøving av antall drosjeløyver i Oslo kommune 2012

økonomiske og administrative konsekvenser
Saken har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Oslo kommune.

Vedtakskompetanse
I bystyrets vedtak 43/09 delegerte bystyret all myndighet som tilligger fylkeskommunen
etter lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy av 21. juni 2002 nr. 45 med
forskrifter tilbyrådet.

I byrådssak 1130/09 videredelegerte byrådet sin fullmakt, med unntak av myndighet til å
fastsette antall løyver i Oslo kommune jf. yrkestransportforskriften § 37 og myndigheten
til å bestemme at det skal opprettes drosjesentraler jf. yrkestransportloven § 9 tredje ledd,
til byråden for samferdsel, miljø og næring.

I byrådssak 1028/10 ble kommunens utøvelse av næringspolitikk, herunder
myndighetsutøvelsen etter yrkestransportloven, lagt til byråden for næring og eierskap. I
byrådssak 1088.1/11 ble fullmakten etter yrkestransportloven med tilhørende forskrifter
overført fra byråden for næring og eierskap til byråden for miljø og samferdsel.

I byrådens sak 5/12 videredelegerte byråden for miljø og samferdsel sin fullmakt til
Bymiljøetaten.

Byråden for miFø o samferdsel innstiller til b rådet å fatte føl ende vedtak:

I henhold til den årlige behovsprøvingen av antall drosjeløyver i Oslo kommune
beslutter byrådet å opprettholde dagens antall ordinære drosjeløyver på 1780 stk.

Neste behovsprøving av antall drosjeløyver utsettes til 2015.

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, den
0 5 DES 2013

I.
Guri Melby

B rådet tiltrådte innstillin en fra b råden for mil'ø o samferdsel.
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Vedlegg tilgjengelig på Internett: Faglig innspill fra Bymiljøetaten
Høringssvar fra ByTaxi
Høringssvar fra Akershus
Fylkeskommune
Høringssvar fra Oslo Universitetssykehus
— Pasientreiser
Felles brev fra 185 løyvehavere
Brev fra enkeltløyehavere

Vedlegg ikke tilgjengelig på Internett: Ingen
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