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Sammendrag og konklusjoner 
Resymé 

Drosjemarkedet er regulert av myndighetene ved at antall drosjeløyver bestemmes av 
fylkeskommunen. I Oslo og i andre tett befolkede regioner settes imidlertid prisene av 
drosjesentralene. I Oslo er det seks sentraler. Oslo Taxi er klart størst og dominerer 
markedet, spesielt i markedene for oppringte turer og faste avtaler. De siste årene har 
antall drosjeløyver blitt redusert gjennom gradvis nedtrapping av reserveløyver. 
Samtidig har den underliggende etterspørselen etter alt å dømme økt vesentlig. Dette, 
kombinert med et behov for å styrke konkurransen mellom drosjesentralene, tilsier at 
tallet på løyver økes. Vi anbefaler at antall drosjeløyver i framtiden økes i takt med en 
handlingsregel basert på indikatorer for etterspørselsutviklingen. Neste år er det rom 
for en vesentlig økning i antall løyver for å ta igjen de siste års etterslep. Det er også 
rom for å tillate innovative nye sentraler.  

Bakgrunn 
De senere årene er reguleringen av drosjenæringen i Norge liberalisert. Det er et drøyt 
tiår siden prisreguleringen i Oslo og andre storbyområder ble avviklet, men ordningen 
med løyver gjelder fortsatt. De statlige konkurransemyndighetene ønsker å stimulere 
konkurransen i drosjemarkedet, blant annet ved at fylkeskommunen gjennom løyve-
tildelingen bidrar til å fremme konkurransen mellom sentralene. Oslo kommune 
bestemmer samlet antall drosjeløyver og fordeler disse på ulike drosjesentraler. 

Problemstilling 

Oslo kommune har bedt om en ekstern vurdering av følgende tre problem-
stillinger:  

• Hvor mange drosjeløyver og hvor stor drosjekapasitet bør det være for at 
publikum skal ha et tilfredsstillende og konkurranseutsatt drosjetilbud? 

• Hvor mange sentraler er det i utgangspunktet behov for i Oslo, og hvor 
mange løyver må være tilknyttet en sentral for at sentralen skal kunne være 
konkurransedyktig overfor løyvehavere og publikum? 

• Hvor bør et ”tak” (i prosent av totalt løyvetall i kommunen) på en sentrals 
størrelse ligge for å sikre tilstrekkelig og god konkurranse i drosjenæringen 
i Oslo? 

Anbefalinger 
Det er etter Econ Pöyry sin vurdering behov for å øke konkurransen mellom drosje-
sentralene i Oslo. Oslo kommune kan gjennomføre ulike tiltak for å oppnå dette, blant 
annet gjennom tildelingen av drosjeløyver. Nedenfor gir vi våre anbefalinger om 
løyvetildelingen.  

• Handlingsregel. Det etableres en handlingsregel for antall nye løyver basert på 
utviklingen i faktorer som driver etterspørselen etter drosjer. Handlingsregelen 
anvendes fra neste år. 
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• Ta igjen etterslep. I 2010 tildeles dessuten ekstra løyver som delvis kompenserer 
for den antatt udekkede økte etterspørselen etter drosjer som har bygd seg opp de 
siste årene.  

• 300 løyver. Vi foreslår med bakgrunn i de to forannevnte faktorene at det tildeles 
300 nye løyver i 2010. 

• Løyver til andre sentraler enn Oslo Taxi. For å sikre sterkere priskonkurranse 
mellom sentralene bør nye løyver primært forbeholdes andre sentraler enn Oslo 
Taxi. Løyvene bør tildeles forholdsmessig ut fra hvor mange løyver de ulike 
sentralene utenom Oslo Taxi har i året før løyvetildelingen.  

• Tak på løyvetall. Det bør fastsettes et øvre tak på Oslo Taxis andel av samlede 
løyver. Vi anbefaler at taket setter til 50 prosent. Taket bør anses som et langsiktig 
måltall. 

• Ny sentral. De nye løyvene gir også mulighet til å åpne for mer innovasjon i 
drosjetilbudet gjennom å tillate nye innovative sentraler. Vi foreslår at det åpnes 
for å etablere en ny sentral. 

• Andre krav til å inneha løyve. For å stimulere konkurransen mellom sentralene, 
bør myndighetene ikke regulere de enkelte sentralenes driftskonsept, gitt at de 
tilfredsstiller alminnelige godkjenningsregler. For å styrke konkurransen anbefaler 
vi at det åpnes for at også juridiske enheter kan inneha løyver, for eksempel i 
form av drosjeselskaper (AS) som er tilsluttet en sentral, eller at sentraler selv kan 
få tildelt drosjeløyver.  

Våre anbefalinger er basert på vurderinger av kapasitet, tilbud, etterspørsel, priser og 
konkurranseforhold i drosjemarkedet i Oslo de senere årene. Avsnittene nedenfor 
oppsummerer de viktigste elementene i denne vurderingen.  

Drosjemarkedet i Oslo – et regulert marked 
Drosjemarkedet er sterkt regulert. Kun drosjer med tillatelse (løyve) får operere i 
markedet. Et løyve er personlig, men må være knyttet til en drosjesentral. Et løyve kan 
brukes 24 timer i døgnet og løyvehavere kan ansette én eller flere sjåfører for å få 
utnyttet løyvet mest mulig. Drosjesentralene finansieres med avgifter fra løyvene. 
Antall løyver er regulert og deles ut av regionale samferdselsmyndigheter. I Oslos 
tilfelle er dette Oslo Kommune. Drosjesentralene i Oslo og Akershus deler kjøredistrikt, 
dvs. de kan ta oppdrag i hverandres fylker.  

I tillegg til ordinære løyver har det i Oslo blitt delt ut reserveløyver som er ment å dekke 
topper i etterspørselen. I økende grad blir reserveløyvene benyttet på lignende måte som 
ordinære løyver. Ordningen med reserveløyver er vedtatt avviklet og er blitt trappet 
gradvis ned siden 2004. I realiteten har nedtrappingen av reserveløyver betydd en 
gradvis reduksjon i Oslos drosjetilbud. 

Det er i dag seks drosjesentraler i Oslo med til sammen 2109 løyver (1780 ordinære 
løyver og 329 r4eserveløyver). Oslo Taxi er klart største sentral med 67 prosent av 
samlet antall løyver (63 prosent av de ordinære løyvene). Nest størst er Norges Taxi 
med 15 prosent av samlet antall løyver (16 prosent av de ordinære).  
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Fire markedssegmenter 
Drosjemarkedet i Oslo kan deles opp i fire markedssegmenter; langsiktige avtaler med 
faste oppdrag, oppringte enkeltreiser, enkeltreiser fra holdeplass eller praiet på gata 
(spotmarked) og særskilt definerte ruter (i praksis tur/retur Oslo – Gardermoen).  

I markedet for oppringte enkeltreiser og langsiktige avtaler er Oslo Taxi helt dominer-
ende aktør og mer dominerende enn andelen løyver skulle tilsi. Årsaken er bl.a. at det er 
stordriftsfordeler i drosjedrift på sentralnivå. Sentraler med mange drosjer har større 
evne til å utvikle effektive løsninger og store sentraler kan i større grad en mindre gi 
publikum trygghet for at det er tilgjengelige biler i nærheten når kunden ringer etter 
drosje. De mindre sentralene konkurrerer derfor primært med hverandre om enkeltreiser 
fra holdeplass eller praiing på gateplan. 

Svak priskonkurranse og sterk vekst i drosjetaksene  
Prisene (drosjetakstene) for ordinære turer settes av sentralene, mens prisene på faste 
oppdrag avtales individuelt i hver avtale. Det er ingen prisregulering. Takststrukturen er 
lite gjennomsiktig. Det, sammen med at mange reiser betales av arbeidsgiver, gjør at 
pris vanligvis ikke er utslagsgivende for de reisendes valg av drosjesentral. Unntaket er 
i markedet for faste avtaler, som er basert på forhandlinger mellom storkunde og 
drosjesentral. Selv om pris neppe er viktig for valg av drosjesentral når enkeltreiser 
bestilles, vil likevel kostnadene ved å ta en drosje over tid påvirke den samlede bruken 
av drosje som transportmiddel. 

Data for utviklingen i drosjetakster/priser de siste årene er vanskelig tilgjengelig, men 
de data som finnes tyder på at prisene de siste årene har økt vesentlig mer enn den 
gjennomsnittlige prisstigningen.  

Som dominerende aktør er det bare Oslo Taxi som har insentiv til å sette priser på et 
nivå som tar hensyn til at prisene også påvirker den samlede etterspørselen etter 
drosjeturer. Logisk sett vil Oslo Taxi sette en pris som reflekterer en avveiing av at 
høyere takster gir økte inntekter til drosjeeierne, men samtidig redusere etterspørselen 
etter drosjetjenester. Den logiske konklusjon av en slik avveiing blir at Oslo Taxi setter 
prisen høyere en de ville gjort i en situasjon med sterk konkurranse blant mange 
likeverdige drosjesentraler. Det rasjonelle og mest inntektsgivende valget for en 
dominerende tilbyder er å sette prisen så høyt at drosjene må regne med en del ledig tid 
mellom turene.  

De mindre aktørene vil ha incentiv til å sette sine priser nær Oslo Taxi’s priser. Våre 
intervjuer tyder på at de mindre aktørene setter sine priser noe over Oslo Taxis priser. 
Motivasjonen er dels å maksimere egen inntekt, dels å bruke høye takster for å være 
attraktive for løyvehavere som ønsker å skifte sentral. Det er viktig for mindre sentraler 
å lokke løyvehavere til seg, for å få volum nok til å utnytte stordriftsfordeler i driften av 
sentralen.  

Ledige drosjer men likevel behov for økt kapasitet  
Den enkelte drosjeeier forholder seg til sentralens priser (takster) som gitte priser og 
dermed et signal om potensielle inntektsmuligheter. Fordi prisene i utgangspunktet er 
satt høyere enn hva som ville vært tilfelle i et marked preget av sterk konkurranse, vil 
drosjeeierne tilby flere tilgjengelige timer enn det etterspørres til disse prisene. Det er 
trolig grunnen til at andelen ledige timer blant drosjene er relativt høy. Med sterkere 
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konkurranse og lavere priser på drosjetransport, ville kundenes etterspørsel vært større 
enn i dag. For den enkelte drosjeeier ser det ut til at det er for få kunder i forhold til det 
samlede tilbudet, mens dette i realiteten er en konsekvens av at prisen er satt høyere enn 
hva den ville vært i et konkurransepreget marked.  

Fallende kapasitet de senere årene…  
De senere årene har antall ordinære løyver holdt seg konstant, mens det har vært en 
nedgang i antall reserveløyver. Reduksjonen i løyvetall i form av færre reserveløyver 
behøver ikke å ha gitt gi lavere drosjetilbud hvis utnyttelsen av drosjeløyvene øker. 
Data fra Oslo Taxi over utnyttelsen av reserveløyvene tyder likevel på at det samlede 
tilbudet av tilgjengelige drosjetimer i Oslo har gått klart og systematisk ned fra 2005.  

…og økt underliggende etterspørsel 
I samme periode har det vært klar vekst i faktorer som øker etterspørselen etter drosje-
turer. Oslo har i perioden 2005 – 2008 fått 30.638 flere innbyggere, 35.241 flere 
sysselsatte, og privat konsum per innbygger har økt med 8,5 prosent. Alt annet likt vil 
økt inntekt og påfølgende konsum også øke innbyggernes ønsker om å bruke drosje. 

Samlet tilsier den økede etterspørselen at det er rom for flere løyver. De siste års 
betydelige økning i prisene på drosjeturer er trolig en sentral forklaring på at bruken av 
drosjer likevel ikke har gått opp.  

Diagnose – tiltak for mer konkurranse 
Det synes å være liten tvil om at drosjemarkedet i Oslo må karakteriseres ved svak 
konkurranse i flere markedssegmenter og av høye priser. Løyvetildelingen er ett av flere 
sett med virkemidler som kommunen kan benytte for å påvirke markedet. Vi anbefaler 
en kraftig økning i samlet tildeling av løyver samtidig med at man i løyvetildelingen 
søker å tilgodese de mindre sentralene. Hovedformålet er å bidra til sterkere konkur-
ranse mellom sentralene. Et hovedmål er å redusere prisene, men mer konkurranse vil 
dessuten kunne bidra til å utvikle kvalitative sider ved drosjetilbudet.  
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1 Bakgrunn 
De senere årene er reguleringen av drosjenæringen i Norge liberalisert. Det er et drøyt 
tiår siden prisreguleringen i Oslo og andre storbyområder ble avviklet, men ordningen 
med løyver gjelder fortsatt. De statlige konkurransemyndighetene ønsker å stimulere 
konkurransen i drosjemarkedet, blant annet ved at fylkeskommunen gjennom løyve-
tildelingen bidrar til å fremme konkurransen mellom sentralene. Tilsynet har dessuten 
bedt fylkeskommunene om å legge til rette for at det etableres flere konkurransedyktige 
sentraler, at fylkeskommunene vurderer hvor mange løyver som skal tildeles den 
enkelte sentral, samt at det gis adgang til at løyvehaverne kan velge sentral for å 
stimulere til at sentralene konkurrerer om å tiltrekke seg løyvehavere.1 

I Oslo er det nå 6 drosjesentraler som konkurrerer om kundene, med Oslo Taxi som 
dominerende aktør. Oslo kommune vurderer antall drosjeløyver og fordelingen av disse 
på de ulike drosjesentralene. For å stimulere konkurransen i drosjemarkedet, gjennom-
førte Oslo kommune i perioden 2003 til våren 2009 et prøveprosjekt med omfordeling 
av løyver som ble ledige fra Oslo Taxi til mindre sentraler.  

Kommunen ba sommeren 2009 om en ekstern vurdering av ulike spørsmål knyttet til 
regulering av antall drosjeløyver og fordeling av disse på drosjesentraler. Etter en 
anbudskonkurranse ble Econ Pöyry valgt til å gjennomføre denne eksterne 
evalueringen.  

1.1 Problemstilling 
Konkurransegrunnlaget spesifiserer tre konkrete og overordnede problemstillinger:  

 Hvor mange drosjeløyver og hvor stor drosjekapasitet bør det være for at 
publikum skal ha et tilfredsstillende og konkurranseutsatt drosjetilbud? 

 Hvor mange sentraler er det i utgangspunktet behov for i Oslo, og hvor mange 
løyver må være tilknyttet en sentral for at sentralen skal kunne være 
konkurransedyktig overfor løyvehavere og publikum? 

 Hvor bør et ”tak” (i prosent av totalt løyvetall i kommunen) på en sentrals 
størrelse ligge for å sikre tilstrekkelig og god konkurranse i drosjenæringen i 
Oslo? 

Denne rapporten er et svar på ovennevnte problemstillinger. Vi tar i svaret utgangspunkt 
i at løyvesystemet er et reelt system som både skal gi nok løyver til å dekke publikums 
etterspørsel etter drosjeturer, og at systemet skal gi en forutsigbarhet for løyvehaverne. I 
praksis innebærer løyvesystemet at størrelsen på markedet og mulighetene for 
konkurranse blir begrenset.  

                                                 
1  Brev fra Konkurransetilsynet til fylkeskommunene av 27/1-2007.  
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1.2 Metode 
Vi har benyttet en tredelt metode i vårt arbeid; dybdeintervjuer med representanter fra 
ulike deler av markedet, en litteraturstudie og analyse av data og statistikk.  

I våre dybdeintervjuer har vi intervjuet representanter fra følgende organisasjoner og 
institusjoner: 

 Alle seks drosjesentraler i Oslo 

 Asker og Bærum Taxi  

 Norges Taxiforbund  

 Ansvarlige for TT-kjøring og skolekjøring i Oslo Kommune  

 Ansvarlig for drosjer i Akershus Fylkeskommune 

 Konkurransetilsynet  

Skriftlig materiale som er benyttet framgår av referanselisten. I vår kvantitative analyse 
av drosjemarkedet har vi benyttet data fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og fra drosje-
sentralene. Flere drosjesentraler har imidlertid ikke hatt kapasitet til å levere nødvendige 
data. I hovedsak har vi derfor benyttet data fra Oslo Taxi for å forstå utviklingen i kjøre-
mønstre og tilgjengelige drosjetimer. Vi takker Oslo Taxi for stor velvilje i å framskaffe 
data  
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2 Drosjemarkedet i Oslo – kommunen bestemmer 
løyvene, sentralene bestemmer prisene  

I dette kapitlet gir vi en oversikt over hvordan drosje markedet er organisert og regulert. 
Vi starter med en kort beskrivelse av selve drosjetjenesten.  

2.1 Hva karakteriserer en drosjetjeneste? 
I analyser av konkurranseforhold er det sentralt å avgrense hva som er det relevante 
markedet. Vi gjør i det følgende vurderinger av karakteristika ved drosjetjenester i 
forhold til øvrig transporttilbud. Vi drøfter hvorvidt drosjemarkedet kan betraktes som 
ett marked, eller om det relevante markedet i denne analysen også bør omfatte (deler av) 
kollektivtilbudet, fordi drosje og kollektivtransport eventuelt konkurrerer om den 
samme etterspørselen. 

Konkurransetilsynet har beskrevet drosjetransport som  

”…persontransport fra ett punkt til ett annet. Det som skiller det fra andre 
former for persontransport, herunder kollektivtransport, er at drosjetransport er 
et mer skreddersydd og fleksibelt transportilbud, som i større utstrekning kan 
tilpasses kundens spesifikke transportbehov.”2  

Drosjeturer kan kjøpes ved praiing på gaten eller fra holdeplass, ved bestilling på 
telefon eller gjennom avtaler/kontrakter om faste kjøreoppdrag og ruter som for 
eksempel ved skolekjøring.  

Drosjeproduktet er med andre ord et mer tilpasset og finvevd transportprodukt enn 
andre transportformer. Kollektivtransport er for eksempel et mer generelt produkt som 
er tilpasset en mengde mennesker som reiser samtidig og på samme (hoved)strekning, 
og ikke enkeltpersoner. Service- og kvalitetsnivået ved drosjetransport er høyere enn 
andre persontransportformer og er dermed også dyrere å produsere og bruke. 
Konkurransetilsynet vurderer derfor ikke drosjetransport som et substitutt til andre 
tjenester, men primært som et tillegg. Slik sett ser Konkurransetilsynet på drosje-
markedet som et eget marked. Tilsynet påpeker likevel at i kontraktsbaserte oppdrag 
kan turvogntransportører være reelle konkurrenter til drosjetransportører. Dette sam-
svarer også med våre funn fra intervjuene.  

Kollektivtransport og drosjer kan potensielt også fungere som substitutter til hverandre i 
andre segmenter av markedet. Dersom kollektivtilbudet blir mer finvevd og kan 
transportere passasjerene like raskt som drosjer, blir konkurranseflatene mellom de 
ulike transportformene flere og større. Et eksempel på dette er flytoget som kan 
konkurrere med drosjer ved at det er hurtigere og mer lettvint enn drosjetransport til 
Gardermoen fra store deler av Oslo. På denne strekningen kan drosjeturer og flytogturer 
sies å være substitutter.  

På samme måte kan kollektivtransport være i tettere konkurranse med drosjer på enkelte 
tider av døgnet, for eksempel på nattestid når etterspørselen etter drosjer er høy. En 

                                                 
2  Konkurransetilsynet (2005) ”Maksimalpriser for drosje i Nedre Buskerud løyvedistrikt” Vedtak V2004-31. 
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lønnsomhetsanalyse av nattbuss i Stavanger (Gundersen, Humborstad og Kayser 2009) 
fant at drosjer og nattbuss var i tilstrekkelig konkurranse til å inkludere drosjer i det 
relevante markedet til nattbusser. 

De siste årene har kollektivtransporten i Oslo blitt utvidet både ved hyppigere avganger, 
lavere priser og forbedringer av ruter. Selv om det kan være reell konkurranse mellom 
drosje og kollektivtransport for visse transportbehov, anser vi at disse konkurranse-
flatene er små sett i forhold til størrelsen på drosjemarkedet. De fleste drosjebestillinger 
forutsetter en punkt-til-punkt transport som annen kollektivtransport ikke leverer. 
Samlet sett anser vi derfor drosjetransport og kollektivtransport å være separate 
markeder også i Oslo. 

2.2 Drosjetilbudet i Oslo: Seks sentraler og 2.109 løyver 
Det er i dag seks drosjesentraler i Oslo, og disse har til sammen 1.780 ordinære løyver 
og 329 reserveløyver. Samlet er det 2.109 løyver. Av disse er 126 for tiden ledige.3 

Boks 2.1  Begrepsavklaringer 

 

Figur 2.2 viser hvordan løyvene er fordelt mellom sentralene. Oslo Taxi er klart størst 
med 67 prosent av samlet antall løyver tilknyttet sentralen (63 prosent av de ordinære 
løyvene). Nest størst er Norges Taxi med 15 prosent av samlet antall løyver (16 prosent 
av de ordinære). Den største sentralen har altså en noe større andel av reserveløyvene 
enn av de ordinære løyvene. 

                                                 
3  Bystyret har fastsatt et maksbeløp på 1.780 ordinære løyver. Av maksbeløpet er det ofte en del ledige løyver som 

har blitt levert inn av ulike grunner og som er ledige inntil ny utdeling. Høsten 2009 er dette antallet 126. 

Drosjeløyver/løyver gir løyvehavere rett og plikt til å kjøre drosje i Oslo og Akershus. Et 
løyve er personlig og er knyttet opp til løyvehavers enkeltpersonsforetak. I prinsippet er et 
løyve knyttet opp til en drosjebil og en person, men et løyve kan brukes 24 timer i døgnet og 
løyvehavere kan ansette en sjåfør eller flere for å få utnyttet løyvet mest mulig. 

Reserveløyver er ment til å være et supplement til de ordinære drosjeløyvene og skal kun 
benyttes ved ekstraordinære behov som for eksempel i helger, i høytider eller lignende 
perioder med stor etterspørsel drosjer.  

Drosjesentraler: Et drosjeløyve må være tilknyttet en drosjesentral. Sentralene bistår 
løyvehaverne med ulik type service som forsikring, taksameterdrift og innrapporteringer. De 
kan også fordele oppdrag som oppringingsturer og faste turer. Sentralene finansieres med 
avgifter fra løyvene. Avgiftene avhenger ikke av hvor mange turer eller hvor god inntjening 
bilene har. 

Antall løyver er regulert og deles ut av regionale samferdselsmyndigheter. I Oslos 
tilfelle er dette Oslo Kommune. 



- Econ Pöyry - 
Drosjenæringen i Oslo – behov for flere løyver 

 9 

Figur 2.2  Fordeling av løyver (ordinære løyver og reserveløyver) i Oslo 
september 2009 

Oslo Taxi: 
66 %

Norges Taxi:
15 %

Christiania Taxi: 
8 %

City Taxi: 
6 %

Taxi 2: 
3 %

By Taxi: 
2 %

 
Kilde:  Oslo Kommune (29.09.2009) 

Tabell 2.1 viser fordelingen av løyvene mer detaljert.  

Tabell 2.1 Fordeling av løyver mellom sentralene i antall og prosent, september 2009  

  Ordinære 
løyver 

Reserveløyver Totalt Ledige 
Løyver 

Prosent 
ordinære 

Prosent 
totalt 

Oslo Taxi 1128 288 1416 41 63 % 67 % 
Norges 
Taxi 

287 25 312 19 16 % 15 % 

Christiania 
Taxi 

151 11 162 21 8 % 8 % 

City Taxi 122 5 127 20 7 % 6 % 
Taxi 2 57  57 18 3 % 3 % 
By Taxi 35  35 7 2 % 2 % 
Totalt 1780 329 2109 126 100 % 100 % 
Kilde: Oslo kommune (29.09.2009) 

2.3 Drosjetilbudet i Akershus 
Fordi drosjene i Oslo og Akershus har samme kjøreområde, vil drosjetilbudet i Oslo 
også være påvirket av tilbudet i Akershus. Når det er lite å gjøre i ett kjøreområde kan 
bilene i det ene området kjøre til det andre for oppdrag der. 
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Tabell 2.2 Løyver i Akershus, antall og prosent, 2009. 

Drosjesentral 
Ordinære  

drosjeløyver 
Reserve  

drosjeløyver Totalt Prosent 
Asker og Bærum Taxi AS 246 71 317 43 % 
Ny sentral (Aske/Bærum) 20  20 3 % 
Ski Taxi AS 24 4 28 4 % 
Follo Taxi AS 44 9 53 7 % 
Nedre Romerike Taxi AS 122 39 161 22 % 
Ny sentral (Nedre Romerike) 20  20 3 % 
Øvre Romerike Taxi AS 82 23 105 14 % 
Aurskog-Høland og Sørum Taxi AS 16 11 27 4 % 
Totalt Akershus 574 157 731 100 % 
Kilde:  Akershus Fylkeskommune 

I analysen av konkurranseforhold i Oslo, er det således relevant å se på i hvilken grad 
Akershus-drosjer kjører mer i Oslo enn omvendt. Dessverre mangler det tall som kan si 
oss noe om dette. Intervjuene tyder imidlertid på at det ikke er noen spesiell skjev 
fordeling. Det kan argumenteres for at det genereres om lag like mange turer fra 
Akershus-kommuner til Oslo som fra Oslo til Akershus. Mennesker som reiser den ene 
veien skal som regel tilbake. Den relative betydningen av Oslomarkedet for Akershus-
drosjene er imidlertid større enn den relative betydningen av Akershusmarkedet for 
Oslodrosjene. Det innebærer at beslutninger i Oslo får større betydning for det totale 
markedet enn beslutningene i Akershus.  

I vår analyse har vi lagt til grunn at det ikke er betydelig ubalanse i drosjeturer ut og inn 
av Oslo. 

2.4 Etterspørselen: Firedeling av drosjemarkedet 
I sin analyse av drosjemarkedet i Nedre Buskerud delte Konkurransetilsynet drosje-
markedet i to markedssegmenter; langsiktige avtaler med faste oppdrag og enkeltreiser. 
Markedene var ikke avgrensede markeder, men var kjennetegnet av ulik konkurranse-
intensitet. Etter samtaler med sentralene i Oslo i dette prosjektet, er det vår konklusjon 
at markedet for enkeltreiser i Oslo igjen kan deles i tre markedssegmenter; hhv. 
oppringing, spotmarkedet og definerte ruter (bestemte strekninger som trafikkeres av en 
større mengde personer, for eksempel kjøring til og fra Gardermoen). Figur 2.3 
illustrerer de ulike segmentene i drosjemarkedet.  
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Figur 2.3  Drosjemarkedet består av fire delmarkedet 

 

Enkeltreiser

Langsiktige 
avtaler

Spotmarkedet Oppringing

Skreddersydd og fleksibel punkt-til-punkt persontransport

Definerte 
ruter 

  

Langsiktige avtaler 
Langsiktige avtaler inngås mellom store brukere av drosjetjenester og en drosjesentral. 
Typiske store brukere av drosjetjenester er større bedrifter og offentlige aktører 
(spesialisthelsetjenesten, kommuner på vegne av ulike brukergrupper o.a.). Avtalene 
inngås for lengre perioder av gangen. Avtalene kan angi tidspunkt for kjøring (for 
eksempel ved skolekjøring), men det kan også være generelle avtaler med sentralene om 
kjøring for en stor kunde mot prisreduksjon.  

Spotmarkedet 
Spotmarkedet defineres av drosjesentralene til hovedsakelig å være transport i Oslo 
sentrum (typisk innenfor ring 3) og ut av sentrum. Oppdragene oppstår primært fra 
praiing på gaten og fra holdeplasser. Ved praiing er det i stor grad tilfeldig hvilken 
sentral den valgte drosjen tilhører. I Oslo sentrum er tilbudet av drosjer såpass stort at 
det ofte er raskere å gå til nærmeste holdeplass eller å praie en bil på gaten enn å ringe 
til en sentral og bestille drosje. 

Oppringing 
Oppringing og forhåndsbestilling av drosje skjer hovedsakelig fra steder utenfor 
sentrum. I motsetning til praiing velger kunden hvilken sentral han eller hun vil 
kontakte. For kunden er tiden det tar før drosjen kommer svært viktig.  

Definerte ruter 

Definerte ruter er bestemte strekninger som trafikkeres av en større mengde personer. I 
Oslo i dag består definerte ruter hovedsakelig av kjøring til/fra Gardermoen. Definerte 
ruter kan ses på som et eget markedssegment, fordi drosjetilbudet her som nevnt foran 
har en tydeligere konkurranseflate mot øvrige transporttilbud. 
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2.5 Regulering av drosjemarkedet  
Utviklingen i drosjemarkedet er i stor grad påvirket av reguleringer. Nedenfor redegjør 
vi for de viktigste reguleringene.  

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for reguleringen av drosje-
markedet, gjennom lovansvaret for Lov om yrkestransport av 21. juni 2002 nr. 45 og 
tilhørende forskrifter. Loven hjemler at det skal være en løyveordning, og at det er 
fylkeskommunen som forvalter løyveordningen gjennom fastsetting av antall løyver, 
løyvevilkår og løyveområde. I tillegg til å ha ansvaret for løyveordningen fastsetter 
fylkeskommunen en såkalt sone for nærtrafikk for drosjekjøring. Denne sonen kan 
enten være geografisk avgrenset eller bli fastsatt som en turlengdeavhengig sone. 

I dag fastsetter de fylkeskommunale samferdselsmyndighetene hvilke grenser som skal 
gjelde for det geografiske området hver enkelt drosjesentral skal operere i. Grensene 
skal godkjennes av Samferdselsdepartementet. Tidligere var løyvedistriktene sammen-
fallende med kommunene, men fordi man har sett fordelene ved å utvide de geografiske 
grensene er det blitt stadig vanligere at løyvegrensene følger fylkesgrensen.  

Normalt kreves at løyvehaverne skal være tilsluttet en drosjesentral. I områder av landet 
der kjøregrunnlaget for drosjer er så lite at det ikke er grunnlag for å danne en 
drosjesentral, gis imidlertid såkalt bopelsløyve til drosjeeierne. 

I tillegg er det hjemmel for regulering av maksimalpriser på drosjeturer. Det er 
Konkurransetilsynet som innehar myndigheten til å regulere prisen, jfr. nedenfor. I Oslo 
er det ikke regulering av prisene på drosjetjenester.  

2.5.1 Løyveordningen er i praksis en begrensning av tilbudet 
I utgangspunktet er det fri etablering i de fleste markeder i Norge. En konsekvens av fri 
etablering er at nye tilbydere går inn i markedet når lønnsomheten i markedet vurderes 
til å være tilstrekkelig høy, altså når prisene er høyere enn tilbydernes kostnader. Etter 
hvert som flere tilbydere kommer inn, øker konkurransen mellom aktørene slik at 
prisene presses ned mot tilbydernes kostnader, og lønnsomheten synker til et ”normalt” 
nivå. Drosjemarkedet skiller seg imidlertid fra mange andre markeder, både ved at 
myndighetene begrenser tilbudet i markedet og ved at prisene kan reguleres. 

Reguleringene har vært sett som nødvendige for å sikre et godt tilbud til alle tider på 
døgnet og i hele landet. De som har løyve for å kjøre drosje har både en rett til å kjøre 
drosje og en driveplikt for å sikre at løyvet faktisk blir brukt, også i perioder når det 
isolert sett ikke er privatøkonomisk lønnsomt å tilby drosjekjøring. Til gjengjeld 
begrenser myndighetene nyetableringer i markedet gjennom ordningen med behovs-
prøving av nye løyver. Behovsprøvingen kan sees på som en kompensasjon for de 
økonomiske ulempene som driveplikten medfører. 

I prinsippet er altså både antall drosjeløyver, pris, kjøretid og kjøreområde regulert, selv 
om det er lokale fritak. I de følgende går vi nærmere inn på: 

 behovsprøvingen, som regulerer antallet drosjer i et gitt område 

 maksimalprisen, som skal sikre at prisen på tjenestene ikke blir for høy 
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2.5.2 Behovsprøving for å begrense antall løyver 
Konsesjonskravet for å utøve drosjetransport ble innført første gang med samferdsels-
loven i 1947. Begrunnelsen for konsesjonssystemet var hovedsakelig at oppbyggingen 
av Norge etter den 2. verdenskrig krevde en effektiv utnyttelse av alle tilgjengelige 
transportmidler. Lovgiver mente at utnyttelsen av transportmidlene best kunne 
kontrolleres ved direkte statlig regulering. Senere, i 1955, ble samferdselsloven vurdert 
av et eget utvalg. Flertallet i dette utvalget gikk inn for å videreføre konsesjonssystemet. 
Begrunnelsen var at konsesjonssystemet beskyttet rutegående transport mot konkur-
ranse fra blant annet drosjer. 

Konsesjonssystemet ble vurdert igjen i 1974 da et annet utvalg foreslo å avskaffe 
ordningen i forbindelse med ny samferdselslov. Forslaget ble imidlertid ikke vedtatt, og 
dette ble begrunnet med at man ønsket å sikre den enkelte konsesjonshaverens 
økonomiske stilling gjennom å begrense konkurransen innen drosjenæringen. 

Løyvene tildeles normalt drosjesjåfører etter ansiennitet, og ansiennitet kan kun 
opparbeides som ansatt sjåfør hos en drosjeeier. Lokale samferdselsmyndigheter gir 
også samtykke til å opprette drosjesentraler.  

En drosjeeier er en person som eier en bil og har fått ett ordinært drosjeløyve. Innehaver 
av et ordinært løyve har også kunnet bli tildelt reservedrosjeløyve. Bruken av 
reserveløyver reguleres av løyvemyndigheten, som regel ved at reserveløyvet bare kan 
benyttes på visse tidspunkter. Drosjeeieren kan i tillegg ha en erstatningsbil, når den 
ordnære drosjebilen er til reparasjon eller på annen måte ikke kan brukes. I områder der 
det er etablert sentral, er det sentralene som setter opp kjøreplan for samtlige løyver 
tilknyttet sentralen. Her inngår også reserveløyvene, som settes inn ved særskilt høy 
etterspørsel etter drosjetjenester. 

2.5.3 Maksimalprisregulering for å hindre urimelig høye priser 
Drosjeprisene er regulert gjennom en egen forskrift om maksimalpriser for kjøring med 
drosjebil, fastsatt av Konkurransetilsynet. Maksimalprisen varierer med nær- og 
fjerntrafikk og etter tid på døgnet, og gjelder ikke for kontraktskjøring. Konkurranse-
tilsynet foreslo å oppheve prisreguleringen i drosjemarkedet i sin alminnelighet i 1998. 
Det ble ikke vedtatt. Isteden fikk Tilsynet anledning til å oppheve maksimalpris-
reguleringen i områder som tilfredsstilte to kriterier: 

 For det første måtte det være to eller flere drosjesentraler i området. 

 For det andre måtte forholdene for øvrig ligge til rette for tilstrekkelig konkur-
ranse mellom sentralene. 

I praksis innebar dette en opphevelse av maksimalprisreguleringen i sentrale strøk, det 
vil si i Oslo, Akershus, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Drammen. 
Noen steder er maksimalprisreguleringen også opphevet i kommunene rundt disse 
områdene. 

2.5.4 Reguleringer, lover og regler spesielt for Oslo 
I dette avsnittet gir vi en oversikt over anvendelsen av de viktigste reguleringene i Oslo. 
I tillegg forklarer vi organiseringen av drosjeturer fra Oslo Lufthavn Gardermoen og 
forsøksordningen med flerbilseiere. 
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Drosjeløyvemyndighet og løyvedistrikt. Oslo kommune er et løyvedistrikt og del av et 
felles kjøreområde med Akershus fylkeskommune. Det innebærer at alle løyvehavere i 
Oslo og Akershus kan kjøre fritt i de to fylkene. Oslo kommune er løyvemyndighet for 
de løyvene som tildeles fra Oslo kommune, og tilsvarende er Akershus fylkeskommune 
løyvemyndighet i Akershus.  

Ved kjøreoppdrag utenfor Oslo og Akershus gjelder egne regler. Drosjer har lov til å ta 
kjøreoppdrag fra Oslo og Akershus til andre løyvedistrikt og ta kjøreoppdrag på returen 
tilbake til eget løyvedistrikt. Det er derimot ikke lov å ta kjøreoppdrag innad i andre 
løyvedistrikt eller fra et løyvedistrikt til et annet som løyvehaver ikke har en løyve-
tilhørighet til.  

Drosjereglement. I tillegg til å ha felles kjøreområde, har Oslo og Akershus et felles 
drosjereglement. Drosjereglementet ble gyldig fra 1. januar 1998 og omhandler krav 
som stilles til drosjesentralene, drosjer, drosjeeiere og sjåfører, herunder følgende 
bestemmelser: 

• Publikum på holdeplass har selv rett til å velge drosje. Drosjer som står foran i 
køen, må om nødvendig flyttes for å gi plass for utkjøring. 

• Drosjeføreren plikter å kjenne til og kjøre etter de til enhver tid gjeldende takster 
satt av sentralene. 

Drosjesentraler. Et drosjeløyve tilhører ikke selve drosjesentralen, men en løyvehaver 
må som nevnt være tilknyttet en sentral for å kjøre drosje. Per i dag er de fleste 
drosjesentralene etablert som aksjeselskaper, ett er registrert som et enkeltmannsforetak, 
mens Oslo Taxi er et andelslag (eid av drosjeeierne).  

I mars 2003 ble det vedtatt en ordning med omfordeling av løyver mellom sentralene. 
Omfordelingen skulle skje ved at hvert andre ledige løyve i Oslo Taxi skulle tilknyttes 
de andre sentralene. Bakgrunnen for omfordelingen var å legge forholdene til rette for 
økt konkurranse mellom aktørene i drosjenæringen. Dette skulle gjøres ved å utjevne 
størrelsen på drosjesentralene. Det ble senere besluttet at ordningen med omfordeling av 
løyver skulle fortsette til tross for at omfordelingen hadde liten effekt.4 I perioden mars 
2003 til juni 2008 hadde kun 193 løyver blitt omfordelt. Våren 2009 ble omfordelings-
ordningen avskaffet. Det er i dag ikke noe tak på hvor mange løyver hver enkelt sentral 
kan ha.  

Drosjeløyver. Drosjeløyve gir løyvehaver både rett og plikt til å kjøre drosje i Oslo og 
Akershus. Et løyve er personlig og er knyttet opp til løyvehavers enkeltpersonforetak. 
Drosjeløyver er ikke tidsbegrenset, og gjelder til løyvehaver er fylt 70 år. Ledige 
drosjeløyver fordeles på søkere som har minst to års ansiennitet som drosjesjåfør.  

Yrkestransportloven § 4 og yrkestransportforskriften § 4 har tre kriterier som må være 
oppfylt for å kunne få drosjeløyve: 

1. God vandel 

2. Tilfredsstillende økonomisk evne 

3. Tilstrekkelig faglig kompetanse 

                                                 
4  Se Oslo kommune (2008). 
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Bekreftelse på god vandel kreves gjennom en politiattest som leveres løyve-
myndighetene ved søknad om drosjeløyve. For å kunne fungere som løyvehaver må det 
fremlegges ny politiattest hvert femte år. 

Overgangsregler. Overgang mellom sentraler er regulert i et eget overgangsreglement 
for Oslo kommune. Gjeldene regulering sier at løyvehaver har to års bindingstid til en 
sentral før det kan søkes overgang til en annen. Bestemmelsen er vedtatt endret til at 
løyvehaverne skal ha en tre måneders varslingsplikt før overgang til ny sentral.5 
Iverksettelse av den nye bestemmelsen er imidlertid ikke fastsatt.  

Reservedrosjeløyver. Lovverket sier at sentralene selv bestemmer når reserveløyvene 
skal brukes. I samsvar med retningslinjer fra Samferdselsdepartementet har Oslo 
kommune gitt rammer for når på dagen sentralene kan ha reservedrosjene i trafikk. 
Reserveløyvene blir i dag benyttet ulikt fra sentral til sentral. En stor andel av disse 
løyvene blir i våre intervjuer oppgitt å være i trafikk tilnærmet på samme måte som 
ordinære løyver.  

Grunnet indikasjoner på overkapasitet av drosjer i Oslo vedtok byrådet i 2006 at 
ordningen med reservedrosjeløyver skal avvikles på sikt. Dette skal skje gjennom et 
samarbeid mellom Oslo kommune og sentralene ved at reserveløyver som blir levert 
tilbake ikke deles ut på nytt.  

Bestyrerordning for drosjeløyvehavere. Dersom løyvehaver er midlertidig ute av stand 
til selv å drifte og lede drosjevirksomheten, åpner yrkestransportloven for at en annen 
løyvehaver kan bestyre løyvet. Bestyrerordningen er en valgfri ordning for kommunene 
og løyvehaver må søke om en slik ordning. En bestyrerkontrakt innvilges for et år av 
gangen i maksimalt tre år og løyvehaver må søke om fornyelse av bestyrerkontrakten 
årlig. Søknaden må inneholde legeattest og sykemelding i tillegg til at det kreves et 
vedtak fra NAV for å kunne fornye kontrakten for det andre og tredje året. 

Drosjesjåfører. En løyvehaver plikter å drive eget løyve som sitt hovederverv. Dette 
innbærer ikke at vedkommende er nødt til å kjøre drosjebilen selv, men kan ansette egne 
sjåfører. Alle sjåfører må ha en kjøreseddel utstedt av politiet.  

Kjøreplan. Drosjesentralene setter opp kjøreplaner for sine løyvehavere og løyve-
haverne plikter å innrette seg etter disse, under forutsetning av at vær, føre, og 
veiforholdene gjør kjøringen forsvarlig. Føreren plikter straks å ta alle kjøreoppdrag 
som blir gitt av drosjesentralen og plikter for øvrig å rette seg etter sentralens 
bestemmelser/anvisninger vedrørende avviklingen av drosjetrafikken. Drosjeføreren 
plikter å kjøre alle turer når drosjen er ledig og publikum anmoder om det.  

Levering og henting på Oslo lufthavn Gardermoen. Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL) 
har inngått en avtale med Taxi Depot AS. Denne avtalen innbærer organisering av 
drosjetilbudet på flyplassen. Taxi Depot AS er eid av 15 drosjesentraler samt Norges 
Taxiforbund. Selskapets formål er ifølge deres vedtekter å drifte nødvendig infrastruktur 
for taxitrafikken ved Oslo Lufthavn Gardermoen.  

Taxi Depot AS har rett til å disponere et areal utenfor terminalen. Dette området kalles 
”forplassen” og trafikken organiseres via et eget depot i nærheten av selve terminalen. 

                                                 
5  Se Oslo Byråd (2009): Saker til behandling i Bystyrets møte onsdag 4. mars 2009,   

URL: http://www.sak.oslo.kommune.no/dok/Bys/2009/B/2009001564-157488.htm 
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Drosjene som ønsker å betjene flypassasjerene må først kjøre inn i depotet, der de 
avkreves en passeringsavgift. Deretter blir de kalt opp til forplassen når det er ledig 
plass.  

De drosjesentralene som ikke er aksjonærer i Taxi Depot AS har rett til å tilby drosje-
tjenester på flyplassen etter en særskilt avtale.  

Forsøksordning med flerbilseiere i form av aksjeselskaper. I utgangspunktet skal det 
være ett løyve per løyvehaver. Med bakgrunn i at det enkelte perioder har vært få søkere 
og lav ansiennitet hos søkerne i forbindelse med løyvetildelinger, er det blitt tildelt flere 
løyver til enkelte løyvehavere. Per juni 2008 var det 290 flerbilseiere fordelt på alle seks 
sentraler i Oslo.  

I forbindelse med tillatelse til flerbileiere er det også blitt framført argumenter for at 
flerbileiere har større muligheter for å drifte en bilflåte effektivt og derigjennom gi mer 
stabile arbeidsplasser og økt profesjonalitet som arbeidsgiver.  

I juni 2006 ble det nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra drosjenæringen, 
brukere av drosjetjenester og representanter fra kommunen. Arbeidsgruppen skulle 
gjennomgå Oslos drosjepolitikk deriblant en forsøksordning med flerbilseiere. I likhet 
med hva som gjøres i København, mener arbeidsgruppen at det burde stilles større krav 
til flerbilseiere enn enbilseiere. Et krav kan være omsetning per bil, der de med størst 
omsetning per bil får tildelt flere løyver. 4. mars 2009 vedtok bystyret at det skal 
innføres en forsøksordning med flerbilseiere i form av aksjeselskap. 



- Econ Pöyry - 
Drosjenæringen i Oslo – behov for flere løyver 

 17 

3 Sentralene konkurrerer om løyvetakere og 
kunder  

Det konkurreres langs to dimensjoner i drosjemarkedet. Sentralene konkurrerer om 
løyvetakere for å få økt inntektene sine gjennom sentralavgiften. Drosjene og sentralene 
konkurrerer deretter om drosjekundene. Nedenfor drøfter vi dette nærmere. 
Vurderingene i dette kapitlet er stort sett basert på informasjon fra intervjuer med 
drosjesentralene i Oslo, samt intervju med Konkurransetilsynet. 

3.1 Konkurranse om løyvetakere for å utnytte 
stordriftsfordeler 

Tilstrekkelig antall løyvetakere anses av alle sentraler som helt vesentlig for å kunne 
oppnå stordriftsfordeler på sentralnivå. Stordriftsfordelene er av tre typer: 

 Kostnaden ved drift av sentraler blir lavere per løyvehaver jo flere løyvehavere 
som deler på kostnadene. Sentralene kan ha ulikt ambisjonsnivå i å utvikle 
avanserte driftsmessige konsepter og teknologiske løsninger. Slik kan det tenkes 
ulike sprang i hvor store sentralene må være for å få lønnsomhet i slike 
investeringer. Generelt er det imidlertid en klar sammenheng mellom antall løyve-
havere sentralen har og hvor mye det koster løyvehaverne å være tilsluttet en 
sentral. 

 Sentralenes tilbud til publikum. Rask tilstedeværelse (tilgjengelighet) er en 
avgjørende konkurranseparameter i alle segmenter i drosjemarkedet. I to markeds-
segmenter er størrelsen på sentralens bilflåte avgjørende for hvor raskt de kan 
tilby sine tjenester. I oppringningsmarkedet vil sentralens evne til å sende en bil til 
oppringeren henge sammen med hvor mange biler som til enhver tid er på farten. I 
konkurransen om faste avtaler vil kundenes trygghet for at sentralene kan levere 
det den lover henge sammen med at sentralene disponerer en stor nok bilflåte til å 
takle ulike kjøreoppdrag eller å kunne stille på kort varsel (som i oppringnings-
markedet). Generelt vil det være en klar sammenheng mellom størrelsen på 
sentralen og sentralens evne til å levere gode tilbud i oppringningsmarkedet og i 
konkurransen om faste oppdrag. 

 De ovennevnte stordriftsfordelene er på sentralnivå. Det kan imidlertid også 
tenkes fordeler på bileiernivå. Som nevnt foran har løyvehavere som disponerer 
flere løyver muligheter til å effektivisere selve driften av bilene, alt fra service og 
innkjøp til utnyttelse av bilparken.  

Ovennevnte stordriftsfordeler har medført sterk konkurranse sentralene i mellom om å 
tiltrekke seg løyvehavere.  

Å få flere løyvehavere vil således styrke økonomien i sentralene. Det kan gjøre det 
attraktivt å investere i bedre tilbud fra sentralen eller å forsøke å lokke nye løyvehavere 
til å slutte seg til ved å senke tilslutningsavgiften.  

Våre intervjuer tyder på at de mindre sentralene velger å konkurrere om løyvehavere 
ved å ha takster (prisene publikum betaler for drosjeturene) som ligger noe over 
konkurrentenes nivå. Små sentraler har mindre stordriftsfordeler på sentralnivå, og er 
avhengige av å tilby løyvehaverne gode inntekter på en annen måte enn ved lave 
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tilknytningsavgifter. Høyere takster framstår som den beste måten å kompensere for 
manglende stordriftsfordeler på. I den grad mindre sentraler har relativt flere løyve-
havere med flere løyver, kan dette motvirke behovet for høye takster.  

Vår intervjuer indikerer alle at de minste sentralene har høyere takster enn de største 
sentralene.  

Oslo Taxi står i en særstilling i kraft av sin størrelse. Denne sentralen synes for de fleste 
reiser å ha lavest takster. Unntaket er i konkrete tilbudskonkurranser og på definerte 
strekninger, hvor bildet er mer blandet. Like fullt er Oslo Taxi den mest attraktive 
sentralen blant løyvehavere, noe som vises bl.a. ved at det kreves lengst ansiennitet for å 
få løyve i Oslo Taxi. En viktig grunn til at Oslo Taxi framstår som mest attraktiv, er 
denne sentralens mulighet til å tilby hyppige turer (lite ledigtid), noe som synes å være 
vel så viktig for lønnsomheten i drosjedriften som høye takster. Oslo Taxi gir løyve-
haverne gode turmuligheter både gjennom relativt mange faste avtaler og gjennom sin 
dominerende stilling i markedet for oppringte turer. Oslo Taxi trenger derfor ikke 
konkurrere om løyvehavere ved å redusere avgiftene for løyvehaverne.  

Konkurransen om løyvehavere er derfor begrenset til konkurranse mellom Oslo Taxis 
utfordrere. Løyvehavere som har lang nok ansiennitet til å få løyve hos Oslo Taxi vil 
imidlertid normalt ikke ønske overgang til andre sentraler.  

Konkurransen mellom løyvehavere er bl.a. basert på at løyvehavere etter en tid har 
mulighet til å melde overgang til andre sentraler. Denne retten framstår som en rimelig 
mulighet for selvstendig næringsdrivende. Samtidig medvirker bestemmelsen om at 
løyver bare kan tildeles personer som en bestemmelse som forsterker konkurransen om 
løyvehavere, med påfølgende svekkelse av incentivene til konkurranse mellom 
sentralene på pris. Dersom sentralene – eller selskaper med drosjedrift som formål – 
også kan inneha løyve, vil det gi hver enkelt sentral større mulighet til å utvikle ulike 
driftskonsepter, herunder lavpriskonsepter. 

3.2 Svak priskonkurranse  
Prisene i Oslos drosjemarked settes av sentralene. Prisene er satt sammen av ulike 
elementer, for eksempel oppstartskostnad, kilometer som kjøres, tid som brukes osv. 
Sentralene har isolert sett incentiver til å holde prisene nede for å være konkurranse-
dyktige på lang sikt mot kundene. På kort sikt vil lave priser hos en sentral kunne øke 
sentralens markedsandeler.  

For kundene framstår prisene som lite oversiktlige og ofte vanskelige å forstå eller 
forutsi før turen kjøpes, utover et visst forventet prisnivå. Sentralene kan i tillegg endre 
prisene når de vil, noe som igjen medvirker til uoversiktlighet i prisene. 

Konkurransetilsynet skriver i Høringsbrev datert 26.06.09 at:6  

Drosjemarkedet er i dag preget av dårlig prisopplysning og liten grad av 
prisgjennomsiktighet. Disse forholdene gjør det vanskelig for drosjekundene å 
sammenligne tilbud fra ulike aktører, noe som igjen medvirker til å svekke 

                                                 
6  Konkurransetilsynet 26.06.2009, Høringsbrev til forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig 

drosjetransport – innføring av parallelltakst i drosjenæringen.  
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konkurransen i markedet. Videre er det vanskelig for kundene å etterprøve om 
prisen de betaler er korrekt”  

At prisene er uoversiktlige reduserer incentivet til å holde prisene overfor kundene nede. 
Samtidig er tilgjengelighet til rask transport eller dør-til-dør-transport ofte svært viktig 
for kundene, og opplevd usikkerhet omkring faktisk pris er ikke stor nok til at 
drosjetransporten velges bort.  

Svært mange drosjekunder betaler heller ikke drosjereisene selv, for eksempel arbeids-
reiser betalt av arbeidsgiver. Det kan også bidra til å svekke kundenes prisbevissthet. 
Kombinasjonen av disse faktorene bidrar til å svekke priskonkurransen i markedet. 

Oslo Taxi som dominerende aktør har økonomisk interesse i å holde høyere priser enn 
nivået under fri konkurranse, siden reduksjonen i etterspørselen, i alle fall på kort sikt, 
vil gi mindre inntektstap for sentralen og dens løyvehavere, enn gevinsten ved pris-
økningen. Oslo Taxi som største aktør har imidlertid incentiv til å ta hensyn til at økte 
priser over tid kan redusere interessen for å kjøre drosje. Dette kan være viktig både i 
mindre nisjemarkeder hvor det finnes alternativer (som for eksempel nattbuss) og 
generelt ved at drosje som transportmiddel blir definert som for dyrt for enkelte 
potensielle kunder. Oslo Taxi vil derfor ha interesse av å ta hensyn til hvordan takst-
utviklingen påvirker den samlede etterspørselen etter drosjereiser.  

De andre sentralene vil ikke i samme grad behøve å ta slike hensyn. De kan derfor, noe 
de også synes å ha gjort, utnytte den manglende prisoversiktligheten ved å legge seg noe 
over prisen til Oslo Taxi, med nevnte unntak for markedet for faste oppdrag og definerte 
ruter. 

3.2.1 Konkurransen varierer mellom fire markedssegment 
I kapittel 2 definerte vi Oslos drosjemarked til å bestå av fire markedssegmenter. 
Nedenfor drøfter vi konkurransen i disse segmentene nærmere. Kundenes preferanser er 
ulike i de ulike markedessegmentene. Hvem som betaler for drosjeturen i de ulike 
markedene varierer også. Vi har delvis basert analysen på informasjon fra sentralene og 
fra Oslo Kommune.  

Spotmarkedet (praiemarkedet) 
I spotmarkedet er tilgjengelighet viktig. Kundene ønsker rask tilgang på transport. 
Kundene tar som regel den første drosjen som kommer kjørende, eller den første i køen 
på holdeplassen. Selv om det er mulig å velge biler fra en spesiell sentral lenger bak i 
køene på holdeplassene er dette lite kjent og lite vanlig. Til dels er også holdeplassene i 
Oslo organisert slik at det er vanskelig for biler bak i køen å komme forbi bilene foran. 
Det er dessuten en sterk kollegialitet i bransjen som gjør at drosjesjåfører leder kundene 
til den drosjen som står lengst framme i køen, uavhengig av hvilken sentral drosjen 
representerer. Denne praksisen, samt lite prisoversiktlighet gjør det vanskelig for 
kundene å velge bil basert på pris.  

Vi vurderer konkurransen i spotmarkedet som sterk, men den skjer ikke på pris, verken 
når kunden selv eller arbeidsgiver betaler. Konkurransen er stort sett basert på å tilby 
tilgjengelighet.  
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Oppringingsmarkedet 
Denne delen av markedet er i mindre grad preget av tilfeldigheter når det gjelder valg av 
sentral. Når kunden ringer og bestiller drosjeturen, tar kunden et valg knyttet til hvilken 
sentral hun ønsker å benytte. Kundens kunnskap om og tilgang til telefonnummer er 
viktig, samt sentralens omdømme og kundens erfaring med hvor lang tid det tar fra man 
ringer til man får bil. Tiden det tar før bilen kommer er avhengig av antall drosjer 
tilknyttet sentralene og av hvor god infrastruktur og organisering sentralen har.  

Sentraler som kontrollerer en stor flåte biler har klare konkurransefordeler i dette 
markedet. Oslo Taxi er følgelig helt dominerende i dette markedssegmentet. Markeds-
posisjonen må ses på bakgrunn av at Oslo Taxi har stor bilflåte, men også av at 
sentralen har investert mye i teknologisk infrastruktur koblet til effektiv dirigering av 
biler ved oppringning, eksempelvis ved at kunden får tekstmelding når drosjen er på vei, 
med nummer på drosjen og telefonnummeret til sjåføren i bilen. Men også de øvrige 
sentralene har oppringningskunder, og de største av disse sentralene investerer for å 
utvikle seg i dette markedet. 

Dersom prisforskjeller blir mer kjent, kan det tenkes at pris blir en viktigere 
konkurransefaktor i årene framover. Forutsetningen for at det skal skje er at kundene 
oppfatter at det finnes reelle konkurrenter til Oslo Taxi.  

Definerte ruter 
Når det gjelder enkeltreiser er det primært i markedet for ruter til/fra Gardermoen det er 
priskonkurranse. I dette markedssegmentet er prisene mer oversiktlige enn for andre 
drosjeturer, blant annet gjennom bruk av faste priser istedenfor at prisen beregnes ved 
den ”vanlige” takststrukturen. For kundene er også pris viktigere når man skal ta drosje 
til Gardermoen, fordi distansen er såpass lang at forskjellene i kronebeløpet som skal 
betales kan bli betydelige. En av de små sentralene har ”spesialisert” seg på å være 
billigst på denne strekningen (Christiania Taxi).  

På turer til/fra Gardermoen er det betydelige konkurranseflater mot tog og buss, både på 
tilgjengelighet, tid og pris. Prisforskjeller vil også i dette markedet trolig være mest 
utslagsgivende når kunden betaler selv.  

Langsiktige avtaler 
Ved langsiktige avtaler med bedrifter eller offentlige kjøpere konkurrerer sentralene 
både på pris, tilgjengelighet og kvalitet. Særlig for skolekjøring og kjøring av 
funksjonshemmede (TT-kjøring) er kvalitet viktig. For skolekjøring er det for eksempel 
viktig at man har gode attester på sjåførene, at det er samme sjåfør som henter barna 
hver dag og at man er sikker på at drosjene kommer når de skal. Det siste momentet 
henger også tett sammen med hva sentralene kan tilby av tilgjengelighet, pålitelighet og 
kapasitet.  

På langsiktige avtaler, spesielt i forhold til TT-kjøring og skolekjøring er det også mulig 
konkurranse med turvogntransportører, men disse har vært lite til stede i anbudskonkur-
ransene i Oslo.  

Vi vurderer konkurransen mellom sentraler som middels sterk når det gjelder lang-
siktige avtaler. Oslo Taxi har en særstilling fordi den har en mye høyere kapasitet enn 
de andre sentralene. 
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I Tabell 3.1 oppsummerer vi vår vurdering av konkurransen i de ulike markeds-
segmentene. Vurderingen er primært bygd på intervjuer og observerte kjennetegn ved 
drosjemarkedet, som at det eksisterer ulike former for stordriftsfordeler. Vi angir 
konkurransegraden med antall K'er. KKK betyr sterk konkurranse, KK betyr middels 
konkurranse, K betyr svak konkurranse. Vi har også angitt hva som er de primære 
konkurranseparametrene i de ulike delmarkedene. T er tilgjengelighet, P er pris, Kv er 
kvalitet. 

Tabell 3.1  Konkurranse i de ulike markedene 

  Spot/ 
praiemarked 

Oppringing Langsiktige 
avtaler 

Definerte 
ruter 

Konkurransegrad KKK K  KK Kunden 
betaler selv Konkurranseparametre T  T   P 

Konkurransegrad KKK K KK KK Arbeidsgiver 
betaler Konkurranseparametre T T T og P T og P 

Konkurransegrad  K KK  Offentlige 
oppdrag Konkurranseparametre  Kv, T og P T, P og Kv  
Konkurransegrad: KKK: Sterk Konkurranse, KK: Middels konkurranse, K: Svak konkurranse 
Konkurranseparametre: T: Tilgjengelighet, P: Pris, Kv: Kvalitet 
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4 Færre drosjer og økt etterspørsel over tid 

4.1 Redusert tilbud: Færre løyver og tilgjengelige timer  
Det samlede antallet drosjeløyver (ordinære og reserveløyver) i Oslo har de siste årene 
sunket gradvis. Fra en topp i 2004 har løyvetallet sunket med 14 prosent til 2009. 

Tallet for ordinære løyver har vært relativt stabilt, men tilbaketrekking av reserveløyver 
har redusert det samlede løyvetallet, jf. Figur 4.1. Isolert sett tilsier redusert antall 
løyver at drosjetilbudet for kundene er redusert i perioden 2000-2009.  

Figur 4.1  Løyveutvikling i Oslo, antall løyver 
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Kilde: Oslo Kommune 29.09.09 

Det er i perioden etablert flere drosjesentraler. I 2000 var det tre sentraler, Oslo Taxi, 
Norges Taxi og Taxi 2, hvor Oslo Taxi var den dominerende aktøren. Siden 2003 er det 
etablert tre nye sentraler. Utviklingen i løyver og fordelingen på sentraler er vist i Figur 
4.2. Selv om løyvetallet til Oslo Taxi har blitt redusert mer enn økningen i de andre 
sentralene, har ingen av de andre sentralene fått en størrelse som tilsier at de er en reell 
konkurrent i alle markedssegmenter.  
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Figur 4.2  Løyveutvikling hos de ulike sentralene i Oslo, Antall løyver 
(inkluderer reserveløyver) 
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Kilde: Oslo Kommune 29.09.097 

Løyveantallet sier i midlertidig ikke alt om det reelle tilbudet av drosjeturer. Løyve-
haverne står i å praksis fritt til å bruke løyvene slik de vil og de velger selv hvor mange 
timer i døgnet de vil bruke løyvene og om de eventuelt vil ansette en sjåfør (i tillegg) for 
å utnytte løyvet bedre. Dette vil variere fra løyve til løyve. Det som er viktig for det 
tilbudet kunden får, er hvor mange drosjetimer som tilbys. Dette måles ved begrepet 
”tilgjengelige timer”. Tilgjengelige timer er summen av timene hvor drosjene 
rapporterer til sentralen at de er på oppdrag eller ledige og klare for oppdrag. 

Nedgangen i løyveantallet skyldes fjerning av reserveløyver. Hvordan nedgangen i 
løyveantallet har påvirket tilgjengelige timer avhenger derfor av i hvor stor grad disse 
løyvene har vært brukt til ordinær drosjekjøring. Om reserveløyvene har vært brukt 
tilnærmet likt de vanlige løyvene, er tilbudet blitt betraktelig mindre. Har disse kun vært 
brukt slikt de er ment, i spesielle etterspørselstopper, er trolig tilbudet til kunden bare i 
mindre grad redusert som følge av reduksjonen i tallet på reserveløyver.  

Vi mangler opplysninger om tilgjengelige timer fra alle sentraler. Tall fra Oslo Taxi 
tyder imidlertid på at tilbudet til kundene har blitt en god del mindre som følge av at det 
totale løyvetallet har blitt mindre. Figur 4.3 viser at antall tilgjengelige timer i Oslo Taxi 
er redusert med 27 prosent fra 2005 til 2008. Deler av dette er nok kompensert ved 
tildelingen av løyver til de nye sentralene, jfr. figur 4.2. 

                                                 
7  Sum av antall løyver stemmer ikke for sum av antall løyver i Oslo for årene 2006 og 2007. Differansen er på 10 

og 11 løyver. Årsaken til denne differansen er ukjent.  



- Econ Pöyry - 
Drosjenæringen i Oslo – behov for flere løyver 

 25 

Figur 4.3 Tilgjengelige biltimer Oslo Taxi 
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Kilde:  Oslo Taxi 

 

I Oslo Taxi har både antallet ordinære løyver og reserveløyver gått ned siden 2003. 
Nedgangen kan derfor skyldes færre ordinære løyver alene. Figur 4.4 viser hvor mange 
tilgjengelige timer per ordinære løyve og per løyve totalt dette medfører. Utviklingen i 
tilgjengelig tid per ordinære løyve viser at nedgangen i tilgjenglig tid er klart større enn 
nedgangen i antall løyver, noe som viser at hovedårsaken til nedgangen i tilgjengelig tid 
i Oslo Taxi skyldes inndragning av reserveløyver. Nedgangen er knapt merkbar målt i 
tilgjengelige timer per løyve totalt. 

Figur 4.4 Tilgjengelige timer totalt delt på antall løyver 
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Kilde: Oslo Taxi 

Tilgjengelige timer er summen av antallet ledige og opptatte timer 

Ledige timer er antall timer hvor drosjene er markert som ledige til sentralen og klar 
til å ta imot oppdrag. 

Opptatte timer er antall timer hvor drosjene er på oppdrag.  
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Mer detaljerte tall fra Oslo Taxi i Figur 4.5  viser at reserveløyvene i økende grad 
brukes nesten like mye som de ordinære løyvene. Bortsett fra i juli hvor reserveløyvene 
ikke er i bruk, har antall tilbudte timer per reserveløyve økt, samtidig som gjennom-
snittlig antall tilgjengelige timer fra de ordinære løyvene har gått noe ned.  

Figur 4.5 Gjennomsnittlig tilgjengelige timer 
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Kilde:  Oslo Taxi 

Resultatet for kundene er at nedgangen i løyver har ført til et mindre tilbud i form av 
tilgjengelige timer totalt.  

4.2 Etterspørselen trolig høyere 
Etterspørselen etter drosjer er normalt påvirket av hvor mange som bor i det relevante 
området, hvor mange som er sysselsatte der, og betalingsevnen og -viljen til disse 
potensielle kundene. Prisen på drosjeturer har selvfølgelig også betydning for etter-
spørselen. Vi drøfter nedenfor de tre førstnevnte faktorenes utvikling i Oslo de senere 
årene, mens betydningen av drosjeprisene drøftes i avsnitt 4.3.  

 Hvor mange mennesker (antall innbyggere) som sogner til et løyvedistrikt gir 
informasjon om hvor mange som kan komme til å trenge drosje. Alt annet like vil 
økt befolkning i et område også øke etterspørselen etter drosjer. 

 Fra undersøkelser av hvem som betaler for drosjeturene kan det fastslås at en 
betydelig del av drosjeturene betales av arbeidsgiver. Svært mange er avhengig av 
drosje for rask transport til møter, kunder og leverandører. Behovet for person-
transport øker i samfunnet, blant annet som følge av at stadig flere arbeider 
innenfor forretningsmessig tjenesteyting, som i stor grad er avhengig av hyppige 
personlige møter. Alt annet likt kan det derfor legges til grunn at behovet for 
drosjereiser øker når sysselsettingen i løyvedistriktet øker.  

 Befolkningens inntekt sier også mye om drosjeetterspørselen. Studier av 
befolkningens forbruksvaner tilsier at etterspørselen etter drosjer øker mer enn 
inntektsøkningen når forbrukernes inntekter går opp, og synker mer enn eventuelt 
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inntektsfall når inntektene går ned.8 I økonomisk teori blir slike goder omtalt som 
inntektselastiske.  

I Oslo har innbyggertallet og sysselsettingstallet økt fra 2000 og fram til i dag. I tillegg 
har befolkningens inntekter økt kraftig i denne perioden. Dette indikerer at etter-
spørselen etter drosjer i Oslo har økt i Oslo siden 2000.  

Antallet bosatte i Oslo har økt. Oslo som hovedstad og området rundt er et vekst-
område, og stadig flere velger å bosette seg i området. Oslos befolkning har økt jevnt i 
perioden 2000-2009. Total vekstrate ligger litt over 10 prosent totalt, det vil si litt over 1 
prosent i året.  

Antall sysselsatte i Oslo sank frem til 2004, men har vokst siden da. Nedgangen 
fram til 2004 kan delvis skyldes at arbeidsplasser ble flyttet ut av Oslo, og at det har 
vært en restrukturering i næringslivet i Oslo. Men fra 2004 til 2007 har det vært en 
kraftig vekst, trolig delvis på grunn av oppgangstidene. I 2008 er det fire prosent flere 
sysselsatte i Oslo enn det var i Oslo i 2000. 

Gjennomsnittlig inntekt per innbygger i Norge har vokst sterkt i hele perioden. 
Nordmenn blir rikere. Vi har brukt privat konsum per innbygger som indikator for 
utviklingen i hva gjennomsnittsnordmannen har å rutte med. Denne indikatoren viste 
særlig sterk vekst i perioden 2003-2007. Veksten flatet litt ut i 2008, ikke overraskende 
med tanke på finanskrisen høsten 2008 og nye forventninger i en mer varsom 
befolkning og arbeidsliv. Veksten fra 2000 til 2008 var på hele 30 prosent, som 
innebærer et gjennomsnitt på 3,3 prosent økning i året.  

Drosjer kan som nevnt ses på som en tjeneste man ønsker mer av med økende inntekt. 
Samtidig er det også et gode man tidlig velger vekk når man skal spare penger. Både 
den sterke veksten i konsum i 2003-2008 og befolkningens innstramming i konsum i 
2008 virker derfor inn på etterspørselen etter drosjer, uavhengig av utviklingen i antall 
innbyggere og antall sysselsatte. 

Utvikling i bosatte i Oslo, sysselsatte med arbeidssted i Oslo og konsum per person i 
Norge er vist i Figur 4.6. 

                                                 
8  Indahl, Somervoll og Aasness (2001) anslår drosjeturers inntektselastisitet til over 1,7, noe som i så fall betyr at 1 

prosent økning i forbrukernes inntekt øker etterspørselen med 1,7 prosent. Inntektselastisiteten er en beregnet 
størrelse og er ikke beregnet med utgangspunkt i Oslos drosjemarked. Anslag må derfor primært ses på som en 
indikator på at inntektselastisiteten er større enn 1. 
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Figur 4.6 Utvikling i innbyggertall, sysselsetting og konsum i 2000-2009.  
Indeks (2000=1) 

0.80

0.85

0.90

0.95

1.00

1.05

1.10

1.15

1.20

1.25

1.30

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Konsum per person 
i Norge

Bosetting Oslo

Sysselsatte Oslo

 
Kilde:  SSB 

Utviklingen i alternativene/substituttene til drosjer vil også virke inn på drosje-
etterspørselen. Dersom kolektivtilbudet blir bedre, vil det redusere noe av etterspørselen 
etter drosje. Det samme vil skje dersom prisforskjellen til annen kollektivtransport øker. 
Det er like fullt vår vurdering at annen kollektivtransport i liten grad er subsitutt for 
drosjeturer. Selv om endringer i tilbudet av annen kollektiv transport vil kunne påvirke 
drosjeetterspørselen på bestemte ruter og bestemte tider av døgnet, vil omfanget av dette 
være marginalt sett i forhold til den samlede etterspørselen etter drosjeturer.  

4.3 Resultatet: Færre turer og høyere pris 

4.3.1 Færre turer 
Vi mangler gode tall for antall turer i hele drosjemarkedet i Oslo. Antall turer kjørt av 
drosjer i Oslo Taxi har imidlertid sunket i perioden 2000-2008, som vist i Figur 4.7. 
Dette er ikke overraskende med tanke på at sentralen har fått færre ordinære løyver og 
reserveløyver i denne perioden.  
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Figur 4.7  Antall turer i Oslo Taxi 
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Kilde: Oslo Taxi 

Ser vi på turer per ordinære løyve eller per løyve totalt, har også antall turer sunket for 
Oslo Taxi i perioden, hvilket innebærer at nedgangen i totalt antall turer kan ikke kun 
forklares ved at det er blitt færre løyver. Se Figur 4.8. 

Figur 4.8 Antall turer per løyve, per år Oslo Taxi 
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Kilde: Oslo Taxi 

Av andre sentraler har vi kun tall fra By Taxi på antall turer. Deres tall går fra 2008 og 
inntil september 2009. Deres tall viser at antall turer per løyve har gått ned i denne 
perioden, fra 435 turer per løyve per måned i 2008 til 280 turer per løyve per måned i 
2009. Denne utviklingen må trolig ses i sammenheng med effektene av finanskrisen, 
som trolig påvirket utviklingen i etterspørselen etter drosjetjenester vesentlig fra 1. 
halvår av 2008 til 1. halvår 2009. 

Til tross for at det har vært færre turer per løyve, ser inntjeningen, både målt per 
tilgjengelige time og per tur, ut til å ha økt. Tall fra Oslo Taxi for perioden januar 2006 
til september 2009 er vist i Figur 4.9. Speilbildet av inntjeningen for drosjene, er prisen 
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som kunden betaler. Økt inntjening innebærer således at prisene for kundene har økt i 
denne perioden. Dette er kun tall for Oslo Taxi, men som nevnt tidligere tyder våre 
intervjuer på det er Oslo Taxi som setter prisene i markedet som den dominerende 
aktøren, og at de fleste sentralene gjennomgående legger seg på et prisnivå noe høyere 
enn Oslo Taxi.  

Ser man på inntjening per tilgjengelige time, tyder tall fra Oslo Taxi på at inntjeningen 
per time stoppet i begynnelsen av 2008, for å synke på slutten av året, noe som i likhet 
med utviklingen i turer per løyve referert foran trolig må ses i sammenheng med 
finanskrisen. Sammenlignet med 2006 synes likefullt 2008 og begynnelsen av 2009 å ha 
gitt en god inntjening. 

Figur 4.9 Pris målt ved inntjening per time og per tur (i 2008 kroner) 
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Kilde: Oslo Taxi 

Av andre sentraler har vi kun tall fra By Taxi på inntjening per tur. Deres tall gir 
gjennomsnittlig inntjening per tur i 2008 og inntil september 2009. Deres tall viser at 
inntjeningen gikk litt opp i denne perioden, fra 269 kroner per tur i 2008 til 274 kroner 
per tur i 2009. Dette er en svak oppgang, men ligger en god del over snittet til Oslo Taxi 
i begge periodene.  

SSB sin drosjestatistikk går kun tilbake til 2007, men også disse tallene viser at det 
kjøres færre turer i 2008 enn i 2007, men at hver tur er dyrere for kundene. Dette 
skyldes delvis at turene som kjøres er lengre i 2008, men ser man på omsetning per km i 
Oslo er også omsetningen høyere i 2008 enn i 2007. 
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Figur 4.10 Antall turer, omsetning per tur og omsetning per km i Oslo 

 
Kilde: SSB 

Også tall fra Konkurransetilsynet indikerer at prisene for drosjeturer har gått opp de 
siste årene. Konkurransetilsynet sammenstiller priser for de delene av drosjenæringen 
som er unntatt fra maksimalprisreguleringen. Oslo Taxi, Norges Taxi Oslo, Taxi2 og 
City Taxi er med i referansegruppen, og det er mulig å trekke ut prisutviklingen på 
enkeltområder. Metoden for prisberegningen ble endret i november 2006, slik at det er 
krevende å sammenligne prisberegninger før dette, men fra november 2006 til oktober 
2009 rapporterer Konkurransetilsynet i intervju i forbindelse med dette prosjektet en 
prisøkning på 24 prosent for de fire sentralene i Oslo.9 Dette bildet er trolig 
representativt for alle seks sentraler i Oslo totalt, selv om det kan være noen variasjoner 
mellom dette og hver enkelt sentral. 

Noe av prisøkningen kan skyldes økning i bensinprisene. I perioden fjerde kvartal 2006 
til tredje kvartal 2009 økte drivstoff og brensel prisene med 9,3 prosent ifølge SSBs 
prisindeks. Dette forklarer dermed noe, men likevel under halvparten av den beregnende 
prisøkningen på drosjeturer i Oslo. 

  

                                                 
9  Gjennomsnittet er vektet etter antall drosjeløyver som er tilknyttet hver av de fire sentralene. 
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5 Erfaringer fra drosjemarkedene i andre land  
Historisk har reguleringsgraden blant drosjemarkedene i vestlige land vært høy. OECD 
(2008) konkluderte med at reguleringen i vestlige land stort sett innebærer en form for 
løyvesystem, maksimalpriser, geografisk bestemte kjøreområder og kvalitetskrav til 
sjåfører og drosjebiler.10 Tendensen de siste årene er at flere og flere land velger å 
avvikle løyvesystemene og maksimalprisene for å øke konkurransen gjennom friere 
adgang til markedene for nye aktører. Vi vil i det følgende gå spesielt inn på 
reguleringsregimene i Sverige og Danmark.  

5.1 Drosjenæringen i Sverige 
Den svenske drosjenæringen ble deregulert i 1990. Dereguleringen innebar avvikling 
av: 

• Barrierer for nyetablering 

• Maksimalprisregime 

• Geografiske kjørebegrensninger 

• Strengt regulerte kjøretidsbestemmelser 

I tillegg ble det innført regler som omhandler krav til prisinformasjon til kundene. Ved 
henvendelse fra kunden skal drosjesjåførene opplyse om prisen på en 15 minutter lang 
drosjetur med en lengde på 10 km. Drosjene underlagt samme sentral skal ha samme 
takster, men kunden kan forhandle om lavere priser. Kravet om at drosjene som er 
underlagt de samme sentralene skal operere med de samme takstene, ble innført for 
bidra til økt konkurranse mellom sentralene.  

Som følge av dereguleringen ble drosjemyndighetene tvunget til å stille strengere krav 
til drosjesjåførene. Per i dag må en drosjesjåfør ha rent rulleblad de siste fem årene, 
være 21 år eller eldre og tilfredsstille krav til god helse. 

Skriftlige kilder, deriblant Bekken og Longva (2003) og Konkurrensverket (2008), viser 
til at det er lovbestemt at hver drosjesentral i Sverige skal ha en maksimal markedsandel 
på 35 prosent i det relevante markedet. Bakgrunnen for denne lovreguleringen er å 
unngå monopoler og at de små sentralene skulle ha mulighet til å konkurrere på 
kontraktsmarkedet. Denne lovreguleringen var gjeldende fra og med år 2000. Vi har 
ikke fått bekreftet praksis når det gjelder bruken av denne lovreguleringen eller 
avgrensing av de relevante markedene. Hvordan regelverket er å forstå og hvordan 
gjeldende praksis er kan være grunnlag for videre undersøkelser.  

Ifølge Bekken og Longva (2003) var den betydeligste effekten av dereguleringen i 1990 
en stor økning i antall drosjebiler som følge av fri etablering, se figur nedenfor. Det økte 
tilbudet av drosjetjenester bidro til en reduksjon i utnyttelsesgraden per drosje i små 
byer, mens utnyttelsesgraden økte i mellomstore og store byer. Gärling m.fl. (1995) 
konkluderer med at dereguleringen bidro til at sentralene satte opp prisene på kort sikt 
for å kompensere for lavere inntekter. Men sett i sammenheng med det økte momsnivået 

                                                 
10  Studien er gjennomført med bakgrunn i erfaringer fra blant annet Belgia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Irland, 

Italia, Nederland, Norge, Sverige, Sveits, Storbritannia og USA.  
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som ble innført på det samme tidspunktet var prisøkningen som følge av deregulering 
en korttidseffekt. På lengre sikt har veksten i prisene på drosjetjenester avveket lite fra 
konsumprisutviklingen i Sverige, se OECD (2008). Ifølge OECD (2008) er 
drosjenæringen i Sverige per i dag organisert ved et stort antall bileiere, der hver bileier 
i gjennomsnitt drifter 1,7 drosjer. De fleste av bileierne er underlagt sentraler, ca 90 
prosent i Stockholm og 95 prosent i Sverige som helhet.  

Dereguleringen i Sverige har hatt ulike effekter i byer og i spredtbygde områder. Prisene 
økte mer i distriktene, trolig som følge færre alternativer for kunden og lavere grad av 
konkurranse. Derimot økte drosjetilbudet mer i byene enn i distriktene, spesielt i 
mellomstore byer som Linköping og Sundsvall med hhv. ca 120.000 og 90.000 
innbyggere.. 

Figur 5.1  Utviklingen i den svenske drosjenæringen etter deregulering 

 
Kilde:  TØI-rapport 658, 2003 

I følge OECD (2008) har dereguleringen økt konkurransen i næringen, som igjen har 
bidratt til at drosjekundene har fått et bedre tilbud enn før dereguleringen. Hoved-
konklusjonen fra Sverige er at avvikling av maksimalpris og løyvesystem må følges opp 
av høyere krav til drosjesjåførene for å sikre tilfredsstillende kvalitet. I tillegg var det 
nødvendig å iverksette tiltak som bidrar til bedre prisinformasjon blant sentralene og på 
drosjeholdeplassene.  

5.2 Drosjenæringen i Danmark 
Ifølge OECD (2008) har dereguleringen økt konkurransen i næringen, som igjen har 
bidratt til at drosjekundene har fått et bedre tilbud enn før dereguleringen. Hoved-
konklusjonen fra Sverige er at avvikling av maksimalpris og løyvesystem må følges opp 
av høyere krav til drosjesjåførene for å sikre tilfredsstillende kvalitet. I tillegg var det 
nødvendig å iverksette tiltak som bidro til bedre prisinformasjon om sentralene og på 
drosjeholdeplassene.  

I motsetning til Sverige framstår reguleringen av drosjenæringen i Danmark som streng. 
Ifølge OECD (2008) har de blant annet følgende reguleringer: 
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 Begrensninger på antall drosjer som opererer i de ulike kjøredistriktene. Byrådene 
i de ulike kommunene bestemmer totalt antall løyver som skal operere i 
kommunen.11 Lokale myndigheter utsteder løyver til søkere de mener er best 
egnet for maksimalt 10 år.  

 Geografisk bestemte kjøreområder. I all hovedsak kan drosjesjåførene kun operere 
i kommunen hvor de har fått utstedt løyve. Fra og med 2006 kunne byrådene i 
kommuner med tillatelse fra Transport- og energiministeren utstede løyver som 
kan benyttes til å kjøre til og fra flyplasser i andre kjøreområder. 

 Maksimalpriser. Maksimalprisene blir satt av lokale myndigheter. Siden 2001 har 
”Greater Copenhagen Taxi Board” benyttet en vektet kostnadsindeks for å sette 
maksimaltakstene i Københavnsområdet. Indeksen består av arbeidskraft-
kostnader, direkte kjøretøykostnader, kapitalkostnader og andre kostnader.  

Vi kjenner til at det i Region Hovedstad (København) er fem sentraler som konkurrerer. 
Noen år tilbake var antall sentraler syv. Hvordan konkurransen faktisk arter seg i 
København eller Danmark generelt går imidlertid ikke fram av analyser vi har rukket å 
hente inn innenfor rammen av dette prosjektet. 

                                                 
11  Greater Copenhagen Taxi Board for Københavnsregionen. Over 50 prosent av alle landets drosjer opererer i dette 

kjøreområdet.  



- Econ Pöyry - 
Drosjenæringen i Oslo – behov for flere løyver 

 36 



- Econ Pöyry - 
Drosjenæringen i Oslo – behov for flere løyver 

 37 

6 Hva skjer når det tillates flere løyver?  
Ledigtiden, altså hvor lenge en drosje må vente på kjøreoppdrag, er høy i Oslo. For 
Oslo Taxi var ledigtiden på over 50 prosent i gjennomsnitt i perioden 2000 til 2008, jfr. 
vedlegg.  

Ved hjelp av en teoretisk drøfting vil vi i dette kapitlet besvare følgende spørsmål: 

 Hvorfor er ledigtiden blant drosjene så høy i Oslo?12 

 Hva skjer med ledigtid, antall drosjeturer og pris på drosjetjenester hvis man øker 
løyveantallet fra dagens situasjon? 

I et drosjemarked som Oslo kan det sies å være fire grupper aktører; løyvemyndigheten, 
sentralene, løyvehaverne og kundene. Løyvemyndigheten bestemmer løyveantallet, 
kundene etterspør drosjetjenester, sentralene setter priser til gitt etterspørsel og løyve-
havere bestemmer kjøretid til gitte priser og etterspørsel. Det spesielle med dette 
markedet er at tilbudt tid (summen av alle drosjebilers kjøretid) og prisen (takstene) 
ikke settes av samme aktør.  

I dette kapitlet opererer vi med noen forenklinger som gjør det mulig å gi en prinsipiell 
beskrivelse av drosjemarkedet i Oslo. Vi vet at dagens takstsystem blant drosje-
sentralene avhenger av tiden på døgnet, dagen i uken kjøreoppdraget gjennomføres og 
hvor fort drosjen kjører. Som en forenkling ser vi bort fra disse prisvariasjonene og 
opererer med en pris som er standardisert per time, altså timeprisen for kjøreoppdrag. 
Etterspørselen etter drosjetjenester varierer også mye i løpet av døgnet, uka og året. På 
samme måte som takstene tenker vi oss en situasjon der kundenes etterspørsel etter 
drosjeturer, gitt prisen, (etterspørselskurven) ligger fast. En tolkning av denne 
etterspørselskurven er gjennomsnittlig etterspørsel i det tidsrommet vi ser på. Tilbuds-
kurven kan også tenkes å variere med bakgrunn i endrede drivstoffpriser med mer. Vi 
antar også at denne er uendret i perioden vi ser på. 

6.1 Hvorfor er ledigtiden blant drosjene så høy i Oslo? 
For Oslo Taxi var ledigtiden som nevnt på over 50 prosent i perioden 2000 til 2008, jfr. 
vedlegg. Ledigtiden har holdt seg relativt stabilt i perioden, til tross for høy og økende 
økonomisk vekst fra 2003 til 2007, finanskrisen i 2008 og økt innbyggertall i Oslo-
regionen i hele tidsrommet.  

Det typiske argumentet for de lange køene blant drosjene i Oslo er at det er for mange 
utstedte løyver per i dag. Etter vårt skjønn er ikke dette en fullstendig forklaring. En 
viktig grunn til lang ledigtid er at løyvehaverne selv bestemmer hvor mange timer de 
skal tilby, til gitte priser, og dermed også ledigtiden. Hver og en av løyvehaverne tar 
primært utgangspunkt i sine egne behov og inntjening. Høy pris gjør at hver enkelt kan 
koste på seg (til dels betydelig) ledigtid i påvente av en godt betalt tur. Ingen har 
imidlertid incentiv til å redusere sin ledigtid for å bedre forholdene for de øvrige 
drosjene. Dermed tar ingen hensyn til at egen ledigtid blir en ekstra kostnad for øvrige 
drosjer. Resultatet er at samlet ledigtid blant Oslodrosjene framstår som betydelig. 

                                                 
12  Med ledigtid mener vi her hvor lenge en drosje må vente på kjøreoppdrag. Ventetid og ledig tid betyr det samme.  
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Oslo Taxi er en dominerende aktør i drosjemarkedet i Oslo, jf. kapittel 2. Med bakgrunn 
i den dominerende stillingen vil Oslo Taxi sette en pris som er høyere enn om prisen ble 
satt i et marked bestående av mange små tilbydere og kunder (frikonkurranseprisen). 
Prisen settes høyere enn frikonkurranseprisen fordi en reduksjon i antall kjøreoppdrag, 
som følge av høyere pris enn frikonkurranseprisen, reduserer sentralens inntjening 
mindre enn sentralens økte inntjening ved høy pris.13 En illustrasjon av dette gis i Figur 
6.1 Oslo Taxi setter en pris P1 som er høyere enn frikonkurranseprisen P*. Kundenes 
etterspørsel etter drosjetjenester ved en pris P1 er lik T1 som er lavere enn etterspørselen 
ved fri konkurranse T.14 

Figur 6.1  Illustrasjon – Drosjemarkedet i Oslo 

 

Kilde: Econ Pöyry 

I drosjemarkedet er det løyvehaverne som bestemmer tilbudet av drosjetjenester, mens 
sentralene setter prisene kundene møter i markedet. Løyvehavere kan selv velge om 
drosjen skal stå parkert eller brukes til kjøreoppdrag og tar kjøreprisen for gitt, P1 i Figur 
6.1, siden den settes av sentralene. 

Antall tildelte løyver fungerer som en tilbudsbegrensing i markedet. Årsaken til det er at 
løyvene begrenser kapasiteten i markedet og gjør det umulig å tilby tjenester utover et 
bestemt nivå. En drosjebil kan ikke benyttes mer enn 24 timer i døgnet. I Figur 6.1 er 
denne tilbudsbegrensingen merket med en vertikal rød kurve. 

En pris P1 fører til et samfunnsøkonomisk tap, i figuren symbolisert med arealet ABC. 
Dette samfunnsøkonomiske tapet kan tolkes som ikke realiserte gevinster som følge av 
for høy prissetting. Både kunder og sjåfører vil kjøre mer drosje, men prisen er for høy 

                                                 
13  Se Vedlegg 1 for en utdyping av hvordan prisene blir satt i et marked med en stor og flere mindre tilbydere.  
14  Det er vanlig å anta at helningen på etterspørselskurven er negativ, som på figuren. Dette kan også begrunnes 

empirisk. I en amerikansk studie av drosjemarkedet i New York fant Schaller (1999) at prisfølsomheten 
(elastisiteten) for drosjeturer der var -0,22. 
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til å få realisert dette. Som vi ser fra figuren vil dette tapet reduseres ved en lavere pris 
og er lik null nå markedsprisen er lik frikonkurranseprisen P*.  

Løyvehaverens timespris, pris per tilbudte time, vil generelt ikke være lik kjøreprisen 
per time. Kjørepris per time tilsvarer løyvehaverens timepris bare så lenge han er fullt 
sysselsatt. Når det er ledigtid i markedet reduseres løyvehaverens timepris (dvs. 
inntjening per time), til et lavere nivå enn kjøreprisen per time siden en del av tiden går 
med til å vente på kjøreoppdrag. Pris per tilbudte time for løyvehaverne er illustrert i 
Figur 6.2. Som vi ser fra figuren er pris per tilbudte time lik P1 når tilbudte kjøretimer i 
markedet er mindre enn T1. Er derimot tilbudte kjøretimer i markedet høyere enn T1 er 
pris per tilbudte time lavere enn P1, se lilla kurve.  

Figur 6.2 Illustrasjon – Løyvehaveres/bileieres tilpasning i drosjemarkedet i 
Oslo 

 
Kilde:  Econ Pöyry 

Hver av løyvehaverne tilbyr drosjetjenester så lenge hans pris per tilbudte time er 
høyere enn kostnaden av å tilby en time ekstra kjøreoppdrag. En profittmaksimerende 
tilpasning for løyvehaverne er en tilpasning der prisen per tilbudte time er lik kostnaden 
av å tilby en time ekstra drosjetjenester, dvs. i det punktet hvor tilbudskurven (grønn 
kurve) krysser pris per tilbudte time (lilla kurve) i Figur 6.2.15 I dette punktet tilbyr 
løyvehaverne T2 timer med en inntekt per tilbudt time lik P1*(T1/T2). Uttrykket (T1/T2) 
er etterspurte kjøretimer delt på tilbudte kjøretimer til en kjørepris per time lik P1 og kan 
tolkes som kjøretid per tilbudt time drosjetjeneste.  

                                                 
15  Bakgrunnen for dette er at tilbudskurven er summen av alle løyvehavernes merkostnad av å øke tilbudet av 

drosjetjenester med en time, også kalt grensekostnad, til en gitt tilbud av drosjetjenester. 
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Siden etterspurte drosjetjenester (T1) er lavere enn tilbudte drosjetjenester (T2) ved en 
pris P1 er det ledigtid i markedet, dvs. at drosjene står i kø for å få kjøreoppdrag. Altså 
vil hver sjåfør ta utgangspunkt i egen inntjening når han velger å tilby en time ekstra, 
ikke kostnaden som blir påført alle de andre drosjene som følge av økt ledigtid. 
Summen av all ledig tid i markedet er i dag trolig over 50 prosent av den totale tiden 
som tilbys. . 

Denne markedstilpasningen er ikke optimal for samfunnet i og med at prisen for høy. 
En lavere pris vil føre til at man realiserer deler av det samfunnsøkonomiske tapet 
illustrert i Figur 6.1 gjennom flere etterspurte kjøreoppdrag og lavere ledigtid blant 
drosjene i markedet.  

6.2 Hva skjer med antall drosjeturer, prisen og ledigtid 
på drosjetjenester hvis man øker løyveantallet fra 
dagens situasjon? 

Ovenfor viste vi at det ikke er antall løyver som styrer ledigtiden i markedet, men 
prissettingen gjennom graden av konkurranse og løyvehavernes valg av tid som tilbys 
til kjøreoppdrag. Per i dag er konkurransegraden mellom sentralene lav spesielt i 
oppringningsmarkedet i Oslo. Det kan blant annet begrunnes i at Oslo Taxi er en 
dominerende aktør, prisene er lite oversiktlige ovenfor kundene, praksis på taxi-
holdeplassene er at drosjen som har ventet lengst får neste kjøreoppdrag og det er 
vanskelig for nye aktører å komme inn på markedet som følge av løyvesystemet. I 
denne sammenheng er det interessant å se nærmere på hva som skjer hvis man øker 
antall tilgjengelige løyver i markedet.  

Ut fra argumentasjonen ovenfor et det klart at flere løyver til Oslo Taxi vil føre til mer 
markedsmakt. Vi ser derfor på en situasjon der de nye drosjeløyvene blir delt ut til Oslo 
Taxis konkurrenter i et omfang som gjør at de i større grad kan konkurrere med Oslo 
Taxi i alle markeder.  

Ved fordeling av nye løyver til Oslo Taxis konkurrenter vil man få en jevnere fordeling 
av løyver mellom sentralene i Oslo. En jevnere fordeling av løyvene resulterer i høyere 
grad av konkurranse og lavere priser. Årsaken til dette er at en eventuell konkurrent har 
et insentiv til å underby Oslo Taxi for å øke egen markedsmakt. Ved å sette en lavere 
pris vil de ”stjele” kunder fra Oslo Taxi i tillegg til at en lavere pris vil resultere i at 
kundemassen øker. Ved økt konkurranse vil altså prisene bli presset til et lavere nivå og 
kundene vil i større grad benytte seg av drosje som transportmiddel. I et samfunns-
økonomisk perspektiv er dette en positiv utvikling, siden en del av det samfunnsø-
konomiske tapet i Figur 6.1 blir borte. 

Mer presist vil en sitasjon med flere utstedte løyver fra Oslo kommune til Oslo Taxis 
konkurrenter fører til et skift i markedets tilbudskurve fra Tilbudskurvefør til 
Tilbudskurveetter og en redusert pris fra Pfør til Petter i Figur 6.3. En redusert pris resulterer 
i flere kjøreoppdrag, fra Tfør til Tetter, siden flere personer vil velge å benytte seg av 
drosjetjenester ved en lavere pris.  

Ved en lavere pris Petter ønsker løyvehaverne å tilby flere drosjetjenester, se lilla stiplet 
kurve. Det er imidlertid ikke opplagt at drosjenes ledigtid går ned. Flere løyver taler for 
lengre ledigtid mens lavere priser taler for lavere ledigtid. Av samme grunn er det heller 
ikke sikkert det samfunnsøkonomiske tapet blir redusert. Utfallet er usikkert. Det som er 
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sikkert er at reduksjonen både i ledigtid og samfunnsøkonomisk tap blir større jo større 
prisnedgangen er.  

Oppsummert vil et høyere antall løyver som er jevnere fordelt blant sentralene føre til 
lavere pris og flere drosjeturer. Effekten på ledigtid og samfunnsøkonomisk tap er 
imidlertid usikker. 

Figur 6.3 Økt løyveantall - hva skjer med pris, kvantum og ledigtid?  

 
Kilde: Econ Pöyry 
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7 Anbefaling – løyvetallet bør økes i henhold til 
en handlingsregel 

Denne utredningen har tre hovedspørsmål som skal besvares:  

 Hvor mange drosjeløyver og hvor stor drosjekapasitet bør det være for at 
publikum skal ha et tilfredsstillende og konkurranseutsatt drosjetilbud? 

 Hvor mange sentraler er det i utgangspunktet behov for i Oslo, og hvor mange 
løyver må være tilknyttet en sentral for at sentralen skal kunne være konkurranse-
dyktig overfor løyvehavere og publikum? 

 Hvor bør et ”tak” (i prosent av totalt løyvetall i kommunen) på en sentrals 
størrelse ligge for å sikre tilstrekkelig og god konkurranse i drosjenæringen i 
Oslo? Hva er det rette løyvetallet?  

Hvor mange løyver det bør være avhenger dels av hvor stor etterspørselen er, drosje-
eiernes vilje til å bruke drosjeløyvene og tilby kjøretid, samt i hvilken grad fordelingen 
av drosjeløyver påvirker konkurranse og prisdanning i drosjemarkedet. Svar på spørs-
målet om hvor mange sentraler det er behov for og om størrelsen på den største 
sentralen bør begrenses, henger sammen med hvordan godkjenning av sentraler og 
størrelsesbegrensninger på den største sentralen påvirker konkurranseforholdene. 

I dette kapitlet gir vi vår anbefaling til svar på ovennevnte spørsmål.  

7.1 Handlingsregel tilsier at løyvetallet bør økes 
Det kan pekes på to dominerende hensyn når Oslos kommune avgjør antall drosjeløyver 
i kommunen. Det ene er hensynet til publikums behov for tilbud av punkt-til-punkt 
transport. Publikums behov tilsier at antallet skal være stort nok til at drosjer kan 
komme raskt etter oppringning, spesielt når annen offentlig transport ikke er til-
strekkelig eller utenfor rekkevidde.  

Rasjonalet bak en løyveordning tilsier også at det tas hensyn til drosjeeiernes 
inntjeningsmulighet når løyveantallet settes. Det er i utgangspunktet tilstrekkelig med 
en godkjenningsordning – uten begrensning på tilbudet – for å ivareta offentlige krav til 
trygg og sikker offentlig transport. Begrensningen i tilbudet av drosjetjenester som 
løyveordningene innebærer som nevnt i kapittel 2 en spesialordning som gjør drosje-
markedet annerledes enn vanlige private tjenestemarkeder.  

Vi har lagt til grunn at Oslo kommune må vektlegge begge disse hensynene når det 
endelig løyvetall skal fastsettes. 

Hvilket løyvetall som er det korrekte kan ikke beregnes nøyaktig. Spesielt vet vi for lite 
om hva som er den faktiske etterspørselen etter drosjer. Publikums etterspørsel etter 
drosjer vil også være i stadig endring; både gjennom døgnet, i løpet av året og på tvers 
av år, jfr. kapittel 4.  

Sentrale faktorer som driver etterspørselen etter drosjer er imidlertid kjent, slik som 
utviklingen i antall innbyggere, sysselsetting og befolkningens inntekt.  

For å lage et godt grunnlag for beslutninger om hvordan løyvetallet bør utvikle seg, 
anbefaler vi at det utarbeides en indikator for endring i drosjeetterspørselen. Løyve-
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vurderinger bør gjøres med jevne mellomrom, minimum en gang hvert år. Det er i 
denne sammenheng en fordel om indikatoren baseres på lett observerbare data.  

Nedenfor lanseres et forslag til indikator. Fordi indikatorene for det første er anslag og 
for det andre er anslag på utviklingen i etterspørselen må den tolkes før beste vurdering 
av etterspørselsutviklingen gjøres. I tillegg bør en ta tilstrekkelig hensyn til usikkerheten 
i etterspørselsanslaget når en skal vurdere hvordan en løyveendring påvirker sentralenes 
prispolitikk og drosjeeiernes inntektsmuligheter. Vi kommer tilbake til dette nedenfor. 

7.1.1 Forslag til indikator for utvikling i etterspørselen etter 
drosjeturer i Oslo 

Vi foreslår at framtidig løyvetall vurderes opp mot utviklingen i følgende etterspørsels-
indikator (målt som prosentvis endring): 

 50 prosent av befolkningsveksten i Oslo beregnet av Statistisk sentralbyrå for året 
løyvejusteringen skal gjelde for. Befolkningsveksten framskrives av SSB for hver 
kommune hvert år. Veksten i befolkningen bør justeres for beregnet utvikling i 
privat konsum (faste priser) per innbygger i Norge i året for løyvejusteringen. I 
Nasjonalbudsjettet hver høst gjøres beregninger av konsumutviklingen kommende 
år.16 

 50 prosent av sysselsettingsutviklingen i året før løyvejusteringen. Det ideelle 
hadde vært prognose for sysselsettingen i året for løyvetildelingen, men slike 
finnes ikke. Nest beste alternativ er å anta at sysselsettingen inneværende år har 
samme utvikling som året før. Over tid vil dette jevne seg ut. 

Andelen 50 prosent for henholdsvis befolknings- og sysselsettingsutvikling er valgt for 
å ta hensyn til at en stor andel av drosjeturene er betalt av den reisendes arbeidsgiver. 
En undersøkelse i regi av Norges Taxiforbund viser at det på landsbasis er om lag 58 
prosent som betaler drosjeturene selv. I tillegg kommer at mange (17 prosent) får betalt 
sine drosjeturer over offentlige trygde- og helsebudsjetter, mens om lag 25 prosent 
betales av arbeidsgiver. Undersøkelsen er imidlertid relativ gammel (fra 1996) og 
andelene er trolig endret i dag.17 Spesielt er det grunn til å anta at en større andel av 
drosjeturene i dag betales av arbeidsgivere. Dette er sannsynlig på bakgrunn av at vi vet 
at den delen av næringslivet som bruker mye drosje (forretningsmessig tjenesteyting) 
har vokst betydelig i relativ størrelse de siste årene.18  

Vi mangler også opplysninger om hvordan ovennevnte fordeling er for Oslo. Det er 
imidlertid stor grunn til å regne med at andelen som betales av arbeidsgiver er høyere i 
Oslo enn i landet som helhet. En vektlegging som over tar tilbørlig hensyn til denne 
fordelingen. For de siste årene tilsier økt vektlegging av sysselsettingsutvikling vs 
befolkningsutvikling at etterspørselsveksten undervurderes (sysselsettingen vokser 

                                                 
16  På formelbasis blir indikatoren (I) en indikator satt sammen av to delindikatorer; en for utviklingen i 

etterspørselen fra enkeltpersoner (IB) og en for utviklingen i etterspørselen fra bedrifter (IL). Indikatorene blir IB = 
(Bt/B(t-1)) * [(Ct//Pt)/(C(t-1)/P(t-1))] og IL = (L(t-1)/L(t-2)). I = 0,5 IB + 0,5 IL. B befolkningen i Oslo, L er samlet 
sysselsetting i Oslo, C er privat konsum, P er antall innbyggere i Norge. t er året for vurderingen av nye løyver.  

17  Norges Taxiforbund, statistikk 2006. Bakgrunnstallene nevnt i teksten er imidlertid fra 1996 
18  Se for eksempel Econ-rapport 2007-42 ”Alderdom og spesialisering” for en drøfting av endringene i norsk 

næringsstruktur. 
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saktere enn befolkningen). Forslaget om samme vektlegging av befolknings- og 
sysselsettingsutvikling, kan derfor ses på som et noe konservativt anslag. 

Deler av befolkningen kjører mer drosje enn andre. Nevnte undersøkelse i regi av 
Norges Taxiforbund viser at det er spesielt mennesker i alderen 20-40 år som kjører 
mye drosje. Med det utgangspunktet bør befolkningsdelen av indikatoren isolert sett 
vektes for å ta hensyn til den ujevne bruk av drosjer. For Oslos vedkommende er 
veksten i antall mennesker i ”drosjebrukende” alder svakt høyere enn for befolkningen i 
sin helhet. Vi foreslår å droppe denne vektingen, dels for å gjøre indikatoren enkel, dels 
for å gjøre den noe mer avdempet (konservative utslag) en ellers.  

I tillegg bør etterspørselsindikatoren ta hensyn til inntektsutviklingen i befolkningen. 
Det er imidlertid bare de turene som betales av kunden selv som er påvirket av 
innbyggernes inntekt. Inntektsutviklingen legges derfor bare til befolkningsutviklingen. 
Vi foreslår at inntektstillegget i indikatoren ikke bør ta hensyn til at drosjeturer trolig er 
særlig inntektselastiske, dvs. at drosjeetterspørselen vokser med mer enn 1 prosent for 
hver prosent inntektene øker. Også dette bidrar til en mer avdempet indikator enn om vi 
hadde lagt til grunn at etterspørselen øker mer enn inntektsutviklingen. 

Etterspørselsindikatoren gir et vekstanslag for uendrede priser. Hvis man forventer 
lavere priser pga konkurranse, vil etterspørselen vokse mer. Hvor stor prisnedgang som 
kan forventes som følge av økt konkurranse, er svært vanskelig å forutsi. I tillegg er det 
usikkert hvor mye en gitt prisnedgang på drosje vil bidra til at etterspørselen øker. Vi 
går ikke her nærmere inn på anslag for hvor stor etterspørselsvekst som kan påregnes 
ved lavere priser. Effekten kan etter vår vurdering være relativt betydelig. Det at vi ikke 
inkluderer en slik priseffekt på etterspørselen i den foreslåtte handlingsregelen, bidrar 
ytterligere til at regelen gir et konservativt anslag på veksten i etterspørselen.  

7.1.2 Etterspørselsindikator tilsier at løyveutviklingen siden 2000 
har vært lav 

For å få et begrep om hva som bør være løyveutviklingen framover, har vi testet 
ovennevnte etterspørselsindikator på løyveutviklingen siden 2001. Hva ville løyve-
utviklingen ha vært dersom det hadde blitt gitt nye løyver i takt med endringer i 
etterspørselsindikatoren? Vi ser at dersom vi tar utgangspunkt i løyvetallet i 2000 tilsier 
etterspørselsindikatoren at dagens løyvetall skulle vært 41 prosent høyere enn hva som 
er tilfellet i dag (868 ekstra løyver). Dersom vi hadde latt etterspørselsindikatoren 
bestemme fra 2005 og framover tilsier indikatoren at løyvetallet skulle vært rundt 37 
prosent høyere (758 løyver). Hadde indikatoren vært bestemmende i 2008 skulle 
løyvetallet vært knapt 7 prosent høyere i dag (142 løyver), jfr. Figur 7.1 – Figur 7.3 
nedenfor. 

I figurene nedenfor er det også tatt inn tall for 2009, basert på tall fra Nasjonalbudsjettet 
for 2010 slik at vi får med virkningene av finanskrisen.19   

                                                 
19  Beregningen for 2009 har tatt utgangspunkt i løyvetall i 2009, og befolkningsanslag er som framskrevet av SSB. 

Privat konsum er basert på Nasjonalbudsjettet 2010. Sysselsettingsutviklingen er beregnet ved å multiplisere 
anslaget for sysselsettingsveksten i Nasjonalbudsjettet 2010 med sysselsettingen i Oslo i 2008.  
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Figur 7.1 Totalt antall løyver i Oslo og antall løyver med bruk av 
etterspørselsindikator fra 2001. 2000 – 2009 
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Kilde: Oslo Kommune og SSB, utarbeidet av Econ Pöyry 

Figur 7.2 Totalt antall løyver i Oslo og antall løyver med bruk av 
etterspørselsindikator fra 2005 og 2008. 2000 – 2009 
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Kilde: Oslo Kommune og SSB, utarbeidet av Econ Pöyry 

I bruken av etterspørselsindikatoren spiller inntekts- og forbruksutviklingen en viktig 
rolle. Dersom vi lar være å ta hensyn til at inntektene stiger, blir det beregnede behovet 
for nye løyver om lag halvert. Like fullt tilsier også en slik svært begrenset 
etterspørselsindikator behov for vesentlig flere løyver enn i dag.  
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Figur 7.3 Totalt antall løyver i Oslo og antall løyver med bruk av 
etterspørselsindikator uten innteksttillegg fra 2001. 2000 – 2009 
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Kilde: Oslo Kommune og SSB, utarbeidet av Econ Pöyry 

7.1.3 Handlingsregel for nye løyver: Etterspørselsindikator 
redusert med 20 prosent  

Vi anbefaler at nye løyver tildeles med utgangspunkt i en oversiktlig regel som kan 
kalles handlingsregel, og anbefaler at en tar utgangspunkt i etterspørselsindikatoren 
over. Selv om etterspørselsindikatoren trolig gir et for konservativt anslag på den reelle 
etterspørselsutviklingen, tilsier hensynet til drosjenæringens behov for forutsigbarhet at 
drosjeløyvene ikke endres for mye hvert år. Vi anbefaler derfor at en handlingsregel tar 
eksplisitt hensyn til dette ved å redusere etterspørselsindikatorens utslag med 20 
prosent. I perioder med økende etterspørsel kan dette tilsi en for lav vekst i løyvetallet. I 
perioder med sammentrekning av etterspørselen blir løyvetallet for høyt. 

I tillegg er det nødvendig for løyvemyndigheten å ta hensyn til ekstraordinære forhold. 
Tre slike forhold kan tenkes:  

 Økonomiske sjokk som fjorårets finanskrise skaper stor usikkerhet i økonomien. 
Usikkerheten vil i seg selv redusere etterspørselen etter drosje, ved at både 
innbyggere og bedrifter tar hensyn til mulige svakere inntekter framover. En må 
imidlertid legge til grunn at etterspørselsfall som følge av ny usikkerhet vil 
opphøre når tidene blir mer ”normale”, uavhengig av hvilket inntektsnivå som 
enkeltindivider og bedrifter da vil legge til grunn for sine drosjekjøp.  

 Opparbeidet ubalanse mellom etterspørsel og løyvetall. Dersom etterspørsels-
indikatoren over flere år tilsier mangeårig vekst i etterspørselen, vil en 
handlingsregel som over etter hvert gi et vesentlig for lavt løyvetall. Det kan 
derfor med noen års mellomrom være grunn til å øke løyvetallet mer enn 
handlingsregelen tilsier.  

 Søknader om etablering av innovative ny sentraler. Det er ikke opplagt at 
dagens drosjesentraler dekker alle kundenes ulike ønsker knyttet til drosjeturer. 
Når entreprenører ønsker å utvikle nye drosjekonsepter, bør løyvemyndighetene 
ha mulighet til å innfase dette. Dette kan tilsi ekstraordinære løyvetildelinger ved 
ujevne mellomrom. Vi kommer tilbake til dette nedenfor.  
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7.2 Behov for mer konkurranse om kunder som ringer 
Fra kapittel 3 går det fram at konkurransen i drosjemarkedet i Oslo primært er en 
konkurranse om tilgjengelighet. I markedssegmentet langsiktige avtaler og faste 
strekninger (tur/retur Gardermoen) er det også en konkurranse på pris. Hoved-
utfordringen er å bidra til sterkere priskonkurranse generelt og i markedet for oppringte 
turer spesielt. 

Det er lite realistisk at dette vil skje før minst én av Oslo Taxis konkurrerende sentraler 
blir stor nok til å kunne tilby tilnærmet den samme tilgjengeligheten for publikum. 
Dette er helt avhengig av at det blir nok tilgjengelige løyver til at en slik utfordrer til 
Oslo Taxi kan vokse. 

Av Oslos drosjesentraler er det per i dag Norges Taxi som er den største av utfordrerne 
til Oslos Taxi. Som redegjort for i kapittel 3 er det sterk konkurranse om løyvehavere 
mellom Oslo Taxis konkurrenter. Årsaken er nettopp behovet for å vokse for å kunne 
utnytte stordriftsfordeler. Denne konkurransen skjerper kravet til service og effektivitet 
på sentralnivå og vurderes som slik sett sunn. Tiltak for å stimulere til mer effektiv 
konkurranse med Oslo Taxi bør følgelig ikke svekke konkurransen om selvstendige 
løyvehavere. 

To tiltak peker seg ut for å stimulere til større og mer effektive konkurrenter til Oslo 
Taxi:  

 Det bør innføres et tak på hvor stor andel Oslo Taxi bør ha av samlet løyvetall. 
Vi foreslår at taket settes til 50 prosent og at dette oppfattes som et måltall som 
gradvis oppnås etter hvert som nye løyver deles ut, eventuelt ved at innleverte 
løyver holdes tilbake. Taket på 50 prosent er begrunnet nærmere nedenfor. 

 Inntil Oslo Taxis løyvetak nås, bør nye løyver fordeles forholdsmessig på de 
øvrige sentraler på bakgrunn av antall løyver tilknyttet den enkelte sentral ved 
utgangen av året forut for løyvetildelingen. På denne måten vil store sentraler få 
mulighet til å vokse, samtidig som løyvetildelingen ikke forstyrrer konkurransen 
om å være en effektiv sentral for løyvehaverne.  

Begrunnelse for et løyvetak for Oslo Taxi 
Økt konkurranse avhenger av ikke bare av hvor stor den største aktøren er, men også av 
hvor mange sentraler som opererer i markedet og av hvordan de resterende løyvene 
fordeles blant de andre sentralene. For å kunne si noe om hvor stort taket for Oslo Taxi 
burde være, er derfor konsentrasjonen av løyvefordelingen i markedet en viktig 
indikator, senere omtalt som markedskonsentrasjonen.20 I denne sammenheng er det 
viktig å påpeke at markedskonsentrasjon ikke er det eneste målet på konkurransegraden 
i markedet. Vi vet for eksempel at de kompliserte takststrukturene, praksis på drosje-
holdeplassene osv. bidrar til å redusere graden av konkurranse.  

Tabell 7.1. viser markedskonsentrasjonen, med utgangspunkt i løyvefordelingen, i 
drosjemarkedet i Oslo fra 2000 til 2009. Tabellen viser at markedsandelene har blitt 
jevnere fordelt i løpet av perioden. Den største sentralen, Oslo Taxi, har redusert sin 
markedsandel, med utgangspunkt i totalt antall løyver, fra 79,3 prosent i år 2000 til 67,1 

                                                 
20  Vi mener løyvefordelingen blant sentralene er en god indikator på sentralenes markedsandeler.  



- Econ Pöyry - 
Drosjenæringen i Oslo – behov for flere løyver 

 49 

prosent i 2009. Ser vi Oslo Taxi og Norges Taxi i sammenheng har deres samlede 
markedsandel blitt redusert fra 94,8 prosent i 2000 til 81,9 prosent i 2009. Alene taler 
dette for at konkurransen i denne perioden har blitt sterkere.  

Bildet blir enda klarere hvis man kun ser på fordelingen av ordinære løyver. Den største 
sentralen Oslo Taxi har redusert sin markedsandel av ordinære løyver fra 78,4 prosent i 
år 2000 til 63,4 prosent i 2009. Ser vi Oslo Taxi og Norges Taxi i sammenheng har 
deres samlede markedsandel blitt redusert fra 95,7 prosent i 2000 til 79,5 prosent i 2009. 

Konkurranseutfordringen i dette markedet skyldes blant annet at Oslo Taxi er så mye 
større enn Norges Taxi og de andre aktørene. Det kommer til uttrykk i den såkalte 
Herfindahl-indeksen, som beregnes ved å summere kvadrerte markedsandeler for alle 
aktører i markedet.21 Indeksverdien for Herfindahl-indeksen varierer mellom 0 
(minimum konsentrasjon) og 10000 (maksimum konsentrasjon, dvs. monopol).  

Som vi ser fra tabell 7.1. har Herfindahl-indeksen blitt redusert fra 6.556 til 4.832 for 
totalt antall løyver og fra 6.470 til 4.409 for ordinære løyver. Dette er en positiv 
utvikling, men markedskonsentrasjonen er likevel svært høy per i dag. US department 
of Justice definerer følgende konsentrasjonsgrad til ulike verdier på indeksen: 22 

 En Herfindahl-indeks mellom 0 og 1.000 indikerer lav markedskonsentrasjon. 

 En Herfindahl-indeks mellom 1.000 og 1.800 indikerer moderat markeds-
konsentrasjon. 

 En Herfindahl-indeks over 1.800 indikerer høy markedskonsentrasjon. 

Tabell 7.1 Markedskonsentrasjon i drosjemarkedet i Oslo, 2000-2009 

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Totalt antall løyver 2 415 2 415 2 415 2 455 2 455 2 455 2 275 2 189 2 128 2 109

 
Markedsandel*  
(største aktør) 79,3 79,3 79,3 77,2 75,3 73,9 72,6 70,3 67,4 67,1

 
Markedsandel*  
(to største aktører) 94,8 94,8 94,8 93,7 91,9 90,7 88,8 83,3 79,9 81,9

 
Markedsandel*  
(tre største aktører) 100,0 100,0 100,0 100,0 98,0 97,3 93,8 88,6 87,0 89,6

 Herfindahl-indeks 6 556 6 556 6 556 6 270 5 984 5 798 5 585 5 198 4 811 4 832
Totalt antall ordinære løyver 1 740 1 740 1 740 1 780 1 780 1 780 1 779 1 784 1 782 1 780

 
Markedsandel*  
(største aktør) 78,4 78,4 78,4 75,6 72,9 71,1 68,8 66,0 63,6 63,4

 
Markedsandel*  
(to største aktører) 95,7 95,7 95,7 94,1 91,7 90,0 86,2 80,7 77,2 79,5

 
Markedsandel*  
(tre største aktører) 100,0 100,0 100,0 100,0 97,2 96,3 92,7 88,8 85,2 88,0

  Herfindahl-indeks 6 470 6 470 6 470 6 088 5 708 5 462 5 109 4 703 4 390 4 409
*I prosent. Kilde: Oslo kommune og Econ Pöyry. 

                                                 

21  Herfindahl-indeksen er definert som ∑
=

≡
n

i
isH

1

2 , der n er antall aktører som opererer i drosjemarkedet og s er 

deres markedsandel i prosent.  
22  Se US Department of Justice: http://www.usdoj.gov/atr/public/testimony/hhi.htm 
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Markedskonsentrasjonen i drosjemarkedet i Oslo kan derfor sies å være høy. For å 
kunne si noe om hvordan man kan gjøre noe med dette har vi i tabell 7.1. skissert 
hvordan en jevnere fordeling enn dagens reduserer markedskonsentrasjonen i drosje-
markedet i Oslo. I denne sammenheng er det viktig å påpeke at dette er et regne-
eksempel fra dagens situasjon for å se hva som umiddelbart ville skjedd med 
markedskonsentrasjonen ved å endre fordelingen av dagens løyver. I praksis vil dette 
måtte gjøres over tid gjennom å utstede nye løyver.  

Som vi ser fra tabellen bidrar en lavere markedsandel for Oslo Taxi til de andre til en 
jevnere fordeling av løyvene og dermed en lavere markedskonsentrasjon. Ved å fordele 
hhv. 7,1, 17,1 og 27,1 prosent av Oslo Taxis løyver til Norges Taxi og alle de andre 
sentralene reduseres markedskonsentrasjonen målt ved Herfindahl-indeksen. Effekten er 
størst ved å fordele løyvene til alle de andre sentralene, ikke til Norges Taxi alene. Når 
det gjelder nivået på Herfindahl-indeksen framstår den fortsatt som høy i alle 
regneeksemplene nedenfor.  

I denne sammenheng er det viktig å huske på dagens konkurranse i de ulike markeds-
segmentene. Ved å fordele løyver fra Oslo Taxi til alle de andre sentralene vil det ikke 
nødvendigvis være reelle konkurrenter til Oslo Taxi i opprignings- eller kontrakts-
markedet. Dette taler for at man skal ta hensyn til den relative størrelsen til Oslo Taxis 
utfordrere ved tildeling av nye løyver.  

Tabell 7.2 Simulerte markedsandeler ved en jevnere fordeling av løyver* i Oslo 
med tilhørende Herfindahl-indeks 

 Markedsandeler (i prosent) Herfindahl
indeks 

Virkemiddel 
Oslo
Taxi

Norges
Taxi 

Christiania
Taxi 

City
Taxi Taxi 2 By Taxi  

Dagens situasjon (per 30. september 2009) 67,1 14,8 7,7 6,0 2,7 1,7 4 832
Omfordeler 7,1 prosent av Oslo Taxis løyver  
til Norges Taxi 60,0 21,9 7,7 6,0 2,7 1,7 4 190
Omfordeler 17,1 prosent av Oslo Taxis løyver  
til Norges Taxi 50,0 31,9 7,7 6,0 2,7 1,7 3 627
Omfordeler 27,1 prosent av Oslo Taxis løyver  
til Norges Taxi 40,0 41,9 7,7 6,0 2,7 1,7 3 464
Omfordeler 7,1 prosent av Oslo Taxis løyver  
til alle de andre sentralene 60,0 16,2 9,1 7,4 4,1 3,1 4 032
Omfordeler 17,1 prosent av Oslo Taxis løyver  
til alle de andre sentralene 50,0 18,2 11,1 9,4 6,1 5,1 3 112
Omfordeler 27,1 prosent av Oslo Taxis løyver  
til alle de andre sentralene 40,0 20,2 13,1 11,4 8,1 7,1 2 431

*Med løyver mener vi her totalt antall løyver, altså ordinære og reserveløyver. Kilde: Oslo kommune og Econ Pöyry. 

7.3 Nok sentraler, men behov for åpning for innovative 
nyetableringer 

I utgangspunkt tilsier antallet sentraler i Oslo og Akershus at det er tilstrekkelig 
konkurranse på sentralnivå. 

Som nevnt i kapittel 3 er det betydelige stordriftsfordeler knyttet til drift av drosje-
sentraler. Mange sentraler og en begrenset mengde løyver tilsier at stadig flere sentraler 
vil vanskeliggjøre hver enkelt sentrals muligheter til å utnytte stordriftsfordeler som i 
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egen produksjon. Det kan derfor argumenteres for at flere sentraler heller vil bidra til 
høyere kostnader enn mer konkurranse. Behovet for å styrke utfordrerne til Oslo Taxi 
og den sterke konkurransen om løyvehavere blant Oslo Taxis utfordrere forsterker dette 
argumentet. Samlet tilsier dette derfor at det ikke bør åpnes for flere sentraler. 

Behov for å åpne for innovasjon og nytenkning i drosjemarkedet tilsier imidlertid at 
samferdselsmyndighetene ikke bør lukke markedet for entreprenører som ønsker å 
komme inn på markedet med nye innovative sentraler. Dette kan være alt fra bruk av 
andre typer kjøretøy til andre driftskonsepter som på en eller annen måte kan tilby 
publikum noe som deler av markedet vil oppleve som bedre tilpasset sine behov. Det 
kan også tenkes organisatoriske innovasjoner som sentraler som ønsker å forvalte løyver 
på sentralnivå for derigjennom å sikre langsiktig tilknytning til sentralen. Normalt skjer 
slike innovasjoner primært gjennom nyetableringer. Det er derfor vanskelig å se for seg 
etablering av vesentlige endrede driftskonsept uten etablering av nye sentraler. 

Drosjemarkedet har som alle andre markeder behov for jevnlig å bli utfordret av nye 
innovative konkurrenter. Om de kan hevde seg i markedet i praksis kan ingen vite før de 
blir tillatt å prøve seg. Etter vår vurdering bør det gjøres jevnlige vurderinger av om 
søknader om å opprette nye sentraler kan innebære nye driftskonsepter eller andre 
forbedringer, og at det åpnes for nye sentraler når dette vurderes som godtgjort. 

Behovet for å stimulere til utnyttelse av stordriftsfordeler og behovet for å slippe til nye 
innovative utfordrere kan derfor være motstridende hensyn. Vi anbefaler at Oslo 
kommune hvert år konkret vurderer eventuelle søknader om å få etablere nye drosje-
sentraler ut fra om søknaden kan sies å representere et innovativt konsept. I fall 
vurderingen faller positivt ut, bør det tas stilling til om endringer i etterspørselen etter 
drosjer er stor nok til at det kan åpnes for en ny sentral uten at dette i utgangspunktet 
bør gå på bekostning av de eksisterende. 

Løyvehaveres mulighet til å bytte sentrale etter en periode kan være en stor utfordring 
for nye sentraler som ønsker å utfordre eksisterende sentraler på pris, i form av lavere 
takster. For å redusere denne usikkerheten kan sentraler ha ønske om å få tilknyttet 
løyver direkte til sentralene. Det vil være en klar fordel for konkurransen i markedet om 
myndigheten ikke stilte krav til at løyver skal være knyttet til enkelt personer. Generelt 
bør det være markedsaktørene selv som finner fram til hvilke driftskonsept som er best 
for seg, noe som er spesielt viktig i forbindelse med nyetableringer. 

Våre intervjuer tyder på at 50 løyver er tilnærmet et minimum for at en sentral skal være 
konkurransedyktig på sentralnivå. Vi anbefaler på den bakgrunn at det bør åpnes for nye 
innovative sentraler kun når det er minst 50 ledige løyver tilgjengelig.  

7.4 Konklusjon – 300 nye løyver og en ny sentral 
På bakgrunn av ovennevnte vil vi anbefale at det for 2010 gis 300 nye drosjeløyver. Vi 
har tatt utgangspunkt i utviklingen siden 2005, hvor løyveutviklingen klart har ligget 
etter utviklingen i etterspørselen. Den foreslåtte etterspørselsindikatoren tilsier 758 nye 
løyver. Den foreslåtte handlingsregelen tilsier 607. Et moderat skjønn kan dermed være 
at man neste år tar igjen dette etterslepet. Vi anbefaler likevel en mer gradvis utvikling i 
løyvetallet, bl.a. for å ta hensyn til at vi ikke vet om løyvetallet var godt tilpasset 
etterspørselen i 2005 og for å ta hensyn til reduksjonen i etterspørselen som følge av 
finanskrisen. For senere år anbefaler vi at de årlige endringene i løyvetallet i stor grad 
følger forslaget til årlig handlingsregel. 
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Det er tidligere besluttet at reserveløyver gradvis inndras etter hvert som de innleveres. 
På bakgrunn av at de i stor grad benyttes som ordinære løyver, foreslår vi at reserve-
løyver fortløpende erstattes av ordinære løyver, og at det kommer som et tillegg til det 
foreslåtte løyvetallet ovenfor.  

For å åpne for mer innovasjon i drosjemarkedet bør det vurderes å la en ny sentral 
etablere seg, gitt at den med troverdighet kan legge fram et innovativt driftskonsept. 
Den nye sentralen bør sikres et vesentlig antall løyver fra start for å kunne fungere. Vi 
foreslår 100. De øvrige 200 løyvene bør tildeles utfordrerne til Oslo Taxi forholds-
messig ut fra hvor mange løyver de har ved årets slutt. Samlet vil det redusere Oslo 
Taxis markedsandel til 58 prosent. 

For ytterligere å styrke konkurranseforholdene i markedet anbefaler vi at det åpnes for 
at sentraler og eksisterende løyvehavere kan søke om løyver etter ordinære ansiennitets-
regle. Løyver til sentraler vil muliggjøre flere typer driftsmodeller og kan slik styrke 
innovasjonen i drosjemarkedet. Løyvene som gis en ny sentral bør tilknyttes sentralen 
på den måten sentralen vurderer som best for sin drift, dvs. enten som selvstendige 
løyvehavere, løyver knyttet til sentralen eller en kombinasjon. 

Åpning for at eksisterende løyvehavere får flere løyver gir mulighet for særlig 
ambisiøse drosjeeiere til å hente ut stordriftsfordeler på bilnivå. 
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VEDLEGG 1 
Vi har også forøkt å belyse nærmere og gi supplerende informasjon angående: 

• Drosjekapasiteten i Oslo 

• Kjøreplikten  

• Lønnsomhet.  

Vi har i varierende grad fått informasjon og data fra sentralene om dette, men legger ved 
den informasjon vi har hentet inn.  

Drosjekapasiteten i Oslo: 
Vi har ikke klart å få gode tall på utvikling i kjøreoppdrag for de enkelte sentralene 
fordelt på type oppdrag og Akershus drosjenes oppdrag i Oslo. Flere av sentralene 
oppgir at slik informasjon finnes, men at de ikke har software til å ta ut denne 
informasjonen og at det ikke har vært interesse av dette tidligere fra sentralens hold. 
Med vår tidsramme har det derfor ikke vært mulig å skaffe detaljert informasjon på 
dette.  

Vi har fått noe tall fra Oslo Taxi og By Taxi. Disse sier noe om utvikling i kjøreoppdrag 
i antall turer og inntjening per tur som vi har med i kapitel 4. Vi har derimot ikke 
informasjon om når på døgnet oppdragene er eller hvor lange de er eller hvor de kjører. 
For By Taxi har vi i midlertidig oversikt over kjøring i løpet av uken som er vist i Figur 
V1.1. Dette viser andel kjøreturer per dag i løpet av en uke, og er gjennomsnitt for 
perioden januar 2008 til september 2009.  

Figuren viser at de fleste turene er i slutten av uken, men at dette er ganske jevnt fordelt. 
Bortsett fra mandag som ligger på 11 prosent, ligger de ulike dagene i uka på mellom 
13,6 og 16.3 prosent av turene på en uke. Dette er kun tall fra By Taxi som i perioden 
på det meste hadde 2 prosent av løyvene, hvorvidt dette er representativt for resten av 
drosjene i Oslo er usikkert. 
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Figur V1.1 Andel turer per dag i løpet av en uke, gjennomsnitt for jan 08-sept 09 

 
Kilde: By Taxi 

Utnyttelsesgrad: variasjon i ledige timer 

Andelen ledige timer per tilgjengelige time (ledigtid) blant drosjene i Oslo Taxi har 
variert mellom 50 og litt over 60 prosent i perioden 2000-2009. Dette vil si at omtrent 
halvparten av tiden en drosje i Oslo Taxi er tilgjengelig er den ledig. Det er i midlertidig 
ikke sikkert at bildet for Oslo Taxi er representativt for hele drosjemarkedet i Oslo. Oslo 
Taxi har flere fasteoppdrag, nesten monopol på oppringingsmarkedet og har muligens 
en bedre dekning av sine drosjer enn det de andre sentralene i Oslo kan tilby og det er 
mulig at de andre sentralene har en større andel ledige time per tilgjengelige timer. 
Utviklingen for ledige timer per tilbudt time er vist i Figur V1.2. 

Figur V1.2 Andel ledige timer per tilbudt time 

 
Note: * Tall for 2009 er til og med august 2009 

Kilde: Oslo Taxi 
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Figur V1.3 viser antall tilgjengelige og ledige timer per løyve i Oslo Taxi i perioden 
2000-2008. Andelen ledige timer per løyve øker frem til 2005, men synker så. Antallet 
opptatte timer er ganske stabilt, men synker i perioden 2000-2003 og øker igjen i 
perioden 2005-2008. Igjen er det usikkert om dette er representativt for drosjemarkedet 
som helhet i Oslo på grunn av Oslo Taxis litt særskilte stilling.  

Figur V1.3 Tilgjengelige og ledige timer per løyve i Oslo Taxi 

 
Kilde: Oslo Taxi 

Kjøreplikten: 
Ingen av sentralene bruker kjøreplikt fordi de vurderer dekningen av drosjer i forhold til 
etterspørsel til å være god nok i utgangspunktet. Med en økende andel sjåfører med 
annen kulturell bakgrunn enn etnisk norsk i Oslo er det et mindre problem enn før å 
skaffe sjåfører til typiske norske helligdager som julaften og påske. Det kommenteres at 
høytider som Eid kan være vanskeligere, men at heller ikke her har det vært behov for 
kjøreplikt.  

Et tidspunkt som derimot kan være vanskelig er tidlig på morgenen og Oslo Taxi har i 
2008 hatt kjøreplikt mellom klokken 7-10 på morgenen, men dette har ikke blitt vurdert 
som nødvendig i 2009.  

Det kan noteres at det i hovedsak er det sentralene med mange oppringingsturer som vil 
merke om det er et for lite tilbud i forhold til etterspørselen på noen tider av dagen. For 
de sentralene som hovedsakelig har drosjer som er på spotmarkedet vil man ikke ha 
oversikt over om det er for få drosjer ute på gaten og på holdeplassene. Dette forklarer 
hvorfor Oslo Taxi er de eneste som har hatt kjøreplikt i det siste. 

Men det at Oslo Taxi, som har nesten hele oppringingsmarkedet i Oslo, ikke vurderer 
det som nødvendig med kjøreplikt tolker vi som at utnyttelsen av løyvene er gode. Det 
at sentralene (og da særlig oppringingssentralene) har mulighet til å innføre kjøreplikt er 
likevel et viktig instrument om dette endrer seg.  

Tall for sjåfører per løyve: Vi har ikke fått tall fra sentralene på dette.  



- Econ Pöyry - 
Drosjenæringen i Oslo – behov for flere løyver 

 58 

Omsetning i drosjenæringen  

Tabell V1.3  Omsetningstall for drosjenæringen 

  Oslo     Akershus     Alle fylker     

  2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 

Antall bedrifter 1 185 1 230 1 186 1 208 1 265 658 722 659 684 709 5 698 6 176 5 777 5 816 6 066 

Sysselsatte 3 293 2 748 2 959 3 125 3 276 1 672 1 509 1 615 1 631 1 631 15 421 14 779 15 689 15 839 16 323 

Omsetning (mill. kr) 1422,4 1451,5 1445,1 1594,1 1806,7 657,6 737,7 755,4 788,3 844,7 5845,4 6239,9 6350,1 7417,4 7417,4 

Lønnskostnader 483,7 507,7 537,1 595,8 685,6 186,3 214,6 245,8 246,6 271,6 1775,3 1912,6 245,8 2705,3 2705,3 

Driftsinntekter (mill. 
kr) 1424,3 1454,4 1448,7 1597,4 1809,7 658,3 739,5 756,9 789,7 846,7 5861,4 6271 6380,3 6833 7456,3 

Driftskostnader (mill 
kroner) 1054,2 1099,2 1105,3 1200,7 1312,1 474,4 540,6 557,3 602,3 602,3 4221,6 4529,4 4634,3 4942,9 5468,8 

Sysselsatte per 
bedrift 2,8 2,2 2,5 2,6 2,6 2,5 2,1 2,5 2,4 2,3 2,7 2,4 2,7 2,7 2,7 

% Lønnskostnader 
av driftskostnader 34 % 35 % 37 % 37 % 38 % 28 % 29 % 32 % 31 % 32 % 30 % 30 % 4 % 40 % 36 % 

Driftsresultat 370,1 355,2 343,4 396,7 497,6 183,9 198,9 199,6 187,4 244,4 1639,8 1741,6 1746 1890,1 1987,5 

Resultatgrad 26 % 24 % 24 % 25 % 28 % 28 % 27 % 26 % 24 % 29 % 28 % 28 % 27 % 25 % 27 % 

 

 

Kilde: SSB 
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Markedsforståelse 
I kapittel 2.3 gjennomgår vi en prinsipiell markedsforståelse av drosjemarkedet i Oslo. I 
et slikt teoretisk rammeverk kan man drøfte flere interessante problemstillinger. I dette 
vedlegget går vi nærmere inn på hvorfor Oslo Taxi som dominerende aktør setter en 
pris som er høyere enn frikonkurranseprisen, og hva som skjer med pris og antall 
tilbudte drosjeturer når: 

• Tilbudet av drosjetjenester fra løyvehaverne endres 

• Kundenes etterspørsel øker 

• Kundenes etterspørsel reduseres  

Hvordan settes prisen med en stor og flere mindre aktører? 

Som nevnt i kapittel 2.3 setter Oslo Taxi en pris som er høyere enn frikonkurranse-
prisen. I dette avsnittet gir vi en forklaring på hvorfor Oslo Taxi setter en slik pris. 

Med bakgrunn i sin dominerende stilling har Oslo Taxi mulighet til å utnytte sin 
markedsmakt. Utøvelse av markedsmakt er en form for markedssikt og vil for Oslo Taxi 
innebære en prising som maksimerer selskapets profitt. I mikroøkonomisk teori opererer 
man med to ytterpunkter i prissettingen, det er frikonkurranseprisen og monopolprisen. 
Frikonkurranseprisen merket med P* i Figur V1.4 tilsvarer den prisen som følger av at 
tilbud er lik etterspørsel mens monopolprisen PM tilsvarer den prisen som maksimerer 
en monopolists profitt.  

Figur V1.4 Illustrasjon – Prissetting med en stor og flere mindre tilbydere 

 
Kilde: Econ Pöyry 

Endring i tilbud og etterspørsel- hva skjer? 

Tilbudskurven i drosjemarkedet i Oslo er summen av alle løyvehavernes tilbudskurver 
til bestemte priser. Tilbudet til en bestemt pris avhenger derfor av løyvehavers 
kostnader og tilbøyelighet til å tilby drosjetjenester. For eksempel vil økt drivstoffpris 
bidra til et lavere tilbud, vi vil da befinne oss på tilbudskurve 1 i Figur V1.5. 
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Tilbudskurven avhenger som nevnt også av drosjesjåførenes tilbøyelighet til å kjøre, 
altså drosjesjåførenes egne valg. Økte forventninger om flere kjøreoppdrag vil derfor 
kunne bidra til å øke tilbudet og tilbudskurven vil skifte fra tilbudskurve 1 til 
tilbudskurve 2.  

Effekten av slike tilbudskurveskift har i utgangspunktet ingen påvirkning på antall 
kjøreoppdrag, i og med at prisen P1 forblir uendret. Skift i tilbudskurven vil derfor bare 
påvirke tilbudt kjøretid. Ved et skift fra tilbudskurve 1 til tilbudskurve 2 som følge av 
forventninger om flere kjøreoppdrag vil ledigtiden øke, som vist i Figur V1.5. Dette 
bidrar til et større samfunnsøkonomisk effektivitetstap i og med at arealet mellom 
tilbuds- og etterspørselskurven fra faktisk kjøretid til tilbudt kjørtid. I motsatt fall, ved 
for eksempel reduserte drivstoffpriser, vil vi få et lavere samfunnsøkonomisk tap. 

Figur V1.5 Illustrasjon – Endret tilbud til et gitt antall løyver 

 
Kilde: Econ Pöyry 

Man kan også tenke seg en situasjon der etterspørselen er høyere enn vanlig. Eksempler 
på slike tilfeller er 17. mai, regnværsdager eller en vanlig lørdagskveld. Som vi ser fra 
Figur V1.6 vil høyere etterspørsel bidra til at det oppstår køer av drosjekunder. Tilbudet 
av drosjer strekker rett og slett ikke til. Figur V1.6 viser hvordan økt etterspørsel slår ut 
i drosjemarkedet i Oslo. Etterspørselskurven skifter utover som følge av den økte 
etterspørselen, og vi beveger oss fra Etterspørselskurvenfør til Etterspørselskurvenetter. 
Som følge av denne etterspørselsøkningen vil løyvehavernes kjørepris per time være lik 
pris per tilbudte time. Tilpasningen ved økt etterspørsel vil derfor flytte seg fra punkt A 
til B i figuren. Som følge av den økte etterspørselen vil drosjebilene som tilbyr 
drosjetjenester bli utnyttet mer effektivt, 100 prosent kjøretid per tilbudte time. 
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Figur V1.6 Illustrasjon – Økt etterspørsel  

 
Kilde: Econ Pöyry 

Etterspørselen kan også tenkes å reduseres som følge av for eksempel økt 
kollektivtransporttilbud eller finanskrise. I vårt prinsipielle rammeverk bidrar det til 
lavere etterspørsel til bestemte priser, altså et skift fra Etterspørselskurvefør til 
Etterspørselskurveetter i Figur V1.7.  
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Figur V1.7 Illustrasjon – Redusert etterspørsel 

 
Kilde: Econ Pöyry 

Til en gitt pris P1 reduseres kundenes etterspørsel ved å etterspørre et kvantum b 
istedenfor a, som vist i figuren. Dette vil bidra til at prisen per tilbudte time reduseres 
siden det blir færre kjøreoppdrag enn tidligere. Løyvehaverne endrer som følge av dette 
tilpassning, fra A til B i figuren. Resultatet av dette er i følge figuren økt ledigtid siden 
etterspørselsendringen er høyere enn nedgangen i tilbudte timer. I praksis er ikke 
nødvendigvis dette riktig. Grunnen til dette er at det er to effekter som virker i motsatt 
retning. Lavere etterspørsel taler for lengre ledigtider, som igjen taler for at 
løyvehaverne skal redusere sitt tilbud av kjøreoppdrag. Til syvende og sist er det altså 
løyvehaverne som avgjør hvor stor denne ledigtid er. 


