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Resultater fra SINTEFs forskningsbidrag i El-Taxi prosjektet 

Flytaxi til Værnes med el – er det lurt?  
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• Den billige og enkle løsningen: 

• Litteraturforskning – leser hva andre har funnet ut og vurderer dette 

• Ingeniør forskerens tilnærmingen: 

• Prøver å finne måter å måle endringer på 

 

• Verktøykassa med verktøy innen:  teknologi, transport, datateknikk og utslipp 

• Ved å analysere GPS logger kan vi gjenskape kjøreruter, dvs vi kan finne vegene 
som er benytte for å komme seg fra A til B. 

• Vi sitter på en rekke verktøy og metoder for å beregne utslipp fra konvensjonelle 
kjøretøy.  

 

• Et enkelt analysegrep: bruker el-taxienes kjøreruter til å simulere en dieselbil.  

• Lære noe om el-bilen i virkelig drift og bruke kunnskapen om dieselbilen 
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Hvordan dokumenterer vi effekten av at El-bil benyttes? 
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• I tillegg fikk vi en sporingslogg (GPS 1/10 Hz) 

• To registreringsperioder (vinter / vår) fikk vi data om over 2000 turer 

• Ikke all data er perfekt, det vet vi og vi kan behandle slike data 

• Fikk 1489 turer som også var knyttet til vegnett og fikk beregnet utslipp for 
en konvensjonell bil. 
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Hvordan få data fra El-bilen? 

Et lykketreff i forhold til Nissan 

"Facebook" for bilen  

Hva vet så en Leaf om seg selv: 
 
Energiforbruk for en tur  

• fremdrift 
• klimaanlegg 
• regenerative bremser 
• energi til utstyr  
• temperatur ved starten av en tur 

 
GPS sporlogg for turen (1/10Hz) 
 

Hvor mye data fikk vi fra Taxiene: 
 

1489 turer   
23291 kilometer  

703 timer 
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For hver tur 

• Grafisk plotting og kontroll av hver tur 
 

• Tabell med informasjon til statistisk 
analyse. 
 

• Kodet på turtyper: Flyplass, sentrum, 
bynær og annen lang-tur. 
 

• Fokus på å forstå energibruk hos el-
taxiene. Spesielt spennende å se 
hvordan klimaanlegget påvirket 
energiforbruk. 
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Forbruk Regenerert 

(Wh/Km) (Wh/Km) 
Flyplassturer 195 47 
Bysentrum 169 56 
Bynært 153 49 
Andre langturer 185 38 
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Hvilken type kjøring er mest energieffektiv? 

• Viktig å forstå typen kjøring og påvirkningen den har på energiforbruk. 

 

• Høye hastigheter og utfordrende topografi er uheldig. 

 

• Bynær kjøring ser bra ut 
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Miljø forskjeller ? 

NB:  El-bil har adgang til kollektivfelter, det har også diesel taxi så disse tall gjelder  
 kun for taxi pga. kjørehastighet i by. 

Trip type / pollutant CO2  

(g/km) 

NOx 

(g/km) 

PM 

(g/km) 

HC 

(g/km) 

CO 

(g/km) 

Airport trip 132,83 0,54 0,06 0,01 0,01 

Suburban Trondheim 132,04 0,47 0,06 0,01 0,02 

Central Trondheim 132,91 0,45 0,07 0,01 0,02 

Other long distance 129,31 0,50 0,06 0,01 0,01 

Total 132,26 0,48 0,06 0,01 0,02 

Betyr det noe hvilken type kjøring man erstatter gitt at man har en Taxi? 

NB II:  Husk forskjellen mellom lokalt forurensende og globalt påvirkende utslipp. Bruk EV'er 
 der det er høyest konsentrasjoner av skadelige gasser. 
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Så er det lurt med El-taxi til Værnes ? 

• Et typisk forsker svar som politikere 
hater. 

 

NEI og JA 

 

Det henger mye på tidsperspektivet, kort 
sikt < 5år eller lang sikt 20 år pluss 

På kort sikt (basert på våre innsamlede data) 
synes det ikke å være best for Trondheims 
innbyggere å bruke El-taxi til flyplassen.  
Får da kjørt kortere og kjører på strekninger 
med lav konsentrasjon av skadelige avgasser.  
 
På lang sikt, kan teoretisk bidra til å gjøre el-
bilen til bil nummer 1 (ikke nr 2 som i dag). 
Hovedsakelig pga. utbygging av hurtigladere 
som utvider rekkevidde som gjør at du kan 
nå rekreasjonsmål. 
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Min vurdering: 
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Elbil er en begrenset resurs  

 
 
 

 legg til rette for bruk der den gir mest nytte for innbyggerne. Insentiver bør sørge for 
sammenfallende nytte for eier og befolkningen forøvrig. 
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Takk for oppmerksomheten 
 

Tomas.Levin@SINTEF.no 
AstridBjorgen.Sund@SINTEF.no 
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