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Fredag, 15. april 2016

Oppstart av taxisystem på Sola og Flesland – uten betaling
Avinor vil i kommende uke innføre et system for køstyring av drosjetrafikken på Sola og Flesland.
Hensikten er å bedre trafikkforholdene utenfor lufthavnene, og gi et best mulig tilbud til de
reisende.
Servicen ovenfor passasjerene styrkes med en taxivert som skal bistå de reisende. Taxiverten skal
også sørge for at det til enhver er et tilstrekkelig antall taxier ved utgangen av flyplassbygget.
Alle drosjer kan benytte ordningen uten å betale noe. Ved å registrere seg, forplikter den
enkelte seg heller ikke til betaling i framtiden. Skal det innføres betaling, vil det skje
gjennom etablering av nye avtaler. Dette vil bli varslet i god tid.
I forbindelse med innføringen av systemet trenger vi å registrere noen få opplysninger: Navn og
adresse til løyvehaver, bilnummer, løyvenummer / drosjenummer og antall passasjerseter.
Avinor benytter Europark AS til å administrere den praktiske gjennomføringen av systemet og de
er gitt fullmakt til å signere avtalene mellom løyvehaver/taxisentral for å benytte systemet.
Oppstartstidspunkter for den nye løsningen:
Bergen lufthavn, Flesland: mandag 18.04.2016, kl 10:00
Stavanger lufthavn, Sola: onsdag 20.04.2016, kl 10:00
Etter dette tidspunktet vil det være påkrevet å ha en brikke i den enkelte drosje som sørger for at
bommen ved innkjøringen til taxiholdeplassen foran terminalen åpner seg. For den enkelte
løyvehaver/drosje trenger man derfor å registrere seg i løsningen samt få utlevert brikken som
åpner bommene. For å få til dette ber vi om at man gjør som følger:



Fyll ut skjema for registrering av kjøretøy. Lever dette i Taxidepotet på lufthavn for
utlevering av transponder (depositum kr 200,-).
Vedlagte avtale ber vi om at signeres og returneres til taxidepoet innen 10.5.2016.

Lufthavnens Taxidepot sørger for registrering og gir øvrig praktisk informasjon for brukere av
løsningen.
Velkommen til en ny og enda bedre avvikling av taxiflyten ved begge lufthavner.
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