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Behovet av laddning för eldrivna taxi- och transportbilar 

En sammanfattning av examenensarbetet Behovet av laddning för elbilstaxi och 

eldrivna transportbilar i Umeå, Elin Magnusson Högskoleingenjör i Elkraft 

 

Ett av Sveriges klimatmål är att utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter ska minska med 70 

procent från 2010 till 2030 och Regeringens klimatpolitiska handlingsplan från 2019 understryker att 

arbetet med att ställa om transportsektorn bör intensifieras. Transportsektorn står för ungefär en tredjedel 

av Sveriges totala växthusgasutsläpp, och 93 procent av den andelen härrör från vägtrafiken. Av 

vägtrafikens utsläpp kommer i sin tur 65 procent från personbilar, 21 procent från tunga lastbilar, 9 

procent från lätta lastbilar och resterande från bussar och mopeder. Utsläppen minskar, men dagens 

minskningstakt är otillräcklig för att uppnå målet om 70 procents utsläppsminskning till 2030. Enligt 

regeringens bedömning behövs kraftfulla åtgärder inom bland annat elektrifiering.  

Åtgärderna för att påskynda elektrifieringen av transportsektorn går till största delen ut på att öka 

tillgången till laddinfrastruktur. Det handlar om att få upp fler snabbladdare längs vägarna och att planera 

för laddmöjligheter för olika boendeformer. Kopplat till Sveriges klimatpolitiska ramverk har flera 

branscher tagit fram så kallade Fossilfria färdplaner. I rapporten Elektrifiering av Sveriges 

transportsektor beskrivs tre scenarier för elektrifiering av de olika transportslagen i Sverige. 

Transporterna förutspås bidra till en ökning av Sveriges årliga elanvändning med 11 – 26 TWh till 2045, 

beroende på hur snabb och omfattande elektrifieringen blir. Utbyggd laddinfrastruktur i form av snabba 

och långsamma laddare, samt elvägar och laddstationer för lastbilar ingår i scenarierna. Inverkan på 

elnätet diskuteras också. Man bedömer att vägtrafiken och i första hand personbilar kommer att stå för 

en starkt ökad efterfrågan på el i framtiden. Detta kan medföra påfrestningar på elnätet i form av 

kapacitetsbrist. Kapacitetsbrist innebär svårigheter leverera önskad effekt på grund av att ledningar, 

transformatorer och övriga komponenter i nätet är underdimensionerade. Problemet med kapacitetsbrist 

understryks även i elbranschens färdplan för fossilfri konkurrenskraft. 

En rad initiativ och projekt pågår i Sverige för att påskynda omställningen till en fossilfri transportsektor. 

Ett av dessa kallas Nästa generations resor och transporter ur ett stadsbyggnadsperspektiv, och sker i 

samarbete mellan Umeå kommun och Umeå Energi, delfinansierat av Vinnova. Projektet är bland annat 

kopplat till elektrifieringen av busstrafiken i Umeå, och har som ambition att styra mot en ”vision om 

ett ekologiskt, ekonomisk, socialt och kulturellt hållbart Umeå”. Som en delleverans i Nästa generations 

resor syftar detta arbete till att kasta ljus över elektrifieringen av taxi- och budtransporterna i Umeå. Det 

är även intressant att veta vart laddstationer bör placeras och hur mycket de kommer att användas. Med 

den informationen kan man planera för en samhällsnyttig utveckling av elnätet. 

För att genomföra detta arbete intervjuades företrädare för taxi- och transportföretag i Umeå vilket även 

användes för antaganden om laddbehoven för taxi och budbilar. Intervjuerna genomfördes per telefon, 

e-post och även i form av ett webbformulär. Frågorna anpassades under arbetets gång för att matcha 

respektive verksamhet, och för att komma åt den mest relevanta informationen. Antagandena om 

fordonens laddbehov förankrades även i statistiskt underlag från Trafikanalys1.  

  

                                                      
1 Mycket av statistiken fanns i rapportserierna Körsträckor och Fordon i län och kommuner. En del av den statistik som gäller lokalt för 
Umeå har specialbeställts. 

mailto:umea.energi@umeaenergi.se


           
            

 

 

Umeå Energi Box 224, 901 05 Umeå 

tel 090-16 00 00, e-post umea.energi@umeaenergi.se 

umeaenergi.se  

Med finansiering från: 

 

Förutsättningar för taxi  
Taxibranschen kan delas in i transportörer och beställningscentraler. Beställningscentralerna sköter 

upphandlingar, marknadsföring och bokningar. Transportörerna tillhandahåller bilar och förare. Enligt 

Svenska Taxiförbundet ökar antalet taxiregistrerade fordon stadigt i Sverige. Ungefär hälften av 

taxiresorna sker på uppdrag av det allmänna i form av skolskjuts, färdtjänst, sjukresor och anropsstyrd 

linjetrafik. Den andra hälften av taxiresorna bekostas av företag och privatpersoner.  

En taxi i Sverige kör i genomsnitt 6 000 – 7000 mil per år. En svensk studie om elbilstaxi2 antar att 

livslängden för en dieseltaxi är tre år, medan livslängden för en elbil i taxitrafik är fem år. Eftersom 

taxibilar byts ut relativt snabbt, finns möjligheten för en snabb omställning till eldrift inom branschen. 

Den genomsnittliga körsträckan per år tycks skilja sig åt mellan de laddbara taxifordonen och övriga. 

Körsträckan för ett laddbart fordon varierade ungefär mellan 4 100 och 5 900 mil per år 2016 – 2019. 

Motsvarande för övriga taxifordon var ungefär 6 400 - 6 800 mil. Statistik har inhämtats från 

Trafikanalys. Uppgiftslämnaren understryker dock att siffrorna för laddbara fordon behäftas med stor 

osäkerhet eftersom de bygger på ett fåtal fordon, varav flera har en skattad körsträcka. 

År 2018 fanns det 17 795 taxifordon i Sverige. Taxitätheten var 1,8 fordon per tusen invånare. Antalet 

elbilar inom taxiflottan steg från en enda, år 2013, till 190 stycken 2018, vilket motsvarade en ökning 

från 0 procent till strax över 1 procent. Som en jämförelse kan nämnas att andelen elbilar i Sveriges 

totala fordonsflotta var 0,33 procent 2018. 

 

 

Figur 1. Utvecklingen av andelen eldrivna taxibilar i Sverige. Statistik hämtad från Trafikanalys Fordon i län och kommuner. 

  

                                                      
2 Sustainable innovation. Elbilstaxi – Drivkrafter för storskalig introduktion av elbilar och snabbladdare. Beräkningsmetod elbilstaxi 

(Hämtad 2020-05-22). 
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Taxibranschen i Umeå  

Vid slutet av 2019 fanns 252 taxifordon i Umeå, jämfört med 194 fordon 2010. Taxitätheten 2019 var därmed 

1,95 fordon per tusen invånare. Siffran är något högre än riksgenomsnittet och lägre än i Stockholms län.  

 

Figur 2. Utvecklingen av antal taxifordon i Umeå kommun 2010-2019 enligt statistik hämtad från Trafikanalys. 

Enligt transportstyrelsens siffror från maj 2020, finns det i Umeås taxinäring 14 laddbara fordon, varav två 

laddhybrider. Andelen laddbara fordon (inklusive laddhybrider) i Umeås taxiflotta uppgick till 4 procent 

2019. Baserat på denna information är ett rimligt antagande att Umeå har en hög andel eltaxibilar jämfört 

med riksgenomsnittet, som var 1 procent 2018.  

Resultat intervjuer taxi 
Det finns två större beställningscentraler i Umeå. Dessutom finns det åtminstone tre fristående mindre 

taxiföretag. Intervjuer har genomförts med representanter för fyra av dessa företag. Representanterna 

svarar sammanlagt för majoriteten av Umeås taxiflotta.  

Sammanfattningsvis anser de intervjuade representanterna att det är viktigare att den enskilda 

laddstationen är tillräckligt utbyggd än att det finns fler laddstationer utspridda i staden, ett exempel som 

gavs var att varje laddningsstation skulle behöva ha fyra laddpunkter för att tillgodose tillräcklig 

redundans. God tillgång till snabbladdning för taxi behöver enligt intervjustudien finnas framför allt 

centralt i Umeå, vid NUS och vid flygplatsen. Det framfördes även ett behov av högre laddeffekt än de 

50kW som nu finns tillgängligt i Umeå för att möjliggöra samma nyttjandegrad som de fossildrivna 

bilarna.  

Vid placering av laddstationer för taxi framkom även att zonindelningen för taxikörningar kan vara en 

aspekt att ta hänsyn till. Tillfället för snabbladdning borde uppstå när föraren står och väntar på en 

körning. Denna väntetid spenderas helst i en zon där körningarna ofta uppstår. Sådana zoner finns i 

centrala Umeå, vid NUS och vid flygplatsen. Bilden av att laddbara fordon har kortare körsträcka stärks 

av en av intervjupersonerna som anger att deras elbilar kör 6 000 – 8 000 mil per år, medan fossilbilarna 

kan komma upp i 12 000 mil per år.  

En taxi behöver klara många olika sorters körningar och därför är både räckvidd och bagageutrymme 

viktiga faktorer för taxibolag vid inköp av bilar. För långresor och samlastningsresor är inte elbilen ett 

rimligt alternativ idag enligt en intervju. Samlastning av rullstolar och rullatorer är vanligt inom den 

samhällsbetalda trafiken, som utgör hälften av taxikörningarna i Sverige. På Björkstadens 

Beställningscentral AB uppskattar man att 60 procent av körningarna kan vara samhällsbetalda. Umeå 

Miljötaxi menar att man alltid kommer att behöva ha någon eller några bilar med förbränningsmotor i 

sin flotta för att klara de längsta körningarna. Två av de intervjuade företagen var dock på väg att köpa 

in fler elbilar innan branschen drabbades ekonomiskt av Covid-19 pandemin.  
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Budransporter i Umeå 
En mindre omfattande intervjustudie gjordes även med transportföretag verksamma i Umeå.  

Ett av de intervjuade företagen är även ett av de större transportföretagen i Umeå med totalt 40 fordon. 

Drygt 30 av dessa består av tunga lastbilar och 8 lätta lastbilar, så kallade paketbilar. Paketbilarna lastar 

450 – 1200 kilo, och används inom Umeå tätort. De tunga lastbilarna kan grupperas i två kategorier. I 

den första kategorin finns företagets 10 lastbilar med släp. Dessa lastar 38 – 39 ton och kör lite längre 

och godsintensivare sträckor. I den andra kategorin finns drygt 20 lastbilar som lastar ungefär 13,7 ton. 

Dessa kör transporter inom Umeå tätort och till destinationer inom ungefär 6 mils radie från Umeå. 

Fordonen som kör inom Umeå återkommer under dagen för omlastning vid terminalen. De färdas 

ungefär 10 mil per dag. Lastbilarna som kör leveranser till andra kommuner är borta från terminalen 

hela dagen, och tillryggalägger ungefär 22 – 30 mil per dag. 

UT Transport i norr har 35 – 40 fordon stationerade i Umeå. Av de fordon som finns i Umeå är 20 – 25 

tunga lastbilar. Bland dem är det 15 – 20 som endast rör sig över dagen och inom kommunen. De har 

en körsträcka på 5 – 10 mil om dagen. Resten av UT Transports fordonsflotta i Umeå består av 15 lätta 

lastbilar. Många av de lätta lastbilarna rör sig endast dagtid inom kommunen, men UT Transport har 

också flera bilar som kör till andra destinationer. Till exempel en bil som utgår på kvällen mot Sundsvall 

och återkommer runt lunch dagen därpå. På natten står de flesta fordonen parkerade vid terminalen, men 

en handfull fordon kör dygnet runt och på helgen.  

Taxi och budtransporter i framtiden  
För att nå klimatmålen förespråkas en omställning från privat bilägande till olika samåkningslösningar. 

Taxi kan få en annorlunda roll i framtidens transportsystem. Inom branschen talar man om ”Hämtas-

hemma transporter”. I en rapport från 2018 diskuteras vad Hämtas-hemma utvecklingen kan innebära 

för taxibranschen. Om man gör det billigare att åka taxi, kan flertalet resor med privatbil ersättas med 

taxiresor i form av så kallad anropsstyrd kollektivtrafik. Så småningom kommer man att se en övergång 

till eldrivna, självkörande bussar och bilar inom den anropsstyrda kollektivtrafiken. I mindre städer kan 

detta transportsystem helt komma att ersätta kollektivtrafiken som den ser ut idag. Resandet förutspås 

öka, men det totala antalet privat- och kollektivfordon skulle ändå kunna decimeras.  

De senaste tio åren har taxitätheten i Umeå varierat mellan 1,53 – 1,95 fordon per tusen invånare, med 

en liten tendens till ökning de senaste två åren. Enligt kommunens målsättning ska invånarantalet i Umeå 

nå 200 000 invånare 2050. Med en taxitäthet som idag, skulle det innebära 400 taxifordon år 2050.  

Schenker planerar att alla deras fordon som väger upp till 3,5 ton ska vara el- eller bränslecellsdrivna 

år 2030. DHL har utvecklat en egen elskåpbil ihop med Ford, och hade drygt 11 000 elektriska fordon 

i drift 2019. I Färdplanen för fossilfri el räknar man med 70% elektrifiering av trafikarbetet för bilar 

och lätta lastbilar, och 100 procent elektrifiering av tunga lastbilar år 2050. Enligt trafikverkets 

prognos kommer vägtransporter att öka med 1,85 procent årligen fram till 2040.  

Behovet av elektrisk energi för taxi och budtransporter kommer att öka i framtiden, dels på grund av 

att fler fordon blir eldrivna, men också på grund av att trafikarbetet ökar. I taxis fall kan man tänka sig 

att utvecklingen grovt följer invånarantalet, men om taxi får en annorlunda funktion i framtidens 

transportsystem, är det svårare att förutse branschens energibehov. 
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Antaganden för beräkningar 

 

 

 

 

Resultat  
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Fem nätstationer kring Umeå C har jämförts med avseende på den maximala belastningen som kan 

uppstå vid de två snabbladdningsscenariona. Under det kallaste dygnet 2019 varierar den maximala 

belastningen på transformatorerna i de olika stationerna från 26,3% till 51,%. Med adderad 

snabbladdning motsvarande 9 laddpunkter på 150 kW, varierar belastningen från 115% till 224%. Med 

adderad last motsvarande 3 laddpunkter på 150 kW varierar belastningen från 56% till 111%. Den 

nätstation som skulle klara laddbehovet bäst är Nätstation 8, förutsatt att dess båda transformatorer delar 

på lasten. 

Jämförelsen ovan gäller för maxlasttillfället enligt de historiska mätvärdena och förutsätter att 

effekttopparna för snabbladdning och övrig last sammanfaller. Bilden blir tydligare om man visar hur 

belastningen skulle se ut över dygnet. Nätstation 8 och Nätstation 5 jämförs i två diagram. 

I diagrammen syns det tydligt att snabbladdningsstationer med de effekterna som här diskuteras kommer att 

utgöra en betydande del av den maximala belastningen på nätstationerna. Så pass betydande att det inte 

tycks vara avgörande i sammanhanget om effekttopparna från laddning och övrig last sammanfaller eller ej. 
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Fortsatt arbete  
Många av de antaganden som gjorts är osäkra i dagsläget och genom till exempel fler förarintervjuer 

och bättre datatillgång, skulle man kunna få svar på många frågor. Skiljer sig taxis energiförbrukning 

från den genomsnittliga? Hur vanligt är det att dygnets körsträcka överskrider den laddning som kan 

fås som normalladdning? Hur fördelar sig körningarna mellan zonerna vid NUS, flygplatsen och 

centrala Umeå? Skulle förarna välja att snabbladda för säkerhets skull? I vilka zoner skulle förarna 

välja att snabbladda?  

Ett annat sätt att räta ut några frågetecken vore att undersöka laddstatistiken från de snabbladdare som 

finns i Umeå idag. Om det möjliggörs att filtrera ut laddningar som görs av taxi, kan det närmare 

bestämmas hur stor andel av fordonen som snabbladdas, och vid vilka tidpunkter. Av samma 

anledning vore det intressant att få tillgång till statistik från snabbladdaren vid NUS, när denna tas i 

bruk.  

Utvecklingen av självkörande fordon och framför allt utvecklingen av delningstjänster, Hämtas-

hemma tjänster och resvaneförändringar har betydelse för storleken och fördelningen av taxis 

laddbehov. Därför är det av intresse att följa denna utveckling. Likaså bör teknikutvecklingen följas 

upp avseende räckvidd och energiförbrukning hos bilbatterier, samt fördelningen av marknadsandelar 

mellan elfordon och bränslecellsfordon.  

mailto:umea.energi@umeaenergi.se

