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Sammendrag:

Det følger av yrkestransportloven at antall drosj eløyver i et løyvedistrikt skal

behovsprøves. I byrådssak 214/12 om ny drosj eforskrift for Oslo kommune, fremgår det at

byrådet ønsket å gjennomføre en årlig behovsprøving. Forrige behovsprøving ble foretatt i

desember  2013  og byrådet vedtok da å opprettholde løyvetallet på  1780, jf. byrådssak

1126/13.  Det ble samtidig vedtatt at neste behovsprøving skulle utsettes til  2015.

Bymiljøetaten har på oppdrag fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel foretatt en faglig

vurdering av behovet for å endre løyvetallet. Etaten har konkludert med at løyvetallet

synes noe høyt, men ønsker å avvente resultatene fra nedjusteringen av kj øretiden for

reserveløyvene.

Byråden anbefaler på denne bakgrunn at byrådet fatter vedtak om å opprettholde

løyvetallet på  1780.

Saksfremstilling:

1. Bakgrunn

Det følger av yrkestransportloven  §  9 og yrkestransportforskriften kapittel III at antall
drosj eløyver i et løyvedistrikt skal behovsprøves. Dette innebærer at det løpende må

vurderes hvor mange løyver som kreves for å dekke publikums behov for drosj etj enester,

og samtidig gjøre drosjeyrket levbart for sjåfører og løyvehavere. I henhold til
yrkestransportforskriften  §  37, er det løyvemyndigheten som fastsetter antall løyver i

løyvedistriktet, og som således foretar behovsprøvingen. For Oslo kommune er denne
myndigheten delegert til byrådet, jf. byrådssak  43/09.

Det er Bymiljøetaten som foretar de faglige analysene av antallet drosjeløyver. Til dette

anvender de den samme modellen som Menon Economics brukte i rapporten

<<Behovsanalyse av antall drosjeløyver i Oslo og Akershus» fra  2011.  Denne modellen ble

også anvendt for behovsprøvingen i  2013.

Faktorer som påvirker utviklingen i drosjemarkedet

Tilbudssiden Lønnsomhet per løyve
Kapasitetsutnyttelse
Prisutvikling

Etterspørselssiden Strukturelle demografiske forhold
Strukturelle forhold i næringslivet

Konkurranseforhold Konkurranse fra andre transportformer
Tabell  1:  Modell for behovsprøving
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I tillegg til disse faktorene har Bymiljøetaten vurdert antall ledige løyver per i dag, og

antallet løyver som er tildelt siden forrige behovsprøving, ettersom dette vil påvirke

lønnsomhet og kapasitetsutnyttelse for eksisterende løyver. Som statistisk grunnlag har
etaten brukt tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB), som fører statistikk fra alle

drosjesentralene i Norge.

Etaten har imidlertid ikke gått inn i prisutviklingen for drosjetjenester i Oslo, både fordi

SSB ikke har prisstatistikk og fordi antall løyver i følge den ovennevnte Menonrapporten,

ikke er et hensiktsmessig virkemiddel for å påvirke prisen på drosjetj enester. I rapporten

vises det til at en justering av løyvetallet ikke vil påvirke prisingen, men at man i stedet

bør fokusere på å styrke konkurransen mellom sentralene:

«En økning i  løyveantall vil trolig redusere antall turer. Basert på pris- og

trafikkutvikling de senere år, er det grunn til å tro at næringen vil svare på dette med å

øke prisene. Samtidig vil en reduksjon av antall løyver trolig redusere konkurransen,

hvilket i sin tur også vil gi mulighet for løyvehaverne til å øke prisene. Regulering av

antall løyver er således ikke alene et tilstrekkelig virkemiddel for å sikre god

konkurranse og en normal prisutvikling. For å sikre bedre konkurranse bør

konkurransen mellom sentralene stimuleres» (s. 3)

«Synkende etterspørsel kan medføre at løyvehaverne øker tilbudet for å opprettholde

en stabil årsinntekt. Her skiller drosjenæringen seg fra de fleste andre næringer, hvor

grunnregelen er at tilbudet reduseres ettersom lønnsomheten går ned» (s. 7).

2. Generell oversikt

Det ordinære løyvetallet i Oslo er fastsatt til 1780 stk. jf. byrådssak 1126/13. Det fastsatte

løyvetallet har vært uforandret siden 2003.

I  tabell  1  Vises utviklingen i antall ordinære drosjeløyveri perioden 1997-2015, mens

tabell 2 viser utviklingen av reservedrosjeløyvene:

Tabell 1: Utviklingen i antall drosjeløyver

År Antall løyver Utvikling Antall sentraler  i  Oslo

1997 1290 1
1998 1590 +300 3
1999 1740 +150 3
2003 1780 +40 3
2004 1780 4
2005 1780 5
2006-2012 1780 6
2013-2014 1780 5
20  I  5 17 80 7

Tabell 2: Utvikling i antall reservedrosjeløyver

År Antall reservelqyver Utvikling
1997 500

1998 650 +  l 50

1999 675 +25

2003 675

2004 675

2005 675

2006 486 -1  89

2007 416 -70

2008 346 -70

2009 329 -1 7

2010-2015 160 -I63
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En sammenstilling av de to tabellene viser at løyvetallet var på sitt høyeste i 2003-2005

med totalt 2455 løyver (1 780 ordinære drosjeløyver og 675 reservedrosjeløyver). Det har

imidlertid vært en betydelig reduksjon i antall reservedrosjeløyver siden 2006, og det
totale løyvetallet er gradvis redusert siden da. Dette har sammenheng med at byrådet dette

året vedtok å avvikle ordningen med reservedrosj eløyver. Avviklingen skjer gjennom

fiivillig avgang eller tilbakekall grunnet brudd på regelverket. Dette har bidratt til at det

totale antall løyver i dag er 1941. Det vil si en reduksjon på ca. 500 løyver fra 2006,

samtidig som innbyggertallet har økt kraftig.

Det har også vært en endring i antall godkjente sentraler i perioden. Frem til 1998 var Oslo

Taxi eneste drosjesentral i Oslo. I 1998 ble det godkjent to nye drosjesentraler, Norgestaxi

og ByTaxi. Oslo og Akershus ble samtidig slått sammen til ett løyvedistrikt, og løyvetallet

økte med 300 ordinære løyver.

I  1999 og 2003 ble løyvetallet økt ytterligere med henholdsvis 150 og 40 ordinære løyver.

I perioden 2004-2006 ble det godkjent ytterligere tre drosjesentraler, Christiania Taxi, Taxi

2 og CityTaxi. CityTaxi gikk senere konkurs. I 2015 ble det godkjent to nye

drosjesentraler i Oslo, men disse er per dags dato ikke i drift ennå.

I tabell 3 fremgår fordelingen av løyver mellom drosjesentralene i Oslo per i dag,

sammenlignet med tallene fra 2013:

Tabell 3: Oversikt over drosjeløyver  i  Oslo fordelt på sentraler

2013 2015

Sentraler Drosjeløyver Reservedrosjeløyver Drosjeløyver Reservedrosjeløyver

ByTaxi  AS 61 0 63 0

Christiania Taxi AS 258 11 259 8

Norgestaxi Oslo AS 292 19 494 15

Oslo Taxi AS 905 189 818 139

Taxi 2 AS 70 0 80 1

Totalt 1586 219 1714 163
Tall per 12.08.2013 Tall per 12.08.2015

Det ordinære løyvetallet har økt med mer enn 100 stk. fra 2013 til 2015. Dette skyldes

hovedsakelig at det i 2013 var en rekke ledige løyver som følge av at innleverte eller

tilbakekalte løyver ikke var tildelt på nytt. Arbeidet med tildelingen av de nesten 200

løyvene som var ledige i 2013, var også bakgrunnen for utsettelse av neste behovsprøving.
Bymiljøetaten har opplyst at det i 2014 ble tildelt 190 løyver, og at det hittil i 2015 er delt

ut 135 løyver.

Tabell 4: Utviklingen i ledige drosjeløyver i Oslo 2012-2015

Måned/år  31.12.2012 02.01.2014 06.01.2015 01.06.2015  12.08.2015
Ledige løyver 143 200 132 85 66

Per 12.08.2015 var det 66 ledige ordinære drosjeløyver i Oslo. Det har som nevnt over tid

vært et betydelig antall ledige løyver i Oslo, som ikke har vært delt ut. Dette innebærer at
situasjonen i Oslo over noe tid har vært at tallet på besatte løyver har vært lavere enn 1780.

Utviklingen de siste årene viser imidlertid at Oslo nå nærmer seg en situasjon der de fleste

løyvene er besatt.

Det er i dag 163 besatte reserveløyver. Antall reservedrosjeløyver er redusert med 56 stk.

siden 2013. Dette har sammenheng med at reserveløyvene ble vedtatt avviklet i bystyrets

vedtak 43/09. Avviklingen kan kun skje ved naturlig avgang, frivillig innlevering eller
tilbakekall gmnnet brudd på yrkestransportregelverket. Innleverte eller tilbakekalte

reserveløyver blir ikke delt ut igjen, og antallet vil følgelig gradvis reduseres til null.
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Reserveløyvene har i dag en begrenset kjøretid på 39,5 timer i uken, men er innrapportert

til Statistisk Sentralbyrå (SSB) sammen med de ordinære løyvene. Bymilj øetaten reduserte

reserveløyvenes kjøretider fra 74,5 timer i uken til 39,5 timer i uken den 02.10.2014
(vedlegg 2). Bakgrunnen for nedj usteringen var byrådets uttrykte ønske om dette i

byrådssak 1126/13. Iverksettelsen ble opprinnelig satt til 15.11.2014. Etter anmodning fra

blant andre Norges Taxiforbund avd. Oslo, ble iverksettelsen utsatt til 01.01.2015. Norges
Taxiforbund avd. Oslo klaget deretter kommunens fastsettelse av nye kjøretider inn for

Konkurransetilsynet og Sivilombudsmarmen. Bymiljøetaten besluttet da å utsette

iverksettelsen inntil ombudsmarmen hadde behandlet saken. Verken Konkurransetilsynet

eller Sivilombudsmarmen valgte å ta saken til behandling. Bymiljøetaten besluttet etter

dette å sette iverksettelsen av de nye kjøretidene til 01.09.2015 (vedlegg 3). Kjøretiden for

reserveløyvene er nå følgende:

Tabell 5: Kjøretider for reservedrosjeløyvene

Dag Tidsrom
Mandag-torsdag 07:00-09:00 og 13:30-17:00

Fredag 07:00-09:00, 13:30-17:00 og 23:00-00:00

Lørdag 00:00-05:00 og 23:00-00:00

Søndag 00:00-05:00

3. Utviklingen i drosjenæringens omsetning og utnyttelsesgrad

Bymiljøetatens faglige innspill til saken viser utviklingen i drosjenæringens omsetning,

antall turer, opptatte og ledige timer samt antall kilometer kj ørt totalt og med passasjer

(vedlegg 1). Tallene er hentet fra SSB, som siden 2007 har utarbeidet denne statistikken.

Tallene viser følgende utnyttelsesgrad for drosjenæringen i Oslo:

Tabell 6: Utnyttelsesgrad for Oslo
År 2010 2011 2012 2013 2014

Antall turer (1 000) 8 917 9 135 9 538 9 760 9 665

Tilbudte timer (i 1 000 timer) 5 955 6 930 8  015 7 300 7 725

Opptatte timer (i 1 000 timer) 2 136 2 749 3 021 2 346 2 256

Utnyttelsesgrad per tilbudte time  % 35,9  % 39,7 % 37,7 % 32,1 % 29,2 %

Km. kjørt i alt (i 1 000 km) 120 797 129 052 147 272 152 642 147 772

Km. kjørt med passasjer (i 1 000 km) 70 633 72 329 72 806 72 730 69 302

Utnyttelsesgrad per kilometer kjørt  % 58,5  % 56,0  % 49,4  % 47,6  % 46,9  %

Tabellen viser at det totale antall turer ligger relativt stabilt. Tilbudte timer har gått noe

opp fra 2013 til 2014, men dette skyldes sannsynligvis at et betydelig antall ledige løyver

ble tildelt i løpet av første halvår 2014. Samtidig har opptatte timer gått noe ned. Dette gjør

seg igjen utslag i en redusert utnyttelsesgrad, både per time og per kjørte kilometer.

Utnyttelsesgraden ligger også noe under landsgjennomsnittet, jf. tabell 13 nedenfor. Den

synkende utnyttelsesgraden indikerer at drosj ene har en dårligere kapasitetsutnyttelse,
herunder at for mange drosjer konkurrerer om de samme kundene.

Det er samtidig relevant å se på utviklingen av innbyggertall og turer per innbygger:

Tabell 7: Utvikling i Oslo
År 2010 2011 2012 2013 2014
Innbyg_gere 599 200 613 300 624 000 634 500 647 700

Turer per innbygger 14,9 14,9 15,3 15,4 14,9
Km. kjmt m/pass. per år per innbygger 118 117,9 116,7 1 14,6 107,0

Km. kjørt m/passjer tur 7,9 7,9 7,6 7,5 7,2

Som det fremgår av tabellen, har innbyggertallet i Oslo økt med over 13 000 fra 2013 til

2014, mens antall turer per innbygger og turlengde per tur har vært relativt stabil de siste

Saksnr.: 201502031-26



Side  5

årene. Turlengde per år per innbygger er imidlertid noe redusert. Selv om  Oslo  får flere
innbyggere er altså antall turer tilnænnet likt, og har til og med gått noe ned. Dette tilsier

at publikums drosj etilbud er tilstrekkelig dekket med dagens løyvetall.

Tabell 8: Omsetning i Oslo

År 2010 2011 2012 2013 2014
Omsetning (i mill. kr) 2  004 2 068 2 326 2 433 2 424
Omsetn. per tilbudt time/kapasitetsutnyttelse 337 298,4 290,1 333,2 313,8

Minutter kjørt m/pass. per tur 14,4 18,1 19 14,4 14,0

Totalomsetningeni Oslo hadde en liten økning fra  2012  til  2013, men holdt seg på

tilnærmet sarnrne nivå fra  2013  til  2014.  Når det gjelder omsetning per tilbudte time (når

taksameteret er på) var det en ganske stor oppgang fra  2012  til  2013, mens det fra  2013  til
2014  har vært en mindre nedgang. Dette kan imidlertid forklares med at antall tilbudte

timer har økt fra  2013  til  2014  jf. tabell  4  over, samtidig som det totale antall løyver er
tilnænnet lik jf. tabell 9 nedenfor.

Det er i denne sammenheng også relevant å se på omsetningen per løyve:

Tabell 9: Løyvetall og omsetning i Oslo

År 2010 2011 2012 2013 2014
Antall løyver 1841 1940 1825 1824 1818

Omsetning per løyve 1,08 1,06 1,27 1,33 1,33

Løyvetallet i tabell  9  omfatter både ordinære løyver og reserveløyver. Som tabellen viser,

har det totale løyvetallet holdt seg relativt stabilt de tre siste årene til tross for at det har

vært store svingninger i antall ordinære løyver. Dette har en sammenheng med at antallet

reserveløyver har blitt redusert i samme periode. Omsetningen per løyve har holdt seg

stabil fra  2013  til  2014.  Det var imidlertid en jevn økning i omsetning per løyve frem til

2013, noe som indikerer at det frem til da var marked for flere løyver. At dette nå har

stabilisert seg, kan tilsi at det ikke er hensiktsmessig med flere drosjeløyver, ettersom dette

vil redusere omsetningen per løyve og gjøre drosjeyrket mindre levedyktig. Omsetningen

per løyve er imidlertid betydelig høyere enn landsgjennomsnittet, jf. tabell  12  nedenfor,

noe som igjen kan tilsi at det stadig er rom for flere drosjeløyver uten at det forringer

drosjeyrkets levedyktighet.

4. Sammenligning med andre fylker

Selv om ingen av de øvrige løyvedistriktene er direkte sammenlignbare med Oslo, er det

relevant å se på løyvetall og andre nøkkeltall fra andre fylker, for å sette Oslotallene i

sammenheng.

Tabell  10:  Antall innbyggere per løyve

Fylke 2012 2013 2014
Akershus 747 804 81 9

Oslo 342 348 356
Rogaland 555 561 574
Hordaland 538 542 541

Sør-Trøndelag 564 566 574

Tabell 10 viser en oversikt over antall innbyggere per løyve i andre fylker med store

byer/stor befolkningstetthet. Som det fremgår av tabellen er Oslo det fylket med færrest

innbyggere per løyve. Dette er imidlertid naturlig blant annet sett hen til geografiske,

demografiske og næringslivsmessige forhold. Blant armet tar en rekke tilreisende drosje i

forbindelse med besøk, jobb og lignende, i tillegg til at det generelt sett er flere mennesker

som benytter seg av drosje i Oslo enn i landet for øvrig. Samtidig kan det lave antall
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innbyggere per løyve være en forklaring på den lave utnyttelsesgraden og et signal om at
løyvetallet er for høyt.

Det er også særlig relevant å se på løyvetallet i Akershus, ettersom Oslo og Akershus er
felles kjøredistrikt. Dette innebærer at drosj ene i Oslo og Akershus fritt kan ta turer i

begge fylker. Antall løyver i Akershus vil derfor påvirke situasjonen i Oslo og vice versa.

Tabell 11: Fordeling av løyver mellom sentraler i Akershus
Sentraler Drosjeløyver Reservedrosjeløyver

Asker og Bærum Taxisentral 222 22

Aurskog-Høland ogSørum Taxi 19 7

Follo Taxisentral 56 17

Nedre Romerike Taxi 122 28

Øvre Romerike Taxi 83 24

Ski Taxi 32 2

Taxi 3 Romerike 30 5

Teletaxi Asker og Bærum AS (0-taxi) 75 9

Totalt 639 114
Tall  per 13. 08.2015

Oversikten viser at løyvetallet i Akershus er vesentlig lavere enn i Oslo. Det har vært en

trend de siste årene at løyvehavere bosatt i Oslo har tatt ut løyve i Akershus, fordi det er

lettere å få løyve der. Mange av disse kjører mye i Oslo når de ikke har pliktkjøring i

Akershus, og flere har tatt til orde for at dette fører til en overetablering av drosjer i Oslo.

Byråden påpeker samtidig at selv om det til enhver tid er akershusdrosj er i Oslo, er det

også oslodrosjer i Akershus. Særlig kjøring til og fra Oslo Lufthavn er omfattende. Med

tanke på at løyvetallet i Akershus er betydelig lavere enn i Oslo, samt at akershusdrosjene

har stasjoneringsplikt i eget fylke store deler av dagen, kan byråden vanskelig se at enkelte

akershusdrosjer på holdeplass i Oslo utgjør et så stort omfang at det alene tilsier en
redusering av løyvetallet i Oslo for å kompensere dette.

I tabell 12 og 13 følger en sammenligning av Oslo med andre fylker med stor

befolkningstetthet, samt gjennomsnittstall for hele landet. Byråden er klar over at det mest

hensiktsmessige ville være å sammenligne tallene for Oslo med tilsvarende tall for Bergen,

Trondheim og Stavanger/Sandnes, som de største byene. Det foreligger imidlertid kun tall
på fylkesnivå i tallmaterialet fra SSB. Et alternativ kunne vært å sammenligne Oslo med

byer som Stockholm og København, men Bymilj øetaten har ikke innhentet tall fra nevnte

byer ved denne behovsprøvingen. Dette kan imidlertid være aktuelt neste gang.

Tabell 12: Omsetning pr løyve 2014

Norge Oslo Akershus Rogaland Hordaland S-Trøndela
Antall løyver 8  354 1 818 714 812 946 540

Omsetning per løyve 1,05 1,33 1,04 0,96 1,03 0,94

Tabell 13: Utvalgte tall for 2014
Fylke Turer pr Km Km Omsetning Omsetning Min Utnyttelse Utnyttelse

innbygger m/pass pr m/pass pr tur pr tilbudte m/pass  pr  km pr  time

innbygger pr tur time pr tur

Akershus 4,3 45,6 10,7 296,7 255,2 18,0 53,3 25,8

Oslo 14,9 107,0 7,2 250,8 313,8 14,0 46,9 29,2

Rogaland 6,4 52,0 8,1 259,6 217,8 29,4 45,4 41,0

Hordaland 6,0 70,1 11,6 315,9 295,1 22,8 58,3 35,5

S-Trøndel 5,6 62,6 l 1,1 291,2 283,5 18,6 57,3 30,2

Norge 6,3 59,8 9,6 272,5 268,6 18,8 53,6 31,6

Tabell 12 og 13 er likevel interessante, fordi de viser at drosjenæringen i Oslo har bedre
inntjening sammenlignet med andre steder i landet. Eksempelvis er omsetning per løyve,
omsetning per tilbudte time og tur per innbygger betydelig høyere i Oslo. Utnyttelse per
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kilometer og utnyttelse per time er likevel lavere. Videre ser vi at turene er kortere i  Oslo
enn i landet for øvrig. Dette gjenspeiler trenden vi ser i Oslo med en stadig dårligere

kapasitetsutnyttelse av drosjene, noe som igjen kan indikere at løyvetallet er noe høyt.

5. Innspill fra næringen

Byrniljøetaten sendte faktagrunnlaget for behovsvurderingen sammen med sine foreløpige

vurderinger på høring til interessenter den 01.07.2015. Etaten mottok høringssvar fra
Akershus fylkeskommune, ByTaxi AS, Oslo Taxi  AS, Norges Taxiforbund avd. Oslo og

Norgestaxi Oslo AS (vedlegg 4-8). Disse høringsinstansene anfører i korte trekk følgende:

5.1. Akershus fylkeskommune

Når det gjelder økt ledigtid, viser Akershus fylkeskommune til at tallet på ordinære

drosjeløyver i Oslo har vært uforandret de siste tolv årene. I denne perioden har det vært

en betydelig vekst i innbyggertall, arbeidsplasser og bruk av privatbil. Kollektivtilbudet er

bedret, men fylkeskommunen mener det kan være grunn til å stille spørsmål ved om det

også er andre årsaker til økning i ledigtid, herunder prisøkning.

Fylkeskommunen påpeker også at det ikke er grunnlag for å hevde at antall drosj er fra

Akershus som kjører i Oslo er høyere enn det antall drosjer fra Oslo som tilbyr turer i

Akershus. Fylkeskommunen viser i den sammenheng til at Taxidepot AS melder at ca. 50

% av drosjene, hovedsakelig fra Oslo, kjører uten passasjerer til Oslo Lufthavn, for å vente

på tur tilbake. Dette utgjør årlig ca. 90 000 turer, og er både dårlig transportøkonomi og

lite miljøvennlig.

5.2. ByTaxi AS
Bytaxi mener at antall ordinære drosjeløyver i Oslo bør reduseres, i første omgang med

20%, til 1 424 stk.

Bytaxi er uenig i etatens konklusjon om å opprettholde antallet drosjeløyver på 1780 stk.

Det anføres at økning i antall turer ikke har medført nedgang i ledigtid og

kapasitetsutnyttelse, snarere tvert i mot. Dette mener selskapet er en klar indikator på en

enorm overkapasitet i produksjonen, som betyr at løyvehaver og sjåfør må arbeide utover

arbeidsmiljølovens bestemmelser for å ha en anstendig lønn.

Det vises også til at dette har skjedd til tross for at det har vært en økning i antall
innbyggere i samme periode. Basert på tallene fra 2013 til 2014 anføres det at det ikke er

grunnlag for å hevde at økning i innbyggertallet også vil medføre økt drosj ebehov. Bytaxi
er av den oppfatning at antall innbyggere har liten eller ingen betydning for drosjebruken.

Økningen forut for nedgangen i 2014 mener sentralen mest sarmsynlig skyldes høyt

aktivitetsnivå i næringslivet og det offentliges kjøp av drosjetjenester.

Bytaxi anfører at det vil være mer naturlig å sammenligne Oslo med København,

Stockholm og Gøteborg i stedet for andre fylker i Norge. Det pekes på at Oslo har

betraktelig flere drosjeløyver per innbygger enn alle disse tre byene. Etter Bytaxis

oppfatning burde Oslo ha færre løyver per innbygger enn både Stockholm og København,

som er millionbyer.

Bytaxi er enig i etatens vurdering om at nedgang i kapasitetsutnyttelsen tilsier at

løyvetallet kan reduseres. Videre er sentralen enig i etatens vurdering om at publikums

behov for drosje anses for å være dekket. Dog mener den etaten er mild i sin vurdering, da

behovet etter Bytaxi sin oppfatning, er overdekket gjennom dagens alt for høye løyvetall.
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5.3. Oslo Taxi AS

Oslo Taxi anbefaler at dagens løyvetall, som et minimum, opprettholdes.

Oslo Taxi viser til at de opplever en jevn og god pågang, og ofte må benytte

reservedrosjeløyvene for å møte etterspørselen. Sentralens utfordring er å sikre nødvendig
leveransekapasitet til sine kunder, spesielt med tanke på den meldte reduksjon i driftstiden
for reserveløyver fra 01.09.2015. Sentralene påpeker at en reduksjon i antall løyver i Oslo

vil sette dem i en vanskelig situasjon hvor de ikke har kapasitet til å betjene kundene som

ønsker å benytte Oslo Taxi.

Oslo Taxi viser til tall fra SSB om at drosjenæringen i Oslo hatt en kraftig nedgang i

utnyttelsesgrad og at det har vært 8 % vekst i antall turer de siste fem år. Samtidig har det
blitt færre løyver, hensyntatt reduksjon i reservedrosjeløyvene. Antall løyver i Oslo Taxi

har blitt redusert med 8 % fra 2013-2014, samtidig med at sentralen mottar flere

bestillinger i sine systemer. Siden bestillinger er prioritert blir Oslo Taxi mindre

tilgjengelig i kapringsmarkedet på holdeplass og i bybildet. Oslo Taxi opplever i rushtiden

på hverdager å være utsolgt nesten hver eneste dag, selv med reservedrosjeløyvene i drift.

Det blir således løyvetallet og tilgjengeligheten som avgjør om kunden får bil i

etterspørselstoppene, og ikke kundens eget valg av leverandør.

Oslo Taxi anbefaler derfor, for å tilfredsstille kundenes behov hva angår kvalitet, sikkerhet

og tilgjengelighet, som et minimum å opprettholde dagens løyvetall.

5.4. Norges Taxiforbund avd. Oslo

Norges Taxiforbund mener antall ordinære drosj eløyver bør reduseres med 200 ordinære

løyver, til 1580 løyver.

Forbundet uttaler at nøkkeltallene for næringen må være grunnlaget for den vurdering
kommunen skal foreta. Når det gjelder sammenlignende tall, er det forbundets oppfatning

at man i stedet for å sammenligne Oslo med ulike fylker og byer i Norge burde

sammenligne med andre store byer i Skandinavia. Forbundet ser ingen grunn til hvorfor

Oslo skal ha et høyere løyvetall per 1000 innbygger enn de byene det er mest relevant å

sammenligne med.

Forbundet anfører at løyvetallet kan reduseres med minst 200. En reduksjon i

utnyttelsesgrad fra 35,9 % i 2010 til 29,2 % i 2014 mener de gir en klar indikasjon på
overetablering. Forbundet er videre enig i etatens vurdering av at det ligger en stor

uutnyttet kapasitet i det eksisterende løyvetallet og at publikums behov for drosj er ikke
bare er dekket, men overdekket av dagens løyvetall.

5.5. Norgestaxi Oslo AS

Norgestaxi Oslo AS foreslâri sin høringsuttalelse at løyvetallet økes gjennom

omregulering av reservedrosjeløyver til ordinære drosjeløyver.

Norgestaxi Oslo anfører at utfordringen ligger i å analysere tallene i SSB sine tabeller og
den bakenforliggende årsaken til utviklingen. For å gi et bedre bilde av situasjonen mener

Norgestaxi Oslo at tall for antall kollektivtransportreisende utenom drosje, passeringstall
for bompengeringen og tjeneste- og varekonsumindeks fra SSB må med.

Norgestaxi Oslo mener at en av hovedårsakene til nedgangen i belegningsgrad for drosjene
skyldes større konkurranse fra armen kollektivtrafikk. Siden tilgjengelighet er det viktigste
kriteriet for markedet, foreslår Norgestaxi Oslo at reserveløyvene omreguleres til ordinære

løyver. Dette vil løse utfordringen med å regulere gode kjøretider. Tjenestetilbudet i

Saksnr.: 201502031-26



Side 9

høytrafikkperiodene ivaretas i tillegg til en generelt bedret tilgjengelighet for drosjebiler.

Endringen foreslås gjort som et forsøksprosjekt.

5.6. Økotaxi AS

Bymiljøetatens høringsrunde ble foretatt før Økotaxi AS ble opprettet som drosjesentral

den 22.06.2015. Styremedlem i selskapet, Roger Dørum Pettersen, har imidlertid ved en

rekke henvendelser til Byrådsavdeling for miljø og samferdsel gjort det klart at de ønsker
en utvidelse av løyvetallet. Selskapet viser særlig til nye aktørers mulighet til å etablere
seg i markedet. Selskapet mener at dagens behovsprøving kun er egnet til å beskytte de

etablerte aktørene, og at den motvirker konkurranse og innovasjon. Økotaxi gir uttrykk for

at løyvetallet bør være tilnærmet fritt.

6. Bymiljøetatens vurdering

Bymilj øetaten har sett på omsetning per løyve, kapasitetsutnyttelse, demografiske forhold,

holdeplassituasjonen, miljø og tomkjøring, reservenes kjøretider og mulig avvikling av

felles kjøredistrikt, og deres faglige vurdering er at løyvetallet bør opprettholdes på 1780

ordinære løyver.

Etaten mener det faktum at kapasitetsutnyttelsen har gått ned, alene tilsier at løyvetallet

muligens bør reduseres. Samtidig har antall tilbudte timer variert de senere årene, og etaten
mener det viser at det fremdeles er en betydelig uutnyttet kapasitet hos eksisterende

løyvehavere.

Bymiljøetaten mener videre at økt befolkningstall og økt antall turer, isolert sett tilsier en

økning i antall løyver. Økningen fanges imidlertid godt opp av eksisterende og uutnyttet

kapasitet, slik at etaten mener publikums behov for drosje er dekket.

Bymiljøetatens samlede vurdering er at det totale antallet drosjeløyver i Oslo trolig er for

høyt og at antallet bør reduseres, men at dette i første omgang vil skje gjennom gradvis

reduksjon av reservedrosjeløyvenes kjøretider. Dette var også konklusjonen i

behovsprøvingen i 2013, men en reduksjon av reservedrosjenes kjøretider ble først

iverksatt den 01.09.2015. Disse drosjene har således kunnet kjøre 74 timer per uke i hele

2013 og 2014, samt mer en halve 2015. Etaten påpeker at effekten av de reduserte

kj øretidene tidligst vil være synlig fra oktober måned og utover.

Etaten påpeker at det totale løyvetallet også reduseres jevnlig ved at innleverte eller

tilbakekalte reserveløyver ikke blir delt ut igjen. Siden 12.08.2013 er antallet reserveløyver
redusert med 56 stk. Det totale løyvetallet har ikke vært lavere siden 1997.

Endelig mener etaten at hensynet til etablering av nye sentraler og konkurransen i

markedet, innebærer at det ordinære løyvetallet ikke bør reduseres.

7. Byrådens vurdering

Behovsprøving av antall drosjeløyver skal ivareta to hensyn: publikums behov for et

drosjetilbud og et tilstrekkelig inntektsgrunnlag for drosjenæringen. Det må foretas en
konkret avveining mellom motstridende hensyn: Kapasitet og utnyttelse, mot omsetning

og levedyktighet. Byråden understreker at løyvemyndigheten har en lovmessig plikt til å

behovsprøve antall løyver, og at Samferdselsdepartementet har uttalt at en eventuell

justering av løyvetallet må baseres på et reelt behov for justering. Det er følgelig ikke et

altemativ å slippe løyvetallet fritt.
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Bymiljøetatens faglige innspill viser at omsetningen per løyve er relativt stabil i Oslo.

Dette til tross for at det de siste årene er tildelt et betydelig antall ledige drosjeløyver, slik

at inntektspotensialet har økt. Dette kan imidlertid forklares med at antall reserveløyver er
redusert i samme periode. Totalt sett viser endringen i antall drosjeløyver (ordinære og

reserveløyver) en reduksjon på 6 løyver fra 2013 til  2014.  Ettersom reserveløyvene frem

til nå har hatt såpass liberale kjøretider, og i tillegg har kjørt på de tidspunkter av døgnet

hvor etterspørselen er størst, mener byråden at disse løyvene må inngå i analysen av

omsetningen i næringen. Det fremstår da naturlig at omsetningen per løyve er den samme,

all den tid det totale løyvetallet har vært stabilt.

Samtidig påpeker byråden at omsetningen i Oslo er høyere enn landsgjennomsnittet. Dette
kan indikere at det er rom for flere løyver. Byråden antar imidlertid at de høye

omsetningstallene har sammenheng med takstene. Oslo har landets desidert høyeste

drosjetakster, noe som påvirker denne statistikken. Prisutvikling og takster er, som nevnt

innledningsvis, ikke egnet som vurderingskriterium for behovet for antall drosjeløyver.

Samtidig viser omsetningstallene at drosj eyrket i Oslo er levedyktig med dagens antall
løyver.

Statistikken viser videre at utnyttelsesgraden i drosjenæringen har gått noe ned. Dette er en

trend som har vist seg de siste årene, og som indikerer at for mange drosjer konkurrerer

om de samme kundene. Noe ledigtid er naturlig nok normalt, men en reduksjon på ca. 10
% i utnyttelsesgrad per tilbudte time siden 2011 er en svært negativ trend. I 2014 var

utnyttelsesgraden på ca. 30 %. Dvs. at drosjene gjennomsnittlig sto på holdeplass eller

kjørte uten passasjer 2/3 av tiden de var i drift. Tallene viser også at utnyttelsesgraden per

kjørte kilometer er betydelig høyere enn utnyttelsen per tilbudte time. Dette indikerer at

drosjene bruker mye tid på drosjeholdeplassene.

Oslos befolkning har økt jevnt de siste årene, noe som isolert sett kunne tilsi en økning i

antall drosjeløyver. Vi ser imidlertid at antall turer i drosjenæringen også har økt, med

unntak av en liten nedgang fra 2013 til 2014. Samtidig har det vært en økning i ledigtid og
nedgang i kapasitetsutnyttelse. Turer per innbygger har også vært relativt stabil de siste

årene. Dette tilsier at publikums behov for drosje blir dekket, og at det i alle tilfeller ikke

er behov for flere drosjeløyver i Oslo. Tvert imot kan det tale for en nedjustering, ettersom

det indikerer at det er tilstrekkelig med ledig kapasitet i markedet til å ta urma for økt
befolkningsvekst.

Bymiljøetatens faglige analyse av tallmaterialet viser at mange faktorer har stabilisert seg

de siste årene, mens kapasitetsutnyttelsen stadig blir dårligere. Dette er et ytterligere

argument for å nedj ustere løyvetallet i Oslo kommune.

Byråden mener likevel at det ordinære løyvetallet bør opprettholdes på 1780 stk. Nye

kjøretider for reservedrosjeløyvene er akkurat blitt iverksatt og vil påvirke drosjenæringen

fremover. Reserveløyvenes kj øretider er nesten halvert og frigjør dermed kapasitet i

markedet for de ordinære drosjene. I tillegg viser både erfaringer og statistikk at flere
leverer inn reserveløyvene sine når kjøretidene reduseres.

Det er også en jevn nedgang av reserveløyver grunnet naturlig avgang, vedtak om

tilbakekall og frivillig tilbakelevering. Dette bidrar til en naturlig nedj ustering av
løyvetallet. For første gang på lenge opererer vi i Oslo med tilnærmet 1780 ordinære

løyver (1714 løyver per 12.08.20] 5). Innlevering av reserveløyver, som ikke deles ut

igjen, vil derfor få en reell effekt i markedet. Bymiljøetaten har gjennom flere år arbeidet

med et etterslep på tildeling av ledige løyver, og har først nå nådd en tilnænnet

normalsituasjon. Bare i 2015 er antall ledige drosjeløyver redusert fra 132 til 66. Til

sammenligning var det 200 ledige drosjeløyver i januar 2014.
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Det forhold at Oslo kommune først nå har et tilnærmet ordinært antall drosjeløyver i drift,

samt at effektene av nedj usteringen av reserveløyvenes kjøretider ikke har realisert seg
ennå, tilsier at det ikke er hensiktsmessig å nedj ustere løyvetallet på nåværende tidspunkt.

Byråden er også enig med Bymilj øetaten i at en nedj ustering vil kunne få uheldige

konsekvenser for konkurransen mellom drosj esentralene. Særlig med tanke på at to nye

sentraler fikk innvilget sine sentralsøknader i juni. Disse sentralene må innen ett år ha

knyttet til seg minimum 50 løyver. Disse må de konkurrere om med de etablerte

sentralene. Av hensyn til konkurransen mellom sentralene, og da særlig sett hen til de

nyopprettede, mener byråden at løyvetallet bør opprettholdes på dagens nivå inntil videre.

Byråden mener på bakgrunn av det ovenstående at antall ordinære drosj eløyveri Oslo bør

opprettholdes på 1780 stk. De fleste statistikker viser at drosjemarkedet har holdt seg

relativt stabilt det siste året, dog med unntak av utnyttelsesgraden som fortsetter å synke.
Avviklingen av reserveløyvene samt nedjusteringen av reserveløyvenes kjøretid, vil

imidlertid frigjøre kapasitet i markedet, og således kurme legge til rette for en bedre

utnyttelsesgrad. Effektene av nedjusteringene av kjøretidene antas å være realisert ved

neste behovsprøving av antall drosjeløyver.

Lover og regelverk, tidligere vedtak

Byrådssak 1148/00  -  Utvidelse av antallet drosjeløyver i  Oslo
Byrådssak 1085/03  -  Søknader om utvidelse av antallet drosjeløyver i Oslo

Byrådssak 117/08  -  Drosjenæringen og Oslo kommune som løyvemyndighet

Bystyrets vedtak 43/09  -  Drosjenæringen og Oslo kommune som løyvemyndighet

Byrådssak 214/12  -  Drosjenæringen og Oslo kommune som løyvemyndighet  -  forslag til

drosjeforskrift for Oslo kommune

Byrådssak 1073/12  -  behovsprøving av antall drosjeløyver i Oslo kommune 2012

Byrådssak 1126/13  -  behovsprøving av antall drosjeløyver i Oslo 2013

Økonomiske og administrative konsekvenser

Saken har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Oslo kommune.

Vedtakskompetanse
I bystyrets vedtak 43/09 delegerte bystyret all myndighet som tilligger fylkeskommunen

etter lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy av 21. juni 2002 nr. 45 med
forskrifter, til byrådet.

I byrådssak 1130/09 videredelegerte byrådet sin fullmakt, med unntak av myndighet til å
fastsette antall løyver i Oslo kommune jf. yrkestransportforskriften  §  37 og myndigheten

til å bestemme at det skal opprettes drosjesentraler, jf. yrkestransportloven  §  9 tredje ledd,

til byråden for samferdsel, miljø og næring. Senere er myndigheten til å opprette
drosjesentraler videredelegert, jf. byrådssak 1046/15. Myndigheten til å beslutte antall
drosjeløyver ligger imidlertid igjen hos byrådet.
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Byråden for miljø og samferdsel innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak:

Med grunnlag i gjennomført behovsprøving og i medhold av bystyrets vedtak 43/09,
opprettholdes dagens antall ordinære drosjeløyver på totalt 1780 stykker.

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, den  Z  l APR 2015

/4%/M9 L! âfäwäwfl
/fl/ Lan Marie Nguye Berg

Byrådet tiltrådte innstillingen fra byråden for miljø og samferdsel.

2 B APR 2016    I

Byrådet

UW
ay ond J h

Vedlegg tilgjengelig på Intemett: 1. Faglig innspill fra Bymiljøetaten av
17.08.2015

2. Justering av kj øretider for reserveløyvene

av 02.10.2014

3. Iverksettelse av nye kjøretider for

reserveløyvene av 10.06.2015

4. Høringsuttalelse fra Akershus
fylkeskommune av 25.06.2015

5. Høringsuttalelse fra ByTaxi Oslo AS av

15.07.2015

6. Høringsuttalelse fra Oslo Taxi AS av
30.06.2015

7. Høringsuttalelse fra Norges Taxiforbund

avd. Oslo av 13.07.2015

8. Høringsuttalelse fra Norgestaxi Oslo AS

av 30.06.2015

Vedlegg ikke tilgjengelig på Intemett: Ingen
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