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Reviderad miljöbilsdefinition för tunga fordon
Förslaget innebär större krav på att stadens tunga fordon och tunga fordon som används i
köpta tjänster ska vara bättre för miljön och ge mindre klimatpåverkan. Det är dock
fortfarande möjligt att köra fordonen i Kategori c på konventionella fossila bränslen även om
vi förutsätter att de ska köras enbart på alternativa bränslen. I dagsläget är prisbilden sådan att
mer miljövänliga bränslen antagligen väljs i första hand för dessa fordon.
För att veta mer om hur utfallet av ny miljöbilsdefinition för tunga fordon blir så vill vi veta
hur resultatet utvecklas. Och om till exempel prisbilden ändras så att fossila bränslen ändå
används behöver kommunstyrelsen återkomma med beslut om vilka bränslen som ska
användas. Trafikkontoret behöver därför följa upp den nya definitionen för att se i hur stor
utsträckning alternativa bränslen faktiskt används.

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås besluta
Att Trafikkontoret får i uppdrag att inom två år återkomma med en uppföljning av i hur stor
utsträckning de miljöklassade tunga fordonen använder alternativa bränslen.
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Reviderad miljöfordonsdefinition för tunga fordon

Förslag till beslut
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Anta förslag till uppdaterad definition för tunga miljöfordon i Göteborgs
Stad enligt bilaga 1.
Sammanfattning
Trafiknämnden har begärt hos kommunfullmäktige att fastställa förslag till uppdaterad
definition för tunga miljöfordon i Göteborgs Stad. Den är uppdaterad versions
utgångspunkt är att fordonen ska ha en miljömässig teknikhöjd i förhållande till
konventionell teknik. Trafikkontoret har valt att basera definitionen på att fordonen ska
vara konstruerade för att helt eller delvis drivas av elektricitet eller vara konstruerade
för att drivas av till huvuddelen förnybart bränsle. Diesel med olika inblandning ingår
inte i ramen för miljödefinitionen då det ställer krav på användarvillkor och därtill
kopplade kontrollsystem.
Rätt använd bidrar Trafiknämndens förslag till miljöfordonsdefinition till att uppnå
fullmäktiges prioriterade mål att minska fossilbränsleanvändningen.
Ekonomiska konsekvenser
Beslut om definitionen i sig har inga ekonomiska konsekvenser. Eventuella
merkostnader till följd av definitionen beror på hur den används. Trafikkontorets
bedömning är att en användning av definitionen i rätt typ av upphandlingar mm är ett
kostnadseffektivt sätt för Göteborgs Stad att driva teknikutvecklingen framåt och
samtidigt minska utsläppen.
Upphandlingsbolaget kan se en risk i att definitionen i ett tidigt skede kan vara
kostnadsdrivande.
De bolag inom Göteborgs Stad som agerar på en konkurrensutsatt marknad kan
påverkas negativt om Göteborgs Stad ställer högre krav än vad anbudshandlingarna
kräver, men det kan också bli en fördel att kunna erbjuda ett miljödefinierat fordon.
Barnperspektivet
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
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Jämställdhetsperspektivet
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Mångfaldsperspektivet
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Miljöperspektivet
Miljöfordonsdefinitionen stödjer fullmäktiges prioriterade mål om att förbrukningen av
fossila bränslen ska minska. Enligt prognoser ska godstransporterna totalt i landet, fram
till 2050, öka kraftigt. En del av dessa transporter kommer att ske med tunga fordon.
Om Göteborgs Stad kan vara med och driva på så att färre lastbilar använder fossila
bränslen är det positivt.
Omvärldsperspektivet
Göteborgs stads nuvarande miljöfordonsdefinition för tunga fordon är den enda kända
definitionen i Sverige och Europa. Idag finns inget pågående initiativ på nationell nivå
att utveckla en gemensam definition. Inte heller finns det något känt arbete inom EU för
att utveckla en sådan. Göteborgs Stad är genom sitt arbete en föregångare i miljöfrågor
rörande tunga fordon. En gemensam nationell definition är att föredra och Göteborgs
Stad kan vara inspiratör för ett sådant arbete.
Bilaga 1 Miljöfordonsdefinition för tunga fordon
Bilaga 2 Trafiknämndens handlingar
Bilaga 3 Remissinstansernas handlingar
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Ärendet
Trafiknämnden har i oktober 2011 begärt hos kommunfullmäktige att fastställa förslag
till uppdaterad definition för tunga miljöfordon i Göteborgs Stad.
Stadsledningskontoret har skickat förslaget på remiss till miljö- och klimatnämnden,
Göteborgs Gatu AB, Göteborgs Hamn AB, Renova AB, Göteborgs Stads Upphandling
AB, Göteborgs Energi AB och Göteborgs Spårvägar AB. De två sistnämnda har inte
svarat.
Bakgrund
Göteborgs Stad har sedan 2007 en beslutad definition av tunga miljöfordon, dvs för
lastbilar och bussar med totalvikt över 3,5 ton. På grund av skärpta emissionsregler
inom EU och för att kunna stimulera nyutvecklad teknik är definitionen i behov av
uppdatering gällande innehåll och kravnivåer. Göteborgs Stads nuvarande
miljöfordonsdefinition för tunga fordon är den enda kända definitionen. Det finns inget
pågående initiativ på nationell nivå att utveckla en gemensam definition och ej heller
pågår något känt arbete inom EU kring detta.
Arbetet med att revidera definitionen av tunga miljöfordon har utgått från stadens mål
att minska fossilbränsleanvändningen. Då den miljömässiga utmaningen är så stor
bedöms många olika tekniska lösningar och bränslen behövas för att klara denna. Ett av
definitionens viktigaste syften är att premiera ny teknik vid inköp av fordon.
De främsta användningsområdena för definitionen är:
• För inköp av fordon och/eller transporttjänster i Göteborgs Stad
• För koppling till användarförmåner, ex bonussystem
• Som vägledning och inspiration för en eventuell nationell definition
Trafikkontoret har skickat förslaget för synpunkter till ett tjugotal aktörer. I stort stöds
Trafikkontorets förslag och de avvikande synpunkterna handlar främst om förnybar
diesel och att den inte ingår i definitionen.
Förslaget bygger medvetet på att förnybar diesel inte ingår i själva definitionen,
eftersom användarvillkor innebär att ett kontrollsystem för att kontrollera samtliga tunga
fordon då behövs. Tankning av förnybar diesel i sig innebär inte heller en automatisk
teknikhöjd på fordonet.
Remissinstansernas synpunkter
Miljö- och klimatnämnden
Miljö- och klimatnämnden tillstyrker trafiknämndens förslag med komplettering
gällande följande punkt i förslaget: "Fordon som är godkända för drift med minst ett
annat bränsle än dieselolja, bensin eller gasol (kategori C)".
Miljö- och klimatnämnden är angelägen om att definitionen av tunga miljöfordon inte
ger utrymme för kryphål där fordon som till största delen använder fossila bränslen blir
klassade som miljöfordon. Nämnden tycker att det tydligt ska uttryckas att det
alternativa bränslet ska vara till övervägande del fossilfritt, förslag till förtydligande bör
även inkludera fordonsgas som till minst 50% består av biogas. På sikt borde vi dock
sträva efter en definition som endast inkluderar fordon som är konstruerade för
koldioxidneutrala bränslen.
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Göteborgs Stad Upphandlingsbolaget
Upphandlingsbolaget tillstyrker trafiknämndens förslag men ger bl a kommentarer
kring:
- att peka ut tekniska lösningar och speciella bränslen kan vara vanskligt, då det kan
diskriminera leverantörer
- så som marknaden ser ut idag kan definitionen endast användas i upphandlingar där
Göteborgs Stad är ute efter ”spetsteknik”.
Renova
Sammantaget är Renova positiv till att definitionen uppdateras, men lyfter fram
följande:
- Naturgasdrift bidrar inte till teknikutveckling
- Energieffektivitet borde ingå, då det är av stor vikt att använda alla bränslen på
ett effektivt sätt
- Ny teknik innebär ökad risk för driftstörningar
- Teknikutveckling mot en miljöanpassning av fordon och bränslen måste
balanseras på en konkurrensutsatt marknad.
Göteborgs Hamn
Har valt att inte ta ställning till förslaget.
Gatubolaget
Tillstyrker förslaget från Trafiknämnden.
Stadsledningskontorets synpunkter
Trafikkontoret är processägare till kommunfullmäktiges prioriterade mål att förbrukning
av fossila bränslen ska minska. Trafikkontorets arbete med detta omfattar bland annat
att stödja utveckling inom såväl teknik som det beteendestyrda området.
Trafiknämndens förslag till miljöfordonsdefinition för tunga fordon är ett av flera
verktyg i arbetet med det prioriterade målet.
Stadsledningskontoret konstaterar att många synpunkter gäller förnybar diesel och andel
fossil bränsleinblandning. Det är ett medvetet val från Trafikkontoret att exkludera detta
i definitionen, då det dels innebär behov av användarvillkor som ställer krav på ett
omfattande kontrollsystem av bränsleinblandningen och dels inte skulle uppmuntra en
teknikhöjning för fordonen. Stadsledningskontoret kan stödja Trafiknämndens
resonemang kring att ett kontrollsystem blir komplicerat vid användarvillkor. Exempel
på användarvillkor är de krav som ställs för att få parkeringstillstånd för miljöfordon.
Användarvillkoret innebär att fordonet måste uppfylla de krav som finns i definitionen
för miljöfordon (ex 70% alternativbränsle). Kontrollsystemet innebär att slumpvis
utvalda fordonsägare kontrolleras och dessa ska skicka in kvitton för ett år tillbaka som
bevisar att de kört på miljöbränsle minst 70 procent av den årliga körsträckan.
Miljö och klimatnämnden lyfter upp att det tydligt ska framgå att det alternativa bränslet
ska vara till övervägande delen fossilfritt. Trafikkontoret har valt att basera definitionen
på att fordonen ska vara konstruerade för att helt eller delvis drivas av elektricitet eller
vara konstruerade för att drivas av till huvuddelen förnybart bränsle. Genom att inte
tillåta konventionell dieselteknik utesluts möjligheten att använda dieselolja odyl med
för låg andel biobränsle. Stadsledningskontoret bedömer att det i detta sammanhang inte
finns möjligheter att föreskriva ett fossilfritt bränslekrav, då tillgången till fossilfria
bränslen måste kunna garanteras innan bränslekrav kan ställas. Definitionen fokuseras
på att fordonstekniken ska vara förberedd för fossilfria bränslen.
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande
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Stadsledningskontoret instämmer i det som Upphandlingsbolaget pekar på, att det är
lämpligt att Trafiknämnden informerar och samverkar med upphandlande förvaltningar
och bolag om hur definitionen ska användas för att nå framgång.
Stadsledningskontoret stödjer trafiknämndens förslag till reviderad
miljöfordonsdefinition för tunga fordon.

Stadsledningskontoret
Anita Rynvall Mårtensson

Ulf Högberg

Planeringsledare

Avdelningschef
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Bilaga 1 Miljöfordonsdefinition för tunga fordon

Användningsområden för definitionen är:
 För inköp av fordon och/eller transporttjänster i Göteborgs Stad
 För koppling till användarförmåner, ex bonussystem
 Som vägledning och inspiration för en eventuell nationell definition

Definition för tunga miljöfordon
Tunga fordon räknas som miljöfordon om de uppfyller något av följande:
•

Fordon som drivs helt med elektricitet (kategori a)

•

Fordon som drivs delvis med elektricitet (kategori b)

•

Fordon som är godkända för drift med minst ett annat bränsle än dieselolja, bensin,
eller gasol (kategori c)

Fordon (kategori a) är elfordon utan förbränningsmotor som enbart drivs med energi
lagrad i batteri eller med elektricitet tillförd på annat sätt.
Fordon (kategori b) är ett el- eller laddhybridfordon som:
1. för sin framdrivning hämtar energi från de båda följande i fordonet placerade
källorna för lagrad energi: i) ett förbrukningsbart bränsle, ii) en
lagringsanordning för elektrisk energi
2. kan köras under minst 4 timmar varvid energilagret belastas med en medeleffekt
om minst 10 kW
3. i energilagret kan ta emot 60 kW i medeleffekt under minst 18 sekunder från
fordonets rörelseenergi
eller
4. kan köras enbart på eldrift, vars batteri laddas med extern strömkälla men som
har förbränningsmotor installerad som räcksviddsförlängare, s k laddhybrid
Fordon (kategori c) omfattar alternativbränslefordon som är typgodkända, eller har
undantag från godkännandemyndighet, för minst ett annat bränsle än dieselolja, bensin
eller gasol samt kan drivas på en bränsleblandning som till övervägande del, räknat på
bränslets energiinnehåll, består av det alternativa bränslet.
Om fordonet (kategori a, b, c) är utrustat med förbränningsmotor skall denna vid
registreringstillfället vara något av följande:
- certifierad i enlighet med gällande EURO-klass
- omfattad av intyg från fordonstillverkaren, eller dennes ombud, att motorn uppfyller
motsvarande emissionsnivåer som gällande EURO-klass vid drift av fordonet med
därför avsett bränsle.

Definitionen gäller fr o m : 2012-07-01
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Bilaga 2 Trafiknämndens handlingar

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 2011-10-03
Nummer 9/11

§ 184
Diarienummer 2493/08
Uppdaterad miljöfordonsdefinition för tunga fordon
Återtaget TN 2011-03-29 § 73
Förslag till beslut enligt trafikkontorets tjänsteutlåtande.
Nämnden beslutar att bifalla kontorets förslag
att

godkänna trafikkontorets förslag gällande uppdaterad definition av tunga
miljöfordon för Göteborgs Stad

att

hemställa till kommunfullmäktige att fastställa förslaget till uppdaterad
definition för tunga miljöfordon i Göteborgs Stad.

Vid protokollet
Betty Karlsson
Justerat
Owe Nilsson
Roland Rydin
Rätt utdraget intygar i tjänsten

Betty Karlsson
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TN § 73/11
TN § 184/11
Tjänsteutlåtande
Trafiknämnden
2011-03-29
2011-10-03
Diarienummer 2493/08

Strategisk Planering
Anders Roth
Telefon 031-368 2564
E-post: anders.roth@trafikkontoret.goteborg.se

Uppdaterad miljöfordonsdefinition för tunga fordon

Förslag till beslut
Trafiknämnden föreslås besluta
att

godkänna Trafikkontorets förslag gällande uppdaterad definition av tunga
miljöfordon för Göteborgs Stad

att

hemställa till Kommunfullmäktige att fastställa förslaget till uppdaterad definition
för tunga miljöfordon i Göteborgs Stad.

Sammanfattning
Göteborgs Stad har sedan 2007 en beslutad definition av tunga miljöfordon, dvs för
lastbilar och bussar med totalvikt över 3,5 ton. På grund av skärpta emissionsregler
inom EU och för att kunna stimulera nyutvecklad teknik är definitionen i behov av
uppdatering gällande innehåll och kravnivåer.
Utgångspunkter för förslaget till uppdaterad definition är att fordonet skall ha en
miljömässigt teknikhöjd i förhållande till konventionell teknik. Förslaget inkluderar
både tekniska lösningar för alternativa drivmedel och olika typer av eldrift, där speciell
vikt har lagts vid att fordon med elhybriddrift ska ha god prestanda vid eldrift.
De främsta användningsområdena för definitionen är:
• För inköp av fordon och/eller transporttjänster i Göteborgs Stad
• För koppling till användarförmåner, ex bonussystem
• Som vägledning och inspiration för en eventuell nationell definition
Exempel på fordon som omfattas av den uppdaterade definitionen är elhydridfordon,
metan-dieselfordon samt fordon drivna med fordonsgas, etanol och DME (dimetyleter).

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande
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Ekonomiska konsekvenser
Beslut om definitionen i sig har inga ekonomiska konsekvenser. Eventuella
merkostnader till följd av definitionen beror på hur den används. Trafikkontorets
bedömning är att en användning av definitionen i rätt typ av upphandlingar mm är ett
kostnadseffektivt sätt för Göteborgs Stad att driva teknikutvecklingen framåt och
samtidigt minska utsläppen.

Birgitta Hellgren

Anders Roth

Trafikdirektör

Miljöchef

Bilagor
Bilaga 1. Gällande definition för tunga miljöfordon
Bilaga 2. Ordförklaring
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Bakgrund
Den utveckling som skett gällande minskade utsläpp från personbilar gällande
energieffektivisering, nya tekniska lösningar och bränslen har inte skett i samma
utsträckning på den tunga sidan. Med gällande EURO V och kommande lagkravsnivåer
för EURO VI från slutet 2012 har de reglerade emissionerna från tunga fordon tagit
flera steg mot längre nivåer av reglerade utsläpp. Från och med den 31 december 2012
måste alla nya lastbilsmodeller som säljs i EU uppfylla de nya utsläppsnormerna för
Euro VI. Men när det gäller energieffektivitet, nya bränslen och motortekniker har inte
lika mycket hänt. Utbudet är begränsat och efterfrågan har hittills varit låg. De tunga
fordon som idag finns på marknaden och drivs av gas, etanol eller hybridteknik är
nästan uteslutande kopplade till verksamheter inom offentlig sektor eller med offentlig
sektor som kund, eller drivs som rena demonstrationsprojekt. Idag finns flera koncept
framme som står på gränsen till kommersialisering, men Trafikkontoret bedömer att det
finns en tröskel innan dessa koncept på strikt ekonomisk grund konkurrerar med diesel
som teknik och bränsle. Här kan och bör en aktivt använd miljöfordonsdefinition spela
en viktig roll.
Göteborgs Stad har sedan 2007 en beslutad definition för tunga miljöfordon, dvs.
lastbilar och bussar med totalvikt över 3,5 ton (se bilaga 1). En definition för tunga
miljöfordon kompletterar miljözonen på så sätt att miljözonen tar bort de
emissionsmässigt sämsta befintliga fordonen från innerstaden medan en definition av
tunga miljöfordon stimulerar till bättre miljöprestanda vid inköp av nya fordon.
Göteborg Stads nuvarande miljöfordonsdefinition för tunga fordon är fortfarande den
enda kända definitionen. Den har troligen varit före sin tid och är inte allmänt känd i
transportbranschen, bl a då inga förmåner har varit kopplade till definitionen- Under de
senaste åren har dock utvecklingen tagit fart i takt med att fokus på transport- och
miljöfrågor ökat. Definitionen har främst fungerat som en referens att utgå ifrån när
tunga miljöfordon diskuterats bland intresserade branschaktörer. Den har även använts
som underlag för statistiksammanställningar samt som kravmall i upphandlingar.
Sammantaget har definitionen medverkat till att Göteborg Stad av aktörer inom området
ses som en föregångare i miljöfrågor rörande tunga fordon.
Den enda definition av tunga miljöfordon som finns i Sverige är Göteborg Stads nu
gällande definition. Trafikkontoret stödjer en utveckling av en nationell och
internationell definition av tunga miljöfordon. Idag finns dock inget pågående initiativ
på nationell nivå att utveckla en gemensam definition. Dialog har förts med Stockholms
Stad och de har identifierat ett behov av definition av tunga fordon och delar i hög
omfattning föreslagen utformning varför det kan anses rimligt att anta att Stockholms
Stad ansluter sig till föreslagen definition för Göteborgs Stad.
Det finns inget känt arbete inom EU för att utveckla en miljöfordonsdefinition för tunga
fordon. Fokus inom EU har varit att föra in alternativa bränslen och tekniska lösningar
så att dessa ingår i Euro VI och därmed kan certifieras och säljas på marknaden.
Dessutom finns EU med i arbetet att utveckla en standard för beräkning och jämförelse
av bränsleförbrukningen mellan fordon, vilket idag saknas för tunga fordon. Eu har
också program för enskilda investerings- och utvecklingsprogram för utvalda teknikoch transportlösningar gällande tunga transporter.
EU har uttalat sig positivt gällande Göteborgs arbete i frågan.
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Utgångspunkter i arbetet
Arbetet med att revidera definitionen av tunga miljöfordon har utgått från stadens mål
att minska fossilbränsleanvändningen. För att klara detta bedöms många olika tekniska
lösningar och bränslen behövas eftersom den miljömässiga utmaningen är så stor att
inget förnybart bränsle självt kan överta den roll som fossil bensin eller dieselolja idag
har inom tranportsektorn.
Utgångspunkter för förslaget är att:
•
•
•
•

fordonet skall ha en miljömässigt teknikhöjd i förhållande till konventionell teknik
inkludera både alternativa drivmedel och olika typer av eldrift
inte ställa ytterligare emissionskrav än gällande EURO V och kommande EURO VI
användningskrav inte ska inkluderas

Bristen på överenskomna metoder för att mäta energieffektivitet, dvs
bränsleförbrukning på tunga fordon gör att energieffektivitet inte ingår som ett kriterie.
Definitionen har heller inga användarkrav gällande vilken typ av bränsle som tankas,
vilket gör att omfattande kontrollverksamhet inte behövs. Detta är speciellt viktigt för
tunga fordon eftersom många lastbilar och bussar som idag går på dieselolja annars
skulle kunna hävda att fordonet är tankat med förnybar dieselolja. Dessutom behövs
ingen ny teknik för att tanka förnybar dieselolja i befintliga tunga fordon och att
premiera ny teknik vid inköp av fordon är ett av definitionens viktigaste syften.
Användarkrav på förnybara drivmedel och dieselolja kan dock med fördel kopplas till
specifika upphandlingskrav som ett komplement till miljöfordonsdefinitionen.
Buller ingår inte som ett kriterie i definitionen, då krav på buller som är tuffare än de
nuvarande lagstadgade har bedömts vara för svåra att ställa, mäta och följa upp. Indirekt
gynnas bullerfrågan ändå av förslaget genom att fordon som helt eller delvis drivs med
el samt gasfordon inkluderas. Samtliga dessa fordon har lägre ljudnivåer jämfört med
konventionell dieselteknik.
Förslag till definition
Tunga fordon räknas som miljöfordon om de uppfyller något av följande:
•
•
•

Fordon som drivs helt med elektricitet (kategori a)
Fordon som drivs delvis med elektricitet (kategori b)
Fordon som är godkända för drift med minst ett annat bränsle än dieselolja, bensin,
eller gasol (kategori c)

Fordon (kategori a) är elfordon utan förbränningsmotor som enbart drivs med energi
lagrad i batteri eller med elektricitet tillförd på annat sätt.
Fordon (kategori b) är ett el- eller laddhybridfordon som1:
1. för sin framdrivning hämtar energi från de båda följande i fordonet placerade
källorna för lagrad energi: i) ett förbrukningsbart bränsle, ii) en
lagringsanordning för elektrisk energi
2. kan köras under minst 4 timmar varvid energilagret belastas med en medeleffekt
om minst 10 kW
1

Trafikkontoret förslag till definition utgår från SFS 2009:1467 (Statens Författningssamling). Dess
regler är framtagna för att se till att en hydridbuss prestanda gällande eldriften är god. Tillägg har sedan
gjorts för laddhybrid.
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12(27)

13(27)

3. i energilagret kan ta emot 60 kW i medeleffekt under minst 18 sekunder från
fordonets rörelseenergi
eller
4. kan köras enbart på eldrift, vars batteri laddas med extern strömkälla men som
har förbränningsmotor installerad som räcksviddsförlängare, s k laddhybrid
Fordon (kategori c) omfattar alternativbränslefordon som är typgodkända, eller har
undantag från godkännandemyndighet, för minst ett annat bränsle än dieselolja, bensin
eller gasol samt kan drivas på en bränsleblandning som till övervägande del, räknat på
bränslets energiinnehåll, består av det alternativa bränslet.
Om fordonet (kategori a, b, c) är utrustat med förbränningsmotor skall denna vid
registreringstillfället vara något av följande:
- certifierad i enlighet med gällande EURO-klass
- omfattad av intyg från fordonstillverkaren, eller dennes ombud, att motorn uppfyller
motsvarande emissionsnivåer som gällande EURO-klass vid drift av fordonet med
därför avsett bränsle.
Användning av definitionen
Definitionen är viktig av flera skäl:
Vid inköp/upphandling av fordon och/eller transporttjänster i Göteborgs Stad. Här är det
en stor fördel att ha en fastställd definition att kunna hänvisa till för den andel av
transporterna som ska ha miljömässig spets. Förutom användning i Göteborgs Stads
upphandlingar kommer definitionen också att användas för att påverka närliggande
organisationer som t ex Västtrafik vid sina upphandlingar busstrafik.
Användarförmåner kan också med fördel kopplas till definitionen för att öka efterfrågan
och tillgång på miljömässigt bättre fordon. Idag har exempelvis Trafikkontoret ett
bonussystem för att stimulera entreprenörer att använda bättre fordon jämfört med skallkraven. Här kommer en uppdaterad definition vara en naturlig utgångspunkt att föra in i
bonussystemet.
En aktuell definition i Göteborg som används och kommuniceras externt ökar
sannolikheten för att en nationell definition tas fram. En parallell kan göras till arbetet
med miljöbilsdefinitionen för personbilar där Trafikkontoret/Göteborgs Stad var först
ute med en egen definition och på så vis var med och påverkade den nationella
definitionen som nu gäller.
Förutsättningar och omfattning
Alla förbränningsmotorer måste vid registreringen vara certifierade eller ha intyg av
fordonstillverkaren själv eller godkänd samarbetspartner till fordonstillverkaren motorn
minst klarar emissionsnivåer motsvarande gällande lagkrav. Detta för att undvika att
efterkonvertering görs utan säkerställda egenskaper gällande reglerade utsläpp.
Ny teknik som inte är möjlig att typgodkänna kan intygas av tillverkaren.
Efterkonverteringar stimuleras inte eftersom emissionsegenskaper skall intygas vid
registreringstillfället. Detta stödjer uttalad drivkraft att driva på teknikutveckling för ny
teknik snarare än att förlänga livslängden på äldre fordon.
Energieffektivitet ingår inte förutom att hybridisering tydligt definieras som
tekniklösning.
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande
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Förslaget har inte definierat någon begränsning avseende fordonets ålder. Definitionen
är avsedd att gälla till nästa uppdatering. Alltså behöver eventuella förmåner som
kopplas till definitionen utformas som en tidsatt förmån med tydliga regler redan vid
införandet om vad som gäller utfasningen av förmånen.
Nuvarande marknadsläge
Gällande elfordon finns det idag inga kommersiellt lanserade fordon över 3,5 ton i
Sverige, men några modeller erbjuds på vissa andra marknader t ex i Storbritannien
(Newton Smith) och i Frankrike (Renault Maxity). Tekniken lämpar sig för korta
transporter i citymiljö och nya tekniker kan komma att erbjudas där t ex bussar
snabbladdas vid varje hållplats.
Hybridfordon utvecklas av samtliga större fordonstillverkare både för bussar och för
lastbilar, men det finns endast ett fåtal fordon på marknaden. Speciellt för stadsbussar
bedöms elhybridtekniken vara en viktig teknik i framtiden. Volvo Buss bedömer att alla
kommande bussar kommer att vara helt eller delvis drivna av el. Tekniken är mest
effektiv i stadsmiljöer med mycket start, stopp och tomgångskörning.
Alternativbränslefordon erbjuds idag på marknaden, men säljs i låga volymer. Fordon
som drivs med fordonsgas erbjuds idag för bussar av flera tillverkare medan erbjudande
för lastbilar främst gäller Mercedes och Scania. Volvo erbjuder metan-dieselfordon som
blandar diesel och fordonsgas. ED95 erbjuds för både bussar och lastbilar av Scania.
DME-fordon testas av Volvo Lastvagnar.

Tekniker som omfattas av föreslagen definition
Teknik

Undergrupp av
teknik

Eldrift

Batterifordon (BEV) Är godkända oberoende av batterityp så länge det kan köra 100 km på en laddning.

Elhybridfordon Buss

Metan-diesel
fordon

Gällande definition av SFS 2009:1467 används

Lastbil

Definition av elhybrid för buss SFS 2009:1467 skall fungera på lastbil. Ingen
indikation från tillverkare att viktgränserna gör att annan tekniskt specifikation av
gränsvärdena behöver användas.

Laddhybrid

Går under samma kategori som elhybridfordon. Inget specifikt krav har satts på
vilken körsträcka som ett fordon skall ha innan förbränningsmotorn startas.
Anledningen är att mätmetoder saknas samt att laddhybridfordon med korta
körsträckor kan ge stor miljönytta beroende på hur fordonet används.
Fordonets påbyggnad ingår inte i definitionen av elhybridfordon t.ex: sopbilar med
eldrift av komprimator och kranbil med elektrifierad kran. Fordonets drivkälla
måste alltså uppfylla definitionen. En sopbil med konventionell dieselmotor och
eldriven komprimator klassas därmed inte som miljöfordon. Men ett fordon för
fordonsgas eller ED95 med elektrifierad överbyggnad är alltså godkänt under
alternativbränslekategorin.
Inte bedömt som ett troligt produkterbjudande men skulle i så fall godkännas utifrån
använd energibärare/bränsle

Lastbilar med
elektrifierad
påbyggnad
(sopbilar)

Bränslecellsfordon

Kommentar

Bränslecellsfordon
utan kapacitet för
energilagring
Bränslecellsfordon
med kapacitet för
lagring av energi.
(FCEV)
Dual-fuel eller
liknande koncept

Klassas som miljöfordon såvida inte energibäraren/bränslet är diesel, bensin eller
gasol. Om så är fallet bedömas fordonet utifrån energilagringssystemets kapacitet i
enlighet med kategori b. Uppfylls definitionen av elhybridfordon klassas fordonet
som miljöfordon.
Ingår som alternativbränsle fordon så länge den övervägande andelen av energin
kommer från fordonsgas. Om bränslet körs med förnybar eller fossil diesel
respektive metangas påverkar inte bedömningen.
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Bränslen som omfattas respektive utesluts av förslag på definition
Bränsle

Typ av bränsle

Konsekvens

Diesel

RME

Ingår inte inom ramen för miljöfordonsdefinition. Etiskt och hållbart
framtagen RME och FAME generellt bör stimuleras på andra sätt.

MK1 – diesel

Ingår inte inom ramen för miljöfordonsdefinition

Palmolja

Ingår inte inom ramen för miljöfordonsdefinition. Etiskt och hållbart
framtagen palmoljediesel och FAME bör stimuleras på andra sätt.

Syntetisk diesel

Ingår inte inom ramen för miljöfordonsdefinition. Syntetisk diesel av
förnybar råvara kan stimuleras på annat sätt.

Talloljediesel

Ingår inte inom ramen för miljöfordonsdefinition. Etiskt och hållbart
framtagen talloljediesel bör stimuleras på andra sätt.

Fordonsgas Biogas
Naturgas/fordonsgas

Vätgas
DME
Etanol

Komprimerad fordonsgas respektive
flytande

Godkänt som alternativt bränsle
Godkänt som bränsle i fordon som drivs av metangas till övervägande
del
Om bränslet är komprimerat eller flytande påverkar inte utan bedöms
som fordonsgas

Förnybar vätgas

Godkänt som alternativt bränsle

Fossil vätgas

Godkänt som alternativt bränsle

Förnybar DME

Godkänt som alternativt bränsle

Fossil DME

Godkänt som alternativt bränsle

ED95

Godkänt som alternativt bränsle

Synpunkter från samarbetspartners och aktörer
Trafikkontoret har skickat förslaget för synpunkter till ett tjugotal aktörer enligt nedan. I
stort stöds Trafikkontorets förslag och synpunkterna handlar främst om förnybar diesel.
Förslaget bygger medvetet på att förnybar diesel inte ingår i själva definitionen,
eftersom användarvillkor innebör att ett kontrollsystem för att kontrollera samtliga
tunga fordon då behövs om användarförmån införs. Tankning av förnybar diesel i sig
innebär inte heller en automatisk teknikhöjd på fordonet.
Önskemålet om en nationell definition är något som Trafikkontoret delar med Schenker.
Något sådant uppdrag finns dock ej på nationell nivå idag.
AB Volvo som muntligt kommenterar att de anser definitionen vara väl utformad.
DB Schenker som helst vill se en nationell definition och som gärna även inkluderat
olika blandningar av förnybardiesel och fossil diesel. Dessutom kommenteras att
tillgång till kollektivtrafikfält vore ett bra sätt att stimulera marknaden gällande tunga
miljöfordon.
Fordonsgas Sverige AB som muntligt kommenterar att de anser definitionen vara väl
utformad.
Haga Mölndal Lastbilscentral som kommenterar att deras satsning på att använda diesel
som är förnybar till 30 % (25 % tallolja och 5 % REM) inte omfattas av definitionen.
Preem föreslår en ändring i texten med innebörd att förnybar diesel omfattas i
definitionen.
Trafikverket är positiva till Göteborgs Stad inom tunga fordon och stödjer förslaget.
Transportstyrelsen har i skriftlig och muntlig dialog varit med i slutjusteringen av
förslaget och de stödjer utformningen av föreslagen definition.
Även Miljöfordonsgruppen inom Göteborgs Stad där Miljöförvaltningen, Gatubolaget,
Renova och Parkeringbolaget ingår har medverkat till att säkerställa att utveckling av
elhybridfordon stimuleras av miljöfordonsdefinitionen.
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Ordförklaring
Alternativ
drivlina

Motorteknik som inte är konventionell motorteknik för bensin- eller dieseldrift

Alternativt
bränsle

Fordonsbränsle som inte är bensin, dieselolja eller gasol.

Batterifordon

Fordon som drivs enbart med hjälp av batterier, kallas även elfordon.

Biogas

Förnybar metangas

Bränsleceller

Liknar ett batteri som omvandlar energi till el, utan någon förbränningsprocess, tänkt
energibärare är ofta vätgas eller metanol.

CNG/CBG

Komprimerad metangas baserad på naturgas resp. biogas

DME

Dimetyleter, bränsle som testas i tunga fordon med motorer baserade dieselprocess. Kan
produceras från förnybar eller fossil källa.

Dual-Fuel

Se metandiesel-fordon

E85

Bränsle som till 85% består av etanlol och resten bensin för användning i otto-motorer

ED95

Etanolbränsle som består av 95% etanol. Används i tunga fordon med motorer baserade
på dieselprocess men ombyggda för ED95. Kan ej blandas med E85

Etanol

Bränsle som säljs som antingen E85 eller ED95

EURO-Klass

Regelverk som styr emissioner av hälsopåverkande ämnen, t.ex. kvävgaser, kolväten och
partiklar. Klimatgaser ingår inte i EURO-klassningen. Lastabilar och bussar som säljs idag
måste vara EURO V.

FAME

Samlingsnamn för bränslen som kan utvinnas ur de flertaler vegetabiliska eller animaliska
oljor såsom rapsolja eller solrosolja, palmolja eller fiskolja. Förkortning för
fettsyametylestrar. Se även RME.

Fordonsgas

Handelsnamn på metangas. Består av naturgas, biogas eller en blandning av båda.

Hybrid

Fordon som drivs av bensin eller dieselolja samt elmotor. Laddning av batterierna sker
med hjälp av förbränningsmotorn eller vid t.ex. inbromsning. Fullhybrid kan köra korta
sträckor på enbart eldrift, mildhybrid har alltid förbränningsmotorn igång med el

LNG/LBG

Flytande metangas. LBG baseras på biogas, LNG baseras på naturgas. Underlättar
transport av metangas och kan användas som bränsle för tunga fordon.

LPG

Bränsle – Liquefied Petroleum Gas – annat namn för gasol. Har alltid fossil källa

Metandieselfordon

Teknik som blandar dieselolja och fordonsgas i motorn som drivs i dieselprocess. Typisk
siffra är att 25% diesel och 75% fordonsgas används vid normaldrift.

Metanol

Bränsle-alkohol, ofta tänkt som energibärare i bränsleseceller men kan även användas i
förbränningsmotor.

MK1-diesel

Ren kvalitet av dieselbränsle med lågt svavelinnehåll. Det vanliga dieselbränslet i Sverige.

Naturgas

Fossil metangas

Plug-in
hybrid

Hybridfordon där laddning även kan göras direkt från ett eluttag.

RME

Rastmetylester, bränsle som ersättning för konventionell dieselbränsle. Låginblandas,
men används i vrss mån även som eget bränsle sk. RME100. Se även FAME

Syntetisk
diesel

Även kallat Fisher-Tropschdiesel (FT-diesel). Bränslet framställs idag ur stenkol och
naturgas, men skulle teoretiskt även kunna vara förnybart.

Talloljediesel

Bränsle som är tillvekrat av förnybar skogsråvara. Introduceras nu som inblandat i
konventionell dieselolja till 15%

Tunga fordon

Lastbilar och bussar med totalvikt över 3,5 ton

Västgas

Bränsle som kan användas antingen som energibärare i bränslecell eller som bränsle i
förbränningsmotor
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Bilaga 3 Remissinstansernas handlingar
Miljö- och klimatnämnden

Eventuellt kommentarer/yrkanden, yttranden (1-5 rader)
Yrkande från hela miljö- och klimatnämnden

Utdrag ur protokoll
Sammanträdesdatum 2012-01-25
Yttrande över remiss från kommunstyrelsen
Uppdaterad miljöfordonsdefinition för tunga fordon
§ 5, 15528/11
Sammanfattning
Förvaltningen är positiv till att definitionen för miljöfordon för tunga fordon uppdateras.
Utgångspunkt för trafiknämndens förslag är att fordonet ska ha miljömässig teknikhöjd i
förhållande till konventionell teknik. De främsta användningsområdena för definitionen
är vid inköp av fordon eller tranporttjänster i Göteborgs Stad, koppling till
användarförmåner men även som vägledning och inspiration för en eventuell nationell
definition.

Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande dnr 15528/11, daterad 17 januari 2012.

Yrkande
Axel Darvik (FP) med instämmande av hela nämnden: Bifall till förvaltningens förslag
med följande komplettering: Våra synpunkter gäller följande punkt i förslaget definition
"Fordon som är godkända för drift med minst ett annat bränsle än dieselolja, bensin eller
gasol (kategori C)".
Vi är angelägna om att definitionen av tunga miljöfordon inte ger utrymme för kryphål
där fordon som till största delen använder fossila bränslen blir klassade som
miljöfordon. Den föreslagna definitionen exkluderar vilket bränsle som används för att
undvika problematiska kontroller. Vi tycker att det ska tydligt uttryckas att det
alternativa bränslet ska vara till övervägande del fossilfritt. Vårt förslag till
förtydligande bör även inkludera fordonsgas som till minst 50% består av biogas. På
sikt borde vi dock sträva efter en definition som endast inkluderar fordon som är
konstruerade för koldioxidneutrala bränslen.
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Beslut
Miljö- och klimatnämnden beslutar således att tillstyrka trafiknämndens förslag på
uppdaterad miljöfordonsdefinition för tunga fordon med följande komplettering: Våra
synpunkter gäller följande punkt i förslaget definition "Fordon som är godkända för
drift med minst ett annat bränsle än dieselolja, bensin eller gasol (kategori C)".
Vi är angelägna om att definitionen av tunga miljöfordon inte ger utrymme för kryphål
där fordon som till största delen använder fossila bränslen blir klassade som
miljöfordon. Den föreslagna definitionen exkluderar vilket bränsle som används för att
undvika problematiska kontroller. Vi tycker att det ska tydligt uttryckas att det
alternativa bränslet ska vara till övervägande del fossilfritt. Vårt förslag till
förtydligande bör även inkludera fordonsgas som till minst 50% består av biogas. På
sikt borde vi dock sträva efter en definition som endast inkluderar fordon som är
konstruerade för koldioxidneutrala bränslen.

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen

Vid protokollet

Agneta Lundin Dahlberg
2012-02-01

Ordförande
Kia Andreasson

Justerare
Ulf Sjöberg
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Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2012-01-09
Diarienummer 15528/11

Stadsmiljöavdelningen
Anna Cognell
Telefon: 031-3683794
E-post: anna.cognell@miljo.goteborg.se

Yttrande över remiss från kommunstyrelsen
Uppdaterad miljöfordonsdefinition för tunga fordon

Förslag till beslut
Miljö- och klimatnämnden tillstyrker trafiknämndens förslag på uppdaterad
miljöfordonsdefinition för tunga fordon.
Sammanfattning
Förvaltningen är positiv till att definitionen för miljöfordon för tunga fordon
uppdateras. Utgångspunkt för trafiknämndens förslag är att fordonet ska ha
miljömässig teknikhöjd i förhållande till konventionell teknik. De främsta
användningsområdena för definitionen är vid inköp av fordon eller transporttjänster i
Göteborgs Stad, koppling till användarförmåner men även som vägledning och
inspiration för en eventuell nationell definition.
Ärendet
Miljö- och klimatnämnden har fått remissen ”Uppdaterad miljöfordonsdefinition för
tunga fordon” för yttrande från kommunstyrelsen. Remissen avser trafiknämndens
förslag till ny definition. Remissen ska besvaras senast 31 januari 2012.
Göteborgs Stad har sedan 2007 en beslutad definition av tunga miljöfordon, d.v.s. för
lastbilar och bussar med totalvikt över 3,5 ton. På grund av skärpta emissionsregler
inom EU och för att kunna stimulera nyutvecklad teknik är definitionen i behov av
uppdatering gällande innehåll och kravnivåer.
Den enda definition av tunga miljöfordon som finns i Sverige är Göteborg Stads nu
gällande definition. Trafikkontoret stödjer en utveckling av en nationell och
internationell definition av tunga miljöfordon.
Arbetet med att revidera definitionen av tunga miljöfordon har utgått från stadens
mål att minska fossilbränsleanvändningen. För att klara detta bedöms många olika
tekniska lösningar och bränslen behövas eftersom den miljömässiga utmaningen är
så stor att inget förnybart bränsle självt kan överta den roll som fossil bensin eller
dieselolja idag har inom tranportsektorn.
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Utgångspunkter för förslaget till uppdaterad
definition är att fordonet skall ha en miljömässig teknikhöjd i förhållande till
konventionell teknik. Förslaget inkluderar både tekniska lösningar för alternativa
drivmedel och olika typer av eldrift, där speciell vikt har lagts vid att fordon med
elhybriddrift ska ha god prestanda vid eldrift.
De främsta användningsområdena för definitionen är:
• För inköp av fordon och/eller transporttjänster i Göteborgs Stad
• För koppling till användarförmåner, ex bonussystem
• Som vägledning och inspiration för en eventuell nationell definition
Exempel på fordon som omfattas av den uppdaterade definitionen är elhybridfordon,
metan-dieselfordon samt fordon drivna med fordonsgas, etanol och DME
(dimetyleter).
För definition se bilaga trafiknämndens förslag till uppdaterad miljöfordonsdefinition
för tunga fordon TN § 184/11
Förslaget på definition har inga användarkrav gällande vilken typ av bränsle som
tankas, vilket gör att en omfattande kontrollverksamhet inte krävs. Detta speciellt för
tunga fordon eftersom många lastbilar och bussar som idag går på dieselolja annars
skulle kunna hävda att fordonet är tankat med förnybar dieselolja. Dessutom behövs
ingen ny teknik för att tanka förnybar dieselolja i befintliga tunga fordon och att
premiera ny teknik vid inköp av fordon är ett av definitionens viktigaste syften.
Användarkrav på förnybara drivmedel och dieselolja kan dock kopplas till specifika
upphandlingskrav som ett komplement till miljöfordonsdefinitionen.
Buller ingår inte som ett kriterium i definitionen, då krav på buller som är tuffare än
de nuvarande lagstadgade har bedömts vara för svåra att ställa, mäta och följa upp.
Indirekt gynnas bullerfrågan ändå av förslaget genom att fordon som helt eller delvis
drivs med el samt gasfordon inkluderas. Samtliga dessa fordon har lägre ljudnivåer
jämfört med konventionell dieselteknik.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen är positiv till att definitionen uppdateras och att positionen därmed
flyttas fram för miljöbedömning av tunga fordon. Speciellt med tanke på att det idag
inte finns något pågående initiativ på nationell nivå att utveckla en gemensam
definition.
Miljöfordonsgruppen inom Göteborgs Stad där miljöförvaltningen, Gatubolaget,
Renova, Göteborg Energi och Parkeringbolaget ingår har medverkat vid
framtagandet av definitionen.
Föreslagen definition fokuserar på utsläpp och därmed på motorteknik- och
bränsletyp, vilket är ett bra steg på vägen. I en framtida omarbetning av definitionen
ser förvaltningen gärna att materialval i fordonet (t.ex. typ av lack) inkluderas i
definitionen liksom fordonets energieffektivitet. För att uppmuntra även förnyelsebar
diesel bör användarkrav på dieseldrivna fordon övervägas vid nästa revidering
liksom kriterium för buller.
Göteborg den 17 januari 2012

Christina Börjesson

Ann-Marie Ramnerö

Direktör

Avdelningschef

Bilagor
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Svar på remiss om uppdatering av Miljöfordons definition
Renova AB är Västsveriges ledande miljöföretag inom avfall och återvinning. Vi har en
lång tradition att driva utvecklingen mot långsiktigt hållbara transporter av avfall och
välkomnar därför Trafikkontorets förslag om ökade krav på drivmedel. Renova har idag
drygt 170 st. tunga fordon, varav 27 är gasdrivna och 10 gas-dieseldrivna. 16 av
fordonen är elhybrider och av dessa har fyra vattenhydraulik. Våra 78 Euro5-bilar
tankas delvis med RME. Vi jobbar också med förbättrad ruttplanering och utbildar våra
chaufförer i sparsam körning.
Sammantaget är Renova positiv till att definitionen av tunga miljöfordon uppdateras,
men har några synpunkter som vi vill lyfta.
Bränslen och energieffektivitet
Utifrån stadens mål att minska fossilbränsleanvändningen ifrågasätter vi att naturgas
föreslås ingå som godkänt bränsle i miljöfordonsdefinitionen. Vi kan inte se att
uppmuntran av naturgasdrift skulle bidra till teknikutveckling. Renova har haft
gasfordon i drift sedan 1994.
Renova anser att det är fel att energieffektiviteten i stort utelämnats i den föreslagna
definitionen. Utifrån ett resurshushållningsperspektiv anser vi att det är av stor vikt att
använda bränslen, oavsett om de är fossila eller förnybara, på ett effektivt sätt.
Ekonomiska konsekvenser
När ny teknik tas i drift innebär det ökad risk för driftstörningar eftersom den nya
tekniken oftast inte är lika robust som etablerad teknik. Driftstopp i sig innebär extra
kostnader.
Renova ser det som positivt om teknikutveckling stimuleras i upphandlingar exempelvis
genom utdelning av bonusar, snarare än straff i form av viten. I de fall avtalskrav är
kopplade till viten innebär dessa en betydande affärsrisk. Ny teknik är inte lika robust
och driftsäker som etablerad teknik, vilket innebär att någon part i avtalet måste ta
affärsrisken och utöver kostnader kopplade till driftstopp även ta höjd för de viten som
kan falla ut. Detta hindrar en snabb övergång till mer miljövänlig teknik.

Användning
Ett område där den uppdaterade definitionen föreslås användas, är vid inköp av nya
fordon. Renova är drivande vad gäller teknikutveckling mot mer miljöanpassade fordon
och bränslen, men dessa ambitioner måste balanseras då företaget även agerar på en
konkurrensutsatt marknad.
Renova ser det som önskvärt och nödvändigt att definitionen av miljöfordon får en
bredare användning än att bara begränsas lokalt till Göteborg. Fordonstillverkare
behöver en betydligt större marknad för att ha möjlighet att få god avsättning för den
utveckling de finansierar. Lokala speciallösningar blir oftast kostsamma för alla
inblandade parter.
Med vänlig hälsning

Christian Baarlid
vd

