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Göteborgs Stad plan för miljöfordonsarbete, fordonspooler och stöd till 
introduktion av elfordon 
 

”Antagen i Trafiknämnden i september, till KS 23/11 alt 7/12 därefter till KF”.  Delar av 
planen har bäring på utförare av LOV-tjänster, vilket är delar avseende Krav på kommunala 
förvaltningar och bolag vid inköp och hyra av fordon. Relevanta krav i planen är: 1.7 -1.11, se 
nedan 

Förslag till beslut 
Trafiknämnden föreslås besluta 

att tillstyrka mål för Göteborgs Stads miljöfordonsarbete, fordonspooler och stöd till 
introduktion av elfordon, 

att föreslå kommunfullmäktige att fastställa dessa mål, 

att föreslå kommunfullmäktige att upphäva tidigare beslut med mål för miljöfordon och 
drivmedel i Göteborgs Stad (KF dnr 2522/11),  

att föreslå kommunfullmäktige att upphäva tidigare beslut om att främja utvecklingen av 
bilpooler (KF dnr 0822/12), samt 

att föreslå kommunfullmäktige att upphäva tidigare beslut att främja introduktion av 
elfordon i Göteborg (KF dnr 1600/11). 

Urval av relevanta kapitel: 

1.7 Krav vid val av fordon  
• Personbil ska vara miljöfordon.  

• Lätt lastbil ska vara miljöfordon om det finns lämplig modell att tillgå.  

• Tunga fordon ska vara miljöfordon om det finns lämplig modell. Kravet gäller enbart fordon 
som används i verksamhet som inte är konkurrensutsatt. 

• Vinterdäck ska vara dubbfria 

Som definition av miljöfordon gäller kommunfullmäktiges beslut.  

 

Observera att kommunfullmäktige även har beslutat trafiksäkerhetskrav som gäller vid inköp av 
fordon till kommunflottan1. 

                                                           
1 ”Trafiksäkerhetskrav för Göteborgs Stad vid nyanskaffning av fordon, dnr 1784/11, beslutade 2012-09-06 



1.8 Prioritering av bränsle vid val av personbil och lätt lastbil 

1. Välj i första hand gasfordon, elfordon eller laddhybridfordon. Som elfordon räknas både 
batteribilar och bränslecellsbilar. 

2. Välj i andra hand etanolfordon eller annat förnybart drivet fordon. 

3. Välj i tredje hand elhybridfordon. 

4. Välj i sista hand annat fordon som enbart kan drivas på fossilt bränsle. 

Välj energieffektiva modeller i respektive kategori. 

Valet av fordon ska göras med hänsyn till funktion och ekonomi.  

I det fall ett fordon väljs som enbart kan drivas på fossilt bränsle måste det finnas särskilda skäl som 
ska dokumenteras. 

Prioriteringen ovan är en rekommendation och varje inköpare och avropare får själv göra en 
avvägning av praktiska, ekonomiska och miljömässiga förhållanden.  

1.9 Krav på dieselmotor till personbil och lätt lastbil 

• Personbil får väljas med dieselmotor endast om den har teknik som säkerställer att utsläppen av 
kväveoxider i verklig drift är på samma nivå som vid certifiering.2 

• Lätt lastbil får väljas med dieselmotor om det inte finns andra motoralternativ för det aktuella 
behovet, eller om dieselmotorn har teknik som säkerställer att utsläppen av kväveoxider i verklig 
drift är på samma nivå som vid certifiering.3 

• Laddhybridbil får väljas med dieselmotor även om den inte har teknik som säkerställer att 
utsläppen av kväveoxider i verklig drift är på samma nivå som vid certifiering enligt ovan, om 
den till helt övervägande del kommer att köras på el. 

1.10 Bullerkrav för personbilar och lätta lastbilar 
• När val av miljöfordon och bränsle är gjorda enligt ovan ska den minst bullrande modellen 

väljas. 

• Vid inköp av däck ska väljas sådana som har bra våtgrepp, lågt rullmotstånd och lågt buller. 

I nu gällande mål från 2012 finns inga krav på att sänka bullret från Göteborgs Stads fordon. Buller är 
ett stort miljöproblem och det är viktigt att Göteborgs Stad bidrar till att sänka bullret från 
vägtrafiken. Här föreslås krav som innebär att Staden ska välja lågbullrande fordon och däck. 
Miljöförvaltningen, Gatubolaget och trafikkontoret har redan inlett ett arbete för att ställa denna typ 
av krav i ramavtal. 

                                                           
2 För att dieselmotorer i lätta fordon inte ska släppa ut mer kväveoxider i verklig drift än andra fordon krävs 
sannolikt att de uppfyller EU:s kommande krav på kväveoxidutsläpp vid kallstart (-7 grader C) i så kallat Type06-
prov eller motsvarande, samt kommande krav på övervakning av bilars utsläpp i verklig trafik (RDE, Real world 
driving emissions) där det finns så kallade ”not to exceed”-gränsvärden eller motsvarande. Det är osäkert när 
denna teknik införs, men eventuellt 2017-2018. Vid osäkerhet, rådfråga trafikkontoret. 

3 För dieselkrav, se föregående not. 



1.11 Drivmedelsanvändning 
• Den el och fordonsgas som används i Göteborgs Stads flotta ska vara förnybar. 

• Flerbränslefordon ska till helt övervägande del köras på det miljöanpassade alternativet. 

• Laddhybridfordon ska till helt övervägande del köras på el. 

I nu gällande mål från 2012 beslutades att Göteborgs Stads flotta av elfordon ska laddas med el från 
förnybara källor och att fordonsgasen ska vara förnybar. Det kravet föreslås ligga fast. Det uppfylls 
genom att teckna avtal om förnybar el och gas i upphandlingar och så har skett vid senaste 
upphandling. 

Det är också en självklarhet att flerbränslefordon ska tankas med miljöbränsle och att laddbara bilar 
ska köras så mycket som möjligt på el. 
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