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Taxibranschen 
• Taxi finns överallt 

• 15 900 fordon & fler än 25 000 årsarbeten i landet 

 (uppåt 40 000 av och till)  

 I Norrbotten:  

 Drygt 400 taxifordon & fler än 700 anställda 

• Stor andel företags-/ privatresenärer 

• Den småskaliga kollektiva trafiken:  

  Skolan, färdtjänsten och sjuktransporter 
 

 En flexibel, tillgänglig & miljövänlig 

 del av kollektivtrafiken 

 



Ämnet:  

Kollektivtrafiken – en självklar del i vardagen   

 

Arbetspendling och vardagsresande – viktigt för regional utveckling 

 

Frågorna för da´n – blir svaren lika bra? 

 

- Vårt bidrag till helhetslösningar med ökad tillgänglighet?  

- Lyhörda för resenärernas varierande och föränderliga behov?  

- Behövs en fördubbling? 

- Vad får kollektivtrafiken kosta i en hållbar samhällsutveckling?  



Taxi och nya kollektivtrafiklagen 

Vi såg många plus 2012 – men ännu inte allt på plats 

+ Nya möjligheter/ marknader öppnas  

+ Enklare testa – mindre byråkrati 

+ Stora möjligheter för samverkan med andra 

+ Mer flexibilitet – högre status & attraktivare yrke? 

+ Nya avtalslösningar – anropsstyrd trafik 

+ Större möjligheter påverka -  som operatör 

+ Nya spännande upplägg – för glesbygd 

+ Kommersiell trafik med stora eller mindre fordon 



Ny tid för taxi och kollektivtrafiken 

Möjligheter javisst, men grunden lägger politiken  

• RKM – samråd med alla aktörer för en fungerande och bra 
trafikförsörjningsplan, blev det som man tänkte sig? 

 

Tänk gärna nytt – våga nytt  

• Se på hela persontransportbehovet, både allmänna och 
särskilda kollektivtrafiken. Ska de vara skilda åt? 

• Sedan upphandla (gärna funktions-/ ytupphandling, välj 
fordon efter funktion) 

 



Ny lag – helt okey,  
men även fortsatt fördubblingsarbete 

Fyra fokusområden under 2013 
- Trafikförsörjningsprogram och politisk styrning av kollektivtrafiken (RKM) 

- Finansiering och kostnadsutveckling 

- Arbeta vidare med avtalsprocessen och med gemensamma modellavtal och 

   kravbilagor 

- Infrastruktur och samhällsplanering med kollektivtrafiken som verktyg 
 

Bland konkreta resultat hittills 
Avtalsprocessen med tillhörande modellavtal och kravbilagor,  

Vägledningar inom utpekade områden och  

Samlad kunskap och inspiration publicerat på webbsidan   
 

www.fordubbling.se 

 



Arbete för gemensam inriktning och mål  

En framtagen 

”Affärsmodell för  

fördubblad kollektivtrafik”  
 

Styr mot fördubblingsmålet  

och att uppnå den gemensamma visionen, med 
stöd av nya lagen  

 



Olika avtalsformer kan nyttjas 

Produktionsavtal  
• Användas i de fall beställaren behöver ha ansvaret för de olika större delen 

av avtalet och där samhället skall ta hela det ekonomiska ansvaret, 
exempelvis landsbygd- & skoltrafik  

Reseincitamentsavtal  - en drivkraft till utväxling? 
• Används i de fall det finns en potential för ökat resande och där 

incitamentet för trafikföretaget ligger i den rörliga ersättningens storlek, 
exempelvis stadstrafik samt i ”starka stråk” i regiontrafik  

Tjänstekoncessionsavtal – kanske mera framöver?  
• Används i de fall det finns underlag för kommersiell trafik och ansvaret till 

stor del ska ligga på trafikföretaget som tar på sig ett betydande 
affärsansvar och en betydande affärsmässig risk. 

      Nyttjas det i Norr? 

 



 •Kopplade resor 

 Taxifordon inleder resan buss/ tåg/ flyg tar vid och  

 taxifordonen avslutar för resenärens del till en njutbar  

 ”dörr till dörr – upplevelse”  

  

•Anropsstyrda glest belagda linjer med små fordon 

 Där det totala antalet resenärer är lågt  
 

•Små samhällen som saknar lokal kollektivtrafik  

 Taxifordon – ytterst lämpliga att snurra ”runt – runt” 
  
 

 

Forskning och Utveckling 
 

 
Taxi ger möjlighet –  

områden där taxi passar perfekt 

 



 De flesta av oss åker taxi –  kommersiellt 

 
Flygtaxi, tågtaxi 

till/ från konferensen eller middag 

 

Erfarenheter finns, men kanske mindre 

av kommersiell linjetrafik med taxi  
 

Behöver utvecklas 

 

Taxi och kommersiell trafik 

 



Taxi och kommersiell trafik 
goda exempel 

A. Trafik mot knutpunkter  
(som flygplats- och 
järnvägsterminaler) 

 

 

Det som är bra kan bli bättre, 
utveckla hela tiden, till väl 
fungerande  
 

”hela resan- koncept” 
 

 

B. Arbetspendling 

Inom ramen för den 
anropsstyrda trafiken 
 

C. Övriga företagsavtal  
 

D. Flygtaxi   



Taxi och anropsstyrd trafik 
goda exempel 

Exempel på en alldeles ”färsk” upphandling i Umeå 

Färjeresenärer till och från Finland kan välja 
anropsstyrd trafik via taxi till och från färjeläget i 
Holmsund! 

- Bokning görs via särskilt tel.nr. 

- Minst tre timmar före (ex. ”ringa från färjan” …) 

- Beroende på antal bokningar – val av fordonsstorlek! 
 

Andra exempel  

- Åre Flygtransfer där buss och taxifordon varvas efter behov 

- Vellinge Taxi, transfer till Sturup  

     m.m. 

 



Fördel taxi:  

- Taxi har relativt låga instegskostnader  

- Kan fånga upp trafik i den lilla skalan  

 
Flexibiliteten ger möjligheter:  

- För resenären, upphandlare/ beställare  

 och för entreprenören! 
 

Men för att det ska fungera ännu bättre … 

Taxi och anropsstyrd trafik 



… behöver se över/ utveckla bl.a. följande 

• Boka anslutning 

• Bokad plats 

• Boka hjälp vid byte  
 

• Information om resan i realtid 

• Information om/ och betalningslösningar 

• Betalning – ”En enda biljett” 

• Reklamation eller garanti 

För en väl fungerande  

”Hela resan – från dörr till dörr”   

 



Vad ska man tro om framtiden? 

Ökad tillämpning av Modellavtalen – effektivare, säkrare 

 Ökat utbyte av ”know-how” i branschen  

Gemensam bransch- och rättspraxis tillskapas 

 Ökad standardisering - förbilligar 

Ökat affärsansvar hos alla parter  

 Risker utanför kärnaffären elimineras eller minskas  

Högre effektivitet i avtalen  

 Ökad konkurrens … 

 



• Finns inte mera pengar, då behövs nya lösningar 

• Nytt tänk, stimulera forskning & utveckling 

Testa nytt, vi ser gärna  

• För gles-/ landsbygdsområden – gärna 
områdesupphandla eller funktionsupphandla 

• Sjukvården, tider & sjukresor – se över samordning & 
effektiviteten (även skolornas start/ slut på dagen)  

Nyttja både taxi och buss effektivare  

• Halvtomma” fordon problem för entreprenör och den 
som betalar! 

Kan vi undvika ”fördubbling” även av 
kommuners, landstings och statens 

underskottsfinansiering av kollektivtrafiken?  



Hur fördubblas volymen? 

• Skapa gemensam värdegrund – för alla aktörer 
(jmf. Fördubblingsprojektet) 

• Stimulera - samverkan mellan aktörerna 

• Se över avtalsformer, information till resenärer 

och betalningsmöjligheter 

• Anropsstyrd trafik skapar möjligheter och 

passar bra på många håll. 



TAXI VILL HA  
Konkurrens på lika & ”justa” villkor 

1. Justa spelregler – skärp tillsynen! 

2. ”Snabbare” myndighet – ger säkerhet 

     Informera snabbt när körkort och TFL dras in!  

     Kritik mot Transportstyrelsen 
 

3. Inför redovisningscentraler för taxiföretag 

• Smidigt och ”justa” tag  – tekniken finns ju!  

• Dryga miljarden tillförs samhället 

 Ingen borde egentligen vara emot! 





 

Tack för att ni lyssnat! 

 

Hans Weinehall 

Svenska Taxiförbundet 


