
 

TAF 
c/o Taxi 020 AB                                                                                         hemsida: www.taftaxi.se  
Löfströms Allé 7                                                                                        e-mail: info@taftaxi.se 
172 66 SUNDBYBERG                                                         tel: 070-722 62 85 
                                                                       Vi finns på Facebook. 
   

	  

Green	  eMotion	  konferens,	  Stockholm	  17-‐02-‐18	  
 
Peter Burgess närvarade konferensen med ca.200 deltagare - bl.a. delar av ledningen från Taxi 
020 och representanter från Taxi Stockholm. 
 
Green eMotion startades för 4 år sedan och har en EU budget på 42 miljoner Euro och har 
som huvudmål att åstadkomma en mycket större användning av elfordon (Electric Vehicle) i 
Europa. De vill ha större acceptans för EV och anser att kostnaden måsta vara lägre och att 
det ska vara lättare att ladda båda tekniskt och ekonomiskt - dvs. "roaming" ska fungera. 
 
Det finns fortfarande miljöproblem med batteriproduktionen som måste lösas. 
 
Stamnätet (högvolt) klara redan nu många flera elbilar. Däremot är det problematisk med 
lokala näten (lågvolt) som inte klarar att många elbilar laddas samtidigt. T.ex. om många vill 
ladda hemma i förorten på kvällen kommer elnätet att sinkas. Således kan det behövas 
utökade tidstariffer för el och kontrollerade laddningstider. 
 
Flera publika snabbladdningsplaster behövs. Nackdelen här är att det kostar 2 till 4 gånger så 
mycket som hemladdning. Det accepterar folk på långresa (det är trots allt långt under vad 
fossila bränslen kostar) men inte när de är nära hemmet (t.ex. vid jobbet eller stormarknaden). 
 
Green eMotion ser att samhället måste in och bidra under uppbyggnadsfasen med bl.a. 

• skattereduktioner vid inköp 
• lättare och billigare parkering för EV  
• Öppnade av kollektivfiler för EV  
• Zoner där fossilbränsle drivna fordon är förbjudna. 

 
Detta har gjorts i Norge och har resulterat i att Tesla har sålt 4000 fordon där. Tesla modell S 
är det mest sålda bilen i Norge. Detta har åstadkommits med skattelättnade på över en halv 
miljon (!) vid inköp, gratis parkering, gratis el, tillgång till kollektivfiler, gratis färjor och 
gratis trängselavgift.  
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Stockholms kommun rapporterade att de har jobbat 20 år med miljöfordon och har nu 
hundratals sådana fordon däribland ett antal helel och plug-in elfordon. När de startade 
projektet var kommunens C02 utsläpp 5,2 ton per capita. Nu är den nere i 2,3 ton per capita. 
Minskningen är mycket beroende på den stora utbyggnaden av fjärrvärme. Produktionen av el 
bidra också till minskningen. Tyvärr har C02 utsläpp från deras transportverksamhet inte gått 
ner lika mycket. Fast moderna bilarna har lägre utsläpp har ökade transporter "ätit upp" denna 
fördel. En sänkning av transport C02 utsläpp kan i stort sätt endast åstadkommas med en  
större andel EV bilar. Kommunen planerar att utfasa alla fossilbränslefordon senast 2040. 
 
Vi fick provåka SL:s koncept bussar. En dieselhybrid och en hel-el. Dieselhybriden ska sättas 
in på linje 73 (Ropsten - Karolinska). Den kan köras upp till 7 km. på bara el på valfria 
sträckor. Hybriden kan snabbladdas med el vid ändhållplatserna.  Tar 6 minuter. Hel-el 
bussen är imponerande men tar färre passagerare. Batterierna tar rätt mycket plats. 
 
Taxi Stockholm visade upp en av sina Tesla bilar. Båda bilen och föraren var i hög limoklass. 
Föraren rapporterade att det är noll problem med räckvidd så länge endast en förare kör bilen. 
Då kör han mjukare (känns igen?) och sparar bränsle. Bilen kan lätt laddas på natten. Däremot 
skulle det vara problem om bilen gick med två förare (s.k. dubbeltrafik). Teslan är omtyckt av 
både förarna och kunderna. Bilen är av högkvalité, mycket pålitlig och har hög komfort. 
Teslan är inte godkänd för färdtjänst. När man räknar ihop inköp plus drift är bilen dyrare än 
en Mercedes E-klass. Det finns andra tecken på att kostnaderna skulle direkt gå upp i fall att 
den blev populär som taxi. Redan nu har Teslan tagit bort vagnskadegaranti  för taxi. Tesla, 
McDonalds, Swedavia m.m. erbjuder gratis laddning för EV fordon men det skulle nog snabbt 
försvinna för taxi i fall att EV taxi skulle bli populär. Publika kunder visar inget större intresse 
att betala mera för en EV taxi. 
 
Vi besökte Stockholms Hamns byggarbetsplats vid Ropsten. Här byggs 12,000 bostäder och 
32,000 kontorsarbetsplatser. Det är det största bygget som har funnits i Sverige. Det lär bli ett 
mycket bra taxiområde. Vi får hoppas att Taxi 020 tar tillvara denna kundgrupp med tanke på 
närheten till Lidingö som är en av våra hemmaområden! 
 
Jag åt lunch med en SL representant. SL är klart pådrivande i införandet av miljötänk. De 
testar åtta olika typer av miljöfordon (två nämnas tidigare). Vi får beakta att SL är i särklass 
vår största kund genom att Färdtjänsten sorterar under SL. Vi kan nog vänta oss att 
miljökraven kommer att öka framöver. 
 
Peter Burgess 
Ordf. i TAF 
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