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Taxinævnet pålægger bestillingskontorerne i Region Hovedstaden en vagtordning
Dele af taxibranchen hævder, at der er mangel på taxier i København og har ønsket, at Taxinævnet i Region
Hovedstaden udsteder flere taxitilladelser.". I Taxinævnet oplever vi også, at efterspørgslen på taxikørsel er
steget, men vi har samtidig hørt fra andre dele af branchen, at problemet ikke er, at der mangler flere taxier,
men at branchen ikke udnytter sin kapacitet optimalt", fortæller Taxinævnets formand Jesper Würtzen.
"Taxinævnet har indhentet oplysninger hos bestillingskontorerne, der viser, at der er plads til forbedring ift.
at udnytte de eksisterende vogne", forklarer Jesper Würtzen. "I myldretiderne står alt for mange taxier
hjemme i garagen i stedet for at være på gaden og betjene kunderne. Samtidig kan vi se, at der midt på dagen
og om natten er mange taxier på gaden, selvom efterspørgslen efter taxier på de tidspunkter ikke er
tilsvarende høj. Ved at omlægge vagtplanerne kan man få en langt bedre og mere effektiv betjening af
kunderne.".
Derfor har Taxinævnet pålagt bestillingskontorerne at effektuere en vagtordning, hvor mindst 85 pct. af
vognene skal være på gaden i spidsbelastningsperioderne, bl.a. i myldretiden, fredag - og lørdag nat samt
nytårsaften/-nat. Taxinævnet har samtidig indskærpet overfor bestillingskontorerne, at kørepligten skal
overholdes.
Ved at pålægge bestillingskontorerne en sådan vagtordning, giver Taxinævnet dem et redskab til at kunne
øge udnyttelsesgraden af de tilknyttede vogne mere optimalt. Det gælder både ift. at få flere vogne på gaden,
når der er brug for det - og til at få de vogne, der er på gaden, gjort aktive. Fx kan det ikke hjælpe at taxierne
klumper sig sammen i og omkring lufthavnen, hvis der er brug for taxierne i indre by.
"Når og hvis den nye taxilov forhåbentligt snart bliver vedtaget, forventes det, at Trafik-, Bygge- og
Boligstyrelsen vil give 125 ekstra tilladelser i starten af det nye år, men indtil da vil vagtordningen sikre, at de
taxier, vi faktisk har, er på gaden på de tidspunkter, hvor der er behov for det", siger Jesper Würtzen.
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