ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Svenska Taxiförbundet & Biluthyrarna Sverige

ANNONS

90

%

av avgasuts
ppen
kan minskalä
s
hämtas-hemmed
m
tjänster. a-

e
t
f
i
k
s
m
g
Paradi
Varför har vi så svårt att förändra våra resebeteenden? KTHforskaren Anna Kramers leder ett forskningsprojekt som ska
få oss att välja delade trafiklösningar framför privatägd bil.

Foto: Samuel Unéus

SIDA 10

Fler alternativ finns

AI snart i vardagen

Smarta tekniska lösningar
för taxi och hyrbil i kombination med kollektivtrafik
har stor potential att få fler
att ställa privatbilen. Men
då krävs att politikerna
tar frågan på allvar, säger Claudio Skubla på Taxi
förbundet och Anders Trollsås på Biluthyrarna.

På bara några år har våra liv
tvinnats ihop med den teknik
som kallas artificiell intelligens.
I Göteborg skapas nu framtidens
smarta bilar av AI-företaget
Zenuity. Redan om inom tre,
fyra år kommer det att finnas delvis självkörande bilar
på våra vägar, berättar vd Dennis Nobelius.

Journalisten Amelia Adamo
kan tänka sig att ställa
bilen för gott till förmån
för taxi och hyrbil.
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Distribueras med Dagens Industri april 2019. Frågor om innehållet besvaras av Irene Fällström, 08-566 216 60.

Hyrbil och
taxi – ja tack!

Foto: Peter Jönsson

ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Svenska Taxiförbundet & Biluthyrarna Sverige

LIVSLÄNGDEN

för en privatbil är i snitt
17 år. För hyrbilar är den 6–9 månader. Därför vet
du att du alltid får en miljövänlig och säker bil när
du hyr.

VARJE ÅR ...
... gör vi uppemot
100 miljoner taxiresor
i Sverige.

Foto: Mostphoto
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% av tiden är hyrbilar
uthyrda. En privatbil används
bara 5 procent av tiden.

Pengar till annat
utan privatbil
10 345
kr/mån

Foto: Samuel Unéus

LEDARE

1 944
kr/mån
med
privatbil

utan
privatbil
Om politiker
använder de
ekonomiska
styrmedel som
står till buds
skulle fler kunna
välja hyrbil och
taxi som ett
komplement till
kollektiv trafiken.

OM MAN avstår från att äga
bil och istället reser kollektivt och
hyr bil en månad per år räcker
mellanskillnaden, cirka 8 000
kronor/månad till 32 taxiresor
i månaden à 250 kronor/resa.
Räkneexemplet gäller en stock
holmare som äger en Volvo V90.
Källa: Konsumentverket, SL, OKQ8,
Stockholms stad och Transportstyrelsen
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av taxibolagens kostnader består
av skatter och avgifter. Därför är det
nödvändigt att alla taxilika tjänster
beskattas likvärdigt.

Visste du att ...
... privata bilar står parkerade
97 procent av tiden? Det är varken
miljö- eller resurseffektivt. Dessutom
tar de gatuutrymme i anspråk som
annars skulle kunna användas till
kollektivtrafik.
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När de självkörande
bilarna introduceras blir
de en självklar del av
taxi- och hyrbilsbranscherna. Taxi kommer att
kunna erbjuda kompletterande service i form av
trygghetsvärdar, guider
och liknande – allt efter
resenärernas behov.

Taxi och hyrbil kan
ersätta privatbilen
T

AXI OCH HYRBIL har stor potential att bli
det verkliga alternativet till privatbilen. Våra
medlemsföretag gör stora investeringar i nya
tekniska lösningar, miljöeffektiva fordon, ökad säkerhet och utbildning för sina förare. Spännande tider
väntar nu när den politiska debatten förs om att vända
trenden från ökat privat bilägande till mer av delade
persontransporter.
MED ALLT TUFFARE klimatmål behöver fler resa
kollektivt och välja resor som belastar miljön mindre
än idag. Men för att en beteendeförändring ska bli av
behövs politiker som tar frågan på allvar och använder de ekonomiska styrmedel som står till buds. Trots
att samhället har målsättningen att minska biltrafiken
av såväl miljöskäl som av problemet med ökad trängsel i trafiken, finns det många resenärer som idag inte
ser något alternativ till att köra egen bil för att få ihop
sin vardag.

”

Trots behovet
av att minska
privatbilismen
saknar många
alternativ
till att köra
egen bil.

är att den nu aktuella utvidgningen av RUT-avdraget
med hämt-tjänster också inkluderar bildelning/biluthyrning och taxi. Skattereduktionen bör ses som en
snabb övergångslösning och motsvara den 50-procentiga subvention som idag gäller för den traditionella
kollektivtrafiken. Det är först när alternativen finns
på plats som det går att vänta sig den beteendeförändring som är nödvändig för
att nå klimatmålen.
FÖRSLAGET LÖSER människors behov av ökad
mobilitet och minskar behovet av egen bil. Ett
genomförbart och konkret förslag som skulle kunna
bidra till en betydande miljövinst för samhället här
och nu. Och inte minst för individen som slipper göra
den betydande investering som ett bilköp innebär.

FLER PRIVATPERSONER skulle kunna välja taxi

och hyrbil som ett komplement till den kollektiva
trafiken om de ekonomiska incitamenten fanns. Det
kräver reformer som på ett bättre sätt involverar de
behov av tjänster vi ser i samhället idag. En möjlighet

Claudio Skubla,
Förbundsdirektör
Svenska Taxiförbundet

Anders Trollsås,
vd, Biluthyrarna Sverige

En tidning från
Intelligent kommunikation sedan 1984.

För frågor om innehållet, kontakta Irene Fällström,
irene.fallstrom@taxiforbundet.se
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Vart vill du åka idag?
Taxi Stockholm finns i hela Stockholm med 1 700 bilar och 4 500 förare.
Vårt mål är alltid att ge dig en så bra reseupplevelse som möjligt.
Förutom att boka en av våra vanliga taxibilar kan du välja Premium för en resa med
hög standard i extrautrustade bilar med diskret skyltning. Vi erbjuder också tjänster
som egen guide i Stockholm, privatchaufför, taxibud, taxivärd och flygservice.
Vi arbetar för att 2025 kunna erbjuda en transporttjänst helt fri från fossila utsläpp.
Av våra bilar är 95% miljöklassade, en stor andel drivs på biogas och vi har 50 elbilar
i tjänst.

Välkommen att boka din resa hos oss!

Boka och betala din resa enkelt med vår app.
Tillgänglig i både App Store och på Google Play.

FRAMTIDENS TRAFIK 3
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Från 299√
Per dygn inklusive 10 0 km

Hyr bil hos OKQ8
Kontakta oss på OKQ8 när du vill hyra en bra bil.
Vi har bilar för alla ändamål du kan tänka dig.
Boka din hyrbil smidigt på okq8.se. Välkommen!

MOVE ELECTRIC
Volkswagen e-Golf
pris från 5.485 kr/mån*

Upptäck korttidsleasing hos Europcar.
Flexibel leasingperiod från 1 till 12 månader.
Läs mer på www.europcar.se/korttidsleasing

* I KORTTIDSLEASING INGÅR: Självrisk- & stöldriskreducering, vinterhjul, hjulskiftning, däckförvaring, service,
lånebil vid service, vägskatt, försäkring, 300 mil/mån (snitt under leasingperioden). Pris är angivet inklusive moms.

OKQ8 Hyrbilar
Läs mer om våra hyrbilar på www.okq8.se/hyrbil

TAXI MILJÖVÄNLIGT I GLESBYGD
I glesbygden skulle taxi kunna
ersätta delar av kollektivtrafiken
och privat bilåkande, säger
Skellefteå Taxis vd Lars Åberg.
– Utmaningen är att göra
det enkelt för resenären.

 Blir kollektivt resande för obekvämt och krångligt väljer folk att köra egen bil. Alltså måste kollektiva
reselösningar möta de krav på flexibilitet som resenärer
har, menar Skellefteå Taxis vd Lars Åberg.
På mindre orter och i glesbygd går en hel del stora
bussar mer eller mindre tomma under delar av dagen.
Efterfrågansstyrd taxi skulle kunna ersätta mycket av
den här trafiken, något som skulle minska både kostnaderna och miljöpåverkan från kollektivtrafiken.
Det som krävs är att taxi och kollektivtrafiken samverkar mer, menar Åberg.
– Dels behövs en ekonomisk modell som funkar för
både taxinäringen och kommunen, dels behövs en enkel,
hanterbar app där resenärerna kan välja det färdsätt som
funkar bäst för dem. Bara parterna kan enas om en väg
framåt, kan det här bli möjligt.

I Skellefteå och andra mindre orter är kollektivtrafiken inte lika utbyggd som i större städer. Detta gör taxi
till ett livsviktigt komplement och redan nu utgör samkörning en stor del av våra taxiresor.
– Vi samkör barn till skolan, färdtjänst och resor till och
från flygplatsen i så stor utsträckning som möjligt eftersom det optimerar pris och minimerar miljöpåverkan och
trafiktryck. Ju färre kilometer trafik, desto säkrare resor.
Flygtaxi har blivit en jättesuccé på grund av samåkningens relativt billiga pris. Nio av tio åker flygtaxi istället för att åka egen taxi.
– Vi samkör dem från upp till tre adresser. Kostnaden
blir ungefär 70 procent av vad en egen taxi kostar.
Än har det inte varit aktuellt att satsa på elbilar. Det
finns helt enkelt inte någon laddinfrastruktur. Digitaliseringens möjligheter har man däremot kunnat utnyttja.
– Vi anlitade ett it-bolag för att göra våra flöden av
körningar helt transparenta gentemot kunden. Det gör att
till exempel Skellefteå kommun, vår största kund, kan
planera sina köp ännu bättre och använda skattemedel
smartare.
På den obligatoriska frågan om vad som händer taxibranschen när de självkörande bilarna kommer, säger
Lars Åberg:
– Det är väldigt oklart var saker kommer att landa. Men
mycket av vår trafik handlar om att hjälpa människor i

FAKTA
Skellefteå Taxi är ett personalägt taxibolag med 29 delägare och 93 fordon i Skellefteå och Norsjö.
Bolaget utför ungefär 1 500 transportuppdrag per dygn och omsatte 110 miljoner kronor under 2018.
Läs mer på: www.skellefteataxi.se
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Av Skellefteå Taxis resor består 70 procent av upphandlad
trafik och flygtaxi. Det privata åkandet står för 15 procent.

deras vardag. När vi kör färdtjänst, skoltransporter och
sjukresor är ett av de viktigaste kriterierna i vårt uppdrag
att ge personlig hjälp. God personlig service gör hela
skillnaden vid dessa resor och så kommer det förbli.
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Populära journalisten Amelia Adamo är varmt
engagerad i livsvillkoren för den äldre generationens kvinnor. Hon gillar tanken på att taxi och
hyrbil kan få en större roll i framtidens flexibla
kollektivtrafiksystem.
TEXT: INPRESS • FOTO: MATTIAS ANTOON

JOURNALISTEN, chefredaktören och gäst-

professorn Amelia Adamo fortsätter vid 72
år fyllda att leva ett rikt yrkesliv. Hon är
en uppskattad föredragshållare som gärna
talar om sig själv och andra kvinnor inom
kategorin ”de nya äldre”, den stora barnkull som föddes efter andra världskriget
och som är så mycket annorlunda jämfört
med generationerna innan; ”vi sparar inte i
madrassen, vi fortsätter att färga håret och
vi är så mycket spänstigare”. En del talar
om att ”70 är det nya
50”. Det kanske inte
stämmer, men det är
definitivt det nya 60,
menar Amelia.

”

På landsbygden borde
taxi redan nu
vara en viktig
del av kollektivtrafiken.

HON ÄR varmt engagerad i livsvillkoren
för denna generation
där mobilitet är en
av förutsättningarna
för god livskvalitet.
Men nu finns mobilitetsutmaningar i
sikte i och med klimatomställningen
och de stora förändringar av människors
resemönster som måste ske för att minska
CO2-utsläppen från transportsektorn. Mer
kollektivtrafik och mindre privatbilism är
vad som gäller i framtiden.

Amelia tror att den yngre generationen
kommer att ha lättast att göra de nödvändiga livsstilsförändringarna för klimatets
skull, eftersom de redan nu lever mitt i det.
För den äldre generationen kan det kanske
gå lite trögare. Därför gillar hon tanken på
att taxi och hyrbil kan få en större roll i
framtidens mer flexibla trafiksystem, som
en slags kollektivtrafikens förlängda arm.
– På landsbygden, med fallerande tåg
och glesa bussturer, borde taxi redan idag
med någon form av bidragssystem kunna
axla en viktig roll, menar hon.
TAXIFÖRBUNDETS FÖRSLAG om ”rut-

avdrag” för taxi gillar Amelia skarpt. Men
med ett förbehåll:
– Ja, det är viktigt att en sådan reform
utformas så att den inte bara gynnar medel
klassen, utan även dem som har ont om
pengar, säger Amelia.
– Jag bor i Stockholms innerstad och använder bara bilen när jag åker till Dalarö
på helgerna. Som klimatmedveten medborgare borde jag förstås börja ta bussen till
landet istället. Med ett rut-avdrag skulle
jag på allvar överväga att göra mig av med
bilen och satsa på taxi tillsammans med
övrig kollektivtrafik istället. Vem vill inte
åka taxi, säger hon och skrattar.

AMO

AMELIA AD


Arbetande
pensionär,
journalist, chefredaktör,
gästprofessor med mera.
■S
 kapare av tidningarna
Amelia, Tara och M-magasin, engagerad i livsvill
koren för den äldre
generationen.
■F
 em barnbarn.
■

Vad är din berättelse?
Har du också något viktigt att berätta? Vi kan hjälpa
dig att nå ut med ditt budskap genom en tidning.
InPress är ett nordiskt kommunikationsföretag. Sedan 1984 har vi hjälpt myndigheter,
universitet, börsföretag och organisationer i hela landet att nå ut med sina budskap.

www.inpress.com
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BILENS PARADIGMSKIFTE

Snart kan vi genom teknik och smarta algoritmer, i till exempel en app, få förslag på vilken
resväg vi ska ta för att komma fram så snabbt, billigt och miljömedvetet som möjligt.

”Tänk Spotify
för transporter”
Bilen är inte på väg bort än på många år, men det är däremot
privatbilismen. För nu verkar både näringsliv och offentliga aktörer
för det som kallas ”mobilitet som tjänst”. Appstyrda resetjänster
och hämtas-hemma-taxi ska konkurrera bort den privatägda bilen.
TEXT: JOHAN HOLMSTRÖM • ILLUSTRATION: TOVE ENGSTRÖM (BILDKÄLLOR: MOSTPHOTO, LIME, DIGITALT MUSEUM, COLOURBOX)

ETT NYTT SÄTT ATT SE PÅ mobilitet håller på att förändra samhället och vår vardag i grunden. Men resandet med privat bil
ökar fortfarande. Sverige missar med bred
marginal miljömålen på transportområdet
och trafiksituationen försämras i många
svenska städer. Forskaren Per-Erik Holmberg leder regeringens projekt KOMPIS
som ska få oss att överge den privata bilen.
Så här sammanfattar han förutsättningarna
för att lyckas med det.
– Om du äger en bil vet du att den alltid
är tillgänglig. Den kombinerade mobiliteten måste motsvara den upplevelsen, och
då krävs det två saker: dels väldigt bra kollektivtrafik, dels snabb och smidig tillgång
till bil.
6 FRAMTIDENS TRAFIK

Misslyckas detta kommer privatbilismen även fortsättningsvis att dominera
trafiken, något som är ohållbart om Sverige ska nå FN:s klimatmål för 2030. Hur
ska man då få människor att sälja en eller
två av sina bilar för att resa miljövänligare?
Jo, de ska lockas till att ”prenumerera på
mobilitet”.
– Vi tror på en kombination av tre saker:
mobilitetstjänster som riktar sig direkt till
dig och mig som resekonsumenter, tjänster
som anställningsförmån, samt tjänster som
erbjuds via hyresvärden.
Med mobilitetstjänst menar Per-Erik
apptjänster där alla slags resor är samlade
på en plats. Tänk Spotify: all musik under
samma paraply, fast kollektivtrafik, hyr-

bil, samåkning och cykel. Tanken är alltså
att ny teknik och smarta algoritmer, i till
exempel en app, ger oss förslag på vilken

KOMPIS
… är initierat av regeringen.
Målsättningen är att kombinerad mobilitet stimulerad av
smarta apptjänster ska bidra
till att Sverige når klimatmålen
för 2030.

resväg vi ska ta för att ta oss fram snabbt,
billigt och miljömedvetet.
– Ett bra exempel på detta är Scania i
Södertälje där anställda har en app som inkluderar alla sätt att resa. I tjänsten kan de
ta sig vart som helst i staden med företagets
bussar, bilar eller cyklar.
EN PRIVATÄGD BIL står stilla 95 procent

av tiden. Teoretiskt sett skulle den hyr- eller
bilpoolsbil som ersätter privatbilen kunna
nyttjas av 20 personer. Men ungefär 8 personer per bil är en rimligare siffra, menar
Per-Erik.
– Det skulle direkt innebära en kraftig
minskning av bilar i städerna.
En stor fråga är hur tjänsteleverantörerna,
som taxibolag och hyrbilsföretag, ska övertygas att medverka i andra företags applikationer.
– Det är egentligen ganska enkelt. Vi
siktar in oss på de 70–80 procenten av invånarna som enbart kör egen bil och det
skulle innebära helt nya kunder för dem,
säger Per-Erik Holmberg.
STEFAN FÖLSTER, nationalekonom och
vd för Reforminstitutet, presenterade förra

RAD M
KOMBINE

OBILITET

… ska övergripande bidra till
en successiv förflyttning från
den egna bilen till ett mer
hållbart resande, som hyrbil,
bilpool, taxi, samåkning, kollektivtrafik, cykel och gång.
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HYRBILAR
SOM PASSAR DIG

Foto: Reforminstitutet

Brett utbud av personbilar, minibussar och
transportbilar i flera prisklasser och utrustningsnivåer.
Hyr privat eller i tjänsten, från ett dygn upp till ett år.

åren en rapport om samhällsvinsterna av
att påskynda paradigmskiftet från privat
bilkörning till hämtas-hemma-tjänster.
Han förutspår att endast 20 procent av dagens bilägare har kvar egen bil år 2030.
– Redan under 2019 kommer själv
styrande taxibilar att serietillverkas. Inom
avgränsade bostadsområden kan de hämta
och köra till närmaste tågstation eller annan kollektivtrafik. De stora spelarna är
GM och Waymo, som inte har haft några
allvarligare olyckor med sina bilar, säger
Stefan Fölster.

Stefan Fölster,
nationalekonom
och vd för Reform
institutet.

”

TRANSPORTBILAR
I MÅNGA KLASSER. ENDAST B-KÖRKORT KRÄVS.

Lastvolym upp till 3 kbm*

Redan under
2019 kommer
självstyrande
taxibilar att
serietillverkas.

MÅNGA BOSTADSOMRÅDEN, inte minst

Lastvolym upp till 6,5 kbm*

Foto: RISE

sådana som har gles busstrafik, skulle kunna
betjänas av självstyrande taxibilar. Särskilt
Stockholm borde skynda på denna transportrevolution, menar Fölster. I Stockholms
län åker enbart tre av tio kollektivt, medan
fyra av tio åker bil.
– Med styrmedel som uppmuntrar sådana hämtas-hemma-transporter skulle
dessa redan år 2030 kunna ersätta en stor
del av nuvarande bilpark och den glesare
busstrafiken.
Fölster går så långt som att säga att Sverige har goda möjligheter att nå miljömålen för 2030. Detta eftersom det går mycket
snabbare att växla till eldrift för en flotta
av anropsstyrda fordon än för privatägda.
Om en svensk regering gjorde en satsning
på hämtas-hemma-transporter, skulle det
även kunna ge stora samhällsekonomiska
vinster.
– Enligt min kalkyl kan vinsterna uppgå till 270 miljarder kronor enbart under
ett enda år, 2030. Detta samtidigt som vi
åstadkommer den största förbättringen i
människors möjligheter att röra sig sedan
bilens intåg, säger Stefan Fölster.

LÄS MER OCH BOKA PÅ MABI.SE

Per-Erik Holmberg,
hållbarhetsforskare
och projektledare för
regeringens KOMPIS.

”

Det skulle
direkt innebära
en kraftig
minskning av
bilar i städerna.

Lastvolym upp till
10-14 kbm*

Lastvolym upp till
17-18 kbm*
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2 MILJONER ...

”VÅRT SAMARBETE med en färgbutikskedja som erbjuder gratis taxi till sina kunder

... gånger varje år hyrs bilar
ut i Sverige, i sammanlagt
9,5 miljoner dygn.

för att de smidigt ska komma hem med sina varor, är mycket uppskattat. Vårt initiativ har spridit sig till
andra taxibolag, som även startat hemkörning av blommor.” Petra Kling, marknadschef, Taxi Göteborg.
Foto: Colourbox

Foto: Privat

TEKNIK

”
Foto: Colourbox

Genom att
kommunicera
med vägen
och med
varandra
kommer
bilarna bli
säkrare
och ge färre
störningar.

Zenuity utvecklar och optimerar programvaran för förarstödssystem och självkörningssystem.
Redan 2021–2023 ska det finnas en personbil på marknaden som kan köras förarlöst med
deras mjukvara.

Redan i dag gör Zenuitys teknik att en bil kan känna av
annan trafik.

Snart styr bilen sig själv
TEXT: JOHAN HOLMSTRÖM • FOTO: VOLVO CARS

ZENUITY GRUNDADES 2017 som ett fri-

stående utvecklingsbolag, skapat av Volvo
Cars och Autolivs avknoppade bolag Veoneer. Veoneer är experter på komponenter
som kameror och radar, medan Volvo är
experter på att integrera lösningar i en hel
bil. Båda företagen har tagit fram världsledande teknologi och samarbetat i flera
decennier, men tillsammans finns möjligheten att ta det hela till nästa nivå, berättar
Dennis Nobelius, vd för Zenuity.
– Vårt uppdrag är att utveckla och optimera programvaran för förarstödssystem
och självkörningssystem. Vi fokuserar helt

på mjukvara och tänker mer som ett AIbolag än ett traditionellt bilföretag. Av våra
650 medarbetare jobbar runt 70 personer
enbart med AI, som mjukvaruingenjörer,
matematiker, fysiker och forskare.
PÅ NÅGRA FÅ ÅR har våra liv tvinnats ihop
med den teknik som kallas artificiell intelligens, AI. Den finns i datorer och telefoner,
och är på god väg in i våra hem och på våra
kontor – och snart styr den våra bilar. Men
den helt autonoma förarlösa bilen kommer
tidigast runt 2030, siar Dennis Nobelius. Frågan om säkerhet är viktigare för Zenuity.

Vilken bil är du sugen
på den här månaden?
Med Hertz Long Term för företag får du en flexibel
lösning utan bindningstid. Alternativet för dig med
tjänstebil. Byt bil varje månad efter dina behov.

hertzlongterm.se
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– Passageraren ska känna sig trygg att
sätta ett barn i bilen. Det är en fråga om
förtroende och säkerhet.
Redan idag gör Zenuitys teknik i
tester och utvecklingsmiljöer att en
bil kan köra, parkera och positionera sig efter en karta – helt förarlöst.
Tekniken hjälper till att styra, bromsa och accelerera. Zenuity fokuserar
på tre problem: trafikköer, pendling
och parkering.
– På sikt kommer bilarna att
kommunicera med varandra
och med vägen. Det innebär
att de kommer att framföras
med bättre precision, med
färre olyckor och trafikstörningar som följd. Förenklat
kan man säga att vi skapar
AI som verkar och fungerar.
Dennis Nobelius är vd för
ett av Sveriges ledande
AI-företag Zenuity.

Dennis Nobelius tror att de här bilarna
kommer förändra hur vi bygger städer.
– Fordon kan köra tätare, bilköerna kortas och parkeringar placeras utanför
staden.
TILL EN BÖRJAN kommer resultatet

synas i Volvos bilar, men Zenuity är
öppna för att ha andra aktörer både
som kunder och investerare.
– Teknikplattformen kommer vara densamma oavsett
vilken tillverkare som vill
använda den. Algoritmerna är samma, den behöver bara anpassas efter
fordonet. Målet är att det
2021–2023 ska finnas en
personbil på marknaden
som kan köras förarlöst
med Zenuitys mjukvara.
Den ska då ha högre
säkerhetsnivå än en
förarstyrd bil.
Foto: Lars Ardarve

AI har vänt upp och ner på bilbranschen där traditionella märken numera konkurrerar med teknik
jättar som Google och Apple. I Göteborg finns ett
AI-världens mest spännande bolag, Zenuity.
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och bildelningsbilar
är miljöklassade.

Varför valde du bort att äga egen bil,
Alexandra Wahlqvist, vd Designtorget?

För 11 år sedan flyttade
Alexandra Wahlqvist till Stockholm och valde då att sälja sin
bil. Idag åker hon kollektivt och
hyr bil vid behov – och sparar
tiotusentals kronor varje år.

– Jag bor och arbetar i centrala Stockholm. Det gör självfallet att det blir enklare
att välja bort bil än om jag bott eller arbetat
utanför stan. Där jag bor är det svårt att hitta
parkering och det är skönt att slippa spendera tid på att leta.
– Vi hyr bil om vi ska resa längre sträckor. Vid längre resor brukar det bli ”vanlig”
hyrbil. Men vid kortare sträckor är bilpool
ett bra alternativ.

1. Ja, rätt utformat kan det vara ett bra
sätt att få fler att ställa bilen hemma.
Det är viktigt att hitta nya sätt att minska
bilismen.
2. Det ska inte uteslutas, även om jag
tror att det i första steget är något taxibranschen borde
kunna lösa tillsammans med kollektivtrafikens huvudmän.

1. Det kan vara så att för boende i städer
kan satsningar på kollektivtrafiken kombinerat med smarta lösningar att hyra bil
få fler att avstå att äga egen bil. För hållbar mobilitet i gles/landsbygd behövs fler/andra förslag.
2. Incitament som bonus-malus-systemet som premierar
inköp av klimatsmarta personbilar, tillsammans med satsningar på fossilfri laddning och tankning, behövs. Det krävs
förmodligen även att det ska vara enkelt att välja en resa från
A till B, dvs att det måste finnas bokningssystem/appar som
underlättar för resenärer trots olika färdsätt.
Vad har mer hänt under de här tio åren?

– Det har blivit enklare att få tillgång till
bil då det dykt upp flera bilpooler i Stockholm. Tyvärr har en del försvunnit. Vi är
fortfarande i ett tidigt stadium, tror jag. Jag
tror det kommer att bli allt vanligare att
dela bil på olika sätt framöver.
Vad är din känsla, kommer vi se fler
välja det här nu när privatbilismen ska
minska?

– Jag tror att fler väljer bort bil i storstäder som har fungerande kollektivtrafik. På väg till jobbet upplever jag också
att det blir fler cyklister,
förhoppningsvis driver
hälsotrenden också utvecklingen mot minskat
bilkörande.

Vilka begränsningar innebär
det att inte äga bil?

Vad kostar det att välja
hyrbil framför att äga?

– Det är tyvärr inte alltid det finns lediga
bilar att hyra, vilket gör att vi måste planera
i förväg. Det är svårare att vara spontan.
– Men det var svårare att leva utan bil
för tio år sedan, framför allt att storhandla.
Idag beställer jag hem all mat via nätet.

– Det är utan tvekan
mycket billigare att leva
utan bil. Vi har inte särskilt
stort behov av att hyra bil,
så för oss handlar det om
tiotusentals kronor per år.

”

Vi hyr om vi
ska resa längre
sträckor. Vid
kortare resor
är bilpool ett
alternativ.

ANDERS ÅKESSON, C
1. Ja, givet att utbudet av taxi/hyrbil
matchar människans behov av att resa
”dörr till dörr” och kan fås att ingå i ett
system där man abonnerar på hela
resan, typ ”mobility as a service”.
2. Ja, styrmedel som främjar både resurseffektivitet och
tillgänglighet för den enskilde oaktat var servicen erbjuds,
dvs att det fungerar i såväl stora som små orter.

JESSIKA ROSWALL, M

Foto: Sveriges riksdag

Hur påverkas livet av att inte ha bil?

JENS HOLM, V

ANNA-CAREN
SÄTHERBERG, S

Varför gjorde du det?

– Eftersom Stockholm har bra kollektivtrafik gick det fortare att åka tunnelbana
eller buss än att köra bil, samtidigt som jag
kunde spara pengar. Dessutom blir miljön
bättre i stan med mindre trafik, både på
grund av avgaserna och oljudet bilar medför.
– Jag tycker inte heller att det är en rättighet att äga och köra bil när vi vet dess
negativa effekter på miljön, och detta är
ett sätt jag kan bidra med till att minska
utsläppen.

1. T ror du att taxi/hyrbil kombinerat
med kollektivtrafik kan få fler att
avstå från att äga egen bil?
2. Behövs ekonomiska styrmedel
för att främja utvecklingen?

Foto: Sveriges riksdag

H A LL Å
DÄ R . . .

42

POLITIKERENKÄT

% av alla hyr-

Foto: Sveriges riksdag

... en stockholmare som avstår att äga en Volvo V90 och väljer att
resa kollektivt samt hyra bil en månad per år, får 8 000 kronor över
till annat varje månad? Det räcker till 32 taxiresor i månaden.

Foto: Sveriges riksdag

VISSTE DU ATT...

ANNONS

1. Ja, en väl fungerande kollektivtrafik i
kombination med bland annat taxi och
hyrbilar kommer troligen minska behovet av att äga sin egen bil i framtiden.
2. Det är viktigt att skatter och avgifter
hålls låga för att stärka konkurrenskraften för exempelvis
taxinäringen och hyrbilarna.

Där företag hyr lastbil | volvotrucks.se/hyrlast | 0771-842800
Hyrlast_DI_annons_kvartssida_2019.indd 1

2019-02-20 13:04:04
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VISSTE DU ATT ...
... enligt en färsk rapport skulle skattesubvention
av taxiresor motsvarande kollektivtrafiken minska
infartstrafiken till Stockholm med en fjärdedel?
Källa: RATT, Renstig Consulting 2018

POLITIK

60

% av Sveriges taxibilar är tre
år eller yngre. Det gäller bara
25 procent av privatbilarna.

VISSTE DU ATT ...
... i Arboga kommun har bussar ersatts med taxi där resenärer betalar 30
kronor/resa. Resultat: En femfaldig ökning av kollektivtrafikresandet, ökad
kundnöjdhet och en halvering av kommunens kostnader för kollektivtrafiken.

FORSKNING
För att nå FN:s klimatmål för 2030 krävs en stor omställning
för oss alla. Hur skall det gå till och vad ska företagen,
individerna och den offentliga sektorn göra?

Önskas:

Nationellt
biljettsystem

”

TEXT: JOHAN HOLMSTRÖM • FOTO: SAMUEL UNÉUS

Infrastrukturminister
Tomas Eneroth tror att taxioch hyrbilsbranschen har
en nyckelroll i nya klimat
smarta transportlösningar.

Många är
omedvetna
om hur
mycket de
skulle spara
på att inte
äga bil.

Tomas Eneroth är chef för det helt nya
Infrastrukturdepartementet, med samlat
ansvar för infrastruktur, digitalisering
och energifrågor. Målet är att till 2030
minska klimatpåverkan från transportsektorn med 70 procent, jämfört med
år 2010.
– Omställningen kommer att påverka
våra resvanor i grunden och utgöra ett
tydligt incitament för fordonsindustrin,
kollektivtrafikbranschen och inte minst
taxi- och hyrbilsnäringen att intensifiera
utvecklingen av nya teknik- och logistiklösningar, säger Tomas Eneroth.
Taxiförbundet har gjort en utredning
som visar att ett skatteavdrag – ett
slags ”rut-avdrag” – för taxi skulle kunna
ge omställningen en ordentlig rivstart.
Enligt undersökningen är många beredda att välja bort egen bil till förmån
för nya, smidiga taxitjänster.
– Alla förslag som kan innebära
smartare transportlösningar är intressanta, men en sådan reform skulle vara
förenad med ganska stora kostnader.
Ett förslag som finns på agendan är
annars införandet av ett transportövergripande nationellt biljettsystem för all
kollektivtrafik, vilket får betydelse även
för taxi- och biluthyrningsbranschen,
menar Tomas Eneroth.
– Det kan många gånger vara bättre
med avropslösningar för taxi än att köra
halvtomma bussar på fasta turer.
Han pekar på taxi- och hyr
bilsbranschens viktiga roll i ännu ett
avseende – att vänja konsumenterna
vid bilar med eldrift.
– Bilköpare tvekar inför att välja
elbil och motortidningar har pratat
om ”räckviddsångest”. I stora delar
av landet har vi en bra laddinfrastruktur,
men den måste bli ännu bättre och vi
har bland annat gett Trafikverket ett
uppdrag att bygga ut infrastrukturen
på stråken mellan de stora städerna.

Anna Kramers forskningsprojekt Mistra SAMS tittar på om det går att bryta vanor och på så sätt minska bilåkandet.

Så kan vi förändra
våra resebeteenden
SVERIGE SKA BLI ett av de första fossilfria länderna i världen, bland annat genom
en fossilfri fordonsflotta till år 2030. KTH:s
och Väg- och transportforskningsinstitutets program Mistra SAMS, Sustainable
Accessibility and Mobility Services, undersöker olika handlingsalternativ för den
offentliga och privata sektorn att stimulera
denna omvandling genom plattformsbaserade tillgänglighetstjänster. Anna Kramers
är miljöforskare på KTH och programdirektör för Mistra SAMS.
– För att kunna förändra människors resebeteenden behövs smidiga, enkla alternativ till egen bil. Det handlar om en ny sorts
smart mobilitet där vi på grund av att det
är smidigt och bekvämt väljer kollektivtrafik, bilpool, taxi, men även att ta cykel och
promenera istället för den privatägda bilen.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Vad menas med plattformsbaserade
tillgänglighetstjänster?
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– En plattform är ett tekniskt hjälpmedel för
företag och privatpersoner som hjälper oss
att planera, boka och köpa våra resor. Det
kan se olika ut, men en variant skulle kunna
vara en app där erbjudanden från alla reseaktörer i landet är samlade på ett och samma
ställe.
Mistra SAMS driver sedan början av året
ett Living Lab, ”Jobba Nära – Resa Smart”,

i Tullinge, en villaförort söder om Stockholm. Här undersöks hur livet och vardagsresandet kan förändras då man får tillgång
till en professionell arbetsplats nära hemmet och till nya alternativa resetjänster.
– Deltagarna i studien får tillgång till
en ”jobbhub”, ett professionellt kontor i
Tullinge, men också tjänster som bilpool,
samåkning, taxi och kollektivtrafik. Allt
kan bokas och betalas via en app, som även
fungerar som reseplanerare.
En viktig sak, menar Anna Kramers, är
att medvetandegöra kostnaden för bilägande.
– Många är omedvetna om hur mycket de
skulle spara på att inte äga bil. Det handlar
om tiotusentals kronor varje år.
Vid en så stor omställning i resande
som krävs, vem ska ta ansvar för vad?

– Det är en oerhört viktig fråga. Och vad
kan vi göra för att inte Google och Baidu
får total kontroll över vårt transportsystem?
Jag menar att staten, regionerna och kommunerna måste gå före och stimulera omställningen, sätta premisser för hur plattformarna används och kanske upphandla
plattformarna. Det handlar ju om en allmännytta – vår infrastruktur och kollektivtrafik – som skall fördelas på ett rättvist
och miljömässigt hållbart sätt.
Satsningar på förändrat resebeteende kom-

mer inte att vara gratis, säger Anna Kramers.
– Det måste till initiala investeringar för
att få det här på plats. Ta stockholmska
villaområden som Täby, Sollentuna och
Bromma där de flesta har en eller två bilar.
Det är en enorm utmaning för en bilpool
att etablera sig här eftersom marknaden är
mättad. Men när vi har intervjuat folk kan
många tänka sig att ta bort en av två bilar
och istället använda en bilpool – bara det
funkar.
– Nyckeln är att rucka på beteenden. Förändrar man en sak i livet är det lättare att
ändra på annat.

FAKTA
Mistra SAMS, Sustainable
Accessability and Mobility
Services, är ett tvärvetenskapligt
forskningsprogram som leds
av KTH i nära samarbete med
Väg- och transportforsknings
institutet, VTI. Tillsammans med
industri, offentlig sektor och
akademin, utvecklar Mistra
SAMS innovativ forskning om
omvandling av mobilitet och
tillgänglighet i stadsmiljö.
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Taxi kan lösa e-handelns utmaningar
med ”the last mile” genom
att leverera till dörren på
helger och kvällar.

Cabonline har 8 300 förare, 5 300 bilar och täcker hela Sverige, från norr till söder. På bilden föraren David Aydogdu och vd:n Peter Viinapuu.

”TAXI ÄR EN DEL AV
KOLLEKTIVTRAFIKEN”
Cabonline var först i landet med att erbjuda taxibokning via en app i
telefonen. Företaget fortsätter att driva utvecklingen mot en modernare
och tryggare taxitjänst, med välkända varumärken som TaxiKurir och
Sverigetaxi, samt Nordens största taxiflotta.
 År

1990 avreglerades taximarknaden.
Från en dag till en annan blev branschen ett
vilda västern med nya taxiföretag, men också
oseriösa lycksökare. Nordens största taxibolag, Cabonline, har bidragit till att återvinna
kundernas förtroende.
– Vi satsade tidigt på korrekt prissättning
och kvalitet i utförandet av resan. Det har
visat sig vara ett lyckat recept, säger vd Peter
Viinapuu.
Cabonline tillväxt har dels skett genom att
förvärva taxibolag, dels genom att vara
branschledande i övergången till digitala
bokningsplattformar. Den första boknings
appen kom redan 2012, före de stora globala
aktörerna.
– Med vår app kan kunderna resa på alla
de platser där vi är aktiva – i Sverige, Norge
och Finland. Det är enkelt att boka och man
får ett fast pris för resan. Det går dessutom
att koppla betalkortet till bokningen så att
man slipper betala i bilen.
Peter Viinapuu jämför Cabonlines strategi
med ICA:s.
– Genom vårt franchiseupplägg med våra
samarbetspartners åkerierna säkrar vi att det
finns taxibilar där människor finns, och gör

resandet tryggt och enkelt. Åkerierna kan använda något av våra kända varumärken, som
alla är kopplade till samma app och ger tillgång till hela vår kundbas.
Cabonline har expanderat kraftigt och har
nu 5 300 bilar. Det är Nordens största taxiflotta. Utöver fortsatt tillväxt i Sverige planerar Cabonline att utveckla verksamheten i
såväl Norge som Finland.
Danmark har nyligen inlett avregleringen
av taximarknaden och Cabonline värderar
även ett inträde på den marknaden.
– Både affärsmodell och teknisk plattform
fungerar i vilken geografi som helst, så vi kan
mycket väl växa även utanför Norden så småningom.
40 procent av Cabonlines resor är offentligt upphandlad trafik. Det är kontrakt som
vanligtvis räcker tre till fyra år, något som
skapar en långsiktig stabilitet.
– Myndigheterna har börjat se till kvalitet
och inte bara till pris, och det är något som
gynnar oss i upphandlingarna.
På frågan om framtiden, utvecklingen av
AI-tjänster och självkörande bilar, tror Peter
Viinapuu att behovet av service kvarstår.

– Det mänskliga bemötandet kommer alltid
att efterfrågas, till exempel av äldre, barn och
funktionsvarierade personer, säger han.
Självkörande bilar ser han alltså inte som
något hot mot föraryrket. Däremot kan jobbet
komma att breddas och omfatta fler tjänster.
– Den växande e-handeln har t ex stora utmaningar att lösa det som kallas ”the last
mile”. Här kan taxi bli ett komplement, särskilt på kvällar och helger då folk är hemma
och kan ta emot leveranser, eller vill returnera varor. Taxi är ingen exklusiv produkt,
den är en självklar del av kollektivtrafiken
och delningsekonomin.
Men politiker och beslutsfattare har en
viktig uppgift att förstärka den potentialen.
Största utmaningen just nu är att komma åt
de oseriösa aktörer som finns.
– Självklart borde all taxiliknande verksamhet betala skatter och avgifter. Så är det
inte nu. Rättvisa konkurrensvillkor är ett
måste för att en trygg och säker taxinäring
ska kunna växa och i ännu större utsträckning vara ett nödvändigt komplement till kollektivtrafiken.

En viktig
inkörsport till
samhället
Sverige står inför en
spännande utveckling. Runt om i
landet finns ny kompetens, outnyttjad
kunskap, värdefull
erfarenhet och
historia.
– Som arbetsgivare tar vi till
vara på vad den
möjligheten kan ge
och blir samtidigt
en viktig inkörsport
till samhället. Över
80 procent av

Peter Viinapuu, vd.

våra förare har sitt
ursprung i andra
länder, och vi erbjuder våra medarbetare yrkesutbildning
och undervisning
i svenska språket,
säger Cabonlines
vd Peter Viinapuu.
Cabonline jobbar
aktivt för mångfald,
tolerans och allas
lika värde.
– På så sätt tar
vi gemensamt ett
viktigt steg mot
framtidens Sverige.

 FAKTA
Cabonline är Nordens ledande taxiföretag med 2 700 anslutna åkerier och 5 300 fordon i Sverige, Norge och
Finland. Inom Cabonline finns välkända varumärken som TaxiKurir, Norgestaxi, TOPCAB, Kovanen, FixuTaxi, Taxi
Skåne, Taxi Väst, Umeå Taxi och Sverigetaxi. Gruppen omsätter cirka 6,2 Mdr SEK och utför omkring 45 000 resor
per dygn. För mer information, se www.cabonline.com

www.cabonline.com
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www.optimaltaxi.com

Effektivitet

Automatik

Schemaläggning av bilar

Schemaläggning av förare

eeZee pay – Framtidens betalningslösningar idag
•

Den snabbast växande betalningslösningen för taxi i Norden

•

Rapportering

•

Snabba terminaler & säkra mpos terminaler

•

Stark Kundautentisering

•

Whitelable möjligheter

•

Dispatch

•

Identifiering av kund i bil

•

Internationella partners

•

Lösningar passar även för andra

•

Kortinlösen Elavon

branscher som biluthyrning.

•

Mobilbetalningar direkt från taxameter

Nya betalsätt som Applepay, Alipay, etc.

•

Egen boking app

•

Besök vår hemsida: www.thepaymenthouse.com eller kontakta oss direkt via mail: sweden@thepaymenthouse.com
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