
Kollektivtransportdagen 2014 

Kollektivtrafikdagen 2014 genomfördes den 6:e maj 2014 på Stockholm Waterfront – närmare 300 

deltagare fanns på plats liksom Svenska Taxiförbundet och två representanter, Christer Back och Reza 

Saffari från TAF. 

Viktigast för TAF var att försöka få en uppfattning av vad Svenska Taxiförbundet gör i frågan om de 

kommande nya förhöjda trängselavgifterna samt taxis rättigheter att få använda kollektivkörfälten. 

Frågan om hur politiker ställer sig till det nya lagförslaget om tömningscentraler borde kunna få ett svar. 

Frågan om varför vissa aktörer får dispens som gör så att de behöver inte ha taxameter borde komma 

upp. 

Taxiförbundets företrädare, Bo Bylund menade att dispenserna bidrar till osund konkurrens. De taxibolag 

som inte behöver ha taxameter kommer undan med lägre kostnader då de inte behöver köpa några 

taxametrar och genomgå besiktning. Dessutom behöver de inte investera i annan teknik som gör det 

möjligt för skatteverket att utöva kontroll, hämta siffror från bilar utan taxameter.  Antalet bilar som kör 

med dispens uppskattas till 1500. 

BB ansåg sig representera 9000 fordon 8000 åkerier där lönsamheten är svag, rörelsemarginalen 

2 %. I taxiförbundet finns 70% av dessa fordon/åkerier. 

Kundnöjdindex är 70% i den publika marknaden och 90% i Färdtjänsten. Taxi omsätter 14 

miljarder + 1 miljard svart.  

BB har lärt sig och undvek att nämna antalet medlemmar i taxiförbundet och skulle antagligen 

skrivit texten på sin egen gravsten om han nämnt motsvarande rörelsemarginal för 

beställningscentralerna som bestämmer vad han får säga. 

Han talade om hur viktig taxi är för kollektivtrafiken, genom alla de sjukresor, färdtjänst, dagvårdsresor 

och taxis betydelse de dagar då buss och tåg inte räcker till eller havererar. Taxi är en betydelsefull länk i 

många transportkedjor. Inom taxiförbundet jobbar de därför för att förbättra taxins förutsättningar för 

att räknas som en del i kollektivtrafiken. Förbundet anser att ett sådant erkännande är en nödvändig 

förutsättning för att man skall kunna minska privatbilismen. 

Förbundet anser att om Taxi är en del av kollektivtrafiken så borde den få köra i kollektivkörfälten. Det 

ger snabbare, effektiverare och billigare resor till kunder. Affärsresenärer märker då tydligt att det går 

fortare att ta taxi till tåget eller mötet än att ta egen bil. Förbundet tycker att huvudregeln borde vara att 

Taxi skall få köra i kollektivkörfälten men att kommunerna ska ha rätt att göra undantagen från denna 

huvudregel.  

Han talade om trängselskatten som belastar taxi med höga kostnader. Den kom till för att minska 

trängseln och privatbilismen i storstäderna. Den var inte tänkt för att öka färdtjänstresan och sjukresans 

kostnader vilket kommer att bli resultatet när trängselavgiften höjs. Den kommer också att fördyra 

resorna för t ex barnfamiljer utan bil som vill ta del av vad storstaden har i form av nöjen, de gånger de 

vill ta sig till olika transportnoder, eller in till city.  



BB gjorde en jämförelse mellan turistbussen som kör in till city i kollektivkörfälten och slipper betala 

trängselavgift med färdtjänsttaxin som kör en rörelsehindrad person som kör samma väg men får stå i 

bilköerna, resan tar längre tid – kostar mer skattemedel, och får dessutom betala en trängselavgift.  

Swedavias repr berättade att Arlanda hade  20.981.554 resenärer 2013 Bromma 2.279.501. 

På radio i Maj månad meddelades att antalet resenärer på Arlanda i April hade ökat med 12% 

jämfört med 2013. 

Swedavia ger staten 9% i avkastning åpå eget kapital. År 2014 sätter man upp som mål i 

Swedavia 80% kundnöjdhet och 80% i medarbetarnöjdhet. Flyget står för 2% av all CO2 utsläpp. 

Man arbetar på att sänka dessa. AY kommenterade senare detta och sa att konsekvenserna blir ju 

så mycket större om man misslyckas när man prövar ny teknologi, nya bränslen på flyget. 

Underförstått - Därför gör man det på bilsidan istället. 

Generellt, till alla flygplatser åker 39% kollektivt. Till Arlanda är siffran 50%. Arlanda flygplats 

järnvägsstation är den 4:e största i Sverige. (Måste väl vara räknat i antal resenärer) 

Bussföreträdarens åsikt var att varje trafikslag ska bära sina kostnader. Han riktade därför kritik 

mot statligt stöd av järnvägstrafik främst till Arlanda och kallade Arlandapendeln för ett 

prestigeprojekt. Få vill bli bussförare, yrket har för låg status. Problemet är extra stort i 

Norrbotten där man tjänar dubbelt så mycket i gruvan.  

När tog våra företrädare upp den dåliga statusen för taxiförare? 

VD för Jernhusen pratade om multimodala mötesplatser.  Stockholm har den högsta 

urbaniseringstrenden i Europa. Han ser gärna att vi får mer kompakta städer (det vill också 

Handelskammarens ordförande) vilket bör ge ett mindre bilberoende.  Han ansåg att "man får 

försöka lösa det som går att lösa" med hänvisning till krav på bättre cykelparkering vid 

Centralstationen, ett problem som man löst mindre bra. 

IBM var huvudsponsor och det fanns fler utställare som man kunde besöka. en av dess, Centigo 

presenterade sig som ett företag som hjälper företag med att inspiration till att bli mer spänstiga, 

välmående och med en budget i balans.( Känner Ni något företag som behöver hjälp. Kostar 

inget.) 

I minglet hade vi TAF en intressant med en kvinnlig advokat från advokatfirma "Salt". Hon 

hjälper upphandlande myndighet vid upphandlingar. Vi diskuterade pris kontra kvalitet och 

svårigheterna med att kvantifiera "kvalitet".  

 

En person från IBM höll en monolog över hur information lägger grunden för en verksamhet via 

analys och insikt....... Han visade bla en bild på underhållsintervall som vi TAF skulle kunna 

använda på antal bilar och lönsamhet. Byt den röda linjen mot antal bilar och den vita mot 

lönsamhet per bil/antal köruppdrag per bil. Bild bifogas. 

 

Anders Nilsson från universitetet "såld på plattformar" som han uttryckte det kommer snart ut 

med en bok i ämnet. En app är en plattform. Cabonline således.  Plattformar är lätta att producera 

och mycket applicerbara i kollektivtrafiken. Han sa bl a att: ” Med “rätt” koncept kan en  

plattformsstrategi omdefiniera hela marknader på några månader”. 
 



X2 AB är ett företag som arbetar med BRT BussRapidTransport  - i Stockholm de blå bussarna. 

Två av delägarna är Taxi Stockholm och Fågelviksgruppen. Hon berättade runt följande text, 

vilket I praktiken skulle kunna innebära att en resenär ska kunna lösa en biljett I en taxi som 
gäller en hel resa där fler transportslag buss/tåg/flyg  kan ingå. 
 
BRT i Nationell plan 2014-2025 om investeringar för  
ett starkt och hållbart transportsystem 
 
Utveckling och införande av ny teknik i transportsystemet måste  
stimuleras 
Potentialen i ny informationsteknik, elektrifiering och automatisering  
måste utnyttjas fullt ut 
Innovation innebär implementering av ny teknik eller nya processer i  
Verkligheten 
 
 
Seminariet avslutades med en politikerdebatt med två företrädare från vardera oppositionen och 

regering från trafikutskottet: Stinga Bergström, MP och Anders Ygeman, S drabbade samman med Lotta 

Finstorp, Moderaterna och Anders Åkesson, Centern. I år är det som bekant supervalår med val till såväl 

EU som till riksdag, landsting och kommun. 

De flesta var överens om att taxi borde få köra i kollektivkörfält men att kommunerna bör titta över 

möjligheterna lokalt och bestämma undantagen. Oppositionen (Miljöpartiet och S) kritiserade den 

sittande regeringen för att ha dröjt med lagförslagen om obligatirisk taxameter med tömnings funktion. 

Miljöpartiets representant tyckte även att trängselskatten är något som också borde bestämmas lokalt 

både när det gäller nivån och vad pengarna ska användas till. Med andra ord så undvek hon att svar på 

frågan om taxi ska undantas.  Däremot var Socialdemokrater och regeringens representanter ense om 

att taxi ska betala trängselavgift och att denna ska betalas av färdtjänsten, företags- och privata 

resenärerna. 

Socialdemokraten påpekade att det för 8 år sen fanns det ett färdigt lagförslag om obligatoriska 

taxameter- och redovisningscentraler som den nya regeringen förkastade när de kom till makten. En ny 

utredning har kommit fram till samma beslut som för 8 år sedan men när lagförslaget lades fram så 

innehåller den fortfarande undantag när det gäller taxameterkravet. Detta innebär att någonstans 

mellan 10-20% ”taxibilar”, 1500 bilar inte kommer att behöva vara anslutna till redovisningscentral då de 

inte har några taxametrar.  Dessutom kommer det nya lagförslaget inte att behandlas före valet. 

 

Reza och Christer för TAF 

 


