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Ändringsyrkande angående Göteborgs Stads 
regel för miljö- och trafiksäkerhetskrav för 
lätta och tunga fordon. 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Stadsledningskontoret får tillsammans med berörda nämnder och bolag i uppdrag att, 
i samband med implementering av Göteborgs Stads regel för miljö- och 
trafiksäkerhetskrav för lätta och tunga fordon, så långt som möjligt välja det 
fordonsalternativ som har lägst koldioxidutsläpp.  
 

2. Stadsledningskontoret får tillsammans med berörda nämnder och bolag i uppdrag att 
reglerna säkerställer att stadens verksamheter väljer däck som har bästa klass enligt 
EU-märkningen för våtgrepp, bränsleeffektivitet och ljudnivå, bästa miljömärkning 
samt att återkommande säkerställa rätt lufttryck i fordonens däck för minskad 
energiförbrukning. 
 

3. I övrigt bifalla stadsledningskontorets förslag till beslut  

 
Yrkande 
Vi rödgrönrosa anser att det är mycket positivt och centralt för klimatarbetet att regler för 
miljö- och trafiksäkerhetskrav för lätta och tunga fordon tagits fram. Utgångspunkten för 
vilka miljökrav som ska ställas är målet i miljö- och klimatprogrammet om 100% 
fossilfria fordon 2023 i stadens fordonsflotta. 

I förslag till regler finns det samtidigt ett antal dilemman att lyfta fram. Exempelvis 
omfattas laddhybrider i regelverket. Även om förslaget är att de till minst 70% ska 
framföras på el så medför detta utsläpp. Det finns också ett bekymmer med att likställa 
biodrivmedel och biogas med eldrift. Detta eftersom biogasens och biodrivmedlens 
ursprung har stor betydelse för dess miljöpåverkan. Hållbart producerade biodrivmedel är 
ett bra komplement, men i dagsläget saknas kapacitet för att i Sverige producera hållbar 
HVO100 eller biogas i stor skala. 

Laddinfrastruktur och batteriteknik för elfordon utvecklas samtidigt väldigt fort. 
Förbättringar i räckvidd och snabbare laddtider sker hela tiden, nätverken med laddstolpar 
byggs också ut kontinuerligt. Med over the air uppdateringar (OTA) kan även befintliga 
bilar uppgraderas och förbättras utan att behöva besöka en verkstad. Det gör att många 
elfordon kommer bli bättre med tiden då mjukvaran alltid förbättras och optimeras.  
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Det är därför mycket viktigt att Göteborgs Stad i det fortsatta arbetet kontinuerligt följer 
utvecklingen och genomför inköp som säkerställer att målet om fossilfria fordon uppnås.       

Det finns sedan i maj i år ett nytt EU-däckmärkningssystem som ger bättre information 
om däck utifrån däckegenskaper: rullmotstånd - och därmed bränsleeffektivitet -, 
våtgrepp och externt buller. Staden ska självklart välja den bästa klassen i de nuvarande 
och framtida klassificeringssystemen för däck. Även lufttryck i däcken har betydelse och 
därför behöver det finnas rutiner för kontroll av trycket. För lite luft i däcken ger ökad 
och onödig energiförbrukning på grund av större rullmotstånd. 

 
Det är viktigt att notera att miljö- och klimatpåverkan och trafiksäkerhet inte bara 
påverkas av fordonsval och bränsle. I allra högsta grad påverkar även körsätt och hur 
effektiva stadens transporter är, till exempel vad gäller fyllnadsgrad i bilarna, smarta 
rutter med korta körsträckor och att vissa transporter ersätts med mikromobilitet. Inom 
det nyligen beslutade elektrifieringsplanen för Göteborgs Stad finns uppdrag kring till 
exempel samordnad varudistribution som effektiviserar transporterna. 
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Yrkande angående – Göteborgs Stads regel 
för miljö- och trafiksäkerhetskrav för lätta och 
tunga fordon 
 

Förslag till beslut 
 

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1) Följande stycke ersätter stycket Drivmedel under Kapitlet Regler (sid 4) 
(ändringarna är gulmarkerade):  
 
Elfordon ska laddas med 100 % koldioxidfri el. Gasfordon ska tankas med 
100 % biogas, utöver den mindre mängd bensin som åtgår vid start av 
fordonet. Laddhybrider ska till minst 70 % framföras på koldioxidfri el. 
Fordon som är godkända för HVO100 ska uteslutande tankas med 
HVO100. 
 

2) I övrigt bifalla Tjänsteutlåtandet 

 

Yrkandet 
 

Göteborg står inför stora utmaningar när det gäller utsläpp av klimatgaser. En stor 
det av utsläppen kommer från raffinaderierna, Ryaverken och Renovas 
avfallsanläggningar. Dessa anläggningar förser stadens med el och fjärrvärme. I 
framtiden måste vi hitta andra lösningar såsom kärnkraftsel, värmepumpar, 
solceller, geovärme, vätgasproduktion mha elektrolys mm för att på sikt få en 
fjärrvärme och en elproduktion utan klimatgaser.  

Stadens nuvarande energiförsörjning rimmar mycket illa med IPCC-rapporter, 
samt stadens ambition om att minska sina utsläpp av klimatgaser.  

Staden och Göteborg Energi gör stora vinster på fjärrvärmen och sin elproduktion, 
som till stor del är baserad på fossila bränslen. SD anser att staden prioriterar vinst 
framför en smart och hållbar energiproduktion baserad på solkraft, kärnkraft och 
vattenkraft. Det är olyckligt. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
2021-09-24 
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När nu man ska gå över till elfordon får man inte köpa el som kommer från 
förbränning av olja, gas, träprodukter eller avfall. Skulle man ändå köpa el från 
Göteborgs Energi blir det bara ett nollsummespel och utsläppen av klimatgaser 
kommer inte att minska.  

Den enda koldioxidfria elen från Göteborgs Energi kommer från solcellsparkerna, 
som inte kommer att räcka för att förse stadens elfordon med laddning.  

Slutsatsen blir att man blir tvungen att köpa el från exempelvis Vattenfall som 
kommer från kärnkraft och vattenkraft.  

Den långsiktiga lösningen för Göteborgs och Sveriges ökade elbehov är att 
återstarta avstängda kärnkraftverk, bygga minikärnkraftverk och satsa på 4:e 
generationens kärnkraft. Det är det enda sättet om man vill få ner 
koldioxidutsläppen.  

Skogen ska inte eldas upp i kraftvärmeverk, som Göteborgs Energi planerar att 
göra, den ska fungera som en koldioxidbindare.  

Dagens skogsbruk och energiskogsodlingar är ett hot mot den biologiska 
mångfalden och mot den klassiska svenska landskapsbilden som byggts upp av 
våra hårt arbetande förfäder under tusentals år.  

EU siktar skarp kritik mot kalhyggen och svenskt skogsbruk i rapporten ” New EU 
Forest Strategy post-2020” 1 

 

 
1 DRAFT new EUFS (dn.se) 

http://ext.dn.se/pdf/DRAFT%20new%20EUFS.pdf


Yrkande   Demokraterna 
 
Ärende 2.1.6. 2021-09-24 
 

 
Yrkande – Göteborgs stads regler för miljö och 
säkerhetskrav för lätta och tunga fordon. 
 
Förslag till beslut 
i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
 

1. Vid val av fossilfria fordon skall eldrivna alternativ var ett förstahandsval 
2. För ej eldrivna alternativ skall biogasdrift och drift med andra energislag med 

likvärdig klimatnytta jämställas 
 
Yrkandet 
 
Utvecklingen av eldrivna fordon sker i mycket snabb takt både i Sverige och internationellt. 
Detta gäller både lätta och tunga fordon och resultatet är att många fler fordonskategorier 
erbjuds i eldrivna varianter. Den tekniska utvecklingen leder till effektivare batterier som ger 
längre körsträckor, laddning kan ske på kortare tid, kostnaderna minskar både för inköp, 
drift och underhåll. Därtill minskar resurs och miljöbelastningen vid effektivare produktion 
av bl a batterier som leder till att elfordonens relativt låga miljöbelastning i förhållande till 
fossildrivna alternativ minskar ytterligare. En stor fördel med eldrivna fordon i förhållande 
till fordon med förbränningsmotorer är den låga totala energiförbrukningen, inga 
avgasemissioner samt låg bullernivå. Eldrivna fordon skall av denna anledning vara ett 
förstandsval.  
 
Vid val av ej eldrivna alternativ, förutom fordon som använder bränsleceller och vätgas, 
anges att gasfordon som använder biogas skall kvalificera som fossilfritt alternativ. Det finns 
flera andra alternativa drivmedel som har likvärdig klimatnytta som biogas. Det föreligger av 
denna anledning inte några skäl till att diskriminera dessa alternativ då samma klimatnytta 
kan nås till i många fall lägre kostnad och att det medför att marknaden och 
teknikutvecklingen av dessa alternativ hämmas.  
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Göteborgs Stads regel för miljö- och 
trafiksäkerhetskrav för lätta och tunga fordon 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Göteborgs Stads regel för miljö- och trafiksäkerhetskrav för lätta och tunga fordon, i 
enlighet med bilaga 10 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas. 

2. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-03-19 § 8, till trafiknämnden och Göteborgs 
Stads Leasing att ta fram förslag till styrande dokument att ersätta befintliga 
styrdokument på miljöfordonsområdet samt revidera dokument för trafiksäkerhet och 
att fortsätta arbetet i enlighet med kategoriplan för lätta fordon, förklaras fullgjort.   

3. I samband med beslut om Göteborgs Stads regel för miljö- och trafiksäkerhetskrav 
för lätta och tunga fordon upphör de styrande dokumenten, Göteborgs Stads plan för 
miljöfordonsarbete, fordonspooler och stöd för introduktion av elfordon, 
Trafiksäkerhetskrav för Göteborgs Stad vid nyanskaffning av fordon och 
rekommendationer om utrustning, beteendestöd och upphandling och Definition av 
lätta och tunga miljöfordon i Göteborgs Stad (2016-02-25), att gälla. 

Sammanfattning 
Göteborgs Stads Leasing AB och trafiknämnden har haft i uppdrag att ta fram förslag till 
styrande dokument att ersätta befintliga styrdokument på miljöfordonsområdet samt 
revidera dokument för trafiksäkerhet och att fortsätta arbetet i enlighet med kategoriplan 
för lätta fordon (kommunfullmäktigebeslut 2020-03-19 § 8). Då kommunstyrelsen 
redovisade uppdraget, att underlätta en snabb omställning till fossilfria fordon och 
arbetsmaskiner i stadens egna verksamheter, beslutade kommunfullmäktige om sex nya 
uppdrag till olika nämnder och styrelser. Aktuellt ärende är ett av dessa uppdrag. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-25 § 18 att anta Göteborgs Stads miljö- och 
klimatprogram. Programmet inkluderar delmålet Göteborgs Stad minskar klimatpåverkan 
från transporter med indikatorn Andel av Göteborgs Stads fordon som är fossilfria med 
målvärdet 100 procent 2023. Beslutet har varit utgångspunkt vid framtagandet av 
Göteborgs Stads regel för miljö- och trafiksäkerhet för lätta och tunga fordon. 

Göteborgs Stads Leasing AB och trafiknämnden har tagit fram förslag på ett nytt styrande 
dokument, Göteborgs Stads regel för miljö- och trafiksäkerhetskrav för lätta och tunga 
fordon. Regeln föreslås ersätta befintliga styrande dokument på miljöfordonsområdet 
såväl som dokument kring trafiksäkerhetskrav. Anledningen till samlad regel för miljö- 
och trafiksäkerhetskrav för både lätta och tunga fordon är för att minska risken för 
motstridiga dokument och att miljö- och trafiksäkerhetskrav ställs mot varandra. Då 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-09-03 
Diarienummer 0985/21 
 

Handläggare  
Anna Säveskog 
Telefon: 031-368 03 90 
E-post: anna.saveskog@stadshuset.goteborg.se  
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uppdraget gavs till både Göteborgs Stads Leasing AB och trafiknämnden har likalydande 
beslut fattats av nämnd respektive styrelse.  

Sammanfattningsvis påbörjade Göteborgs Stads Leasing arbetet med kategoriplan för 
lätta fordon under våren 2019. Effektmålen var att sänka totalkostnaderna för stadens 
fordonsflotta, minska antalet fordon, ställa om flottan till fossilfri samt främja innovation 
inom området. Utifrån effektmålen har ett flertal strategier tagits fram.  

Stadsledningskontoret bedömer att Göteborgs Stads regel för miljö- och 
trafiksäkerhetskrav för lätta och tunga fordon bidrar till miljö- och trafiksäkerhetsarbetet i 
staden och att fossilfria fordon säkerställs i förslag till ny regel genom skarpare krav på 
val av fordon, krav på drivmedelsanvändning och uppföljning. 

Stadsledningskontoret bedömer att Göteborgs Stads Leasing och trafiknämnden har 
fullgjort uppdraget att ta fram förslag till styrande dokument att ersätta befintliga 
styrdokument på miljöfordonsområdet samt revidera dokument för trafiksäkerhet. 
Kontoret bedömer även att uppdraget med arbetet i enlighet med kategoriplan för lätta 
fordon har fortsatt. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Genom kommunfullmäktiges beslut 2019-03-28 § 18 gavs miljö- och klimatnämnden i 
uppdrag att revidera Göteborgs klimatstrategiska program utifrån målet om 1,5-graders 
uppvärmning i samband med revidering av miljöprogrammet. Revideringen ska inkludera 
att Göteborgs Stad ska ha lokala transporter som är fossilfria 2030, och att hela Göteborgs 
Stads fordonsflotta är fossilfri senast 2023. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-25 § 18 att anta Göteborgs Stads miljö- och 
klimatprogram. Programmet inkluderar delmålet Göteborgs Stad minskar klimatpåverkan 
från transporter med indikatorn Andel av Göteborgs Stads fordon som är fossilfria med 
målvärdet 100 procent 2023. Göteborgs Stads regel för miljö- och trafiksäkerhet för lätta 
och tunga fordon är framtagen med utgångspunkt från bland annat ovanstående beslut.    

Ökade miljö- och trafiksäkerhetskrav enligt förslag till ny regel kan medföra 
merkostnader för enskilda förvaltningar och bolag. Förvaltningar och bolag som i 
dagsläget har många fordon som behöver ersättas, följas upp samt utrustas med alkolås 
eller alkoskåp påverkas mest. Förvaltningar och bolag med olika förutsättningar avseende 
resor och behov av fordon gavs möjlighet att lämna synpunkter under arbetet med 
förslaget till de nya krav som sammanställt i regeln. Flertalet bedömer att de genom att 
effektivisera och se över sin fordonsflotta kan klara omställningen ekonomiskt. Det finns 
även exempel på förvaltningar som lyfter att det innebär en tillkommande kostnad som 
behöver hanteras. Ekonomiska aspekter som togs upp gällde främst krav på alkolås eller 
alkoskåp och ökad kostnad vid val av elfordon samt osäkerhet kring laddning.  

Fördjupade ekonomiska konsekvenser redovisades i Konsekvensbeskrivning fossilfritt 
Göteborg 2023 som Göteborgs Stads Leasing i samarbete med trafikkontoret tog fram 
under hösten 2019, bilaga 4 Konsekvensbeskrivningen ingick i beslutsunderlag som 
föregick detta uppdrag, som del av stadsledningskontorets svar på uppdrag utifrån 
kommunfullmäktiges beslut om fossilfri fordonsflotta inom staden 2023.   

I rapporten Konsekvensbeskrivning Fossilfritt Göteborg 2023 framgår: 
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”Fram till 2023 ska 1 070 av stadens fordon som inte uppfyller beslutet Fossilfritt 2023 
bytas ut. Med nuvarande utbytestakt och avtalstider prognostiserar Göteborgs Stads 
Leasing AB att merparten av de fossildrivna fordonen att kunna bytas ut innan utgången 
av 2023, förutsatt att Stadens verksamheter följer gällande avtalstider och byter ut sina 
fordon enligt plan. En mycket stor andel av dessa fordon återfinns inom 
stadsdelsförvaltningarna.” 

Kostnaden uppskattades till mellan 6,3 och 7,5 mnkr i det underlag som fanns framme då. 
Inga nya beräkningar har genomförts så dessa får ses som en indikation på kostnaden. 

Bedömning ur ekologisk dimension  
I Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030 är huvudmålet på klimatområdet 
att Göteborgs klimatavtryck är nära noll. Målet innebär att Göteborgs klimatavtryck 
årligen ska minska med sikte på att så snabbt som möjligt nå nollavtryck. Utsläppen inom 
Göteborgs geografiska område ska minska med minst 10,3 procent per år och de 
konsumtionsbaserade utsläppen ska minska med minst 7,6 procent per år till 2030. 
Göteborgs Stad ska minska sina egna utsläpp i högre takt och använda samtliga 
tillgängliga verktyg och styrmedel för att driva på samhällets omställning. 

Ett delmål på klimatområdet är Göteborgs Stad minskar klimatpåverkan från transporter. 
Målet har indikatorn Utsläpp av växthusgaser från transporter i Göteborg, med målvärdet 
minst 90 procent lägre jämfört med 2010 samt Indikatorn Andel av Göteborgs Stads 
fordon som är fossilfria med målvärdet 100 procent 2023. Vidare inkluderar miljö- och 
klimatprogrammet delmålen Göteborgs Stad minskar klimatpåverkan från inköp. 

I programmet finns även miljömålet Göteborgarna har en hälsosam livsmiljö med bland 
annat delmålen Göteborgs Stad säkrar en god luftkvalitet för göteborgarna samt 
Göteborgs Stad säkrar en god ljudmiljö för göteborgarna. Trafik och trafikinfrastruktur är 
de största orsakerna till förekomsten av buller. En övergång till en fossilfri fordonsflotta 
med fler elfordon bedöms minska trafikbuller och lokala luftföroreningar från Göteborgs 
Stads fordon.  

Göteborgs Stad har stor rådighet över utsläppen från stadens egen fordonsflotta. Att som 
stad gå före i omställningen mot en fossilfri fordonsflotta är viktigt ur ett kommunikativt 
perspektiv. Genom att välja miljöbilar bidrar Göteborg Stad även till att öka antalet 
miljöbilar på privatmarknaden, då stadens fordon säljs vidare efter avtalens slut.  

Bedömning ur social dimension 
Göteborgs Stad har sammanlagt över 2 000 lätta och tunga fordon. Stadens fordon 
framförs dagligen över hela staden och påverkar därför trafiken och stadsmiljön på flera 
olika sätt och över ett stort geografiskt område. Tydliga trafiksäkerhetskrav på stadens 
fordon är därför till nytta för de som vistas, transporterar sig och har sin arbetsplats i 
trafikmiljön i staden. Alkolås och intelligent stöd för hastighetsanpassning (ISA) bidrar 
till att nå nollvisionen och minska risken att människor skadas eller omkommer i trafiken.  

Alkolås är ett effektivt verktyg, ur både ett trafiksäkerhets- och arbetsmiljöperspektiv. 
Genom att införa alkolås/ alkoskåp på samtliga stadens fordon minskar risken att fordon 
framförs av onyktra förare. Göteborgs Stad är en stor arbetsgivare med cirka  
55 000 anställda och med ett stort antal som brukar stadens fordon. Alkolås kan bidra till 
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att upptäcka alkoholmissbruk och Göteborgs Stad som arbetsgivare kan då vidta åtgärder 
för att stötta den anställde.  

Barn är särskilt utsatta i trafiken då de ofta är impulsiva och inte mogna att bedöma 
risker. Mindre barn kan också vara svårare att upptäcka i en trafiksituation. För barns 
hälsa och möjlighet att utveckla sin självständighet i vardagen behöver de kunna gå och 
cykla till skola och fritidsaktiviteter. I de trafikmiljöer där barn vistas och rör sig behöver 
fordonshastigheten vara låg för att undvika olyckor. ISA och alkolås i stadens egna bilar 
bidrar till säkrare trafikmiljöer för barn. 

Trafikens utsläpp av föroreningar skadar också människors hälsa och barn är särskilt 
känsliga för luftföroreningar. Att minska fossila utsläpp från trafiken och minska den 
globala uppvärmningen är särskilt viktigt för barn och framtida generationer.   

 

Bilagor 
1. Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-03-19 § 8 
2. Trafiknämndens handlingar 
3. Göteborgs Stads Leasing AB:s handlingar 
4. Konsekvensbeskrivning Fossilfritt Göteborg 2023 
5. Förordning om myndigheters miljö- och trafiksäkerhetskrav för bilar SFS 2020 486 
6. Göteborgs Stads Plan för miljöfordonsarbete, fordonspooler och stöd till introduktion 

av elfordon. KF 2017-01-26 
7. Definition av lätta och tunga miljöfordon i Göteborgs Stad. 2016-02-25 
8. Trafiksäkerhetskrav nyanskaffning fordon och rekommendationer om utrustning, 

beteendestöd och upphandling 2012-09-06 
9. Kategoriplan Lätta Fordon 
10. Göteborgs Stads regel för miljö och trafiksäkerhetskrav för lätta och tunga fordon 
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Ärendet  
Ärendet avser kommunfullmäktiges uppdrag i enlighet med beslut 2020-03-19 § 8:  
Göteborgs Stads Leasing AB och trafiknämnden får i uppdrag att, innan utgången av 
2020, ta fram förslag till styrande dokument att ersätta befintliga styrdokument på 
miljöfordonsområdet samt revidera dokument för trafiksäkerhet i enlighet med 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och att fortsätta arbetet i enlighet med 
kategoriplan för lätta fordon. Göteborgs Stads Leasing och trafikkontoret tog under 
hösten 2020 fram en remissversion av regel för miljö- och trafiksäkerhet för fordon som 
skickades ut till utvalda förvaltningar och bolag i januari 2021.  

Kommunstyrelsen har att ta ställning till förslag till nytt styrande dokument, Göteborgs 
Stads regel för miljö- och trafiksäkerhetskrav för lätta och tunga fordon samt redovisning 
av fortsatt arbete i enlighet med kategoriplan för lätta fordon. Regeln föreslås ersätta tre 
nuvarande styrande dokument. 

Beskrivning av ärendet 
Uppdrag 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-28 §18, att Göteborgs Stads fordonsflotta ska 
vara fossilfri senast 2023 genom att miljö- och klimatnämnden fick i uppdrag att revidera 
Göteborgs klimatstrategiska program utifrån målet om 1,5-graders uppvärmning i 
samband med revidering av miljöprogrammet. Revideringen ska inkludera att Göteborgs 
Stad ska ha lokala transporter som är fossilfria 2030, och att hela Göteborgs Stads 
fordonsflotta är fossilfri senast 2023. 

Kommunstyrelsen fick i maj 2019 i uppdrag att underlätta en snabb omställning till 
fossilfria fordon och arbetsmaskiner i stadens egna verksamheter vilket redovisades i 
kommunfullmäktige 2020-03-19. Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-19 §8 om 
sex nya uppdrag till olika nämnder och styrelser. Ett av uppdragen var att Göteborgs 
Stads Leasing AB och trafiknämnden, innan utgången av 2020, skulle ta fram förslag till 
styrande dokument att ersätta befintliga styrdokument på miljöfordonsområdet samt 
revidera dokument för trafiksäkerhet i enlighet med stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande och att fortsätta arbetet i enlighet med kategoriplan för lätta fordon.  

Process - framtagande av nytt styrande dokument   
Göteborgs Stads Leasing AB och trafiknämnden har tagit fram förslag på ett nytt styrande 
dokument, Göteborgs Stads regel för miljö- och trafiksäkerhetskrav för lätta och tunga 
fordon. Regeln föreslås ersätta befintliga styrande dokument på miljöfordonsområdet 
såväl som dokument kring trafiksäkerhetskrav. Anledningen till samlad regel för miljö- 
och trafiksäkerhetskrav för både lätta och tunga fordon är för att minska risken för 
motstridiga dokument och att miljö- och trafiksäkerhetskrav ställs mot varandra. Då 
uppdraget gavs till både Göteborgs Stads Leasing AB och trafiknämnden har likalydande 
beslut fattats av nämnd respektive styrelse.  

Förvaltningar och bolag med olika förutsättningar avseende resor och behov av fordon 
gavs möjlighet att lämna synpunkter under arbetet med förslaget till de nya krav som 
sammanställt i regeln. Generellt har bedömningen varit att regeln styr väl mot fossilfri 
fordonsflotta och att det finns förutsättningar att efterleva den nya regeln i praktiken. 
Flera uttryckte också att det är bra att reglerna är korta, tydliga och med skarpa krav. 
Synpunkterna har inarbetats i regeln där Göteborgs Stads Leasing och trafikkontoret har 
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bedömt att det har varit möjligt. Göteborgs Stads Leasing avser att ta fram 
populärversioner av regeln med aktuell fordonsinformation för användare samt fortsatt se 
över rutiner i arbetet med kategoriplan för Lätta fordon.  

Innebörd av ny regel - skarpare miljö- och trafiksäkerhetskrav                                                                                                         
Förslaget till ny regel har utgått ifrån definitionen för klimatbonusbilar i det nationella 
bonus-malus-systemet. Denna definition används även för miljöbilar i förordning om 
myndigheters miljö- och trafiksäkerhetskrav på bilar, bilaga 5, som antogs 2020. Syftet 
med bonus-malus-systemet är att öka andelen miljöanpassade fordon och bidra till att 
uppnå målet om en fossilfri fordonsflotta. Systemet innebär att miljöanpassade fordon 
med relativt låga utsläpp av koldioxid premieras med en bonus, medan fordon med 
relativt höga utsläpp av koldioxid belastas med högre skatt (malus). Genom att använda 
miljöbilsdefinitionen för lätta fordon uppdateras kraven per automatik när nya krav på 
klimatbonusbilar ställs.   

Göteborgs Stad antog 2019 Fossilfritt Sveriges initiativ transportutmaningen. Den innebär 
att både transporter som Göteborgs Stad utför själva och köper in ska vara fossilfria 
senast år 2030. Definitionen av fossilfri är enligt Fossilfritt Sverige att drivmedlet ger en 
utsläppsminskning på 70 procent jämfört med fossila alternativ. I transportutmaningen, 
som togs fram före beslut om ny miljöbilsdefinition som föreslås användas för lätta 
fordon i regel, ingår inte laddhybrider. För att följa miljödefinitionen och samtidigt uppnå 
transportutmaningens krav på fossilfrihet, ingår även laddhybrider i nytt förslag till regel, 
under förutsättning att de framförs på minst 70 procent förnybar el.  

För att säkerställa fossilfria fordon har förslag till ny regel skarpare krav på val av fordon 
såväl som drivmedelsanvändning och uppföljning. I första hand ska fordon som drivs 
enbart av el (batteri eller bränslecell/vätgas) eller gasfordon väljas. Krav ställs på fossilfri 
drivmedelsanvändning och drivmedelsuppföljning läggs tydligare på respektive nämnd 
och styrelse. Eventuella avsteg från regeln ska godkännas av bolagschef eller 
förvaltningsdirektör och skäl till avsteg ska dokumenteras. Dokumentation kring avsteg 
för miljökrav ska skickas till Göteborgs Stads Leasing AB. Andra större skillnader i nytt 
förslag till regel är krav på alkolås eller alkoskåp för alla lätta fordon och alkolåskrav för 
tunga fordon. Nytt i förslag till regel är också att obligatorisk återkommande miljö- och 
trafiksäkerhetsutbildning krävs för alla brukare av stadens lätta fordon. 

Effekter av EU-direktiv 
Göteborgs Stads Leasing tillsammans med trafikkontoret kommer att följa upp vilka 
effekter Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1161 om ändring av direktiv 
2009/33 om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon kan medföra för 
förslaget till ny regel.  

Styrande dokument som föreslås upphöra gälla 
Följande styrande dokument föreslås utgå när nytt förslag på regel antas: 

Göteborgs Stads plan för miljöfordonsarbete, fordonspooler och stöd till introduktion av 
elfordon. 2017-01-26, bilaga 6.  

Definition av lätta och tunga miljöfordon i Göteborgs Stad 2016-02-25, bilaga 7. 

Trafiksäkerhetskrav för Göteborgs Stad vid nyanskaffning av fordon och 
rekommendationer om utrustning, beteendestöd och upphandling 2012-09-06, bilaga 8. 
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Beskrivningar av dokument som föreslås utgå finns i trafikkontorets tjänsteutlåtande. 

Arbete med kategoristyrning 
Göteborgs Stad påbörjade genom inköps- och upphandlingsförvaltningen under 
hösten 2018 ett arbete med kategoristyrning. Tillvägagångsättet möjliggör ett mer 
affärsmässigt och proaktivt strategiskt inköpsarbete. Metoden använder ett 
faktabaserat arbetssätt där resurser och aktiviteter utgår från analys av   
inköpskategorier vilket möjliggör tydliga strategier och aktiv styrning för 
inköpsarbetet tvärs över organisatoriska enheter. Det gör inköpsarbetet till ett 
strategiskt verktyg för hela staden. Syftet är att genom samverkan dra nytta av 
stadens samlade resurser och sänka totalkostnaden vid köp av varor och tjänster 
genom god styrning och faktabaserade analyser. 

Under hösten 2018 föreslogs området ”fordon” och underkategorin ”lätta fordon 
under 3,5 ton” som en möjlig kategoripilot baserat på en rad utvärderingskriterier 
såsom omfattning, kritikalitet, komplexitet, genomförbarhet och potential. Under 
våren 2019 verkade inköpsområdet, kategorin, som en av stadens piloter. Arbetet 
har drivits av inköps- och upphandlingsförvaltningen tillsammans med Göteborgs 
Stads Leasing AB.  

Förutom att ta fram förslag på styrande dokument, ingick i uppdraget som avses i detta 
ärende, att fortsätta arbetet i enlighet med kategoriplan för lätta fordon - vilket redovisas i 
trafiknämndens och Göteborgs Stads Leasing AB:s handlingar. 

Sammanfattningsvis påbörjade Göteborgs Stads Leasing AB arbetet med kategoriplan för 
lätta fordon under våren 2019 genom en arbetsgrupp med deltagare från olika 
förvaltningar och bolag samt ett kategoriråd med chefer från desamma. Effektmålen var 
att sänka totalkostnaderna för stadens fordonsflotta, minska antalet fordon, ställa om 
flottan till fossilfri samt främja innovation inom området. Utifrån effektmålen har ett 
flertal strategier tagits fram såsom: standardisera produktutbudet, förändra attityder och 
beteenden och öka flexibiliteten i upphandlingar.  

Arbete med kategoriplanens strategier och aktiviteter fortgår. Fokus de närmaste åren är 
bland annat fortsatt samarbete med Göteborgs Stads Parkering AB och Göteborg Energi 
AB, för att underlätta tillgång till laddinfrastruktur för stadens verksamheters elfordon. 
Vidare är fokus på att driva omställning och effektivisering, verka för förändrade attityder 
och beteenden samt planera för målet främja innovation med strategin att medverka i 
innovationssatsningar.  Bilaga 9, Kategoriplan Lätta Fordon. 

Implementeringen av kategoriplan för lätta fordon pågår under 2019–2023.  

Stadsledningskontorets bedömning 
Trafiknämnden och Göteborgs Stads Leasing AB bedömer att fossilfria fordon säkerställs 
i förslag till ny regel genom skarpare krav på val av fordon, krav på 
drivmedelsanvändning och uppföljning. Genom att utgå från den definition av miljöbilar 
som regeringen beslutat om för statliga myndigheters fordon säkerställs att bilar med 
höga miljökrav köps in eller leasas och att kraven succesivt skärps när de statliga 
miljökraven höjs. Ansvaret för att följa upp drivmedelsanvändning ligger på respektive 
nämnd och styrelse. Regeln ligger också i linje med antaget miljö- och klimatprogram 
samt miljöledningssystem.  
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Trafiksäkerhetsarbete inom staden utgår från nollvisionen, att ingen ska omkomma eller 
skadas allvarligt i trafiken. Vägtransportsystemet består av vägen, människan och 
fordonen och trafiksäkerhetsarbetet omfattar all tre delar. Trafiknämnden och Göteborgs 
Stads Leasing AB bedömer att trafiksäkerhetskraven i den föreslagna regeln, med bland 
annat fortsatt krav på intelligent stöd för hastighetsanpassning (ISA) och nytt krav på 
alkolås eller alkoskåp är effektiva verktyg för ökad trafiksäkerhet. 

Trafiknämnden och Göteborgs Stads Leasing AB bedömer att Göteborgs Stads regel för 
miljö- och trafiksäkerhetskrav för lätta och tunga fordon bidrar till miljö- och 
trafiksäkerhetsarbetet i staden. Det är en stor fördel att de nya reglerna är kortfattade och 
avgränsade till stadens fordonsflotta för att minska risk för målkonflikter med andra 
styrande dokument. De bedömer också att områden som finns i utgående styrande 
dokument, men som inte behandlas i regeln, tas väl om hand inom staden genom andra 
styrande dokument, utarbetade arbetssätt eller pågående marknadsutveckling.  

Stadsledningskontoret instämmer i trafiknämndens och Göteborgs Stads Leasing AB:s 
bedömningar. Stadsledningskontoret bedömer att uppdraget att ta fram förslag till 
styrande dokument att ersätta befintliga styrdokument på miljöfordonsområdet samt 
revidera dokument för trafiksäkerhet är fullgjort. Kontoret bedömer även att uppdraget 
med arbetet i enlighet med kategoriplan för lätta fordon har fortsatt. 

 

 

 

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Redovisning av uppdrag om förslag på hur 
stadens nämnder och bolag kan underlätta en 
snabb omställning till fossilfria fordon och 
arbetsmaskiner i stadens egna verksamheter  

§ 8, 1217/19 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Göteborgs Stads Leasing AB och trafiknämnden får i uppdrag att, innan utgången av 

2020, ta fram förslag till styrande dokument att ersätta befintliga styrdokument på 

miljöfordonsområdet samt revidera dokument för trafiksäkerhet i enlighet med 

stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och att fortsätta arbetet i enlighet med 

kategoriplan för lätta fordon.  

2. Göteborgs Stads Leasing AB får i uppdrag att ta fram reglerande styrande dokument 

för beställningar av både lätta arbetsfordon och arbetsmaskiner i enlighet med 

stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.  

3. Göteborg Stads Leasing AB får i uppdrag att genomföra kategoristyrning i samverkan 

med stadens stora utförare för arbetsmaskiner och arbetsfordon med målet en fossilfri 

maskinpark samt se över möjligheterna till bättre samnyttjande mellan stadens 

verksamheter. En kategoriplan med tydliga mål ska tas fram under 2020.  

4. Göteborgs Stads Parkerings AB får i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder 

och bolagsstyrelser, samordna arbetet med laddinfrastruktur, ansvara för strategisk 

utveckling av laddinfrastruktur för stadens verksamheters fordon och fastställa en 

rekommenderad avskrivningstid för stadens verksamheters laddinfrastruktur.  

5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att vid kommande revidering av Göteborgs Stads 

Leasings AB:s ägardirektiv, Göteborgs Stads Parkering AB:s ägardirektiv och 

trafiknämndens reglemente analysera om dessa kan justeras så att de starkare stödjer 

målet om en fossilfri fordonsflotta.  

6. Alla stadens nämnder och bolagsstyrelser som har fordon får i uppdrag att utse en 

mobilitetsansvarig för sin verksamhet samt att tillse att den mobilitetsansvarige får 

adekvat utbildning via Göteborgs Stads Leasing AB.  

7. Kommunstyrelsens uppdrag 2019-05-22 § 375 till stadsledningskontoret att 

tillsammans med berörda nämnder och bolag utreda och återkomma med förslag på 

hur stadens nämnder och bolag kan underlätta en snabb omställning till fossilfria 

fordon och arbetsmaskiner i stadens egna verksamheter, förklaras fullgjort. Fortsatt 

återrapportering av ovanstående uppdrag sker inom det ordinarie 

uppföljningssystemet.  

Kommunfullmäktige 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-03-19 



 

 

Kommunfullmäktige 
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Tidigare behandling 
Bordlagt den 20 februari 2020, § 23. 

Handling 
2020 nr 14. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP), Naod Habtemichael (C), Johan Zandin (V) och Roshan Yigit (S) 

yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Vidare yrkar Johan Zandin (V) avslag på 

förslaget från SD i kommunstyrelsen. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till förslaget från SD i kommunstyrelsen. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att kommunstyrelsens förslag 

bifallits. 

Reservation 
Ledamöterna från SD reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. 

Protokollsutdrag skickas till 
Göteborg Stads Leasing AB 

Göteborgs Stads Parkerings AB 

Business Region Göteborg AB 

Got Event AB 

Göteborg Energi AB 

Göteborgs Spårvägar AB 

GS Trafikantservice 

GS Buss AB 

Liseberg AB 

Göteborgs Stadsteater AB 

Älvstranden Utveckling AB 

Bostads AB Poseidon 

Familjebostäder i Göteborg AB 

Göteborgs Stads Bostads AB 

Förvaltnings AB Göteborgslokaler 

Göteborgs Egnahems AB 

Framtiden Byggutveckling AB 

Göteborgs Hamn AB 

Higab AB 

Gryyab AB 

Renova AB  

Renova Miljö AB 

Grefab 

Störningsjouren i Göteborg AB 



 

 

Kommunfullmäktige 
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Göteborg & Co AB 

Samtliga stadsdelsnämnder  

Nämnden för intraservice 

Social resursnämnd 

Fastighetsnämnden 

Lokalnämnden 

Byggnadsnämnden 

Park- och naturnämnden 

Idrotts- och föreningsnämnden 

Kretslopp och vattennämnden 

Förskolenämnden 

Grundskolenämnden 

Utbildningsnämnden 

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning 

Kulturnämnden 

Miljö- och klimatnämnden 

Inköp- och upphandlingsnämnden 

Trafiknämnden 

 

Dag för justering 

2020-04-01 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Lina Isaksson 

 

 

Ordförande 

Pär Gustafsson 

 

 

Justerande 

Håkan Eriksson 
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-06-17 

Svar på uppdrag från kommunfullmäktige att 
ta fram förslag till styrande dokument att 
ersätta befintliga styrdokument på 
miljöfordons-området samt revidera 
dokument för trafiksäkerhet och att fortsätta 
arbetet i enlighet med kategoriplan för lätta 
fordon 

§ 296, 3718/20 

Beslut 
1. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att förklara uppdraget att ta fram 

förslag till styrande dokument att ersätta befintliga styrdokument på 

miljöfordonsområdet samt revidera dokument för trafiksäkerhet och att fortsätta 

arbetet i enlighet med kategoriplan för lätta fordon (KF 2020-03-19), för fullgjort.  

2. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att anta Göteborgs Stads regel för 

miljö- och trafiksäkerhetskrav för lätta och tunga fordon enligt bilaga 2 i 

trafikkontorets tjänsteutlåtande.  

3. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att följande styrande dokument 

upphör gälla:  

o Göteborgs Stads plan för miljöfordonsarbete, fordonspooler och stöd för 

introduktion av elfordon. KF 2017-01-26. 

o Trafiksäkerhetskrav för Göteborgs Stad vid nyanskaffning av fordon och 

rekommendationer om utrustning, beteendestöd och upphandling 2012-

09-06.  

o Definition av lätta och tunga miljöfordon i Göteborgs Stad 2016-02-25.   

Handling 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2021-05-24 

Yrkanden 
Ordförande Toni Orsulic (M) yrkar bifall på trafikkontorets förslag.  

Propositionsordning  

Ordförande Toni Orsulic (M) finner att det bara finns ett förslag till beslut gällande bifall 

till trafikkontorets förslag. Han finner att trafiknämnden beslutar enligt förslaget. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

Trafiknämnden 

 
  



Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-06-17 

 

Trafiknämnden 

 
  

Göteborgs Stad Trafiknämnden, protokollsutdrag 2 (2) 

Dag för justering 

2021-06-28 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Sara Olsson 

 

 

Ordförande 

Toni Orsulic (M) 

 

Justerande 

Karin Pleijel (MP) 
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Svar på uppdrag från kommunfullmäktige att ta 
fram förslag till styrande dokument att ersätta 
befintliga styrdokument på miljöfordonområdet 
samt revidera dokument för trafiksäkerhet och att 
fortsätta arbetet i enlighet med kategoriplan för lätta 
fordon.  

 

Förslag till beslut 
 

1. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att förklara uppdraget att ta fram förslag till 

styrande dokument att ersätta befintliga styrdokument på miljöfordonsområdet samt revidera 

dokument för trafiksäkerhet och att fortsätta arbetet i enlighet med kategoriplan för lätta 

fordon (KF 2020-03-19), för fullgjort.  

2. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att anta Göteborgs Stads regel för miljö- och 

trafiksäkerhetskrav för lätta och tunga fordon enligt bilaga 2 i trafikkontorets 

tjänsteutlåtande.  

 

3. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att följande styrande dokument upphör gälla:  

• Göteborgs Stads plan för miljöfordonsarbete, fordonspooler och stöd för 

introduktion av elfordon. KF 2017-01-26. 

• Trafiksäkerhetskrav för Göteborgs Stad vid nyanskaffning av fordon och 

rekommendationer om utrustning, beteendestöd och upphandling 2012-09-06.  

• Definition av lätta och tunga miljöfordon i Göteborgs Stad 2016-02-25.  

 

 

  

Trafikkontoret  

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-05-24 

Diarienummer 3718/20 

 

Handläggare 

Antonia Fransson/Trafikkontoret/GBGStad 

Telefon: 031 – 368 25 56 

E-post: antonia.fransson@trafikkontoret.goteborg.se  
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Sammanfattning 
I kommunfullmäktige 2020-03-19 §8, fick Göteborgs Stads Leasing och trafiknämnden i uppdrag att, 

innan utgången av 2020, ta fram förslag till styrande dokument att ersätta befintliga styrdokument på 

miljöfordonsområdet samt revidera dokument för trafiksäkerhet i enlighet med stadslednings-

kontorets tjänsteutlåtande och att fortsätta arbetet i enlighet med kategoriplan för lätta fordon. 

Uppdraget var ett av sex uppdrag kring hur stadens nämnder och bolag kan underlätta en snabb 

omställning till fossilfria fordon och arbetsmaskiner i stadens egna verksamheter. 

Förslag på nytt styrande dokument har tagits fram, Göteborgs Stads regler för miljö- och 

trafiksäkerhetskrav för lätta och tunga fordon. Detta ersätter både befintliga dokument på 

miljöfordonsområden och dokument för trafiksäkerhetskrav för fordon. Förslaget till regel har utgått 

ifrån förordning om myndigheters miljö- och trafiksäkerhetskrav på bilar och innehåller också 

miljöbilsdefinition, som syftar till att bidra till fossilfri fordonsflotta, vilken används för stadens lätta 

fordon. För att säkerställa fossilfria fordon ställs i förslag till ny regel förutom skarpare krav på val 

av fordon även krav på drivmedelsanvändning och uppföljning. Avsteg från krav ska motiveras och 

godkännas av bolagschef eller förvaltningsdirektör och avsteg från miljöbilskravet ska även skickas 

till Göteborgs Stads Leasing. I förslag till ny regel finns också krav på bland annat alkolås eller 

alkoskåp i stadens lätta och tunga fordon samt obligatorisk miljö- och trafiksäkerhetsutbildning för 

brukare av stadens lätta fordon. 

I styrande dokument som föreslås upphöra gälla ingår fler områden än stadens interna fordonsflotta. 

Staden hanterar dessa genom andra styrande dokument och genom utarbetade arbetssätt och 

förändrad marknad. Göteborgs Stads Leasing fortsätter arbetet med kategoriplan för lätta fordon 

enligt plan med aktiviteter, strategier och implementering.  

 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Ökade miljö- och trafiksäkerhetskrav enligt förslag till ny regel kan medföra merkostnader för 

enskilda förvaltningar och bolag. Förvaltningar och bolag som i dagsläget har många fordon som 

behöver ersättas, följas upp samt utrustas med alkolås eller alkoskåp påverkas mest.  

Fördjupade ekonomiska konsekvenser redovisas i Konsekvensbeskrivning fossilfritt Göteborg 2023 

som Göteborgs Stads Leasing i samarbete med trafikkontoret tog fram under hösten 2019, bilaga 6. 

Konsekvensbeskrivningen ingick i beslutsunderlag som föregick detta uppdrag, som del av 

stadsledningskontorets svar på uppdrag utifrån kommunfullmäktiges beslut om fossilfri fordonsflotta 

inom staden 2023.  Sedan 2019 har förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters 

bilar med ny miljöbilsdefinition beslutats där i dagsläget även laddhybrider ingår. Laddhybrider 

kostar ofta mindre än rena elbilar vid inköp/leasing.  

Sedan beskrivningen togs fram har även ytterligare laddplatser inom staden tillkommit och 

Göteborgs Stads Parkering fått i uppdrag att ta fram strategier för laddinfrastruktur för stadens egna 

fordon. Tillgången på biogas i Göteborg är fortsatt god med 14 tankstationer i Göteborg (mars 2021). 

Utbudet av gasfordon varierar mellan olika segment och det finns inte alltid alternativ för alla 

fordonsklasser. Gasdrift utgör ett komplement inte minst för tunga fordon och där eldrift fortfarande 

är ett begränsat alternativ ur praktiskt eller kostnadsmässigt perspektiv. 

Ett fordons ekonomi påverkas av flera olika faktorer. Göteborgs Stads Leasing beräknar total cost of 

ownership (TCO, den totala kostnaden för fordonet såsom inköpspris/leasingkostnad, restvärde, 

bränslekostnader, fordonsskatt, service) vid inköp och leasing.  
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Krav på alkolås eller alkoskåp är nytt enligt förslag till ny regel och kostnad för installation av detta 

tillkommer. Aktuell kostnad (februari 2021) för alkolås per fordon redovisas i tabell nedan. 

Installations-kostnaden per alkoskåp är betydligt högre men kostnaden fördelas på antal fordon som 

är knutna till skåpet. Det finns upphandlade leverantörer som kan tillhandahålla alkoskåp vid 

förfrågan.   

 

 

 

Göteborgs Stads lätta och tunga fordon ska även fortsatt vara utrustade med ISA (intelligent stöd för 

hastighetsanpassning). Det externa system som köps in i dagsläget kommer på sikt att avvecklas då 

ISA kommer ingå i standardutrustningen för alla nya fordonsmodeller från 2022 och för alla nya 

fordon från 2024 enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2018/0145.   

 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Göteborgs Stad har tagit beslut om att stadens fordon ska vara fossilfria. Förslag till ny regel bedöms 

leda till fossilfri fordonsflotta inom staden samt leda till att miljö- och klimatpåverkan från stadens 

lätta och tunga fordon minskar. Inrikes transporter står för nästan en tredjedel av Sveriges totala 

utsläpp av växthusgaser.  

I Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030 är ett av målen att minska klimatpåverkan 

från transporter i staden med 90 % till 2030. Göteborgs Stad har stor rådighet över utsläppen från 

Göteborgs Stads fordonsflotta och det är en minskning av åtgärd i målets riktning som Göteborgs 

Stad har stor rådighet över. Att som stad gå före i omställningen mot en fossilfri fordonsflotta är 

viktigt ur ett kommunikativt perspektiv.  Genom att välja miljöbilar bidrar Göteborg Stad även till att 

öka antalet miljöbilar på privatmarknaden, då stadens fordon säljs vidare efter avtalens slut. För att 

fordonen ska räknas som fossilfria behöver de drivas med fossilfria bränslen. Därför är det viktigt att 

de drivmedel som staden upphandlar har så låg miljö- och klimatpåverkan som möjligt ur ett 

livscykelperspektiv.  

Elfordon är förstahandsval tillsammans med gasfordon i förslag till ny regel. En övergång till 

eldrivna fordon bidrar till en bättre luftkvalitet i staden, särskilt i tätbebyggda områden, genom att 

det inte bildas luftföroreningar eller partiklar vid förbränning. Elfordon ger även en lägre 

bullerpåverkan, särskilt vid låga hastigheter. Göteborg Stad har idag avtal om miljömärkt/grön el och 

genom att ställa krav på att fordonen drivs av förnybar el blir driften fossilfri och med mycket låg 

miljöpåverkan. Tillverkning av batterier utgör en betydande del av elfordons miljöpåverkan, och en 

minimering av denna påverkan ska därför eftersträvas. Utvecklingen går snabbt framåt och 

Göteborgs Stads Leasing avser att ställa allt högre miljökrav och sociala krav utifrån förutsättningar 

vid upphandling.  

Den biogas som saluförs i Sverige tillverkas till 100 % av förnybara drivmedel, och innebär en 

reduktion av CO2 på 86 % jämfört med bensin (Drivmedelsfakta 2020, Gröna Bilister), vilket är 

jämförbart med den klimatnytta som erhålls med HVO-drift i dieselmotorer. Emissionsmässigt 

uppfyller gasfordon EURO VI på samma sätt som de senaste aktuella kraven för bensin- och 

dieseldrivna fordon. Det finns betydande outnyttjad potential för biogas från organiskt avfall och 

därmed också ett tydligt värde i att fortsatt stimulera marknaden via användning av biogas som 

drivmedel. Biogasproduktion bidrar även positivt till kretsloppet kring organiskt avfall, då detta tas 

Alkolås (månadskostnad/avtalstid 36 månader 48 månader 60 månader 

 400 kr 340 kr 275 kr 
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om hand på ett sätt som minimerar läckage av till exempel övergödande ämnen, samt då näringen 

återförs med restprodukterna från rötningen i form av biogödsel. 

 

HVO (hydrotreated vegetable oil) är en förnybar diesel. Miljönyttan med HVO varierar stort 

beroende på ursprung och råvarutyp. Hållbart producerad HVO100 räknas i förslag till ny regel som 

ett fossilfritt alternativ HVO100 är dock redan en bristvara (en brist som förutspås öka enligt bland 

annat en omvärldsbevakning från Energimyndigheten 2018) och behöver därför framför allt 

användas i sektorer som inte kan gå över till el i en nära framtid som till exempel flyg och sjöfart.  

 

Bedömning ur social dimension 
Göteborgs Stad har sammanlagt över 2 000 lätta och tunga fordon. Stadens fordon framförs dagligen 

över hela staden och påverkar därför trafiken och stadsmiljön på flera olika sätt och över ett stort 

geografiskt område. Tydliga trafiksäkerhetskrav på stadens fordon är därför till nytta för de som 

vistas, transporterar sig och har sin arbetsplats i trafikmiljön i staden. Alkolås och intelligent stöd för 

hastighetsanpassning (ISA) bidrar till att nå nollvisionen och minska risken att människor skadas 

eller omkommer i trafiken.  

Alkolås är ett effektivt verktyg, ur både ett trafiksäkerhets- och arbetsmiljöperspektiv. Genom att 

införa alkolås/ alkoskåp på samtliga stadens fordon minskar risken att fordon framförs av onyktra 

förare. Göteborgs Stad är en stor arbetsgivare med cirka 55 000 anställda och med ett stort antal som 

brukar stadens fordon. Alkolås kan bidra till att upptäcka alkoholmissbruk och Göteborgs Stad som 

arbetsgivare kan då vidta åtgärder för att stötta den anställde.  

Barn är särskilt utsatta i trafiken då de är ofta impulsiva och är inte mogna att bedöma risker. Mindre 

barn kan också vara svårare att upptäcka i en trafiksituation. För barns hälsa och möjlighet att 

utveckla sin självständighet i vardagen behöver de kunna gå och cykla till skola och fritidsaktiviteter. 

I de trafikmiljöer där barn vistas och rör sig behöver fordonshastigheten vara låg för att undvika 

förödande konsekvenserna av en olycka. ISA och alkolås i stadens egna bilar bidrar till säkrare 

trafikmiljöer för barn. 

Trafikens utsläpp av föroreningar skadar också människors hälsa och barn är särskilt känsliga för 

luftföroreningar. Trafik och trafikinfrastruktur är de största orsakerna till förekomsten av buller. En 

övergång till en fossilfri fordonsflotta med fler elfordon bedöms minska trafikbuller och lokala 

luftföroreningar från Göteborgs Stads fordon. Buller kan ge allvarliga hälsoeffekter och kan i 

längden leda till ökad trötthet, nedsatt koncentration och sämre prestationsförmåga. Att minska 

fossila utsläpp från trafiken och minska den globala uppvärmningen är särskilt viktigt för barn och 

framtida generationer.   
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Förhållande till styrande dokument 
Reglerna förhåller sig till ett flertal styrande dokument: 

• Göteborgs Stads riktlinje för resor och möten i tjänsten. 

I riktlinjen finns angiven prioritering för bedömning av färdmedel vid behov av resa i 

tjänsten. 

• Göteborg 2035 – Trafikstrategi för en nära storstad.  

Under rubrik Vision för en nära storstad står bland annat att i en nära storstad är 

förbrukningen av energi och fossila bränslen låg.  

• Göteborgs Stads riktlinjer för inköp och upphandling.  

Under punkt 5 står bland annat att staden genom att ställa krav vid sina inköp ska bidra till 

en bättre miljö och ett hållbart samhälle samt att tjänster och produkter som innebär en så 

liten klimat- och miljöpåverkan som möjligt med bibehållen funktion ska väljas. 

• Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader.  

Under rubrik Förutsättningar och tillämpning står att dessa krav syftar till att åstadkomma 

miljönytta på ett kostnadseffektivt sätt vid genomförandet av entreprenader. 

• Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030 

Miljömål Klimatet har minskad klimatpåverkan från transporter som delmål 3. Målet anger 

att utsläppen av växthusgaser från transporter i Göteborg ska vara minst 90 % lägre 2030 

jämfört med 2010, samt att 100 % av stadens egna fordon ska vara fossilfria senast 2023. 

Programmet har tagit fram strategierna vi agerar som föregångare och vi driver på 

utvecklingen av hållbara resor och transporter. 

• Regelverk Arbete på gata 

Kommande regelverk (beräknas färdigställas under 2021) kommer att reglera krav på 

personbil eller lätt lastbil som används som väghållningsfordon.  

Bilagor 
 
1. Protokollsutdrag KF 2020-03-19 §8 

2. Förslag på nytt styrande dokument: Göteborgs Stads regel för miljö- och 

trafiksäkerhetskrav för lätta och tunga fordon  

3. Förordning om klimatbonusbilar. SFS 2017:1334 

4.  Förordning om myndigheters miljö- och trafiksäkerhetskrav för bilar. SFS 2020:486  

5. Kategoriplan lätta fordon  

6. Konsekvensbeskrivning Fossilfritt Göteborg 2023 

7. Utgående dokument: Göteborgs Stads plan för miljöfordonsarbete, fordonspooler och 

stöd till introduktion av elfordon. 2017-01-26  

8. Utgående dokument: Definition av lätta och tunga miljöfordon i Göteborgs Stad. 

2016-02-25.  

9. Utgående dokument: Trafiksäkerhetskrav för Göteborgs Stad vid nyanskaffning av 

fordon och rekommendationer om utrustning, beteendestöd och upphandling. 2012-

09-06.  
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Ärendet  
Göteborgs Stads Leasing och trafikkontoret har tagit fram ett förslag på nytt styrande dokument, 

Göteborgs Stads regel för miljö- och trafiksäkerhetskrav för lätta och tunga fordon, som föreslås 

ersätta tre nuvarande styrande dokument samt redovisar hur Göteborgs Stads Leasing fortsätter 

arbetet med kategoriplan för lätta fordon enligt plan.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-28 §18, att Göteborgs Stads fordonsflotta ska vara fossilfri 

senast 2023. Kommunstyrelsen fick i maj 2019 i uppdrag att underlätta en snabb omställning till 

fossilfria fordon och arbetsmaskiner i stadens egna verksamheter vilket redovisades i 

kommunfullmäktige 2020-03-19. Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-19 §8 om sex nya uppdrag 

till olika förvaltningar och bolag, protokollsutdrag i bilaga 1.  

Ett av uppdragen var: Göteborgs Stads Leasing AB och trafiknämnden får i uppdrag att, innan 

utgången av 2020, ta fram förslag till styrande dokument att ersätta befintliga styrdokument på 

miljöfordonsområdet samt revidera dokument för trafiksäkerhet i enlighet med stadslednings-

kontorets tjänsteutlåtande och att fortsätta arbetet i enlighet med kategoriplan för lätta fordon.  

Nytt styrande dokument   

Göteborgs Stads Leasing och trafikkontoret har tagit fram förslag på ett nytt styrande dokument, 

Göteborgs Stads regel för miljö- och trafiksäkerhetskrav för lätta och tunga fordon. Regeln föreslås 

ersätta befintliga styrande dokument på miljöfordonsområdet såväl som dokument kring 

trafiksäkerhetskrav. Anledningen till samlad regel för miljö- och trafiksäkerhetskrav för både lätta 

och tunga fordon är för att minska risken för motstridiga dokument och att miljö- och 

trafiksäkerhetskrav ställs mot varandra.  

Då uppdraget gavs till både Göteborgs Stads Leasing och trafikkontoret går likalydande förslag till 

beslut vidare till Göteborgs Stads Leasings styrelse och trafiknämnden.   

Förvaltningar och bolag med olika förutsättningar har getts möjlighet att lämna synpunkter under 

arbetet med förslaget till de nya krav som sammanställt i regeln. Generellt har bedömningen varit att 

regeln styr väl mot fossilfri fordonsflotta och att det finns förutsättningar att efterleva den nya regeln 

i praktiken. Flera uttryckte också att det är bra att reglerna är korta, tydliga och med skarpa krav. 

Flertalet bedömer att de genom att effektivisera och se över sin fordonsflotta kan klara omställningen 

ekonomiskt.  

Ekonomiska aspekter som togs upp gällde främst krav på alkolås eller alkoskåp och ökad kostnad vid 

val av elfordon samt osäkerhet kring laddning. Synpunkterna har inarbetats i regeln där Göteborgs 

Stads Leasing och trafikkontoret har bedömt att det har varit möjligt. Göteborgs Stads Leasing har 

också fått förslag på hur de kan hantera och hjälpa förvaltning och bolag samt styra upphandling för 

exempelvis mindre miljöpåverkan. Göteborgs Stads Leasing avser att ta fram populärversioner av 

regeln med aktuell fordonsinformation för användare samt fortsatt se över rutiner i arbetet med 

kategoriplan för Lätta fordon.  

Trafikkontoret sammanställer i maj 2021 ett remissvar till regeringen angående genomförande av 

ändringar i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1161 om ändring av direktiv 2009/33 

om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon, där även Göteborgs Stads Leasing har 

lämnat synpunkter. Göteborgs Stads Leasing tillsammans med Trafikkontoret kommer att följa upp 

vilka effekter direktivet kan medföra för förslaget till ny regel.  
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Skarpare miljö- och trafiksäkerhetskrav i ny regel                                                                                                         

Förslaget till ny regel har utgått ifrån definitionen för klimatbonusbilar i det nationella bonus-malus-

systemet, bilaga 3. Denna definition används även för miljöbilar i förordning om myndigheters 

miljö- och trafiksäkerhetskrav på bilar, bilaga 4, som antogs 2020. Syftet med bonus-malus-systemet 

är att öka andelen miljöanpassade fordon och bidra till att uppnå målet om en fossilfri fordonsflotta. 

Systemet innebär att miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid premieras med en 

bonus, medan fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid belastas med högre skatt (malus). 

Genom att använda miljöbilsdefinitionen för lätta fordon uppdateras kraven per automatik när nya 

krav på klimatbonusbilar ställs.   

Göteborgs Stad antog 2019 Fossilfritt Sveriges initiativ transportutmaningen. Den innebär att både 

transporter som Göteborgs Stad utför själva och köper in ska vara fossilfria senast år 2030. 

Definitionen av fossilfri är enligt Fossilfritt Sverige att drivmedlet ger en utsläppsminskning på 70 % 

jämfört med fossila alternativ. I transportutmaningen, som togs fram före beslut om ny 

miljöbilsdefinition som föreslås användas för lätta fordon i regel, ingår inte laddhybrider. För att 

följa miljödefinitionen och samtidigt uppnå transportutmaningens krav på fossilfrihet, ingår även 

laddhybrider i nytt förslag till regel, under förutsättning att de framförs på minst 70 % förnybar el.  

För att säkerställa fossilfria fordon har förslag till ny regel skarpare krav på val av fordon såväl som 

drivmedelsanvändning och uppföljning. I första hand ska fordon som drivs enbart av el (batteri eller 

bränslecell/vätgas) eller gasfordon väljas. Krav ställs på fossilfri drivmedelsanvändning och 

drivmedelsuppföljning läggs tydligare på respektive förvaltning och bolag. Eventuella avsteg från 

regeln ska godkännas av bolagschef eller förvaltningsdirektör och skäl till avsteg ska dokumenteras. 

Dokumentation kring avsteg för miljökrav ska skickas till Göteborgs Stads Leasing. Andra större 

skillnader i nytt förslag till regel är krav på alkolås eller alkoskåp för alla lätta fordon och 

alkolåskrav för tunga fordon. Nytt i förslag till regel är också att obligatorisk återkommande miljö- 

och trafiksäkerhetsutbildning krävs för alla brukare av stadens lätta fordon. 

 

Styrande dokument som föreslås upphöra gälla 

Följande styrande dokument föreslås utgå när nytt förslag på regel antas: 

• Göteborgs Stads plan för miljöfordonsarbete, fordonspooler och stöd till introduktion av 

elfordon. 2017-01-26, bilaga 7.  

• Definition av lätta och tunga miljöfordon i Göteborgs Stad 2016-02-25, bilaga 8.  

• Trafiksäkerhetskrav för Göteborgs Stad vid nyanskaffning av fordon och rekommendationer 

om utrustning, beteendestöd och upphandling 2012-09-06, bilaga 9.  

 

Göteborgs Stads plan för miljöfordonsarbete, fordonspooler och stöd till introduktion av 

elfordon 

I planen som föreslås upphöra gälla ingår fler områden än stadens interna fordonsflotta. Dessa 

områden hanteras inom staden både genom andra styrande dokument och genom utarbetade 

arbetssätt eller förändrad marknad sedan ovan nämnd plan beslutades. Nedan beskrivs hur staden 

arbetar med beskrivna områden gällande mål, fordonspooler och stöd till introduktion av elfordon. 

Gällande mål som upphör gälla                                                                                                                                                           

I plan för miljöfordonsarbete, bilaga 7, som föreslås upphöra gälla, beskrivs ett antal mål för 

miljöfordon, krav på fordon och drivmedel. Dessa mål gällde till 2020 och ersätts i flera fall av krav i 

förslag till ny regel. 
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Mål 1.1 avsåg andelen miljöfordon och angav att 100 % av personbilarna och 85 % av de lätta 

lastbilarna ska vara miljöfordon senast 2020.  

Sedan planen för miljöfordonsarbete togs fram har staden antagit Transportutmaningen (2019) med 

ändring från definition miljöfordon till definition fossilfria fordon. Med denna ändring blev det en 

kraftig minskning av antalet fordon som uppfyllde kravet för fossilfria fordon då hybrider, som 

utgjorde en stor del av stadens fordonsflotta, inte är ett fossilfritt fordon enligt transportutmaningens 

definition. I april 2021 är 59 % av stadens fordonsflotta (personbilar och lätta lastbilar) fossilfria. Till 

följd av den förändrade definitionen har uppföljning ej kunnat ske på ett för målet relevant vis.   

Mål 1.2 avsåg antal elbilar som skulle öka med 50 fordon per år och minst 400 personbilar eller lätta 

lastbilar år 2020. Utbytestakten har gått något långsammare än målsättningen och i mars 2021 finns 

302 elbilar inom Göteborgs Stad.  

Mål 1.3 avsåg antal gasfordon där minst hälften av stadens fordon skulle vara gasdrivna år 2020. I 

april 2021 består stadens fordonsflotta till 37 % av gasfordon. 

Mål 1.4 avsåg fordonens energiförbrukning, vilken skulle vara 25 % lägre 2020 jämfört med 2015. 

Energiförbrukningen har ej följts upp i detalj, men har kontinuerligt minskat i och med fler el- och 

hybridfordon. Målet är sannolikt uppnått, men kan ej styrkas utan en ganska tidskrävande genom-

gång av aktuell och historisk fordonsdata. 

Mål 1.5 avsåg användning av fossila drivmedel som tankas vid pump som skulle ha minskat med 90 

% år 2020 jämfört med 2010 års nivå. Andelen fossilt drivmedel vid pump låg drygt 50% lägre för 

2019 jämfört med referensåret 2010. Det är långt ifrån målet på 90%, och utvecklingen har dessutom 

varit negativ sedan 2016 (då låg minskningen jämfört med 2019 på drygt 64%). Detta beror bland 

annat på att dieselfordon ersatt gasdrivna fordon i större segment (generellt i brist på alternativ), och 

att tankningsgraden av HVO varit mycket låg. Även bensinförbrukningen har ökat i och med att 

"mildhybrider" ersatt en del gas- och etanoldrivna fordon i de mindre segmenten. Arbetet med 

fossilfritt 2023 visar att trenden håller på att vända ganska kraftigt i en positiv riktning. 

Mål 1.6 avsåg inköpt drivmedel till depå som skulle ha minskat med 50 % 2020 jämfört med 2010 

års nivås. Detta utgör numera en mycket liten del av de totala inköpta drivmedelsvolymer som 

används till personbilar och lätta lastbilar, och utgörs i huvudsak av diesel som används till 

arbetsmaskiner och motorredskap. Då volymerna är små är målet inte längre relevant och 

uppföljning görs ej.   

Göteborgs Stads Leasing har sedan planen beslutades påbörjat ett arbete med kategoristyrning och 

kategoriplan för lätta fordon som ersätter flertalet mål. Antal rena elbilar finns som mål i 

kategoriplan för lätta fordon och följs även upp i elektrifieringsplan som Business Region Göteborg 

sammanställer. I förslaget Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030 finns nyckeltalet 

”Andel av Göteborgs Stads fordon som är fossilfria”.  

 

Gällande fordonspooler                                                                                                                            

Göteborgs Stad arbetar på olika sätt med fordonspooler även utan att det står i plan för 

miljöfordonsarbete, bilaga 7, som föreslås upphöra gälla. Mobilitet- och parkeringsutredningar 

genomförs exempelvis i alla detaljplaner och fastighetsägare kan genom åtagande om bilpool och 

andra mobilitetsåtgärder sänka parkeringstalet för bil. Vid större ny- eller tillbyggnation i ett område 

används också gröna transportplaner som ett verktyg för att i tidigt skede säkerställa god 

tillgänglighet. Trafikkontoret leder arbetet och metoden bygger på samverkan mellan relevanta 

aktörer i syfte att skapa en gemensam överenskommelse avseende bland annat mål och åtgärder för 

infrastruktur, trafikering och parkering. Ett resultat av överenskommelser i grön transportplan är 
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exempelvis att Göteborgs Stads Parkering tillsammans med fastighetsägare ska säkerställa öppen 

bilpool i Masthuggskajen under tio år.  

Göteborgs Stads Leasing ansvarar för interna fordonspooler inom staden och har i två avtalsperioder 

upphandlat ramavtal för kommersiell bilpool som ett komplement till egna fordon för stadens 

verksamheter. En fördel med att staden handlar upp kommersiella bilpooler är att bilarna även kan 

användas av allmänhet och därför kan driva på bilpoolsutvecklingen. Behovet varierar mycket 

mellan olika verksamheter och den totala omfattningen av resorna är liten jämfört med de som sker 

med stadens interna fordon och fordonspooler. Intresset för fordonspooler ökar och behovet från 

stadens sida för att driva på utvecklingen bedöms vara lägre framöver. Vissa av stadens fordon kör 

dock korta sträckor under begränsad tid på dygnet och där kan nyttjande av kommersiell fordonspool 

bidra till en effektivare och mer ekonomisk lösning.  

Göteborgs Stads Parkering prioriterar bilpoolsaktörer vid tilldelning av parkeringsplats på 

kvartersmark. Att verka för fler fordonspooler ligger i linje med andra beslutade dokument. I 

kommunfullmäktigebeslut 2016-02-25, Bilaga 1 - Riktlinjer för parkeringsverksamhet, står följande 

på sidan 27: Fordon som är prioriterade, t, ex bilpool, ska ges förtur och erbjudas de mest attraktiva 

platserna i parkeringsanläggningar. Enligt nuvarande lagstiftning finns ingen möjlighet att reservera 

parkeringsplatser för fordonspooler på gatumark. Under våren 2021 är Motorfordonspooler – på väg 

mot ökad delning av motorfordon1 på remiss till bland annat Göteborgs Stad.    

Gällande stöd till introduktion av elfordon 

Göteborgs Stad arbetar på olika sätt med stöd till introduktion av elfordon, även utan att det står i 

plan för miljöfordonsarbete, bilaga 7, som föreslås upphöra gälla. Elfordon utgör fortfarande en 

mindre del av Göteborgs fordonsflotta men utbudet har ökat kraftigt samtidigt som det nu finns 

inarbetade arbetssätt och affärsmodeller kring laddinfrastruktur. Inom staden arbetar bland annat 

Göteborg Energi och Göteborgs Stads Parkering med både investeringar och strategier kring 

laddning. Trafikkontoret ansvarar för att koordinera Göteborgs Stad i ElectriCity Göteborg, ett 

samarbete mellan industri, forskning och samhälle som utvecklar och testar nya lösningar för 

hållbara transporter. Från att tidigare fungerat som testarena för elbussar har fokus flyttats till bland 

annat tunga elfordon.  

Inom staden upphandlas tunga fordon och transporter av varierande typer av uppgifter, avfalls-, 

distributions-, arbets- och bygglogistikfordon. Arbete med laddinfrastrukturen för tunga fordon 

behöver utvecklas för att dessa fordon skall kunna bli elektriska och flera förvaltningar och bolag 

behöver samarbeta kring detta såsom fastighetskontoret, trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret och 

Göteborg Energi. Business Region Göteborg har uppdrag att samordna stadens arbete med 

elektrifiering samt ta fram elektrifieringsplan. I arbetet ingår att samordna aktiviteter och strategier 

bland annat kring stadens tunga fordon. Göteborgs Stads Parkering har samtidigt uppdrag att ta fram 

strategier för laddinfrastruktur för stadens fordonsflotta, se mer under rubrik Göteborgs Stads 

Parkering - samordnar arbete och strategier för laddinfrastruktur. Gällande kollektivtrafik, som också 

tas upp i planen, ligger Västtrafik i dagsläget i framkant i landet med elbussupphandlingar. 

Inom Parkering Göteborg har Göteborg Energi, Göteborgs Stads Parkering och trafikkontoret 

samarbetat på flera olika sätt för att erbjuda laddmöjligheter i till olika kundgrupper. I december 

2020 fanns sammanlagt runt 1 000 laddplatser som ett resultat av både Göteborg Energis och 

Göteborgs Stads Parkerings investeringar. Under vintern-våren 2020/2021 sätter Göteborg Energi 

ihop med Parkering Göteborg upp ytterligare 500 nya publika laddplatser. Även kommersiella 

 
1 SOU 2020:22 Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning av motorfordon. SOU 2020:22 

http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2020/04/SOU-2020_22_webb.pdf
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aktörer arbetar löpande med laddinfrastruktur i Göteborg. I dagsläget finns god tillgång till publika 

laddplatser, både snabb- och normalladdare, för lätta fordon i Göteborg i förhållande till antal 

elfordon. I Göteborg fanns i februari 2021 drygt 1 130 publika registrerade laddplatser fördelade på 

140 laddstationer (källa: ELIS-Elbilen i Sverige/Power Circle). Samtidigt har räckvidden ökat de 

senaste åren och allt fler fordon kan köra långa sträckor på el vilket gör att publika laddare även kan 

användas istället för, eller som komplement till, nattladdning. 

 

Fortsatt arbete kring fossilfri fordonsflotta 2023 

Göteborgs Stads Parkering - samordnar arbete och strategier för laddinfrastruktur 

Med fler elfordon inom Göteborgs Stads fordonsflotta ställs krav på att laddning kan göras på tids- 

och kostnadseffektivt sätt. Göteborgs Stads Parkerings arbetar strategiskt med frågan genom att 

samordna arbetet med, och ansvara för strategisk utveckling av, laddinfrastruktur.  I förslag till ny 

regel föreslås fordon som drivs enbart på el vara ett av förstahandsvalen. Med elfordons allt längre 

räckvidd och med fler laddplatser inom staden finns redan idag förutsättningar att ladda på stadens 

laddplatser med lite högre effekt/snabbare laddning istället för att låta fordonet ladda över natten.   

 

Göteborgs Stads Leasing – erbjuder stöd i omställningen 

Göteborgs Stads Leasing är drivande i omställningen till en fossilfri fordonsflotta inom staden och 

erbjuder stadens verksamheter stöd under övergången till Fossilfritt 2023. Göteborgs Stads Leasing 

tar fram prisuppgifter utifrån fordonets totala kostnad över avtalstiden och hjälper stadens 

verksamheter att göra hållbara val. Totalkostnad är viktig att illustrera för att kunna jämföra 

alternativ på ett korrekt sätt, då exempelvis väsentligt lägre driftskostnad kan väga upp högre 

hyreskostnad för elfordon. Göteborgs Stads Leasing samordnar även ett mobilitetsnätverk med 

mobilitets/(fordons)samordnare från alla stadens verksamheter för att utbyta kunskap om 

fordonshantering och effektivisering av fordonsflottan samt diskutera transport- och mobilitetsbehov. 

Förarutbildning kring miljö- och trafiksäkerhet erbjuds i dagsläget till samtliga brukare av Göteborgs 

Stads fordon. Förarutbildningen (med erfaren trafikinstruktör) är kostnadsfri för verksamheterna och 

bidrar till ökad medvetenhet om skadekostnader såväl som trafiksäkerhet samtidigt som 

administration kring skadehantering effektiviseras.  

Göteborgs Stads Leasing - fortsätter arbetet med kategoristyrning lätta fordon 

Göteborgs Stads Leasing påbörjade arbetet med kategoriplan för lätta fordon under våren 2019. 

Detta gjordens genom en arbetsgrupp med deltagare från olika förvaltningar och bolag samt ett 

kategoriråd med chefer från desamma. Effektmålen var att sänka totalkostnaderna för stadens 

fordonsflotta, minska antalet fordon, ställa om flottan till fossilfri samt främja innovation inom 

området. Utifrån effektmålen har ett flertal strategier tagits fram såsom: standardisera produkt-

utbudet, förändra attityder och beteenden och öka flexibiliteten i upphandlingar. Se mer i gällande 

kategoriplan, bilaga 5. Implementeringen av kategoriplan för lätta fordon pågår under 2019–2023.  

Utöver det som beskrivs ovan har ett flertal ytterligare aktiviteter genomförts eller påbörjats, bland 

annat har Göteborgs Stad Leasing hållit i en utbildning i verktyget digitala körjournaler samt tagit 

fram och genomfört utbildning för mobilitetsansvariga. Ett pilotprojekt med en hemtjänstgrupp kring 

attityder och beteenden för sänkta skadekostnader har också genomförts. Under våren 2021 

genomförs informationsträffar med enhetschefer, för att lyfta vikten av förändrade attityder och 

beteenden. Detta för att minska skadekostnader och för att visa vad verksamheterna kan spara genom 

att vara aktiva i fordonsfrågor och avtalshantering.  Förstudie kring nytt digitalt körjournalssystem 

genomfördes 2020 och en ny upphandling kommer att genomföras. Arbetet med effektivisering av 

fordonsflottan genom samordning, minska antalet fordon med mera, pågår löpande i olika former. 
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Arbete med kategoriplanens strategier och aktiviteter fortgår. Fokus de närmaste åren är bland annat 

fortsatt samarbete med Göteborgs Stads Parkering och Göteborg Energi, för att underlätta tillgång till 

laddinfrastruktur för stadens verksamheters elfordon. Vidare är fokus på att driva omställning och 

effektivisering, verka för förändrade attityder och beteenden samt planera för målet främja 

innovation med strategin att medverka i innovationssatsningar.   

Förvaltningens bedömning 
Trafikkontoret bedömer att Göteborgs Stads regel för miljö- och trafiksäkerhetskrav för lätta och 

tunga fordon bidrar till miljö- och trafiksäkerhetsarbetet i staden. Det är en stor fördel att de nya 

reglerna är kortfattade och avgränsade till stadens fordonsflotta för att minska risk för målkonflikter 

med andra styrande dokument. Förvaltningen bedömer också att områden som finns i utgående 

styrande dokument, men som inte behandlas i regeln, tas väl om hand inom staden genom andra 

styrande dokument, utarbetade arbetssätt eller pågående marknadsutveckling.  

Miljökrav 

Förvaltningen bedömer att fossilfria fordon säkerställs i förslag till ny regel genom skarpare krav på 

val av fordon, krav på drivmedelsanvändning och uppföljning. Genom att utgå från den definition av 

miljöbilar som regeringen beslutat om för statliga myndigheters fordon säkerställs att bilar med höga 

miljökrav köps in eller leasas och att kraven succesivt skärps när de statliga miljökraven höjs. 

Ansvaret för att följa upp drivmedelsanvändning ligger på respektive förvaltning och bolag. Det 

ligger också i linje med antaget miljö- och klimatprogram samt miljöledningssystem.  

Trafikkontoret tycker att det är viktigt att omställningen mot en fossilfri fordonsflotta görs med 

fordon och bränslen med så låg klimatpåverkan som möjligt ur ett livscykelperspektiv, som ger låga 

hälsoskadliga emissioner, är energieffektiva samt framställs på ett socialt och ekologiskt hållbart sätt. 

Genom att välja miljöbilar och använda fossilfria drivmedel i sina fordon, enligt rutinen, bidrar 

förvaltningar och bolag till att nå stadens klimatmål för transporter.  

Trafiksäkerhetskrav 

Trafiksäkerhetsarbete inom staden utgår från nollvisionen, att ingen ska omkomma eller skadas 

allvarligt i trafiken. Vägtransportsystemet består av vägen, människan och fordonen och 

trafiksäkerhetsarbetet omfattar all tre delar. Trafikkontoret har ett långsiktigt arbete med trafiksäkra 

gator genom arbetet med hastighetsdämpande åtgärder, som gett gott resultat. I trafiknämndens 

trafiksäkerhetsprogram för 2010 – 2020 finns strategin ”Vi arbetar för fler säkra fordon och 

transporter”2. Trafiksäkerhetskrav i förslag till ny regel avser både fordon och stöd till säkert 

beteende. Kravet på femstjärnigt testresultat från Euro NCAP för personbilar innebär att det finns bra 

krockskydd för förare och passagerare i bilen och också kollisionsvarningssystem för fotgängare och 

cyklister. För lätta och tunga lastbilar finns ingen provning motsvarande Euro NCAP och marknaden 

erbjuder inte samma säkerhetsfunktioner som för personbilar. Genom att staden ställer höga, men 

rimliga, krav på alla fordon ökar andelen säkra bilar som går vidare till begagnatmarknaden. 

Trafikkontoret bedömer att trafiksäkerhetskraven i den föreslagna regeln, med bland annat fortsatt 

krav på intelligent stöd för hastighetsanpassning (ISA) och nytt krav på alkolås eller alkoskåp är 

effektiva verktyg för ökad trafiksäkerhet. 

 

  

 
2 TS_kortversion_svensk2010.pdf (goteborg.se) Från 2021 är programmet stödjande tills ny trafiksäkerhetsplan 

är framtagen 

http://www2.trafikkontoret.goteborg.se/resourcelibrary/Trafiksakerhet/TS_kortversion_svensk2010.pdf
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Trafikkontorets bilar 

Trafikkontoret har som förvaltning fyra bilar. Två av dessa är rena elbilar, serviceresors bil planeras 

att sägas upp helt under 2021 i samband med förvaltningens samlokalisering och den fjärde bilen ska 

ersättas med fossilfritt alternativ under 2021.  

 

 

 

  

 

Kerstin Elias  

 

Avdelningschef 

 

Kristina Lindfors 

 

Trafikdirektör 

 



 
 

 

 

                                                                                                                                         Protokoll styrelsen nr 3 

 

   
Tid: Tisdagen den 22 juni 2021 kl. 09.00  
   
Plats:  Gjutjärnsgatan 12, Göteborg samt via Teams  
   
Närvarande: Pierre Alpstranden ordförande 
 Ann-Sofie Lagerstedt 1:e vice ordförande 
 Kjell Blomqvist 2:e vice ordförande 
 Lars-Gunnar Jönsson ledamot 
 Renas Mustafa  ledamot 
 Adam van Stam ledamot 
 Joakim Dahl suppleant 
 Magdalena Lindstrand suppleant 
 Bengt-Erik Larsson suppleant 
 Kristina Carlsson suppleant 
 Martin Jonason suppleant 
 Mats Pervik personalrepresentant Ledarna 
 Mathias Eriksson personalrepresentant Kommunal 
 Arne Möller personalrepresentant Vision 
 Johan Sävhage VD 
 Jan Melin controller, sekreterare 
 Andréa Bergqvist dataskyddsombud 
 Therese Berglund VD-koordinator 
   
Ej närvarande: Göran Larsson ledamot 
 Flor Huamantumba suppleant 
 Martin Svensson Randsalu suppleant 

 

  

§ 1 Mötets öppnande 
 
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat. 
 

 

  
§ 2 Val av justerare  
 
Kjell Blomqvist utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 

 

  
§ 3 Godkännande av dagordning 
 
Dagordningen godkändes. Efter fråga från ordföranden konstaterades att ingen anmält jäv med 
anledning av ärendena på dagordningen.  
 
 

 

§ 4 Föregående protokoll 
 
Föregående mötesprotokoll nr 2 från den 20 april 2021 lades med godkännande till handlingarna.  
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§ 5 Rapporter  
  
§ 5.1 Muntlig rapport från presidiemötet 
Förste vice ordförande lämnade en muntlig rapport till styrelsen avseende innehållet och vilka 
frågor som behandlats på presidiemötet den 14 juni 2021.  

Information 

  
Styrelsen antecknade informationen. 
 
 

 

§ 5.2 Fördjupande kontroller och delårsrapport dataskyddsarbetet 
Bolagets dataskyddsombud, Andréa Bergqvist, gjorde en kort presentation av 
dataskyddsenheten på Intraservice. Därefter gick hon igenom delårsrapporten avseende 
dataskyddsarbetet under 2021 och följde upp den internkontrollplan för dataskyddsarbetet som 
styrelsen beslutade i februari. Vidare presenterade hon resultatet av den fördjupande kontroll 
som gjorts under året.  
 
Styrelsen antecknade informationen. 

Information 

  
  
§ 5.3 Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget 
Bolagets VD lämnade en rapport avseende verksamheten i bolaget. Han började med att 
redogöra för vad som är på gång inom bolagets affärsenheter. 

• Stadens Bud utökar med 2 bilar och 3 tillsvidareanställda chaufförer på grund av nya 
uppdrag samt utökar posttjänsterna inom befintligt turbilsnät. Arbete med upphandling 
av mattransporter 2022 pågår. 

• Service & Utveckling – utvecklingsgrupper är startade för att involvera personalen i 
kommande utvecklingsprojekt. Däckupphandlingen är avslutad. 

• Finans & Administration – det nya leasingsystemet är nu i testfas, eventuellt kommer 
vi att kunna ha en visning på nästa styrelsemöte. 

• Fordon & Maskin – arbetar tillsammans med Finans & Administration för att hitta en 
lösning kring finansieringen av laddinfrastruktur. 

 
Han fortsatte med att informera om att rekryteringarna till bolaget nu är klara. Både den nya 
ekonomichefen och strategen för cirkulär ekonomi börjar den 1 september och en mekaniker 
börjar nu på måndag. Vidare presenterade han en del av resultaten från Winningtemp och 
avslutade med att informera om de uppdrag inom staden som han arbetar med utanför sitt VD-
arbete. 

Information 

  
Styrelsen antecknade informationen. 
 
 

 

§ 5.4 Göteborgs stads regel för miljö- och trafiksäkerhetskrav fordon 
Bolagets VD presenterade de regler som Göteborgs Stads Leasing och Trafikkontoret tagit 
fram som skall ersätta befintliga styrdokument på miljöfordonsområdet och de 
trafiksäkerhetskrav som skall följas vid inköp och leasing av fordon. 
 
Styrelsen beslutade att godkänna Göteborgs stads regel för miljö- och trafiksäkerhetskrav för 
lätta och tunga fordon samt de föreslagna beslutspunkterna till Kommunstyrelsen enligt TU 
2021-06-11 och antecknade informationen. 

Beslut 

  
  
§ 5.5 Månadsbokslut per 31 maj 2021 
Bolagets controller presenterade det ekonomiska utfallet för perioden januari till maj 2021 i 
enlighet med inför mötet utsända handlingar. 
 
Styrelsen beslutade att fastställa månadsbokslutet för maj 2021 i enlighet med föreslaget och 
antecknade informationen. 
 

Beslut 
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§ 5.6 Prognos för verksamhetsåret 2021 
Bolagets controller föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar. 
 
Styrelsen beslutade att fastställa bolagets förslag till prognos för verksamhetsåret 2021 i 
enlighet med föreslaget och antecknade informationen. 

Beslut 

  
  
§ 5.7 Uppföljning av internkontrollplan 2021 
Bolagets VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar. Konstaterades att 
internkontrollen fungerar bra och att några åtgärder inte har initierats under perioden. 
 
Styrelsen antecknade informationen. 

Information 

 
 

 

§ 5.8 Uppföljning av mål i verksamhetsplanen 
Bolagets VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar. Konstaterades att 
det nya systemstödet fungerar bra. 
 
Styrelsen antecknade informationen. 
 
 

Information 

§ 5.9 Redovisning av säkerhetsarbetet för 2021 
Bolagets VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.  
 
Styrelsen antecknade informationen. 
 

Information 

  
§ 5.10 Nya och uppdaterade styrande dokument i staden 
VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar. De dokument som 
behandlades var Göteborgs Stads riktlinje för representation och gåvor, riktlinje för 
personsäkerhet, riktlinje för finansverksamheten, regler för kommungemensamma interna 
tjänster, regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning, regel för IT användare, plan 
för jämställdhet 2019-2023, plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor 2017-2022 och 
regler för arvoden och ersättningar. 
 
Styrelsen antecknade informationen. 
 

Information 

  
§ 5.11 Datum och tid för årets ägardialog 
Ordföranden informerade om att inbjudan för årets ägardialog har distribuerats till samtliga i 
styrelsen. VD rapporterade om att viktiga frågor i årets ägardialog är att styrelsen ska 
avrapportera status avseende omställning till fossilfri fordonsflotta samt bedöma effekterna 
avseende bolagets samordningsansvar för cirkulär ekonomi inom ramen för Göteborgs stads 
miljö- och klimatprogram. Årets ägardialog kommer att hållas den 28 september kl 14:50-15:25 
i Stadshuset, Wenngrenska salen. 
 
Styrelsen antecknade informationen. 
 
 

Information 

§ 5.12 Stadsrevisionens granskningsplan 2021 
VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar. Årets granskning kommer 
att omfatta grundläggande granskning, följsamhet fullmäktiges program attraktiv arbetsgivare, 
avtalsuppföljning samt uppföljande granskning inom inköp och upphandling. 
 
Styrelsen antecknade informationen. 
 
 

Information 
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§ 5.13 Promemoria med förslag till skattelättnad för cykelförmån 
VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar. Finansdepartementet har 
till staden översänt ett förslag till skattelättnad för cykelförmån för yttrande. Yttrandet skall vara 
Finansdepartementet tillhanda den 28 juni 2021. Bolaget har skickat sina synpunkter till 
Stadsledningskontoret. 
 
Styrelsen antecknade informationen. 

Information 

  
  
§ 6 Övriga frågor 
Magdalena Lindstrand frågade om hur arbetet med fossilfri fordonsflotta går och hur tidplanen 
ser ut. VD informerade om att detta kommer att tas upp som en egen punkt på styrelsemötet i 
september. Vidare frågade Magdalena om status i arbetet med kategoristyrning. VD 
kommenterade att detta pågår och i stort sett fungerar bra.  
Efter fråga från ordföranden konstaterades att några ytterligare övriga frågor inte förelåg. 
 

 

  
§ 7 Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte äger rum den 24 augusti 2021 kl 9.00 i bolagets lokaler på Gjutjärnsgatan 
12 eller via Teams. 

 

 
 

 

§ 8 Avslutning 
Ordföranden avslutade sammanträdet. 
 

 

 

 
 
Som ovan 

  

   
   
___________________   
Jan Melin 
Protokollförare 

  

   
   
   
___________________  __________________ 
Pierre Alpstranden  
Ordförande 

 Kjell Blomqvist 
Justerare 
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Svar på uppdrag från kommunfullmäktige att ta 
fram förslag till styrande dokument att ersätta 
befintliga styrdokument på miljöfordonområdet 
samt revidera dokument för trafiksäkerhet och att 
fortsätta arbetet i enlighet med kategoriplan för lätta 
fordon.  

 

Förslag till beslut 
 

1. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att förklara uppdraget att ta fram förslag till 

styrande dokument att ersätta befintliga styrdokument på miljöfordonsområdet samt revidera 

dokument för trafiksäkerhet och att fortsätta arbetet i enlighet med kategoriplan för lätta 

fordon (KF 2020-03-19), för fullgjort.  

2. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att anta Göteborgs Stads regel för miljö- och 

trafiksäkerhetskrav för lätta och tunga fordon enligt bilaga 2 i trafikkontorets 

tjänsteutlåtande.  

 

3. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att följande styrande dokument upphör gälla:  

• Göteborgs Stads plan för miljöfordonsarbete, fordonspooler och stöd för 

introduktion av elfordon. KF 2017-01-26. 

• Trafiksäkerhetskrav för Göteborgs Stad vid nyanskaffning av fordon och 

rekommendationer om utrustning, beteendestöd och upphandling 2012-09-06.  

• Definition av lätta och tunga miljöfordon i Göteborgs Stad 2016-02-25.  

 

 

  

Göteborgs Stads Leasing AB 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-06-11 

 

Handläggare 

Anna Dérantz 

Telefon: 031-368 46 07 

E-post: anna.derantz@gsl.goteborg.se  
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Sammanfattning 
I kommunfullmäktige 2020-03-19 §8, fick Göteborgs Stads Leasing och trafiknämnden i uppdrag att, 

innan utgången av 2020, ta fram förslag till styrande dokument att ersätta befintliga styrdokument på 

miljöfordonsområdet samt revidera dokument för trafiksäkerhet i enlighet med stadslednings-

kontorets tjänsteutlåtande och att fortsätta arbetet i enlighet med kategoriplan för lätta fordon. 

Uppdraget var ett av sex uppdrag kring hur stadens nämnder och bolag kan underlätta en snabb 

omställning till fossilfria fordon och arbetsmaskiner i stadens egna verksamheter. 

Förslag på nytt styrande dokument har tagits fram, Göteborgs Stads regler för miljö- och 

trafiksäkerhetskrav för lätta och tunga fordon. Detta ersätter både befintliga dokument på 

miljöfordonsområden och dokument för trafiksäkerhetskrav för fordon. Förslaget till regel har utgått 

ifrån förordning om myndigheters miljö- och trafiksäkerhetskrav på bilar och innehåller också 

miljöbilsdefinition, som syftar till att bidra till fossilfri fordonsflotta, vilken används för stadens lätta 

fordon. För att säkerställa fossilfria fordon ställs i förslag till ny regel förutom skarpare krav på val 

av fordon även krav på drivmedelsanvändning och uppföljning. Avsteg från krav ska motiveras och 

godkännas av bolagschef eller förvaltningsdirektör och avsteg från miljöbilskravet ska även skickas 

till Göteborgs Stads Leasing. I förslag till ny regel finns också krav på bland annat alkolås eller 

alkoskåp i stadens lätta och tunga fordon samt obligatorisk miljö- och trafiksäkerhetsutbildning för 

brukare av stadens lätta fordon. 

I styrande dokument som föreslås upphöra gälla ingår fler områden än stadens interna fordonsflotta. 

Staden hanterar dessa genom andra styrande dokument och genom utarbetade arbetssätt och 

förändrad marknad. Göteborgs Stads Leasing fortsätter arbetet med kategoriplan för lätta fordon 

enligt plan med aktiviteter, strategier och implementering.  

 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Ökade miljö- och trafiksäkerhetskrav enligt förslag till ny reg kan medföra merkostnader för enskilda 

förvaltningar och bolag. Förvaltningar och bolag som i dagsläget har många fordon som behöver 

ersättas, följas upp samt utrustas med alkolås eller alkoskåp påverkas mest.  

Fördjupade ekonomiska konsekvenser redovisas i Konsekvensbeskrivning fossilfritt Göteborg 2023 

som Göteborgs Stads Leasing i samarbete med trafikkontoret tog fram under hösten 2019, bilaga 6. 

Konsekvensbeskrivningen ingick i beslutsunderlag som föregick detta uppdrag, som del av 

stadsledningskontorets svar på uppdrag utifrån kommunfullmäktiges beslut om fossilfri fordonsflotta 

inom staden 2023.  Sedan 2019 har förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters 

bilar med ny miljöbilsdefinition beslutats där i dagsläget även laddhybrider ingår. Laddhybrider 

kostar ofta mindre än rena elbilar vid inköp/leasing.  

Sedan beskrivningen togs fram har även ytterligare laddplatser inom staden tillkommit och 

Göteborgs Stads Parkering fått i uppdrag att ta fram strategier för laddinfrastruktur för stadens egna 

fordon. Tillgången på biogas i Göteborg är fortsatt god med 14 tankstationer i Göteborg (mars 2021). 

Utbudet av gasfordon varierar mellan olika segment och det finns inte alltid alternativ för alla 

fordonsklasser. Gasdrift utgör ett komplement inte minst för tunga fordon och där eldrift fortfarande 

är ett begränsat alternativ ur praktiskt eller kostnadsmässigt perspektiv. 

Ett fordons ekonomi påverkas av flera olika faktorer. Göteborgs Stads Leasing beräknar total cost of 

ownership (TCO, den totala kostnaden för fordonet såsom inköpspris/leasingkostnad, restvärde, 

bränslekostnader, fordonsskatt, service) vid inköp och leasing.  
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Krav på alkolås eller alkoskåp är nytt enligt förslag till ny regel och kostnad för installation av detta 

tillkommer. Aktuell kostnad (februari 2021) för alkolås per fordon redovisas i tabell nedan. 

Installations-kostnaden per alkoskåp är betydligt högre men kostnaden fördelas på antal fordon som 

är knutna till skåpet. Det finns upphandlade leverantörer som kan tillhandahålla alkoskåp vid 

förfrågan.   

 

 

 

Göteborgs Stads lätta och tunga fordon ska även fortsatt vara utrustade med ISA (intelligent stöd för 

hastighetsanpassning). Det externa system som köps in i dagsläget kommer på sikt att avvecklas då 

ISA kommer ingå i standardutrustningen för alla nya fordonsmodeller från 2022 och för alla nya 

fordon från 2024 enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2018/0145.   

 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Göteborgs Stad har tagit beslut om att stadens fordon ska vara fossilfria. Förslag till ny regel bedöms 

leda till fossilfri fordonsflotta inom staden samt leda till att miljö- och klimatpåverkan från stadens 

lätta och tunga fordon minskar. Inrikes transporter står för nästan en tredjedel av Sveriges totala 

utsläpp av växthusgaser.  

I Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030 är ett av målen att minska klimatpåverkan 

från transporter i staden med 90 % till 2030. Göteborgs Stad har stor rådighet över utsläppen från 

Göteborgs Stads fordonsflotta och det är en minskning av åtgärd i målets riktning som Göteborgs 

Stad har stor rådighet över. Att som stad gå före i omställningen mot en fossilfri fordonsflotta är 

viktigt ur ett kommunikativt perspektiv.  Genom att välja miljöbilar bidrar Göteborg Stad även till att 

öka antalet miljöbilar på privatmarknaden, då stadens fordon säljs vidare efter avtalens slut. För att 

fordonen ska räknas som fossilfria behöver de drivas med fossilfria bränslen. Därför är det viktigt att 

de drivmedel som staden upphandlar har så låg miljö- och klimatpåverkan som möjligt ur ett 

livscykelperspektiv.  

Elfordon är förstahandsval tillsammans med gasfordon i förslag till ny regel. En övergång till 

eldrivna fordon bidrar till en bättre luftkvalitet i staden, särskilt i tätbebyggda områden, genom att 

det inte bildas luftföroreningar eller partiklar vid förbränning. Elfordon ger även en lägre 

bullerpåverkan, särskilt vid låga hastigheter. Göteborg Stad har idag avtal om miljömärkt/grön el och 

genom att ställa krav på att fordonen drivs av förnybar el blir driften fossilfri och med mycket låg 

miljöpåverkan. Tillverkning av batterier utgör en betydande del av elfordons miljöpåverkan, och en 

minimering av denna påverkan ska därför eftersträvas. Utvecklingen går snabbt framåt och 

Göteborgs Stads Leasing avser att ställa allt högre miljökrav och sociala krav utifrån förutsättningar 

vid upphandling.  

Den biogas som saluförs i Sverige tillverkas till 100 % av förnybara drivmedel, och innebär en 

reduktion av CO2 på 86 % jämfört med bensin (Drivmedelsfakta 2020, Gröna Bilister), vilket är 

jämförbart med den klimatnytta som erhålls med HVO-drift i dieselmotorer. Emissionsmässigt 

uppfyller gasfordon EURO VI på samma sätt som de senaste aktuella kraven för bensin- och 

dieseldrivna fordon. Det finns betydande outnyttjad potential för biogas från organiskt avfall och 

därmed också ett tydligt värde i att fortsatt stimulera marknaden via användning av biogas som 

drivmedel. Biogasproduktion bidrar även positivt till kretsloppet kring organiskt avfall, då detta tas 

Alkolås (månadskostnad/avtalstid 36 månader 48 månader 60 månader 

 400 kr 340 kr 275 kr 
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om hand på ett sätt som minimerar läckage av till exempel övergödande ämnen, samt då näringen 

återförs med restprodukterna från rötningen i form av biogödsel. 

 

HVO (hydrotreated vegetable oil) är en förnybar diesel. Miljönyttan med HVO varierar stort 

beroende på ursprung och råvarutyp. Hållbart producerad HVO100 räknas i förslag till ny regel som 

ett fossilfritt alternativ HVO100 är dock redan en bristvara (en brist som förutspås öka enligt bland 

annat en omvärldsbevakning från Energimyndigheten 2018) och behöver därför framför allt 

användas i sektorer som inte kan gå över till el i en nära framtid som till exempel flyg och sjöfart.  

 

Bedömning ur social dimension 
Göteborgs Stad har sammanlagt över 2 000 lätta och tunga fordon. Stadens fordon framförs dagligen 

över hela staden och påverkar därför trafiken och stadsmiljön på flera olika sätt och över ett stort 

geografiskt område. Tydliga trafiksäkerhetskrav på stadens fordon är därför till nytta för de som 

vistas, transporterar sig och har sin arbetsplats i trafikmiljön i staden. Alkolås och intelligent stöd för 

hastighetsanpassning (ISA) bidrar till att nå nollvisionen och minska risken att människor skadas 

eller omkommer i trafiken.  

Alkolås är ett effektivt verktyg, ur både ett trafiksäkerhets- och arbetsmiljöperspektiv. Genom att 

införa alkolås/ alkoskåp på samtliga stadens fordon minskar risken att fordon framförs av onyktra 

förare. Göteborgs Stad är en stor arbetsgivare med cirka 55 000 anställda och med ett stort antal som 

brukar stadens fordon. Alkolås kan bidra till att upptäcka alkoholmissbruk och Göteborgs Stad som 

arbetsgivare kan då vidta åtgärder för att stötta den anställde.  

Barn är särskilt utsatta i trafiken då de är ofta impulsiva och är inte mogna att bedöma risker. Mindre 

barn kan också vara svårare att upptäcka i en trafiksituation. För barns hälsa och möjlighet att 

utveckla sin självständighet i vardagen behöver de kunna gå och cykla till skola och fritidsaktiviteter. 

I de trafikmiljöer där barn vistas och rör sig behöver fordonshastigheten vara låg för att undvika 

förödande konsekvenserna av en olycka. ISA och alkolås i stadens egna bilar bidrar till säkrare 

trafikmiljöer för barn. 

Trafikens utsläpp av föroreningar skadar också människors hälsa och barn är särskilt känsliga för 

luftföroreningar. Trafik och trafikinfrastruktur är de största orsakerna till förekomsten av buller. En 

övergång till en fossilfri fordonsflotta med fler elfordon bedöms minska trafikbuller och lokala 

luftföroreningar från Göteborgs Stads fordon. Buller kan ge allvarliga hälsoeffekter och kan i 

längden leda till ökad trötthet, nedsatt koncentration och sämre prestationsförmåga. Att minska 

fossila utsläpp från trafiken och minska den globala uppvärmningen är särskilt viktigt för barn och 

framtida generationer.   
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Förhållande till styrande dokument 
Reglerna förhåller sig till ett flertal styrande dokument: 

• Göteborgs Stads riktlinje för resor och möten i tjänsten. 

I riktlinjen finns angiven prioritering för bedömning av färdmedel vid behov av resa i 

tjänsten. 

• Göteborg 2035 – Trafikstrategi för en nära storstad.  

Under rubrik Vision för en nära storstad står bland annat att i en nära storstad är 

förbrukningen av energi och fossila bränslen låg.  

• Göteborgs Stads riktlinjer för inköp och upphandling.  

Under punkt 5 står bland annat att staden genom att ställa krav vid sina inköp ska bidra till 

en bättre miljö och ett hållbart samhälle samt att tjänster och produkter som innebär en så 

liten klimat- och miljöpåverkan som möjligt med bibehållen funktion ska väljas. 

• Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader.  

Under rubrik Förutsättningar och tillämpning står att dessa krav syftar till att åstadkomma 

miljönytta på ett kostnadseffektivt sätt vid genomförandet av entreprenader. 

• Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030 

Miljömål Klimatet har minskad klimatpåverkan från transporter som delmål 3. Målet anger 

att utsläppen av växthusgaser från transporter i Göteborg ska vara minst 90 % lägre 2030 

jämfört med 2010, samt att 100 % av stadens egna fordon ska vara fossilfria senast 2023. 

Programmet har tagit fram strategierna vi agerar som föregångare och vi driver på 

utvecklingen av hållbara resor och transporter. 

• Regelverk Arbete på gata 

Kommande regelverk (beräknas färdigställas under 2021) kommer att reglera krav på 

personbil eller lätt lastbil som används som väghållningsfordon.  

Bilagor 
 
1. Protokollsutdrag KF 2020-03-19 §8 

2. Förslag på nytt styrande dokument: Göteborgs Stads regel för miljö- och 

trafiksäkerhetskrav för lätta och tunga fordon  

3. Förordning om klimatbonusbilar. SFS 2017:1334 

4.  Förordning om myndigheters miljö- och trafiksäkerhetskrav för bilar. SFS 2020:486  

5. Kategoriplan lätta fordon  

6. Konsekvensbeskrivning Fossilfritt Göteborg 2023 

7. Utgående dokument: Göteborgs Stads plan för miljöfordonsarbete, fordonspooler och 

stöd till introduktion av elfordon. 2017-01-26  

8. Utgående dokument: Definition av lätta och tunga miljöfordon i Göteborgs Stad. 

2016-02-25.  

9. Utgående dokument: Trafiksäkerhetskrav för Göteborgs Stad vid nyanskaffning av 

fordon och rekommendationer om utrustning, beteendestöd och upphandling. 2012-

09-06.  
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Ärendet  
Göteborgs Stads Leasing och trafikkontoret har tagit fram ett förslag på nytt styrande dokument, 

Göteborgs Stads regel för miljö- och trafiksäkerhetskrav för lätta och tunga fordon, som föreslås 

ersätta tre nuvarande styrande dokument samt redovisar hur Göteborgs Stads Leasing fortsätter 

arbetet med kategoriplan för lätta fordon enligt plan.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-28 §18, att Göteborgs Stads fordonsflotta ska vara fossilfri 

senast 2023. Kommunstyrelsen fick i maj 2019 i uppdrag att underlätta en snabb omställning till 

fossilfria fordon och arbetsmaskiner i stadens egna verksamheter vilket redovisades i 

kommunfullmäktige 2020-03-19. Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-19 §8 om sex nya uppdrag 

till olika förvaltningar och bolag, protokollsutdrag i bilaga 1.  

Ett av uppdragen var: Göteborgs Stads Leasing AB och trafiknämnden får i uppdrag att, innan 

utgången av 2020, ta fram förslag till styrande dokument att ersätta befintliga styrdokument på 

miljöfordonsområdet samt revidera dokument för trafiksäkerhet i enlighet med stadslednings-

kontorets tjänsteutlåtande och att fortsätta arbetet i enlighet med kategoriplan för lätta fordon.  

Nytt styrande dokument   

Göteborgs Stads Leasing och trafikkontoret har tagit fram förslag på ett nytt styrande dokument, 

Göteborgs Stads regel för miljö- och trafiksäkerhetskrav för lätta och tunga fordon. Regeln föreslås 

ersätta befintliga styrande dokument på miljöfordonsområdet såväl som dokument kring 

trafiksäkerhetskrav. Anledningen till samlad regel för miljö- och trafiksäkerhetskrav för både lätta 

och tunga fordon är för att minska risken för motstridiga dokument och att miljö- och 

trafiksäkerhetskrav ställs mot varandra.  

Då uppdraget gavs till både Göteborgs Stads Leasing och trafikkontoret går likalydande förslag till 

beslut vidare till Göteborgs Stads Leasings styrelse och trafiknämnden.   

Förvaltningar och bolag med olika förutsättningar har getts möjlighet att lämna synpunkter under 

arbetet med förslaget till de nya krav som sammanställt i regeln. Generellt har bedömningen varit att 

regeln styr väl mot fossilfri fordonsflotta och att det finns förutsättningar att efterleva den nya regeln 

i praktiken. Flera uttryckte också att det är bra att reglerna är korta, tydliga och med skarpa krav. 

Flertalet bedömer att de genom att effektivisera och se över sin fordonsflotta kan klara omställningen 

ekonomiskt.  

Ekonomiska aspekter som togs upp gällde främst krav på alkolås eller alkoskåp och ökad kostnad vid 

val av elfordon samt osäkerhet kring laddning. Synpunkterna har inarbetats i regeln där Göteborgs 

Stads Leasing och trafikkontoret har bedömt att det har varit möjligt. Göteborgs Stads Leasing har 

också fått förslag på hur de kan hantera och hjälpa förvaltning och bolag samt styra upphandling för 

exempelvis mindre miljöpåverkan. Göteborgs Stads Leasing avser att ta fram populärversioner av 

regeln med aktuell fordonsinformation för användare samt fortsatt se över rutiner i arbetet med 

kategoriplan för Lätta fordon.  

Trafikkontoret sammanställer i maj 2021 ett remissvar till regeringen angående genomförande av 

ändringar i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1161 om ändring av direktiv 2009/33 

om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon, där även Göteborgs Stads Leasing har 

lämnat synpunkter. Göteborgs Stads Leasing tillsammans med Trafikkontoret kommer att följa upp 

vilka effekter direktivet kan medföra för förslaget till ny regel.  
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Skarpare miljö- och trafiksäkerhetskrav i ny regel                                                                                                         

Förslaget till ny regel har utgått ifrån definitionen för klimatbonusbilar i det nationella bonus-malus-

systemet, bilaga 3. Denna definition används även för miljöbilar i förordning om myndigheters 

miljö- och trafiksäkerhetskrav på bilar, bilaga 4, som antogs 2020. Syftet med bonus-malus-systemet 

är att öka andelen miljöanpassade fordon och bidra till att uppnå målet om en fossilfri fordonsflotta. 

Systemet innebär att miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid premieras med en 

bonus, medan fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid belastas med högre skatt (malus). 

Genom att använda miljöbilsdefinitionen för lätta fordon uppdateras kraven per automatik när nya 

krav på klimatbonusbilar ställs.   

Göteborgs Stad antog 2019 Fossilfritt Sveriges initiativ transportutmaningen. Den innebär att både 

transporter som Göteborgs Stad utför själva och köper in ska vara fossilfria senast år 2030. 

Definitionen av fossilfri är enligt Fossilfritt Sverige att drivmedlet ger en utsläppsminskning på 70 % 

jämfört med fossila alternativ. I transportutmaningen, som togs fram före beslut om ny 

miljöbilsdefinition som föreslås användas för lätta fordon i regel, ingår inte laddhybrider. För att 

följa miljödefinitionen och samtidigt uppnå transportutmaningens krav på fossilfrihet, ingår även 

laddhybrider i nytt förslag till regel, under förutsättning att de framförs på minst 70 % förnybar el.  

För att säkerställa fossilfria fordon har förslag till ny regel skarpare krav på val av fordon såväl som 

drivmedelsanvändning och uppföljning. I första hand ska fordon som drivs enbart av el (batteri eller 

bränslecell/vätgas) eller gasfordon väljas. Krav ställs på fossilfri drivmedelsanvändning och 

drivmedelsuppföljning läggs tydligare på respektive förvaltning och bolag. Eventuella avsteg från 

regeln ska godkännas av bolagschef eller förvaltningsdirektör och skäl till avsteg ska dokumenteras. 

Dokumentation kring avsteg för miljökrav ska skickas till Göteborgs Stads Leasing. Andra större 

skillnader i nytt förslag till regel är krav på alkolås eller alkoskåp för alla lätta fordon och 

alkolåskrav för tunga fordon. Nytt i förslag till regel är också att obligatorisk återkommande miljö- 

och trafiksäkerhetsutbildning krävs för alla brukare av stadens lätta fordon. 

 

Styrande dokument som föreslås upphöra gälla 

Följande styrande dokument föreslås utgå när nytt förslag på regel antas: 

• Göteborgs Stads plan för miljöfordonsarbete, fordonspooler och stöd till introduktion av 

elfordon. 2017-01-26, bilaga 7.  

• Definition av lätta och tunga miljöfordon i Göteborgs Stad 2016-02-25, bilaga 8.  

• Trafiksäkerhetskrav för Göteborgs Stad vid nyanskaffning av fordon och rekommendationer 

om utrustning, beteendestöd och upphandling 2012-09-06, bilaga 9.  

 

Göteborgs Stads plan för miljöfordonsarbete, fordonspooler och stöd till introduktion av 

elfordon 

I planen som föreslås upphöra gälla ingår fler områden än stadens interna fordonsflotta. Dessa 

områden hanteras inom staden både genom andra styrande dokument och genom utarbetade 

arbetssätt eller förändrad marknad sedan ovan nämnd plan beslutades. Nedan beskrivs hur staden 

arbetar med beskrivna områden gällande mål, fordonspooler och stöd till introduktion av elfordon. 

Gällande mål som upphör gälla                                                                                                                                                           

I plan för miljöfordonsarbete, bilaga 7, som föreslås upphöra gälla, beskrivs ett antal mål för 

miljöfordon, krav på fordon och drivmedel. Dessa mål gällde till 2020 och ersätts i flera fall av krav i 

förslag till ny regel. 
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Mål 1.1 avsåg andelen miljöfordon och angav att 100 % av personbilarna och 85 % av de lätta 

lastbilarna ska vara miljöfordon senast 2020.  

Sedan planen för miljöfordonsarbete togs fram har staden antagit Transportutmaningen (2019) med 

ändring från definition miljöfordon till definition fossilfria fordon. Med denna ändring blev det en 

kraftig minskning av antalet fordon som uppfyllde kravet för fossilfria fordon då hybrider, som 

utgjorde en stor del av stadens fordonsflotta, inte är ett fossilfritt fordon enligt transportutmaningens 

definition. I april 2021 är 59 % av stadens fordonsflotta (personbilar och lätta lastbilar) fossilfria. Till 

följd av den förändrade definitionen har uppföljning ej kunnat ske på ett för målet relevant vis.   

Mål 1.2 avsåg antal elbilar som skulle öka med 50 fordon per år och minst 400 personbilar eller lätta 

lastbilar år 2020. Utbytestakten har gått något långsammare än målsättningen och i mars 2021 finns 

302 elbilar inom Göteborgs Stad.  

Mål 1.3 avsåg antal gasfordon där minst hälften av stadens fordon skulle vara gasdrivna år 2020. I 

april 2021 består stadens fordonsflotta till 37 % av gasfordon. 

Mål 1.4 avsåg fordonens energiförbrukning, vilken skulle vara 25 % lägre 2020 jämfört med 2015. 

Energiförbrukningen har ej följts upp i detalj, men har kontinuerligt minskat i och med fler el- och 

hybridfordon. Målet är sannolikt uppnått, men kan ej styrkas utan en ganska tidskrävande genom-

gång av aktuell och historisk fordonsdata. 

Mål 1.5 avsåg användning av fossila drivmedel som tankas vid pump som skulle ha minskat med 90 

% år 2020 jämfört med 2010 års nivå. Andelen fossilt drivmedel vid pump låg drygt 50% lägre för 

2019 jämfört med referensåret 2010. Det är långt ifrån målet på 90%, och utvecklingen har dessutom 

varit negativ sedan 2016 (då låg minskningen jämfört med 2019 på drygt 64%). Detta beror bland 

annat på att dieselfordon ersatt gasdrivna fordon i större segment (generellt i brist på alternativ), och 

att tankningsgraden av HVO varit mycket låg. Även bensinförbrukningen har ökat i och med att 

"mildhybrider" ersatt en del gas- och etanoldrivna fordon i de mindre segmenten. Arbetet med 

fossilfritt 2023 visar att trenden håller på att vända ganska kraftigt i en positiv riktning. 

Mål 1.6 avsåg inköpt drivmedel till depå som skulle ha minskat med 50 % 2020 jämfört med 2010 

års nivås. Detta utgör numera en mycket liten del av de totala inköpta drivmedelsvolymer som 

används till personbilar och lätta lastbilar, och utgörs i huvudsak av diesel som används till 

arbetsmaskiner och motorredskap. Då volymerna är små är målet inte längre relevant och 

uppföljning görs ej.   

Göteborgs Stads Leasing har sedan planen beslutades påbörjat ett arbete med kategoristyrning och 

kategoriplan för lätta fordon som ersätter flertalet mål. Antal rena elbilar finns som mål i 

kategoriplan för lätta fordon och följs även upp i elektrifieringsplan som Business Region Göteborg 

sammanställer. I förslaget Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030 finns nyckeltalet 

”Andel av Göteborgs Stads fordon som är fossilfria”.  

 

Gällande fordonspooler                                                                                                                            

Göteborgs Stad arbetar på olika sätt med fordonspooler även utan att det står i plan för 

miljöfordonsarbete, bilaga 7, som föreslås upphöra gälla. Mobilitet- och parkeringsutredningar 

genomförs exempelvis i alla detaljplaner och fastighetsägare kan genom åtagande om bilpool och 

andra mobilitetsåtgärder sänka parkeringstalet för bil. Vid större ny- eller tillbyggnation i ett område 

används också gröna transportplaner som ett verktyg för att i tidigt skede säkerställa god 

tillgänglighet. Trafikkontoret leder arbetet och metoden bygger på samverkan mellan relevanta 

aktörer i syfte att skapa en gemensam överenskommelse avseende bland annat mål och åtgärder för 

infrastruktur, trafikering och parkering. Ett resultat av överenskommelser i grön transportplan är 
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exempelvis att Göteborgs Stads Parkering tillsammans med fastighetsägare ska säkerställa öppen 

bilpool i Masthuggskajen under tio år.  

Göteborgs Stads Leasing ansvarar för interna fordonspooler inom staden och har i två avtalsperioder 

upphandlat ramavtal för kommersiell bilpool som ett komplement till egna fordon för stadens 

verksamheter. En fördel med att staden handlar upp kommersiella bilpooler är att bilarna även kan 

användas av allmänhet och därför kan driva på bilpoolsutvecklingen. Behovet varierar mycket 

mellan olika verksamheter och den totala omfattningen av resorna är liten jämfört med de som sker 

med stadens interna fordon och fordonspooler. Intresset för fordonspooler ökar och behovet från 

stadens sida för att driva på utvecklingen bedöms vara lägre framöver. Vissa av stadens fordon kör 

dock korta sträckor under begränsad tid på dygnet och där kan nyttjande av kommersiell fordonspool 

bidra till en effektivare och mer ekonomisk lösning.  

Göteborgs Stads Parkering prioriterar bilpoolsaktörer vid tilldelning av parkeringsplats på 

kvartersmark. Att verka för fler fordonspooler ligger i linje med andra beslutade dokument. I 

kommunfullmäktigebeslut 2016-02-25, Bilaga 1 - Riktlinjer för parkeringsverksamhet, står följande 

på sidan 27: Fordon som är prioriterade, t, ex bilpool, ska ges förtur och erbjudas de mest attraktiva 

platserna i parkeringsanläggningar. Enligt nuvarande lagstiftning finns ingen möjlighet att reservera 

parkeringsplatser för fordonspooler på gatumark. Under våren 2021 är Motorfordonspooler – på väg 

mot ökad delning av motorfordon1 på remiss till bland annat Göteborgs Stad.    

Gällande stöd till introduktion av elfordon 

Göteborgs Stad arbetar på olika sätt med stöd till introduktion av elfordon, även utan att det står i 

plan för miljöfordonsarbete, bilaga 7, som föreslås upphöra gälla. Elfordon utgör fortfarande en 

mindre del av Göteborgs fordonsflotta men utbudet har ökat kraftigt samtidigt som det nu finns 

inarbetade arbetssätt och affärsmodeller kring laddinfrastruktur. Inom staden arbetar bland annat 

Göteborg Energi och Göteborgs Stads Parkering med både investeringar och strategier kring 

laddning. Trafikkontoret ansvarar för att koordinera Göteborgs Stad i ElectriCity Göteborg, ett 

samarbete mellan industri, forskning och samhälle som utvecklar och testar nya lösningar för 

hållbara transporter. Från att tidigare fungerat som testarena för elbussar har fokus flyttats till bland 

annat tunga elfordon.  

Inom staden upphandlas tunga fordon och transporter av varierande typer av uppgifter, avfalls-, 

distributions-, arbets- och bygglogistikfordon. Arbete med laddinfrastrukturen för tunga fordon 

behöver utvecklas för att dessa fordon skall kunna bli elektriska och flera förvaltningar och bolag 

behöver samarbeta kring detta såsom fastighetskontoret, trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret och 

Göteborg Energi. Business Region Göteborg har uppdrag att samordna stadens arbete med 

elektrifiering samt ta fram elektrifieringsplan. I arbetet ingår att samordna aktiviteter och strategier 

bland annat kring stadens tunga fordon. Göteborgs Stads Parkering har samtidigt uppdrag att ta fram 

strategier för laddinfrastruktur för stadens fordonsflotta, se mer under rubrik Göteborgs Stads 

Parkering - samordnar arbete och strategier för laddinfrastruktur. Gällande kollektivtrafik, som också 

tas upp i planen, ligger Västtrafik i dagsläget i framkant i landet med elbussupphandlingar. 

Inom Parkering Göteborg har Göteborg Energi, Göteborgs Stads Parkering och trafikkontoret 

samarbetat på flera olika sätt för att erbjuda laddmöjligheter i till olika kundgrupper. I december 

2020 fanns sammanlagt runt 1 000 laddplatser som ett resultat av både Göteborg Energis och 

Göteborgs Stads Parkerings investeringar. Under vintern-våren 2020/2021 sätter Göteborg Energi 

ihop med Parkering Göteborg upp ytterligare 500 nya publika laddplatser. Även kommersiella 

 
1 SOU 2020:22 Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning av motorfordon. SOU 2020:22 

http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2020/04/SOU-2020_22_webb.pdf
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aktörer arbetar löpande med laddinfrastruktur i Göteborg. I dagsläget finns god tillgång till publika 

laddplatser, både snabb- och normalladdare, för lätta fordon i Göteborg i förhållande till antal 

elfordon. I Göteborg fanns i februari 2021 drygt 1 130 publika registrerade laddplatser fördelade på 

140 laddstationer (källa: ELIS-Elbilen i Sverige/Power Circle). Samtidigt har räckvidden ökat de 

senaste åren och allt fler fordon kan köra långa sträckor på el vilket gör att publika laddare även kan 

användas istället för, eller som komplement till, nattladdning. 

 

Fortsatt arbete kring fossilfri fordonsflotta 2023 

Göteborgs Stads Parkering - samordnar arbete och strategier för laddinfrastruktur 

Med fler elfordon inom Göteborgs Stads fordonsflotta ställs krav på att laddning kan göras på tids- 

och kostnadseffektivt sätt. Göteborgs Stads Parkerings arbetar strategiskt med frågan genom att 

samordna arbetet med, och ansvara för strategisk utveckling av, laddinfrastruktur.  I förslag till ny 

regel föreslås fordon som drivs enbart på el vara ett av förstahandsvalen. Med elfordons allt längre 

räckvidd och med fler laddplatser inom staden finns redan idag förutsättningar att ladda på stadens 

laddplatser med lite högre effekt/snabbare laddning istället för att låta fordonet ladda över natten.   

 

Göteborgs Stads Leasing – erbjuder stöd i omställningen 

Göteborgs Stads Leasing är drivande i omställningen till en fossilfri fordonsflotta inom staden och 

erbjuder stadens verksamheter stöd under övergången till Fossilfritt 2023. Göteborgs Stads Leasing 

tar fram prisuppgifter utifrån fordonets totala kostnad över avtalstiden och hjälper stadens 

verksamheter att göra hållbara val. Totalkostnad är viktig att illustrera för att kunna jämföra 

alternativ på ett korrekt sätt, då exempelvis väsentligt lägre driftskostnad kan väga upp högre 

hyreskostnad för elfordon. Göteborgs Stads Leasing samordnar även ett mobilitetsnätverk med 

mobilitets/(fordons)samordnare från alla stadens verksamheter för att utbyta kunskap om 

fordonshantering och effektivisering av fordonsflottan samt diskutera transport- och mobilitetsbehov. 

Förarutbildning kring miljö- och trafiksäkerhet erbjuds i dagsläget till samtliga brukare av Göteborgs 

Stads fordon. Förarutbildningen (med erfaren trafikinstruktör) är kostnadsfri för verksamheterna och 

bidrar till ökad medvetenhet om skadekostnader såväl som trafiksäkerhet samtidigt som 

administration kring skadehantering effektiviseras.  

Göteborgs Stads Leasing - fortsätter arbetet med kategoristyrning lätta fordon 

Göteborgs Stads Leasing påbörjade arbetet med kategoriplan för lätta fordon under våren 2019. 

Detta gjordens genom en arbetsgrupp med deltagare från olika förvaltningar och bolag samt ett 

kategoriråd med chefer från desamma. Effektmålen var att sänka totalkostnaderna för stadens 

fordonsflotta, minska antalet fordon, ställa om flottan till fossilfri samt främja innovation inom 

området. Utifrån effektmålen har ett flertal strategier tagits fram såsom: standardisera produkt-

utbudet, förändra attityder och beteenden och öka flexibiliteten i upphandlingar. Se mer i gällande 

kategoriplan, bilaga 5. Implementeringen av kategoriplan för lätta fordon pågår under 2019–2023.  

Utöver det som beskrivs ovan har ett flertal ytterligare aktiviteter genomförts eller påbörjats, bland 

annat har Göteborgs Stad Leasing hållit i en utbildning i verktyget digitala körjournaler samt tagit 

fram och genomfört utbildning för mobilitetsansvariga. Ett pilotprojekt med en hemtjänstgrupp kring 

attityder och beteenden för sänkta skadekostnader har också genomförts. Under våren 2021 

genomförs informationsträffar med enhetschefer, för att lyfta vikten av förändrade attityder och 

beteenden. Detta för att minska skadekostnader och för att visa vad verksamheterna kan spara genom 

att vara aktiva i fordonsfrågor och avtalshantering.  Förstudie kring nytt digitalt körjournalssystem 

genomfördes 2020 och en ny upphandling kommer att genomföras. Arbetet med effektivisering av 

fordonsflottan genom samordning, minska antalet fordon med mera, pågår löpande i olika former. 
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Arbete med kategoriplanens strategier och aktiviteter fortgår. Fokus de närmaste åren är bland annat 

fortsatt samarbete med Göteborgs Stads Parkering och Göteborg Energi, för att underlätta tillgång till 

laddinfrastruktur för stadens verksamheters elfordon. Vidare är fokus på att driva omställning och 

effektivisering, verka för förändrade attityder och beteenden samt planera för målet främja 

innovation med strategin att medverka i innovationssatsningar.   

Bolagets bedömning 
Göteborgs Stads Leasing delar trafikkontorets bedömning under rubrik nedan, Förvaltningens 

bedömning, med följande tillägg:  

På bolagsnivå uppfyller Göteborgs Stads Leasing egna fordon till stor del kraven i förslag till ny 

regel, vilket innebär att uppfyllnad av dessa blir en försumbar kostnad för bolaget.   

Göteborgs Stads Leasing har, i juni 2021, 195 fordon som ingår i flottan för korttidsuthyrning för 

uthyrning i upp till ett år. Av dessa är cirka 40 % fossilfria enligt kraven i förslag till ny regel och 

resterande del av korttidsflottan kommer att bytas ut efterhand som avtalstiden går ut, dock senast 

vid utgången av 2023. Med en ökad kostnad för alkolås kommer även hyrorna för korttidsfordon att 

öka vilket påverkar hyrestagarna, verksamheterna i Göteborgs Stad. Om fordonen ej hyrs ut landar 

istället kostnaden på Göteborgs Stads Leasing, men även denna kostnad bedöms som försumbar.  

Göteborgs Stads Leasing har även 21 lätta lastbilar som alla uppfyller miljökraven i förslag till ny 

regel och samtliga är utrustade med alkolås. Bolaget har också 5 bilpoolsbilar för internt bruk varav 

en som inte uppfyller kraven i förslag till ny regel. Denna ska under året 2021 avyttras och övriga 

bilpoolsbilar kommer avyttras eller ingå i korttidsflottan för att effektivisera bolagets egen 

fordonsflotta.  

Förvaltningens bedömning 
Trafikkontoret bedömer att Göteborgs Stads regel för miljö- och trafiksäkerhetskrav för lätta och 

tunga fordon bidrar till miljö- och trafiksäkerhetsarbetet i staden. Det är en stor fördel att de nya 

reglerna är kortfattade och avgränsade till stadens fordonsflotta för att minska risk för målkonflikter 

med andra styrande dokument. Förvaltningen bedömer också att områden som finns i utgående 

styrande dokument, men som inte behandlas i regeln, tas väl om hand inom staden genom andra 

styrande dokument, utarbetade arbetssätt eller pågående marknadsutveckling.  

Miljökrav 

Förvaltningen bedömer att fossilfria fordon säkerställs i förslag till ny regel genom skarpare krav på 

val av fordon, krav på drivmedelsanvändning och uppföljning. Genom att utgå från den definition av 

miljöbilar som regeringen beslutat om för statliga myndigheters fordon säkerställs att bilar med höga 

miljökrav köps in eller leasas och att kraven succesivt skärps när de statliga miljökraven höjs. 

Ansvaret för att följa upp drivmedelsanvändning ligger på respektive förvaltning och bolag. Det 

ligger också i linje med antaget miljö- och klimatprogram samt miljöledningssystem.  

Trafikkontoret tycker att det är viktigt att omställningen mot en fossilfri fordonsflotta görs med 

fordon och bränslen med så låg klimatpåverkan som möjligt ur ett livscykelperspektiv, som ger låga 

hälsoskadliga emissioner, är energieffektiva samt framställs på ett socialt och ekologiskt hållbart sätt. 

Genom att välja miljöbilar och använda fossilfria drivmedel i sina fordon, enligt rutinen, bidrar 

förvaltningar och bolag till att nå stadens klimatmål för transporter.  
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Trafiksäkerhetskrav 

Trafiksäkerhetsarbete inom staden utgår från nollvisionen, att ingen ska omkomma eller skadas 

allvarligt i trafiken. Vägtransportsystemet består av vägen, människan och fordonen och 

trafiksäkerhetsarbetet omfattar all tre delar. Trafikkontoret har ett långsiktigt arbete med trafiksäkra 

gator genom arbetet med hastighetsdämpande åtgärder, som gett gott resultat. I trafiknämndens 

trafiksäkerhetsprogram för 2010 – 2020 finns strategin ”Vi arbetar för fler säkra fordon och 

transporter”2. Trafiksäkerhetskrav i förslag till ny regel avser både fordon och stöd till säkert 

beteende. Kravet på femstjärnigt testresultat från Euro NCAP för personbilar innebär att det finns bra 

krockskydd för förare och passagerare i bilen och också kollisionsvarningssystem för fotgängare och 

cyklister. För lätta och tunga lastbilar finns ingen provning motsvarande Euro NCAP och marknaden 

erbjuder inte samma säkerhetsfunktioner som för personbilar. Genom att staden ställer höga, men 

rimliga, krav på alla fordon ökar andelen säkra bilar som går vidare till begagnatmarknaden. 

Trafikkontoret bedömer att trafiksäkerhetskraven i den föreslagna regeln, med bland annat fortsatt 

krav på intelligent stöd för hastighetsanpassning (ISA) och nytt krav på alkolås eller alkoskåp är 

effektiva verktyg för ökad trafiksäkerhet. 

 

Trafikkontorets bilar 

Trafikkontoret har som förvaltning fyra bilar. Två av dessa är rena elbilar, serviceresors bil planeras 

att sägas upp helt under 2021 i samband med förvaltningens samlokalisering och den fjärde bilen ska 

ersättas med fossilfritt alternativ under 2021.  

 

 

 

  

 

 
2 TS_kortversion_svensk2010.pdf (goteborg.se) Från 2021 är programmet stödjande tills ny trafiksäkerhetsplan 

är framtagen 

Kerstin Elias  

 

Avdelningschef 

 

Kristina Lindfors 

 

Trafikdirektör 

 

http://www2.trafikkontoret.goteborg.se/resourcelibrary/Trafiksakerhet/TS_kortversion_svensk2010.pdf
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Svensk författningssamling 

Förordning 
om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar 

Utfärdad den 4 juni 2020 

Regeringen föreskriver följande. 

Inledning 

1 §    I denna förordning finns bestämmelser om miljö- och trafiksäker-

hetskrav för myndigheters inköp och leasing av bilar samt för myndigheters 

upphandling av bilhyra och taxiresor. Förordningens syfte är att främja 

användningen av miljöanpassade och trafiksäkra bilar. 

2 §   Förordningen gäller för myndigheter under regeringen. 

Förordningens krav ska inte tillämpas på 

1. utryckningsfordon,

2. fordon som är avsedda att användas av Försvarsmakten, Försvarets

materielverk, Försvarets radioanstalt, Totalförsvarets forskningsinstitut eller 

Fortifikationsverket, 

3. fordon som är avsedda att användas av utlandsmyndigheterna,

4. fordon som är avsedda att användas av Polismyndigheten eller Säkerhets-

polisen i myndigheternas polisiära verksamhet, 

5. fordon som är avsedda att användas av Ekobrottsmyndigheten, Tull-

verket eller Kustbevakningen i myndigheternas spaningsverksamhet, 

6. fordon som är anpassade för personskydd,

7. fordon som är avsedda att användas vid krockprov, eller

8. fordon som är avsedda att användas i museiverksamhet.

Uttryck i förordningen 

3 §    I denna förordning avses med 

alkolås: en sådan anordning i ett fordon som hindrar att fordonet startas 

och körs av förare som har alkohol i utandningsluften, 

bilhyra: hyra av en bil, utan anlitande av förare, för kortare tid än ett år,  

leasing: hyra av en bil med en bestämd hyrestid på minst ett år, och 

miljöbil: en personbil eller en lätt lastbil som uppfyller kraven i 5 § 

förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar. 

4 §    Andra uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som 

i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och i förordningen (2001:651) om 

vägtrafikdefinitioner.  

SFS 2020:486
Publicerad 

den 11 juni 2020
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SFS 2020:486Miljökrav vid myndigheters inköp och leasing av bilar 

5 §   De personbilar och lätta lastbilar som en myndighet köper in eller ingår 

leasingavtal om ska vara miljöbilar.  

6 §    Om det finns särskilda skäl, får en myndighet göra avsteg från kravet 

i 5 §.  

De personbilar som en myndighet köper in eller ingår leasingavtal om och 

som inte är miljöbilar får släppa ut högst 225 gram koldioxid per kilometer 

vid blandad körning enligt uppgift i vägtrafikregistret eller motsvarande 

utländska register. 

De lätta lastbilar som en myndighet köper in eller ingår leasingavtal om 

och som inte är miljöbilar får släppa ut högst 230 gram koldioxid per kilo-

meter vid blandad körning enligt uppgift i vägtrafikregistret eller motsvar-

ande utländska register. 

Trafiksäkerhetskrav vid myndigheters inköp och leasing av bilar 

Alkolås 

7 §    De bilar som en myndighet köper in eller ingår leasingavtal om ska 

vara utrustade med alkolås. 

Om det finns särskilda skäl, får en myndighet göra avsteg från kravet i 

första stycket.  

8 §    De bilar som en myndighet har köpt in eller ingått leasingavtal om före 

den 1 juli 2020 ska senast den 1 januari 2025 vara utrustade med alkolås om 

det inte finns särskilda skäl.   

Krockskydd och kollisionsundvikande system 

9 §    De personbilar som en myndighet köper in eller ingår leasingavtal om 

ska vara av en modell som uppnår kravnivån fem stjärnor enligt ett säker-

hetsbetyg utfärdat i det europeiska krockprovningsprogrammet (Euro NCAP) 

eller, om ett sådant säkerhetsintyg inte har utfärdats, ha motsvarande krock-

skydds- och kollisionsundvikande egenskaper enligt ett intyg från tillverk-

aren. Det säkerhetsbetyg eller intyg som utvisar att kravnivån uppfyllts får 

inte ha utfärdats längre tid tillbaka än fem år.  

För myndigheternas inköp av eller leasingavtal om personbilar av en 

modell där provning inte har utförts eller intyg inte har utfärdats enligt första 

stycket, får Transportstyrelsen meddela föreskrifter om godtagbara krav-

nivåer även i fråga om andra system för provning av krockskydd. 

Om det finns särskilda skäl, får en myndighet göra avsteg från kravet i 

första stycket eller sådana kravnivåer i föreskrifter som meddelats med stöd 

av andra stycket. 

Miljö- och trafiksäkerhetskrav vid myndigheters upphandling 
av bilhyra och taxiresor 

10 §    Vid upphandling av bilhyra av personbilar eller av taxiresor som ska 

utföras med personbilar ska en myndighet välja miljöbilar som uppfyller 

kravet i 9 § första stycket eller sådana kravnivåer i föreskrifter som med-

delats med stöd av 9 § andra stycket. Detsamma ska gälla vid myndighetens 

avrop från ett sådant upphandlat avtal. 
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SFS 2020:486Vid upphandling av bilhyra av lätta lastbilar eller av taxiresor som ska 

utföras med lätta lastbilar ska en myndighet välja miljöbilar. Detsamma ska 

gälla vid myndighetens avrop från ett sådant upphandlat avtal. 

Om det finns särskilda skäl, får en myndighet göra avsteg från kraven i 

första eller andra stycket. I fråga om utsläpp gäller i sådant fall de kravnivåer 

som avses i 6 § andra och tredje styckena. 

Redovisningskrav 

11 §    Samtliga myndigheter ska senast den 1 mars varje år lämna en redo-

görelse till Transportstyrelsen för sina inköp, sin leasing och sina upphand-

lingar under det föregående kalenderåret. Av redogörelsen ska det framgå  

1. hur många bilar som har köpts in eller leasats, fördelat på fordonsslag,

2. hur många upphandlingar av bilhyra eller taxiresor som har utförts, och

3. vilka avsteg som har gjorts från kraven i denna förordning med stöd av

6 §, 7 § andra stycket, 9 § tredje stycket eller 10 § tredje stycket samt vilka 

särskilda skäl som motiverat dessa avsteg. 

Även Transportstyrelsen ska senast den 1 mars varje år upprätta en sådan 

redogörelse som avses i första stycket för den egna verksamheten.  

12 §    Transportstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om hur en myn-

dighets rapportering enligt 11 § ska utföras.  

13 §    Transportstyrelsen ska göra en uppföljning av redogörelserna enligt 

11 §. Uppföljningen ska ges in till Regeringskansliet (Infrastrukturdeparte-

mentet) senast den 30 april varje år. 

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020.

2. Bestämmelserna i 10 § tillämpas inte i fråga om upphandlingar som en

myndighet har påbörjat före ikraftträdandet. 

3. Genom förordningen upphävs förordningen (2009:1) om miljö- och

trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor. 

På regeringens vägnar 

TOMAS ENEROTH 

Jonas Ragell 

(Infrastrukturdepartementet) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



1. Förslag till nya mål för andelen miljöfordon, krav på fordon och användning av 
drivmedel  
Mål och krav på Göteborgs Stads fordonsflotta. Målen gäller som genomsnitt för Göteborgs 
Stad medan krav och prioriteringar gäller för respektive kommunal förvaltning och helägt 
bolag. 

1.1 Mål för andelen miljöfordon  
• 100 procent av personbilarna och 85 procent av de lätta lastbilarna i Göteborgs Stads 

flotta ska vara miljöfordon senast 2020.  

Idag är 96 procent av personbilarna miljöbilar. Om det föreslagna målet ska nås behöver alla 
personbilar i kommunflotta vara miljöbilar i fortsättningen när de byts ut. Bland personbilar 
finns miljöbilsmodeller tillgängliga i alla storleksklasser och användningsområden. Där finns 
ingen anledning att ha ett lägre mål än 100 procent.   

Idag är 82 procent av de lätta lastbilarna miljöbilar. Bland lätta lastbilar är tillgången på 
gasdrivna modeller osäker de närmaste åren och det är därför inte rimligt att ha så mycket 
högre ambition än ungefär dagens nivå. Därför föreslås som mål att andelen miljöfordon 
bland Göteborgs Stads lätta lastbilar ska vara 85 procent. 

1.2 Mål för antal elbilar  
• Antalet eldrivna personbilar och lätta lastbilar i kommunflottan ska öka med ungefär 

50 fordon årligen och målsättningen är att ha minst 400 elfordon i form av personbilar 
och lätta lastbilar år 2020. 

Idag har Göteborgs Stad c:a 150 elbilar. Målsättningen ska visa att Staden fortsätter satsa på 
elektrifierade transporter. Vi vill öka antalet elfordon i en ambitiös men rimlig takt med tanke 
på kostnad och fordonsutbud.  

De flesta av dagens elfordon dras med betydande merkostnader och därför bedömer vi inte att 
det är ekonomiskt försvarbart med ett mål om alltför högt innehav av elbilar. Det tillkommer 
dessutom ofta en betydande engångskostnad för att installera laddning. Målsättningen är att 
Göteborgs Stad har 400 elbilar som ett symboliskt tal inför fyrahundraårsjubiléet år 2021. 

En förutsättning är att elfordon och laddinstallationer inte har mycket högre merkostnader än 
andra miljöfordon, och att det finns förvaltningar och bolag som är villiga att ta 
merkostnaden. Det finns tecken på att priserna på elbilar kan sjunka framöver, vilket gör att 
målet bedöms vara möjligt att nå utan alltför stora merkostnader. 

1.3 Mål för andelen gasdrivna fordon 
• Minst hälften av Göteborgs Stads personbilar och lätta lastbilar ska vara gasdrivna.  

Idag är 51 procent av fordonen gasdrivna och andelen har länge varit stabil. Men under 2014 
sjönk andelen nyköpta gasfordon från 50 till 40 procent och 2015 blev den 33 procent på 
grund av brist på gasdrivna lätta lastbilar. Målet syftar till att upprätthålla satsningen på 
biogas som ett lokalt och förnybart drivmedel.  

1.4 Mål för fordonens energiförbrukning 
• Den genomsnittliga energiförbrukningen hos de personbilar och lätta lastbilar som 

köps in eller hyrs av Göteborgs Stad år 2020 ska vara minst 25 procent lägre än 2015 
års fordon.  

 



Målet syftar till att uppmuntra inköpare att välja energieffektiv teknik och ta tillvara det utbud 
av snålare fordon som förväntas komma som en effekt av EU-krav. Om fordonsinköpare 
konsekvent väljer snåla modeller kan målet nås. Det är en fortsättning på dagens mål som 
inneburit att nyinköpta fordon blivit ungefär 5 procent snålare varje från år 2010. 

1.5 Mål för användning av drivmedel som tankas vid pump 
• Mängden fossila drivmedel som tankas vid pump ska ha minskat med 90 procent 

senast år 2020 jämfört med 2010 års nivå.  

 
I kommunfullmäktiges beslut från 2012 sägs att Göteborgs Stads användning av fossila 
drivmedel som tankas från pump ska ha minskat med 30 procent fram till 2015 och ha 
minskat med 90 procent år 2020 jämfört med 2010 års nivå. Målet för 2015 är uppnått. Målet 
för 2020 är redan beslutat och vi föreslår ingen förändring. 

1.6 Mål för användning av drivmedel som levereras till depå 
• Mängden fossila drivmedel som levereras till depå ska ha minskat med 50 procent 

senast år 2020 jämfört med 2010 års nivå.  

 
I kommunfullmäktiges beslut från 2012 sägs att Göteborgs Stads användning av fossila 
drivmedel som levereras till depå ska ha minskat med 20 procent fram till 2015 och ha 
minskat med 50 procent år 2020 jämfört med 2010 års nivå. Målet för både 2015 och 2020 är 
uppnått för närvarande. Detta kan dock ändra sig beroende på kommunala bolags verksamhet. 
Målet för 2020 är redan beslutat och vi föreslår ingen förändring. 

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. 

1.8 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. 

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



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. 

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.  

                                                 
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. 



2. Förslag till strategi för att stödja fordonspooler 
Bilpooler erbjuder miljöanpassade, trafiksäkra och flexibla bilresor och de bidrar till att 
minska antalet bilar i stadsmiljön. Med bilpool menas här att ett företag eller organisation 
erbjuder publika poolbilar som är placerade nära användarna och är tillgängliga för en större 
grupp användare genom ett öppet bokningssystem där bil kan bokas med kort varsel för 
enstaka resor.   

Målen från 2012 om att främja utvecklingen av bilpooler syftade i första hand till att öka 
användningen av poolbilar hos företag och allmänhet. Utvecklingen av bilpooler har varit 
mycket positiv. Kännedomen om bilpooler har ökat, utbudet är bredare och marknaden är 
etablerad på allvar. Genom att fortsätta stödja bilpooler kan Göteborgs Stad bidra till att denna 
positiva utveckling fortsätter. 

En åtgärd är att prioritera bilpooler vid beräkning av parkeringstal och upplåtelse av 
parkeringsytor. I bilaga 4 till Trafiknämndens beslut 2016-09-21 finns en lista med 
kvalitetskrav som kan användas i sådana sammanhang. Om det i framtiden skulle beslutas 
nationella riktlinjer eller krav på bilpooler bör Göteborgs Stad övergå till att tillämpa 
nationella krav.  

Målen från 2012 och utfallet av gjorda insatser redovisas i bilaga 2 till Trafiknämndens beslut 
2016-09-21. Den innehöll vissa mål om den allmänna utvecklingen av bilpooler. Målen täckte 
ett bredare område än vad Göteborgs Stad har rådighet över och de har varit svåra att påverka 
och följa upp.  

Nedan presenteras trafikkontorets förslag till nya mål för att främja utvecklingen av 
fordonspooler. Målen omfattar enbart åtgärder som Göteborgs Stad har full rådighet över och 
de breddar begreppet från bilpool till fordonspool för att även inkludera cyklar och lastcyklar. 
Målen innebär att Göteborgs Stad ska fortsätta öka användningen av fordonspooler i sin egen 
verksamhet och stödja en fortsatt gynnsam utveckling av fordonspooler i staden. 

2.1 Fordonspooler i Göteborgs Stads flotta 
• 20 procent av personbilarna i Göteborgs Stads flotta ska ingå i bilpool. 

• Alla förvaltningar och bolag ska tillhandahålla fordonspooler med cyklar, lastcyklar 
eller bilar när det är ändamålsenligt för att stödja ett miljöanpassat resande i tjänsten.  

Målet från 2012 innebar att 90 procent av tjänsteresorna med bil ska göras i bilpoolsbilar år 
2015. Målet baserades på en felaktig uppgift om tjänsteresandet och är orealistiskt. De allra 
flesta lätta lastbilar används till verkstad, renhållning eller varutransport och sådana fordon 
kan inte ingå i pooler där vem som helst får boka. Många personbilar i t.ex. hemtjänst, 
hemsjukvård och socialtjänst är heller inte lämpliga för öppen bokning. De används effektivt i 
verksamheterna, ofta av flera förare, men till specifika ändamål och lämpar sig inte som 
bilpoolsbil. 

Bilar som lämpar sig bättre att ingå i en öppen pool är ”kontorsbilar” för tjänsteresor till 
möten och liknande. De kan tillhandahållas i en fordonspool som kan bokas av många. De kan 
också ingå som en del av bredare fordonspooler med cyklar, eldrivna fyrhjulingar med mera. 
Ny teknik med elcyklar gör det möjligt att oftare cykla även när resenären har viss utrustning 
genom att använda lastcyklar.  

Dessa mål handlar om hur Göteborgs Stad hanterar sina fordon. Det finns också en 
övergripande policy för resor i tjänsten. Där regleras bland annat hur anställda ska välja 
färdmedel.  



2.2 Främja publika fordonspooler 
• Göteborgs Stads förvaltningar och bolag ska främja fordonspooler som är öppna för 

allmänheten, företag och organisationer.  

 
Målet från 2012 var att Göteborgs Stad ska främja bilpooler som är öppna för allmänheten. 
Det görs genom att Stadens verksamheter ibland använder kommersiella bilpooler till 
tjänsteresor. Detta mål föreslås fortsatt gälla, men utvidgas till att omfatta fordonspooler för 
att tydliggöra att även cyklar och lastcyklar kan ingå i pooler. Idag använder ett tjugotal 
förvaltningar och bolag bilar från kommersiell bilpool som komplement till Stadens egna 
fordon. Bilpoolsföretag kan då sätta ut fler fordon på lämpliga platser i Staden och dessa 
fordon utnyttjas av många andra användare. 

Göteborgs Stad bör också fortsätta arbetet främja fordonspooler genom att samverka med 
olika bilpoolsaktörer och stödja en effektivare användning av fordon. 

2.3 Lägre parkeringstal med bilpooler 
• Bilpooler ska beaktas vid tillämpningen av parkeringstal. 

 
Målet från 2012 var att bilpooler ska beaktas vid tillämpningen av parkeringstal. Denna 
ambition är fortsatt aktuell och så görs också i stadsplaneringen. 

2.4 Prioritera bilpoolsparkering 
• Göteborgs Stad som fastighetsägare, markägare, planmyndighet och parkeringsaktör 

ska prioritera bilpooler vid fördelning av parkeringsplatser.   

 
Målet från 2012 var att Göteborgs Stad ska prioritera bilpooler vid fördelning av viss 
parkering. Så görs idag och ambitionen är fortsatt aktuell.  

Enligt nuvarande lagstiftning finns ingen möjlighet att reservera parkeringsplatser för 
bilpooler på gatumark. Däremot kan exempelvis Parkeringsbolaget, Älvstranden Utveckling 
och bolag inom Framtiden-koncernen hjälpa bilpoolsaktörer att få tillgång till lämplig 
parkering på tomtmark och i garage. Det är angeläget att så sker även i fortsättningen. Det 
måste då hanteras enligt gängse kommersiella villkor för att tillgodose krav på likabehandling 
enligt kommunallagen. 

2.5 Initiera regeländringar 
• Göteborg Stad ska fortsätta verka för att regeringen ändrar trafikförfattningen så att 

parkeringsplatser för bilpool kan reserveras på gatumark. 

 
Målet från 2012 var att Göteborgs Stad ska verka för ändrad lagstiftning så att bilpoolsbilar 
kan ges reserverade parkeringsplats på gatumark, något som inte är tillåtet enligt 
trafikförordningen. Staden har framfört sådana synpunkter till regeringen men reglerna 
medger ännu inte detta, så frågan är fortsatt aktuell.  

3. Förslag till prioriterade aktiviteter för att stödja en fortsatt introduktion av elfordon 
Den tidigare strategin för stöd till elfordon fram till 2015 är i stora delar aktuell, men vissa 
delar behöver uppdateras. Här presenteras en uppdaterad genomgång över vad Göteborgs Stad 
bör prioritera fram till år 2020 för att stödja en bredare introduktion av eldrivna fordon.  



3.1 Samverkan och uppmuntran 
Göteborgs Stads bolag och förvaltningar ska samverka internt och med akademi, 
fordonstillverkare, konsultbransch, forskningsorgan och energibolag för att stödja 
elfordonsmarknaden. Information och vägledning för fordonsanvändare är också viktig. 
Staden ska erbjuda en testarena och samverka med etablerade aktörer i projekt som har 
potential att skalas upp och kommersialiseras. Efterkonverteringar och särlösningar är dock 
inte lämpliga att stödja med offentliga medel. Utvecklingen av tunga eldrivna fordon i 
kollektivtrafik, renhållning och godsleveranser är särskilt angelägen och där har kommunala 
och regionala aktörer stor betydelse. 

Bränsleceller förutspås kunna ersätta batterier i en del av framtidens eldrivna fordon. Det 
kräver infrastruktur för exempelvis vätgas. Induktionsladdning och elvägar är andra 
intressanta utvecklingsspår där man förser elfordon med ström kontinuerligt. Göteborgs Stad 
bör bevaka utvecklingen och medverka i sådana utvecklingsprojekt enligt samma kriterier 
som ovan. 

3.2 Laddning 
Antalet elbilar mer än fördubblas varje år och behovet av laddning växer. Det är dock inte 
publik laddning som är mest efterfrågat utan möjligheten att ladda där bilen står länge, 
exempelvis vid hemmet och arbetet.  

Inom Göteborgs Stad har Parkeringsbolaget, Göteborg Energi, Älvstranden Utveckling och 
bolag inom Framtiden-koncernen ett ansvar för att erbjuda attraktiva lösningar för bilägarna. 
Inom ramen för respektive bolags kommersiella verksamhet behöver man göra 
investeringsplaner och strategier för att möta det växande behovet av laddning. Det kan 
handla om att erbjuda betallösningar som möjliggör för intresserade fordonsägare att välja 
elfordon, exempelvis genom att erbjuda förhöjd månadshyra för parkering under en längre 
period snarare än att kräva betalt direkt vid investeringstillfället. Man kan också behöva 
bygga fler laddpunkter i ett urval parkeringsytor för att kunna erbjuda laddning till nya 
kunder. 

I takt med ökande antal elbilar ökar också behovet av publik laddning. Flera kommersiella 
aktörer etablerar laddning i Göteborg.  Kommunala förvaltningar och bolag ska stödja och 
underlätta sådana aktiviteter genom att upplåta lämplig mark och erbjuda likvärdiga villkor 
inom ramen för kommunallagens bestämmelser. 

På gatumark ska Göteborgs Stad vara mycket restriktiv med att etablera laddning. På 
gatumark ska många behov jämkas samman och ytorna används till många varierande 
ändamål. Investeringar i laddinfrastruktur innebär att platsen under lång tid kommer användas 
till parkering där bilar laddas. Det är bättre att hänvisa sådana behov till tomtmark, garage, 
bensinstationer, köpcentra och liknande. 

Vid pendelparkeringar är det inte motiverat att satsa offentliga medel på laddning fram till 
2020. Eftersom bilägare normalt kör en kortare sträcka till pendelparkeringen så har bilen stor 
kapacitet kvar även om den inte laddas. Det är bättre att kommunala investeringar i 
laddinfrastruktur täcker andra behov. 

3.3 Upphandling 
Göteborgs Stad ska bevaka möjligheter att ställa krav på eldrift i exempelvis upphandlingar av 
färdtjänst och vissa transporter. I dagsläget är utbudet av lämpliga fordon litet men utbudet 
ökar och det bör vara möjligt om några år att kräva en viss andel eldrift inom vissa 
upphandlade tjänster. 



3.4 Kollektivtrafik 
Göteborgs Stad ska fortsätta samverka med Västtrafik, bussbolag, energibolag och 
fordonstillverkare för att öka användningen av eldrivna bussar i kollektivtrafiken. En ökad 
andel eldrift i Göteborgs bussflotta skulle ge betydande positiva effekter på buller, luftkvalitet och 
stadsmiljö.  

Göteborg förtätas och fler resor ska ske med kollektivtrafik. För att kollektivtrafiken ska 
kunna bli ett attraktivt förstahandsval behöver den komma oftare och närmare.  

Förtätningen av staden och den planerade utbyggnaden av kollektivtrafiken är förenat med 
målkonflikter kring bland annat luftkvalitet och buller som behöver hanteras. Elbussar öppnar 
möjligheter att öka närheten till kollektivtrafik utan att inverka på stadslivskvaliteter. 
Kollektivtrafiken är en betydande källa till bullerstörningar. Tunga fordon med 
förbränningsmotorer ger dessutom upphov till lågfrekvent buller som dämpas dåligt i 
byggnaders fasader och därför är en stor källa till bullerstörningar inomhus.  

Elbussar påverkar inte inomhusmiljön på samma sätt och skulle därför kunna öppna nya 
möjligheter för kollektivtrafik att komma ofta och komma nära boende, under hela dygnet.  

3.5 Nybyggnation 
Parkeringshus, garage och tomtmark där bilar står uppställda länge, exempelvis nattetid, är 
exempel på ytor där elfordon oftast kommer att laddas. Göteborgs Stad behöver utreda om det 
går att ta fram riktlinjer, krav eller rekommendationer för detaljplaner, bygglov eller 
genomförandeavtal som säkerställer att det förbereds för laddning vid renovering eller 
nybyggnation av parkeringshus och p-ytor. Det är mycket dyrare att installera sådan 
utrustning i efterhand och det är önskvärt att fastighetsägare och byggbolag förbereder 
laddning i byggskedet. Eventuella krav eller riktlinjer behöver inte innebära att laddutrustning 
måste anslutas utan endast förberedelser med rördragningar och liknande som kräver små 
extra kostnader. Riktlinjer saknas idag och det behovet ökar i takt med att det förbereds 
många byggprojekt i centrala delar av staden. 

3.6 Inga parkeringssubventioner 
Göteborgs Stad ska inte erbjuda billig eller gratis parkering till användare av elbilar. Billig 
parkering ökar bilåkandet och konkurrerar med målen om att öka gång, cykel och 
kollektivtrafik, och att biltrafiken ska minska. Erfarenheter från tidigare miljöbilsparkering i 
Göteborg visar också att man får problem med parkeringstillgången i takt med att antalet 
gratisparkerare ökar.  

Det är dessutom sannolikt förbjudet att erbjuda parkeringssubventioner till en viss 
fordonskategori. Enligt en dom i högsta förvaltningsdomstolen var exempelvis ett undantag 
från parkeringsavgift i Region Gotland olaglig och ska upphävas. 

 
 



Definition av lätta och tunga miljöfordon i Göteborgs Stad 

 

Miljöfordon 

Personbil 

 Som miljöfordon räknas den personbil som uppfyller kraven för miljöbil i 

Vägtrafikskattelagen vid tidpunkten för första registrering. 

 Lätt lastbil och lätt buss (totalvikt upp till 3,5 ton) 

 Som miljöfordon räknas den lätta lastbil och den lätta buss som uppfyller kraven 

för miljöbil i Vägtrafikskattelagen vid tidpunkten för första registrering. 

Göteborgs Stad räknar även som miljöbil den lätta lastbil och lätta buss som i 

vägtrafikregistret är registrerat för drift med fordonsgas eller etanol, även om 

den inte uppfyller de nationella kraven enligt föregående mening.  

Tunga fordon (totalvikt över 3,5 ton) 

 

 Tunga lastbilar och tunga bussar räknas som miljöfordon om de i 

vägtrafikregistret är registrerade för drift med något av följande drivmedel: 

 

- Enbart drivmedel ”el”.  

Denna kategori omfattar elfordon. 

-  Drivmedel ”el” i kombination med annat drivmedel.  

Denna kategori omfattar elhybrider och laddhybrider. 

- Minst ett annat drivmedel utöver ”diesel”, ”bensin”, ”gasol”/”LPG” och 

”el”.  

Denna kategori omfattar fordon som är godkända för alternativa 

drivmedel såsom biodiesel, RME/FAME, HVO- diesel, 

biogas/fordonsgas/metan samt vätgas. 

Om fordonet är utrustat med förbränningsmotor skall den vara något av följande: 

 

- Certifierad i enlighet med den EURO- klass som var lagkrav när fordonet 

typgodkändes.  

- Omfattad av intyg från fordonstillverkaren, eller dennes ombud, att motorn 

uppfyller motsvarande emissionsnivåer som var lagkrav i gällande EURO- klass 

när fordonet typgodkändes, vid drift av fordonet med därför avsett bränsle. 



 

Utländska fordon 

Om uppgifter om fordonet inte finns i svenska vägtrafikregistret ska fordonets ägare 

eller dess ombud kunna uppvisa intyg från motsvarande utländska register på att kraven 

uppfylls. Sådana intyg ska vid anmodan översättas till svenska. 

Införande 

Den uppdaterade definitionen träder i kraft när beslut är taget i kommunfullmäktige. 

Den omfattar då fordon som registreras efter det datumet. Fram till dess gäller 

nuvarande definition. 
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Sammanfattning 
 

Kategoriarbetet Lätta fordon har genomförts under våren 2019 som en följd av de politiska beslut 

som fattats kring införande av kategoristyrning. Arbetet har bedrivits av ett tvärfunktionellt 

kategoriteam och kategoriråd under ledning av Göteborgs Stads Leasingbolag AB (GSLAB) och 

Inköps och upphandlingsförvaltningen (INK). Arbetet har följt INK: s framtagna process för 

kategoristyrning.  

Arbetet har varit ett pilotarbete med ett övergripande syfte att visa på gott samarbete mellan 

stadens olika verksamheter och lessons learned (erfarenhetsåterföring) för framtida 

kategoriarbeten. Utöver det har målet varit att utveckla strategier för att effektivisera stadens 

användning av fordon och transporter, uppnå kostnadseffektivitet genom minskad totalkostnad, 

minska alternativt hålla kvar dagens nivåer av fordon, verka för Göteborg som ledande 

innovationsstad samt vara fossilfri 2023. 

Göteborgs stads fordonsflotta består idag av 2 363 lätta fordon, varav 1 621 personbilar och 742 

lätta lastbilar, i drift hos förvaltningar och bolag, för att kunna utföra kommunens verksamhet och 

service. 

54 % av de lätta fordonen är fossilfria och över 300 fordon har en körsträcka som understiger 480 

mil/år. Årligen anskaffas ca 495 fordon för ett anskaffningsvärde om 124 MSEK. Utöver 

driftskostnader påvisas stora skade- och systemkostnader. Ett fåtal av stadens bolag och 

förvaltningar innehar en stor del av fordonsbeståndet. Vidare skiljer sig fordonsflottans 

sammansättning kraftigt mellan de olika verksamheterna i form av fördelning personbilar/lätta 

lastbilar, storlekar, modeller, tillval, drivmedel och fossila/fossilfria.  

Styrande aspekter för de strategier som identifierats är ekonomi och miljö. Strategierna ämnar 

optimera befintlig fordonsflotta och framtida fordonsanskaffning genom i) utnyttja tillgänglig 

kapacitet bättre och ii) standardisera GSLABs produktutbud för att minska 

anskaffningskostnaderna och därmed leasingkostnaderna samt styra mot fossilfria alternativ, iii) 

öka flexibiliteten i upphandlingarna för bättre anpassning till en marknad som präglas av stor 

teknologisk utveckling, iv) öka andelen fossilfria fordon för att nå målet om fossilfri fordonsflotta 

2023, v) förändra attityder och beteenden samt vi) aktivt medverka i innovationssatsningar.  

Sammantaget prognostiseras framgångsrikt implementerade strategier att 70 färre fordon är i 

bruk, 300 färre skador och minskade löpande kostnader till 7,5–8 MSEK, samt att målen om en 

fossilfri fordonsflotta uppnås år 2023. Samarbete och engagemang inom staden, med starkt stöd 

i respektive verksamhets högsta ledning, är en förutsättning och kritisk framgångsfaktor för att 

målen skall uppnås. 

Nästa steg innefattar implementering av ovan strategier. Genomförandearbetet beräknas pågå 

under perioden 2019 till 2023 och löpande följas upp inom ramen för kategoriarbetet. För att 

genomförandearbetet ska vara framgångsrikt kommer utvalda verksamheter att ingå i arbetet, då 

GSLAB inte ensamt kan nå framgång i förändringsarbetet. 
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Kategoriplan 

1 Introduktion 
Göteborgs stad har genom Inköps- och upphandlingsförvaltningen (INK) 

under hösten 2018 påbörjat ett arbete med kategoristyrning. 

Tillvägagångsättet möjliggör ett mer affärsmässigt och proaktivt 

strategiskt inköpsarbete. Metoden använder ett faktabaserat arbetssätt där 

resurser och aktiviteter utgår från analys av inköpskategorier vilket 

möjliggör tydliga strategier och aktiv styrning för inköpsarbetet tvärs över 

organisatoriska enheter. Det gör inköpsarbetet till ett strategiskt verktyg 

för hela staden. Syftet är att genom samverkan dra nytta av stadens samlade 

resurser och sänka totalkostnaden vid köp av varor och tjänster genom god 

styrning och faktabaserade analyser. 

Med ett kategoristyrt arbetssätt kan inköpsverksamhet i hela staden arbeta 

mer strukturerat mot övergripande målsättningar. Kategoristyrningsarbetet 

möjliggör inköp med god framförhållning för flexibilitet och möjligheter 

att långsiktigt utveckla staden på ett hållbart och innovativt sätt.  

Under hösten 2018 föreslogs området ”fordon” och underkategorin ”lätta 

fordon under 3,5 ton” som en möjlig kategoripilot baserat på en rad 

utvärderingskriterier såsom omfattning, kritikalitet, komplexitet, 

genomförbarhet och potential. Under våren 2019 har inköpsområdet, 

kategorin, verkat som en av stadens piloter. Arbetet har drivits av INK 

tillsammans med internbolaget Göteborgs Stads Leasing AB (GSLAB) 

som tillhandhåller finansiell- och operationell leasing av lätta fordon till 

stadens verksamheter.  

1.1 Övergripande målsättningar och krav 
Kategorin har som pilotprojekt i kategoristyrningsarbetet den övergripande 

målsättningen att verka som ett gott föredöme för etablering av framtida 

kategorier, visa på leassons learned (erfarenhetsåterhämtning) och gott 

samarbete inom staden. Som pilot ska arbetet pröva den framtagna 

kategoriprocessen, kategoriteamets utformning, etablerade arbetssätt och 

vägledningar.  

Utöver målsättningar kring processen har pilotprojektets målsättning även 

varit att utveckla strategier för att effektivisera stadens användning av 

fordon, uppnå kostnadseffektivitet genom minskad totalkostnad och 

minska alternativt hålla kvar dagens nivåer av fordon trots tillväxten inom 

regionen samt verka för Göteborg som ledande innovationsstad genom att 

främja innovation.  
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Vidare ska pilotarbetet bidra till stadens ambitiösa miljömål kring att öka 

det hållbara resandet minska miljö- och klimatpåverkan, att öka antalet 

elbilar och miljöbilar, minska CO2 utsläppet genom att långsiktigt ställa 

om Göteborgs Stads fordonsflotta till fossilfri.  

 

Se nedan fyra målområden för pilotarbetet. 

Figur 1. Pilotens effektmål 

 

Mot bakgrund av det politiska beslut som fattades under våren kring en 

fossilfri fordonsflotta 2023 har miljömålet reviderats under 

kategoriarbetets gång. 

Ambitionen om en långsiktig omställning till en fossilfri fordonsflotta 

påskyndats från 2030 till 2023 vilket ställer ökat krav på tydlig strategi som 

optimerar hantering av fordonen utifrån vad som är ekonomisk och 

ekologiskt hållbart inom definitionen1 av fossilfri fordonsflotta. 

Beslutet innebär att el – och laddhybrider som klassats som miljöfordon 

skiftat från ett fordon som bidrar till miljömål till ett sämre alternativ, samt 

att bränsleslaget HVO100 (syntetisk diesel) som inte ingått i vad som 

klassats som miljöfordon gått till att ingå i nya miljömålsättningar om 

fossilfri fordonsflotta. 

1.2 Planens omfattning och avgränsningar 
Kategoriplanen omfattar stadens bolag och förvaltningar.  

Den avser lätta fordon vilket inkluderar personbilar och lätta lastbilar och 

inbegriper inte bränsle, infrastruktur, kommersiella bilpooler, serviceresor 

och finansiell leasing. Se även kapitel 2 nedan, där en detaljerad 

kategoridefinition redovisas. 

Planen beskriver övergripande etableringsprocessen och sammanfattar de 

analyser som legat till grund för valda strategier och genomförandeprojekt. 

 

 

 

 
1 Definitionen av fossilfritt transportmedel är hämtad från Fossilfritt Sveriges transportutmaning, 
ett initiativ för att göra Sverige till ett av världens första fossilfria länder. Utmaningen antogs av 
Göteborgs stad under våren och de bränsleslag som i dagsläget klassas som fossilfria är el, vätgas, 
biogas, HVO, FAME och ED95. Miljöfordonen el- och laddhybrider definieras inte som fossilfria 
fordon. 



 

Kategoriplan 7 (31) 

Lätta fordon  

Göteborgs Stad, Inköp och upphandling 2019-06-26 

1.3 Arbetets genomförande 
Arbetet har organiserats genom ett kategoriteam och ett kategoriråd. 

1.3.1 Kategoriteamet 

Kategoriteamets uppgift har varit att utveckla en kategoriplan genom att 

analysera och föreslå förbättringar samt prioritera vilka upphandlings- och 

förbättringsprojekt som ska drivas, under vilken tidsperiod samt vilka 

resurser som ska tillsättas. Vidare har teamet haft ansvar att lyfta fram 

risker vid genomförande. 

Kategoriteamet består av en kategoriledare från GSLAB (Jessica Edlund, 

Affärsenhetschef Fordon och Maskiner). Teamet består av representanter 

från GSLAB (Ulf Lager, Kund- och inköpsansvarig och Robin Fallai, 

(Praktikant), INK med expertis kring upphandling och hållbarhet (Matilda 

Olenmark, Upphandlingsledare och Samuel Sandholm, Miljöspecialist) 

samt de största köpande verksamheterna, i.e. stadsdelsförvaltningarna, 

fackförvaltningarna och bolagen med störst fordonspark, kunskap och 

förståelse för kategorin (Neda Pouvar Feliz, Kretslopp och Vatten; Jan-

Åke Palmqvist, Göteborg Energi; Olof Dahlin, Park och Natur, Jens 

Ekeblad, SDF Västra Göteborg, Dan Eriksson, SDF Askim-Frölunda-

Högsbo; Peggy Magnusson, Trafikkontoret). I ett antal workshops har även 

Renova och Trafikkontorets Serviceresor deltagit genom Tommy Karlsson, 

Chef Strategiskt Inköp & Upphandling hos Renova samt Trafikkontorets 

Serviceresor, Tomas Hagelberg. 

 

Arbetet har stöttats av INK genom Björn Borgman och Johanna 

Davidsson. 

Kategoriteamet har träffats under fem arbetsmöten under utvecklingen av 

handlingsplanen, enligt kapitel 1.4 nedan. 

1.3.2 Kategorirådet 

Kategorirådet som haft som uppgift ge styrning och ledning samt 

kvalitetssäkra och beslutna om framtagna strategier. Rådet letts av GSL 

(ordförande – Johan Sävhage, VD GSLAB) och INK (Henrik Nilsson, 

Direktör och Åsa Bergman, chef inköpsstrategi) och bestått av 

representanter från samma verksamheter som kategoriteamet (Marianne 

Erlandson, Förvaltningsdirektör Kretslopp och Vatten; Morgan 

Davidsson, Avdelningschef Park och Natur; Malin Bexell, Chef för 

verksamhetsområde Support Göteborg Energi, Katarina Othelius, 

Stadsdelsdirektör SDF Örgryte-Härlanda, Jan Rinman, Biträdande 

trafikdirektör Trafikkontoret)  

Kategorirådet har träffats under tre möten för att initiera arbetet, erhålla 

status, samt ta emot rekommendationerna från kategoriteamet. 
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1.4 Metod 
Etableringsarbetet har löpt under perioden januari-maj 2019. Arbetet har 

utgjorts av fem arbetsmöten med kategoriteamet, tre kategorirådsmöten 

med kategorirådet, veckovisa statusmöten och förmöten mellan stödjande 

resurser och kategoriledare i anslutning till respektive arbetsmöte.  

Därtill har förberedelser, leverantörsdialoger med de tre 

ramavtalsleverantörerna Toyota Center, Hedin Bil och Din Bil, möte med 

Business Region Göteborg (BRG) kring projektet Uppkopplad Elstad samt 

dokumentation av slutsatserna från arbetsmöten och leverantörsdialoger 

genomförts.  

Arbetet har följt nedan arbetsplan. 

 

Figur 2. Översikt över arbetsplan 

Strukturen på arbetsmötena har följt processen för kategoristyrning. Nedan 

följer en beskrivning av respektive steg och dess koppling till arbetsmöten.  

Figur 3. Kategoriprocessens steg. 

1. Initiera kategoriarbetet (arbetsmöte 1) Initieringsfasen syftar 

till att utveckla kategoriorganisation, tidplan och arbetsformer. 

2. Definiera nuläge (arbetsmöte 2 och 3) I nulägesfasen analyseras 

kategorin ur ett internt respektive externt perspektiv. 

3. Definiera strategi & mål (arbetsmöte 4) Målbilden innefattar 

strategier för kategorin med tillhörande utvecklingsprojekt. 

4. Etablera handlingsplan (arbetsmöte 5) Etableringen av 

handlingsplanen innebär att aktiviteter i utvecklingsprojekten 

detaljeras tillsammans med uppföljningsmodell. 

Denna kategoriplan utgör sammanfattning av arbetet enligt ovan 

arbetssteg. Detaljer kring respektive område återfinns i fem separata 

bilagor enlig nedan. 

 



 

Kategoriplan 9 (31) 

Lätta fordon  

Göteborgs Stad, Inköp och upphandling 2019-06-26 

 

 

 

 

 

 

                     Figur 4. Översikt över dokumentationen från kategoriarabetet. 

Efter kategoriplanens (detta dokument) etablering tar arbetet med 

implementering och uppföljning vid. Det hanteras genom uppföljning och 

inte i detta dokument. 

1.4.1 Erfarenheter från arbetsprocessen 

Se separat dokumentation för erfarenhetsåterföring från pilotarbetet 

(kompletteras efter att handlingsplanen är etablerad). 

2 Kategoridefinition 
Definitionen av en inköpskategori är i grunden en samling likartade 

produkter och tjänster som köps på en homogen leverantörsmarknad. Inom 

kategorifamiljen ”Fordon & Maskiner” återfinns kategorin fordon som 

består av i) lätta fordon och ii) tunga fordon, iii) drivmedel, iv) däck. 

Kategorin i fokus är Lätta fordon och utgörs av personbilar och lätta 

lastbilar.  

2.1 Personbilar  
Personbilar är fordon som registrerats som personbil, väger högst 3,5 ton, 

avsedda för persontransporter, högst åtta sittplatser över förarplatsen. 

Exempel på fordon som klassas som personbilar är fordon avsedda för att 

transportera sig från A till B utan godsbefordran som större ändamål. 

Exempel på fordon som inte klassas som personbilar är en ombyggd 

personbil som måste registreras som lätt lastbil.  

2.2 Lätta lastbilar 
Lätta lastbilar är fordon som registrerats som lätta lastbilar och väger högst 

3,5 ton. 

Exempel på fordon som klassas som lätta lastbilar är fordon avsedda för 

transporter A till B med lastkapacitet för ex. verktyg och material. 
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2.3 Avgränsningar/beroenden 
Kategorin lätta fordon omfattar inte bränsle, infrastruktur, kommersiella 

bilpooler, serviceresor och finansiell leasing. Dessa aspekter har dock 

belysts och diskuterats under kategoriarbetet.  

Figur 5.  

Kategorins avgränsningar och gränsytor 

3 Nulägesanalys 
Nulägesanalysen består av en genomgång av kategorins nuläge, 

behovsbilden, utveckling i omvärlden, samt leverantörsmarknaden. 

3.1 Internanalys 
Göteborgs stad har 2 363 fordon i drift hos förvaltningarna och bolag för 

att kunna utföra kommunens verksamhet och service, varav 1 621 

personbilar och 742 lätta lastbilar. En övervägande del av personbilarna är 

små- och kombifordon och av lätta lastbilar skåp och pickuper. De största 

leasingägarna innehar närmare hälften av fordonsbeståndet.  

Över 300 fordon kör en sträcka som understiger 480 mil/år. 

1 079 fordon är fossildrivna varav 850 personbilar där elhybrider 

dominerar och 229 lätta lastbilar där diesel dominerar. Bland de fossilfria 

fordonen utgörs 74 % av gas, 19 % el och 7 % HVO100.  

2 253 fordon leasas via GSL och 110 fordon är egenägda. Av de egenägda 

är 89 lätta lastbilar och 21 personbilar.  
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Fordonsflottan representeras av 16 fordonsmärken med störst spridning 

bland personbilarna. Volkswagen, Toyota och Mercedes står för närmare 

hälften av den totala fordonsflottan.  

Under det två senaste åren 2017–2018 anskaffades totalt 990 fordon varav 

696 personbilar och 294 lätta lastbilar. Det totala anskaffningsvärdet 

uppgick till 248 MSEK vilket motsvarar ett årligt genomsnitt om 495 

fordon med ett årligt anskaffningsvärde om 124 MSEK. Den 

genomsnittliga anskaffningen är således ca 250 KSEK per fordon, 

exklusive eventuella tillbyggnader/inredning för verksamhetsfordon. 

98 % av de anskaffade fordonen leasas via GSLAB. För nyanskaffning var 

Din Bil den största leverantören följt av Toyota Center och Hedin Bil. 

Med avseende på fordonsmärke var 

• Toyota och Volkswagen med 131,52 respektive 123,5 störst bland 

personbilarna och  

• Volkswagen och Mercedes-Benz störst bland lätta lastbilar med 98 

respektive 25,5 st fordon. 

Gasfordon och elhybrider var de vanligaste fordonstyperna och drygt 

hälften av de som anskaffades under 2017–2018.  

GSLAB tillhandahåller service för de leasade fordonen. Kostnaderna för 

att upprätthålla servicen beror delvis på antalet fordonsmärken och 

modeller då fler verktyg, datorer, licenser och utbildningar erfordras för att 

upprätthålla tjänsten.  

Årligen sker drygt 900 skador vilket motsvarar en årlig kostnad om ca 8 

miljoner MSEK3 varav ca 5,8 MSEK personbilsskador och ca 2,2 MSEK 

lätta lastbilsskador. Det motsvarar tre skador per dag och ca 8 600 kr per 

skada. Tre av stadsdelsförvaltningarna står för drygt en tredje del stadens 

totala skador. Utslaget per fordon kostar skadorna 3 500 kr per personbil 

och 3 000 kr per lätt lastbil.  

Utöver höga skadekostnader har staden omfattande kostnader för 

trafiksäkerhetssystemet ISA (Intelligent stöd för anpassning av 

hastigheten). Systemet infördes 2014 som ett sätt minska olycksskadorna i 

trafiken och minska miljöpåverkan efter att kommunfullmäktige 

uppdaterat säkerhetskraven på stadens bilar. Med ISA enheten ingår en 

körjournalfunktion som innebär att ISA-enheten automatiskt genererar 

körjournaler kring datum, tidperiod för resan, mätarställning, sträcka, typ 

av resa, start- och adresser. ISA kostar månatligen ca 490 kr per fordon 

(beroende på avtalstid), vilket resulterar i en årlig kostnad för systemet om 

drygt 10 MSEK.  

 
2 263 fordon över två år, ger 131,5 fordon per år. Halva fordon beror på uträkning av genomsnitt. 
3 Angivna skadekostnader omfattar enbart de kostnader som kunden faktureras och inkluderar 
självrisker för reparationer som överstiger självrisk och verklig reparationskostnad för reparationer 
som understiger självrisk, skadekostnader/reparationer för skador där giltig skadeanmälan saknas 
och värdeminskningskostnad när GSLAB väljer att avyttra fordonet utan att åtgärda skadan. 
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Beslutet om fossilfri fordonsflotta 2023 har medfört att en stor del av de 

fordon som tidigare betraktats som rätt val utifrån definitionen miljöfordon 

(framförallt el- och laddhybrider) skiftat till att inte ingå i den fossilfria 

definitionen. Främst är det de små hybridbilarna som till stor del leasas av 

stadsdelsförvaltningarna. Fordonsflottan har gått från 83 % miljöfordon till 

54 % fossilfria fordon.  

3.1.1 Upphandling och avtal 

GSLAB har existerande ramavtal med de fyra leverantörerna Toyota 

Center (Toyota), Hedin Bil (Fiat, Nissan, Mercedes-Benz, Kia), Din Bil 

(Volkswagen) och AlltiBil (Peugeot). 

Avtalen sträcker sig på en period om (vanligtvis) fyra år (2 + 1 +1) från 

2017-07-01 till 2021-06-30 med en begränsning till respektive avtalspart 

då leverantörer inte kan tillkomma under avtalstiden. Anskaffningar görs 

inte utanför avtalen. 

Ramavtalen är uppdelade i 29 delområden som prövats, utvärderats och 

tilldelats inom olika storleksklasser och med automatisk och/eller manuell 

växellåda. 

Avrop görs efter dynamisk rangordning vilket innebär att avrop görs hos 

den leverantör som har lägst utvärderingsvärde för aktuellt behov inom 

respektive delområde. Det aktuella behovet styr valet av fordon och 

drivmedel med en specifik prioriteringsordning vid val av drivmedel.  

Varje år görs förnyad konkurrensutsättning inom respektive delområde där 

samtliga leverantörer inom respektive delområde inbjuds att på nytt lämna 

anbud för de delområden som leverantörerna tilldelats ramavtal.  

Avtalet är ett ramavtal utan volymförpliktelser. Genom att avtal inte kan 

preciseras förbinder sig leverantörerna inte att kunna leverera fordonet 

under hela perioden.  

Det föreligger därför en risk att fordonen inte finns tillgängliga vid 

beställning. Ramavtalsleverantörena Din Bil (Volkswagen) samt Hedin Bil 

(Fiat) har några modeller av gasfordon (personbilar och lätta lastbilar) som 

för närvarande inte finns tillgängliga då produktionen ställts in, tillfälligt 

eller permanent, vilket medför att gasbilar inte kan anskaffas till stadens 

verksamheter även om utbudet finns på marknaden (andra fordonsmärken 

som ramavtalsleverantörerna inte tillhandahåller). Detta resulterar i att 

befintliga leasingavtal för gasbilar nu antingen förlängs eller byts till andra 

alternativ.  

Verksamheternas leasingavtal sträcker sig inom ett intervall på 36–60 

månader beroende på kund och fordonstyp. Val av avtalsperiod görs av 

respektive kund vid avtalsteckning. Därmed skiljer sig avtalsperioden 

mellan olika verksamheter. Personbilarna har ofta en kortare avtalstid på 

36 månader och lätta lastbilarna en längre på 60 månader. Möjlighet till 

förlängning därtill ursprungliga avtalstiden ges upp till 24 månader.  
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Avyttring av fordon görs genom extern avyttring med det mest fördelaktiga 

sättet utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Antingen genom det garanterade 

restvärdet som bestäms vid anskaffning baserat på uppskattad mil och 

avtalslängd alternativt via auktionsbolag.  

3.2 Behovs- och kravanalys 
Av den befintliga fordonsflottan leasas 843 fordon av 

stadsdelsförvaltningarna, 707 av fackförvaltningarna, 630 av bolagen och 

183 utgörs av GSLAB: s korttidsflotta som används vid korttidsuthyrning 

alternativt som ersättningsbil vid service och reparationer av stadens 

fordon. Se nedan figur. 

 

 

Figur 6. Antal fordon per bolag, fack- och stadsdelsförvaltningar och korttidsuthyrningar. 

Fordonsbeståndet skiljer sig åt mellan de olika verksamheterna i form av 

fördelningen personbilar/lätta lastbilar, verksamhetsbilar/bilpoolsbilar, 

storlekar och drivmedel. 

Stadsdelsförvaltningarna är de största leasingtagarna då de står för närmare 

hälften av det totala antalet personbilar, som till stor del utgörs av småbilar. 

Stadsdelsförvaltningarna har även flest fossildrivna fordon. I kontrast mot 

stadsdelsförvaltningarna står fackförvaltningarna för störst andel lätta 

lastbilar där litet skåp dominerar. 

Det finns en stor spridning bland de olika personbilsstorlekarna mellan de 

olika fackförvaltningarna beroende på verksamhet. Bolagen har flest 

fossilfria fordon och till stor del större personbilsstorlekar. I likhet med 

stadsdelsförvaltningarna och fackförvaltningarna dominerar litet skåp 

bland lätta lastbilarna. Korttidsfordonen som tillhandahålls av GSLAB 

utgörs till störst del av fossildrivna personbilar (elhybrider – tidigare 

klassade som miljöfordon). 

Behoven av lätta fordon förutses i stort bestå, givet att 

verksamhetsbehoven kvarstår. För stadsdelarna, som har flest lätta fordon 

består största drivkrafterna av omsorgsbehov. 
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3.3 Omvärldsanalys 
Fordon- och transportmarknaden står inför stora förändringar och 

genomgår en transformation till stor del är driven av teknologisk 

utveckling. Megatrenderna inom industrin är elektrifiering/nya drivlinor, 

digitalisering bland annat i form av mobilitet/uppkoppling och 

automatisering4.  

3.3.1 Elektrifiering/Nya drivlinor (”EV”) 

Kravet på hållbara transporter och resande med låg miljö – och 

klimatpåverkan ökar. Fossila bränslen håller på och fasas ut och ersättas 

med förnybara drivmedel som el. Elektrifieringen innebär ett skifte till 

delvis eller helt eldrivna elfordon. Utvecklingen går via hybridlösningar 

mot full elektrifiering5. 

Tillväxttakten är stark och i Sverige stiger elbilsförsäljningen med mer än 

100 procent per år6. Hur snabbt skiftet kommer att gå är svårt att förutspå 

men avgörande faktorer som kommer att driva på utvecklingen är skärpt 

lagstiftning och införande av miljözoner, prisutvecklingen på batterier och 

el samt utbyggnaden av välfungerad infrastruktur. 

Enligt prognoser kommer batteripriserna att falla snabbt under kommande 

åren och utvecklingen av bränsleceller går framåt 7 . Enligt 

elkraftbranschens intresseorganisation, Power Circle, förutspås Sverige att 

nå 2,5 miljoner laddbara fordon 20308.  

3.3.2 Mobilitet/ Uppkoppling (”Mobility-as-a-Service – 

Maas”) 

Befolkningstillväxt, urbanisering, miljöhänsyn och teknisk utveckling 

kommer i grunden att förändra hur människor och produkter kommer att 

förflyttas och därigenom även ägandet av fordon. 

Transport/rörlighet som en tjänst förutspås att ses som ett alternativ till 

ägande och företag skapar nya innovativa affärs- och servicemodeller där 

de flyttar sig från fordon som äganderätt till servicebaserad transport9. 

 
4 Mobility 2030: Transforming the mobility landscape, 
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2019/02/mobility-2030-transforming-the-mobility-
landscape.pdf 
5 KPMG Global Automotive Executive Survey 2018, 2019, 
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/uk/pdf/2018/08/mobility-2030-future-fuels-mix.pdf 
6 http://powercircle.org/projekt/elis_elbilsstatistik/ 
7 KPMG Global Automotive Executive Survey 2018, 2019, 
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/uk/pdf/2018/08/mobility-2030-future-fuels-mix.pdf 
8 http://powercircle.org/projekt/elis_elbilsstatistik/ 
9 Mobility 2030: Transforming the mobility landscape, 
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2019/02/mobility-2030-transforming-the-mobility-
landscape.pdf 
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3.3.3 Automatisering (”CAV:s”) 

Autonom körning kommer att förändra hur fordon hanteras och framförs. 

Leverantörerna har till stor del teknologin. Konsumenternas tilltro till 

teknologin är fortfarande bristfällig, välfungerande infrastruktur saknas 

och lagstiftning och regelverk som reglerar släpar efter. Autonom körning 

förutspås introduceras inom begränsade zoner i storstäderna och regioner 

som första steg10.  

Staden bidrar i flera utvecklings- och innovationssamarbeten relaterade till 

ovannämnda trender som rör trafiksystem, fordon och stadens mobilitet, 

däribland Elstad som syftar till att bidra till snabbare introduktion av 

elektrifierade lösningar11.  

3.4 Marknads- och leverantörsanalys 
Förra året registrerades i Sverige 353 729 nya personbilar och 56 628 lätta 

lastbilar12. Stadens andel är under 0,1 % av nyregistreringar. Fortfarande 

dominerar bensin- och dieselfordonen på nybilsmarknaden med en 

uppåtgående trend för el- och hybridfordonen 13 . Bland sistnämnda 

dominerar la, ddhybriderna följt av elhybrider och de rena elfordonen14. 

Försäljningen av gasbilar minskade marginellt förra året15.   

Bland fordonstillverkarna råder en stor osäkerhet då de politiska 

förutsättningarna sätter ramarna för marknaden16.  

Återförsäljarna har ofta mycket begränsad påverkan på modellutbud och 

tillgång då detta styrs av fordonstillverkaren. Stadens behov av lätta fordon 

är inte heller stort utifrån fordonstillverkarnas perspektiv.  

Detta påverkar även möjligheten till eventuell rabattsats. Göteborgs Stad 

har i dagsläget en lägre prisbild än med Kommentus då kommunen anses 

som stor köpare bland de lokala återförsäljarna. För ytterligare rabatt 

behöver antingen generalagenten ytterligare subventionera genom stadens 

volymköp, garanterat återköpsvärde sänks (d.v.s., risken för staden ökar), 

eller att serviceavtal ingås med leverantören/erna.  

 
10 KPMG Global Automotive Executive Survey 2018, 2019, 
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/uk/pdf/2018/08/mobility-2030-future-fuels-mix.pdf 
11 https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/Innovation-och-utveckling-far-framtidens-mobilitet-i-
Gateborg/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9LQw8zA0cTQNdfX1NzI1c
vQ31w8EKAgxdHA1NgAoMPAzdDBwDXc38g1xNDAx8TPWjiNFvgAIcDZyCjJyMDQzc_Y2I049HQ
RSG8cgW6RfkhoaGOioqAgCRbOeu/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ 
12 1http://www.bilsweden.se/statistik/nyregist 
13 Ibid.  
14 http://powercircle.org/projekt/elis_elbilsstatistik/ 
15 15 1http://www.bilsweden.se/statistik/nyregist 
16 16 KPMG Global Automotive Executive Survey 2018, 2019, 
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/uk/pdf/2018/08/mobility-2030-future-fuels-mix.pdf 
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4 Strategi & Mål 
Strategierna avser att optimera fordonsanskaffningen och 

fordonsinnehavet utifrån vad som är ekonomiskt och ekologiskt hållbart 

utan att göra avkall på trafiksäkerhetsaspekten vilket innebär rätt antal 

fordon med rätt drivmedel anpassade till verksamhetens behov. Vidare att 

de används, underhålls och avyttras på effektivaste sätt. De ligger i linje 

med kategorins målsättning om att hålla ner kostnaderna och bidra att 

staden ligger i framkant när de gäller miljö och innovation. De ämnar öka 

fordonskontrollen, styrningen och ledningen, samordningen och 

flexibiliteten i staden.  

  

4.1 Strategier för framgång 
För realisering av målet om sänkt totalkostnad och minska alternativt hålla 

kvar dagens nivåer av fordon krävs en optimering av fordonshanteringen 

genom att tillgängligt fordonsinnehav utnyttjas bättre och minskning av 

fordonsanskaffningen via ifrågasättande av behovsbild. Reducering av 

fordonsanskaffningskostnaderna och därigenom även leasingkostnaderna 

görs genom ifrågasättande av behovsbild och standardisering av 

produktutbudet i form av storlekar, fordonsmärken, drivmedel samt 

begränsning av möjligheterna till tillval.  

För att stadens mål om en fossilfri fordonsflotta 2023 ska uppnås ställs krav 

på en strategisk utfasning av fossildrivna fordon (det vill säga en plan för 

snabb omställning mot fordon klassade som fossilfria, där val av fordon 

väljs utifrån ekonomi och miljö) för ökad andel el- och gasbilar samt en 

ökning av flexibiliteten i upphandlingarna.  

Förändring av attityder och beteenden anses vara en grundförutsättning 

för att optimera hanteringen av fordonen samt för att ställa om till en 

fossilfri fordonsflotta senast 2023.  

Främjande av innovation för att verka för Göteborg som ledande 

innovationsstad kräver aktivt deltagande i några av stadens många 

utvecklings- och innovationssamarbeten som rör fordon och mobilitet.  

Sammantaget kan ovan strategier sammanfattas i nedan sex områden. 

 

 

 

Figur 7. Strategier för framgång. 
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Kritiska framgångsfaktorer 

Under kategoriarbetet har det framkommit att det på flera håll föreligger 

brister i både samarbete och samordning inom förvaltningarna. Därför är 

samarbete och samordning kritiska framgångsfaktorer. För att staden ska 

nå uppsatta mål för kategorin krävs ett nära samarbete, dels mellan GSLAB 

och förvaltningarna/ bolagen, dels mellan stadens olika verksamheter 

sinsemellan och sist och inte minst inom respektive förvaltning/bolag. Får 

vi inte med stadens förvaltningar/bolag och respektives högsta ledning i 

arbetet för måluppfyllnad, så är det svårt att genomföra strategierna och 

planerna i alla dess delar. 

 

4.1.1 Behov av upphandlingsprojekt  

Upphandlingsprojekt avser arbete som tydligt syftar till att förändra 

processen kring hur varor/tjänster, här lätta fordon, handlas upp, avtalas 

och beställs. 

 

Öka flexibiliteten i upphandlingarna 

Dagens upphandlingar sträcker sig på en period om fyra år och begränsar

  antalet leverantörer.   

I en bransch under kraftig transformation med en marknad som upplevs 

som dynamisk med stor teknisk utveckling där utbudet förändras och 

politiska beslut sätter ramarna ställs högre krav på flexibilitet i 

upphandlingarna (där staden inte låser sig till specifika leverantörer eller 

modeller) för att adoptera innovativa lösningar för hela eller delar av 

utbudet och nå målsättningen om en fossilfri fordonsflotta 2023.  

Nuvarande upphandlingsförförande bör därför ses över så det inte 

begränsar utan istället genom flexibilitet mot marknaden skapar goda 

förutsättningar för att nå målen om en ekonomisk och ekologisk hållbarhet 

samt främjande av innovation.  

Ett av flera möjliga alternativ som lyfts under kategoriarbetet är dynamiskt 

inköpssystem som erbjuder många fördelar däribland kan ny teknik 

introduceras snabbare, nya leverantörer komma in snabbare och GSLAB 

ges möjlighet att ändra och uppdatera specifikationer och villkor. 

Inköpssystemet anses lämpligt för marknader där priset, utbudet och/eller 

tekniken utvecklas snabbt. Då upphandlingsförfarandet är relativt nytt 

finns ett fåtal referenser, bland annat har aktören HBV infört dynamiskt 

inköpssystem för att skräddarsy sina förfrågningar när de handlar 

servicefordonen.  

I likhet med ramavtal har dynamiskt inköpssystem även sina nackdelar. 

För att hitta en lämplig lösning bör möjligheten till införande av dynamiskt 

inköpssystem för hela eller delar av utbudet och möjligheter med befintligt 
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ramavtal ses över. Genom att nyttja flexibilitet finns möjlighet att bättre 

följa utbudet inom något eller några områden/modeller inom lätta fordon. 

4.1.2 Behov av utvecklingsprojekt 

Utvecklingsprojekt avser arbete som tydligt syftar till att förändra hur 

verksamheter arbetar med kategorin, här lätta fordon. 

 

Ifrågasättande av behovsbild och bättre utnyttjande av 

tillgänglig kapacitet 

Över 300 fordon kör idag en körsträcka som understiger 480 mil/år vilket 

motsvarar ca 13 % av den totala fordonsflottan. Vidare upplevs det 

elektroniska körjournalsystemet av en del verksamheter inte som 

användarvänligt vilket resulterar i att tillgänglig information som kan 

användas för vägledning vid behovsprövning och effektivare utnyttjande 

av fordon inte nyttjas av verksamheterna. Det kan föreligga goda skäl att 

verksamheterna har fordon med låg utnyttjandegrad men behovet bör 

ifrågasättas utifrån fakta. 

Korta körsträckor innebär höga kostnader per år för staden då det medför 

hög kostnad per framförd km.  

Vissa bolag och förvaltningar upplever administrativa svårigheter i 

processen att dela fordon mellan varandra vilket medför att 

utnyttjandegraden begränsas. För optimering av fordonsinnehavet och 

fordonsanskaffningen krävs ökad samverkan mellan verksamheterna 

genom förenkling av processerna att dela fordon mellan verksamheter och 

utnyttjande av befintligt systemstöd för att öka fordonskontrollen och 

identifiera fordon med låg utnyttjandegrad.  

En bättre översikt möjliggör även att rätt antal mil och avtalstid väljs vid 

anskaffning av fordonet vilket påverkar leasingkostnaden.  

På sikt behöver eventuellt systembyte av ISA ses över då stadens 

systemkostnader uppgår till 10 MSEK och nyttjandegraden samt 

användarvänligheten låg.  

Vidare behövs en styrning av produktutbudet genom att begränsa antalet 

modeller samt tillval för de olika verksamheterna. För att möjliggöra både 

att fordon med en låg utnyttjandegrad aktivt inte väljs att förnyas och att 

produktutbudet begränsas erfordras en kontrollfunktion, en 

fordonsansvarig som i samråd med GSLAB följer upp och har mandat att 

ifrågasätta behov, storlek och tillval. De verksamheter i staden som redan 

idag tillsatt fordonsansvariga har lyckats reducera investeringsbehovet 

med 5–15%, minskat storlekarna, antalet tillval och styra val av drivmedel, 

och därigenom realiserat kostnadsbesparing för verksamheten.  
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Standardisering av produktbehov  

Fordonsflottan består av olika fordonsmärken, modeller och bränsleslag. 

Av 16 fordonsmärken står tre för 73 % av den totala fordonsflottan*. 

Med ett standardiserat utbud kan kostnaderna reduceras genom mindre 

storlekar, färre tillval och fordonsmärken vilket leder till minskade 

anskaffningskostnader, service- och verkstadskostnader, skadekostnader 

samt att målen om en fossilfri fordonsflotta lättare kan uppnås genom att 

begränsa drivmedelsutbudet.  

 

Utfasning av fossildrivna fordon  

Idag klassas, med definitionen från Fossilfritt Sverige, 1070 av 2363 

fordon i fordonsflottan som fossildrivna. Med nuvarande utbytestakt om 

ca 495 fordon per år och eventuell minskning av fordonsflottan 

prognostiseras majoriteten av de fossildrivna fordonen att kunna bytas ut 

innan 2023. 

För att fordonen ska skifta från fossildrivna till fossilfria utan alltför stor 

ekonomisk konsekvens på verksamheterna erfordras en effektiv 

omställning mot elbilar och andra fossilfria alternativ.  

En plan på hur infrastrukturen ska byggas ut och finansieras samt 

eventuella samarbeten behöver arbetas fram, tillsammans med analys, 

identifiering och beskrivning av möjliga åtgärder och konsekvenser för 

snabb och effektiv omställning till elbilar och gasbilar. Därtill en 

scenarioplanering kring utbudet på gasbilar. Allt för att påvisa de 

konsekvenser beslutet om en fossilfri fordonsflotta 2023 får på staden, 

samt eventuella kompletterande resurser (finansiering) som kan komma 

behövas tas i anspråk för omställningsarbetet. Vidare behöver även den 

förväntade påskyndade elektrifieringen av fordonsflottan analyseras 

utifrån ett kontinuitets- och katastrofperspektiv. 

Ovan inriktning behöver sedan omsättas till mål som realiseras genom 

standardisering samt ifrågasättande av behov, tillsammans med 

kontrollerade utbyten, fordon för fordon, av fordonsflottan.  

2023 målet innefattar även ytterligare arbete som kommer löpa parallellt 

och eventuellt vävas in i kategoriarbetet. 

 

 

 

____________________________________ 

*Antalet fordonsmärken är beroende på upphandlingar. Det finns idag fordonsmärken i 

stadens flotta, som upphandlades genom tidigare upphandlingar, men som inte erbjuds inom 

gällande upphandling. 
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Förändra attityder och beteenden  

Fordonsflottan skiljer sig mellan stadsdelsförvaltningarna, 

fackförvaltningarna och bolagen. Tydligast är skillnaderna inom 

personbilarna där stadsdelsförvaltningarna kör små och bolagen stora 

fordon. Det har inte klarlagts om behoven mellan stadsdelsförvaltningarna, 

fackförvaltningarna och bolagen skiljer sig åt i den utsträckningen som 

analysen visar men val av fordon (storlek, tillval, drivmedel) bottnar sig 

till stor del i ekonomiska restriktioner (besparingar och budgetunderskott) 

och olika synsätt på fordon som arbetsredskap och transportmedel, vilket 

följaktligen påverkar anskaffningsvärdet och leasingkostnaderna.  

Mot bakgrund av detta bör ett ledarskap som uppmuntrar och belönar rätt 

beteenden beaktas som grundläggande för genomförande av strategierna, 

ifrågasättande av behovsbild och nyttjande av tillgänglig kapacitet. I 

kombination med detta saknar verksamheterna idag tydliga riktlinjer och 

policys som utifrån dess behov begränsar respektive verksamhets 

möjlighet till val.  

Utöver detta saknar befintliga fordonsansvariga ibland stöd från ledning 

och därigenom mandat att behovsbepröva och ifrågasätta behov vilket 

resulterar i att fordonsflottan inte standardiseras i tillräcklig takt. 

Följaktligen anskaffas fordon och storlekar och tillval väljs utan egentlig 

behovsprövning.  

Vidare innebär skador en stor kostnad och en personrisk. För att reducera 

skadekostnaderna behöver attityder och beteenden hos stadens 

medarbetare förändras genom information och utbildning; med sikte på ett 

ändrat synsätt på hur stadens fordon skall vårdas och framföras i trafiken. 

Stadens fordon är Göteborgs Stads varumärke och egendom och vi behöver 

få våra medarbetare att vårda stadens fordon lika varsamt som sitt privata 

fordon. Vidare är det viktigt att fordonsansvariga och chefer säkerställer 

att skadeanmälningar görs och att fordonen vårdas och hanteras korrekt, 

allt för att hålla nere skadekostnaderna för staden. 

 

Aktivt medverkande i innovationssatsningar  

I Göteborg pågår förnärvarande många utvecklings- och 

innovationssatsningar (pilotprojekt och testbäddar) som rör fordon och 

stadens mobilitet. Däribland Elstad där staden ämnar vara ett skyltfönster 

mot elektrifieringens möjligheter inom trafiksektorn i stort. Initiativen 

öppnar upp möjligheter för kategorin att även nå andra målsättningar som 

exempelvis fossilfri fordonsflotta 2023. GSLAB kan genom att delta i 

några av projekten verka för Göteborg som ledande innovationsstad och 

skapa synergier som bidrar till övrig måluppfyllelse. 

För att möjliggöra aktivt deltagande behövs en kartläggning av befintliga 

pilotprojekt och testbäddar, samordning och koordinering av stadens olika 

innovationsambitioner och deltagande i piloter. 
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4.2 Mål och effekter 
Kategorin har fyra effektmål kring att uppnå kostnadseffektivitet genom 

minskad totalkostnad, minska alternativt hålla kvar dagens nivåer av 

fordon, vara fossilfri 2023 och främja innovation och utifrån dem har 

strategier formulerats.  

• Ifrågasättande av behovsbild och bättre utnyttjande av tillgänglig 

kapacitet syftar till att realisera kostnadsbesparing genom 

minskade anskaffnings, drifts- och servicekostnader, minska 

anskaffningsbehovet och därigenom bidra till minskat alternativt 

hålla kvar dagens nivåer av fordon samt genom att premiera viss 

typ av drivmedel öka andelen fossilfria fordon.  

• Strategin avseende Standardisering syftar till att realisera 

besparingar genom minskade anskaffningskostnader och genom 

att premiera viss typ av drivmedel öka andelen fossilfria fordon.  

• Öka flexibiliteten i upphandlingarna syftar till att öka andelen 

fossilfria fordon genom att underlätta möjligheten till anpassning 

till marknadsutbudet samt finna rätt fordon hos leverantörsbasen 

och därmed en möjlig kostnadsbesparing/effektiv verksamhets-

anpassning. 

• Utfasning av fossildrivna fordon syftar till att uppnå målet om 

fossilfri fordonsflotta 2023 utan alltför stor kostnadsökning och 

påverkan på verksamheternas dagliga arbete.  

• Förändring av attityder och beteenden leder till realiserad 

besparing, minskning av antalet skador, att minska alternativt hålla 

kvar dagens fordon, minskning av antalet skador och påskynda 

skiftet till fossilfri fordonsflotta 2023. 

• Ett Aktivt deltagande i stadens innovationsambitioner syftar till att 

innovationen i regionen främjas.  

 

4.3 Effektuppföljning 
Utifrån målen och strategier har en sju nyckeltal identifierats för att följa 

upp föreslagna projekts effekt på definierade målsättningar. Syftet är att 

säkerställa att aktiviteterna fortlöper enligt förutbestämd plan genom att 

identifiera och fånga upp eventuella avvikelser och vidta åtgärder för att 

uppnå förväntade effekter.  
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4.4 Mål och nyckeltal för kategoriarbetet 
Respektive mål och strategi har en till två nyckeltal beroende på dess 

komplexitet och omfattning. Några strategier har samma nyckeltal som  

relaterad målsättning och en del strategier och aktiviteter förutspås ha 

större inverkan än andra utifrån genomförbarhet och nytta.  

 

Figur 7. KPI:er för mål och strategier. 

 

Målsättningarna för respektive nyckeltal är satta under perioden 2019 till 

2023 för att mäta aktiviteternas effekt då en del av genomförandeprojekten 

beräknas ge störst effekt först efter avslut.  

Målet om att minska alternativt hålla kvar dagens nivåer av antalet fordon17 

och strategierna om att ifrågasätta behovsbild samt förändra attityder och 

beteenden mäts i antal fordon. Fordonsflottan beräknas fram till 2023 att 

kunna reduceras med 70 fordon, vilket motsvarar 3 % av totala 

fordonsflottan, där majoriteten förväntas utgöras av de 300 fordon som kör 

en körsträcka som understiger 480 mil/år. Estimeringen har gjorts baserat 

på kategoriteamets uppskattning där bolagen och fackförvaltningarna 

angivit en större reduktion än stadsdelsförvaltningarna. Vidare har några 

av de bolag och fackförvaltningar som tillhör de största fordonsägarna 

redan minskat fordonsflottan.  

Sänkt totalkostnad mäts i realiserad besparing. 2023 förväntas stadens 

årliga besparing vara 7,5-8 MSEK18, motsvarande ca 5% av kostnaderna. 

Angiven besparing utgår ifrån minskade leasingkostnader19 och minskade 

skadekostnader. Beräkningen grundar sig på den genomsnittliga 

leasingkostnaden per fordon och skadekostnaden. Leasingkostnaden 

inkluderar ISA, service och däck. Därtill tillkommer ytterligare 

besparingar genom mindre storlekar och färre tillval och minskade 

kostnader vid eventuellt systembyte.  

 
17 Ett referensvärde för användning kan vara hur fordonsflottan totalt (2 363 lätta fordon) utvecklas i 
förhållande till antalet invånare i Göteborg, 571 888 personer, (0,004 fordon per innevånare) samt 
även antalet anställda inom kommunkoncernen, 55 000 personer (0,042 fordon per anställd). Även 
andra mått för fordonstäthet kan komma att behöva nyttjas för att förklara justeringar, såsom stora 
ändringar i omsorgsbehov. 
 
19 Genomsnittliga kostnaden för Personbilar 4 788 kr/månad och Lätta lastbilar 8 421 kr/månad 
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Parkeringsavgifter, drivmedelskostnader, trängselskatter och dylikt är inte 

inkluderade. Med minskad fordonsflotta kan därför ytterligare besparingar 

som angränsar till kategorin förväntas utöver satt målsättning.  

Den beräknade årliga besparingen tar inte hänsyn till eventuellt ökade 

anskaffningskostnader.   

Målsättningen om fossilfri fordonsflotta 2023 och strategin om utfasning 

av fossildrivna fordon mäts i andel fossilfria fordon och antal elbilar. 

2023 förväntas andelen fossilfria fordon uppgå till 100 % och antalet 

elbilar till 800. 

Målet om att främja innovation och strategin att medverka i 

innovationssatsningar mäts i antal samarbeten/piloter. Fram till 2023 har 

GSLAB som målsättning att delta i två projekt för stadens räkning.  

Strategin att standardisera produktutbudet mäts genom GSLAB: s 

tillgängliga utbud till verksamheterna. Under perioden 2019–2023 

förväntas antalet sjunka från 29 till 21 framförallt genom åtstramning vid 

val av drivmedel.   

Strategin om att ändra beteenden och attityder mäts i antalet fordon och 

antalet skador. Stadens fordon förväntas att reduceras fram till 2023 och 

med ca 300 färre skador.  

4.4.1 Löpande uppföljning av måluppfyllnad 

Det är viktigt att beakta att målsättningar är satta utifrån befintliga 

förutsättningar. Målen får inte äventyra verksamheternas förmåga att 

utföra kärnverksamheten. 

Nyckeltalen kommer att följas upp halvårsvis av GSLAB: s 

kategoriledning och rapporteras till INK. Under hösten 2019, då 

handlingsplanens arbete med att tydliggöra konsekvenser av strategin 

fossilfri, kommer målsättningarna att utvärderas, bland annat utifrån 

avvägningar mellan målsättningar, tillgång till rätt modeller, ekonomi, och 

verksamhetssäkerhet. Se även 5.3 nedan. 

Det föreligger en del beroenden som påverkar möjligheten till 

måluppfyllelse. Exempelvis kan fordonsflottans utveckling påverkas av 

politiska beslut, omorganisationer, omlokaliseringar, privatisering, ökat 

invånarantal, antal anställda och en åldrande befolkning vilket kan leda till 

ökat behov av vård- och omsorg. 

Vidare påverkar ytterligare ändringar av definitionen fossilfritt förmågan 

att uppnå målsättningen om fossilfri fordonsflotta 2023. Även 

marknadsutbudet och leverantörernas förmåga att tillhandahålla ”rätt” 

fordon till en rimlig kostnad påverkar förutsättningarna. Fossilfri 

fordonsflotta kan leda till ökade kostnader och de förväntade 

kostnadsbesparingarna kan utebli. Vidare påverkar valen inom vad som är 



 

Kategoriplan 24 (31) 

Lätta fordon  

Göteborgs Stad, Inköp och upphandling 2019-06-26 

fossilfritt även utsläppsmålsättningar då andra drivmedelsval än ren eldrift, 

såsom HVO100, kan öka utsläppen mer än dagens el/laddhybridfordon. 

4.5 Risker 
Implementeringen av strategierna är beroende av flertalet faktorer och 

risker. De övergripande riskerna under implementeringsfasen innefattar:  

- Att genomförandearbete och – projekt blir alltför resurskrävande  

- Att engagemang och förändringsbenägenhet saknas hos 

verksamheterna. Framförallt hos de verksamheter som inte varit 

med i kategoriarbetet 

- Ekonomiska realiteter genom besparingskrav och minskad budget 

påverkar engagemanget och begränsningen till tillsättande av 

resurser och satsningen på en fossilfri fordonsflotta 2023 

- Att marknadsutbudet av fordon eller drivmedel begränsar och att 

högre anskaffningskostnader för fossilfria fordon medför ökade 

kostnader 

- Att politiska beslut som berör kategorin fattas i strid med planen 

utan konsekvensanalys 

Riskerna behöver inarbetas i planeringen av respektive 

genomförandeprojekt för att uppnå måluppfyllelse. För att förebygga 

riskerna behöver informationen nå ut till berörda och kommunikations-

arbetet blir därför en framgångsfaktor för att förankra fastlagda strategier 

ute hos verksamheterna.  

4.6 Kommunikationsstrategi 
Under etableringsarbetet har flera intressenter som berörs av respektive 

upphandlings- och utvecklingsprojekt identifierats av kategoriteamet: 

leverantörer, medarbetare, medborgare, service/verkstaden, KS/politiken, 

nätverk och ledning samt de resurser som tillsätts för respektive projekt.  

Kommunikationsarbetet behöver fortsättningsvis under implementerings-

fasen ledas av GSLAB med stöd av INK. För förankring ute i 

verksamheterna behöver kritiska kommunikations- och 

informationsaktiviteter identifieras och information och kommunikations-

kanaler målanpassas för respektive intressentgrupp.  

Planeringen behöver utgå från följande punkter:  

- Budskap – Vad som ska förmedlas? 

- Intressent – Vem är mottagaren?  

- Kanal – Hur kommunicerar vi?  

- Timing – Vem är ansvarig för att kommunikationen sker?  

- Mäta – Hur kan vi kontrollera och mäta påverkan?  
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Kategoriteamet och kategorirådet är nyckelpersoner för att säkerställa att 

information når ut till berörda inom deras respektive verksamheter samt 

INK och kategoriledaren bör arbeta aktivt med de verksamheter som inte 

varit tydligt delaktiga i kategoriarbetet.  

5 Handlingsplan 
Handlingsplanen omfattar en redogörelse av identifierade utvecklings- och 

upphandlingsprojekt utifrån en prioriteringsmodell som värderar 

genomförbarhet och nytta, vilka resurser som behöver tillsättas för att driva 

igenom projekten, under vilken tidperiod de beräknas fortlöpa samt hur 

implementeringsfasen styrs och följs upp.  

5.1 Aktiviteter 
Nedan beskrivs respektive upphandlings- och utvecklingsprojekt. 

5.1.1 Upphandlingsprojekt 

Ökad flexibilitet i upphandlingarna 

Analys över möjliga alternativ och eventuella inrättningar inklusive 

konsekvenser på upphandlingar  

Identifiering av de möjliga lösningar som finns för att öka flexibiliteten i 

upphandlings/inköpsförfarandet och därtill en sammanfattande analys av 

de dess för- och nackdelar. För att utreda om dynamiskt inköpssystem är 

ett alternativ bör erfarenhetsutbyte göras med de verksamheter som redan 

implementerat dynamiska inköpssystem. Vidare bör en behovsanalys 

göras för att undersöka omfattning av ett eventuellt dynamiskt 

inköpssystem, exempelvis på hela eller delar av utbudet. Analysens utfall 

visar på vilka alternativa lösningar som ökar flexibiliteten i 

inköpsförfarandet och som kan användas vid hela eller delar av 

sortimentet.  

Arbetet beräknas pågå under andra till tredje kvartalet 2019. Tilltänkta 

resurser är projektledare från GSLAB, utvalda upphandlare från INK, 

utvalt beställarstöd från GSLAB och vid behov utvalda 

verksamhetsrepresentanter.  

Kravställning och eventuell implementering 

Analysens utfall visar på vilka alternativa lösningar som kan användas vid 

hela eller delar av utbudet.  Vid positivt utfall planeras arbetet med 

eventuell kravställning, upphandling och implementering initieras 

2019/2020. Tilltänkta resurser är samma som vid analysarbetet.  
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5.1.2 Utvecklingsprojekt 

Ifrågasättande av behovsbild och bättre utnyttjande av 

tillgänglig kapacitet 

Utbilda verksamheterna i det elektroniska körjournalsystemet  

Initialt behöver målgrupper utses och kunskapsgap kartläggas och 

inventering göras av användbara och relevanta funktioner för att öka 

fordonskontrollen hos respektive verksamhet och uthyrningen mellan 

verksamheterna.  

Utbildning i körjournalsystemet föreslås göra i fjärde kvartalet 2019. 

Tilltänkta resurser är projektledare från GSLAB och 

verksamhetsrepresentanter/fordonsansvariga.  

Reducera antalet val  

Reducering av antalet val görs genom en nuläges- och behovsanalys kring 

vilka fordon som används och hur de brukas, en plan på vilka fordon som 

kan reduceras alternativt där storleken kan minskas vid byte av fordon för 

att sedan standardisera antalet val för respektive verksamhet och ej förnya 

bilar där behov ej kan påvisas.  

Arbetet med att reducera antalet val bedöms pågå tredje till fjärde kvartalet 

2019. Tilltänkta resurser är projektledare från GSLAB och 

verksamhetsrepresentanter/fordonsansvariga. Implementeringen av 

strategin förutsätter att verksamheten har en fordonsansvarig. 

Identifiera alternativa färdmedel  

Analys och identifiering av alternativa färdmedel initieras via 

marknadsanalys, kartläggning av körbeteenden och behov samt matchning 

med tillgängliga alternativ på marknaden.  

Identifiering görs under tredje och fjärde kvartalet 2019. Tilltänkta resurser 

är projektledare från GSLAB och verksamhetsrepresentanter/ 

fordonsansvariga. 

Utse fordonsansvarig  

Fordonsansvarig bör tillsättas för de verksamheter som har en fordonsflotta 

som överstiger 30 fordon och saknar fordonsansvarig. Initialt görs detta 

genom att sätta upp en rollbeskrivning och påvisa den positiva 

effekthemtagningen från verksamheter som har fordonsansvarig idag.  

Steg två är att påverka för att verksamheterna utser en fordonsansvarig, 

särskilt i de verksamheter som har stor fordonsflotta och högst andel fordon 

med låg körsträcka och flest skador i syfte att ytterligare påvisa potentiella 

effekthemtagningar och goda exempel. Fordonsansvarig bör 

implementeras i alla verksamheter med en fordonsflotta som överstiger 30 
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till antalet. På sikt kan även samordningsansvarig med ansvar för flera 

verksamheter utses för de verksamheter vars fordonsflotta understiger 30.  

Fordonsansvariga i samarbete med GSLAB är en förutsättning och 

framgångsfaktor i arbetet att uppnå ställda mål för stadens fordon. 

Initiering startas under andra kvartalet 2019. Tilltänkta resurser är 

projektledare från GSLAB, INK (kommunikation), utvalda 

verksamhetsrepresentanter/fordonsansvariga.  

Identifiera samordningsmöjligheter  

På lång sikt identifieras möjligheter till samverkan genom kartläggning av 

samordningsmöjligheter genom exempelvis intervjuer/enkäter, 

framtagning av finansieringsmodell och upprättande av gemensamma 

bilpooler där samordningsvinster skulle kunna uppnås.  

Arbetet beräknas göras under 2020. Tilltänkta resurser är projektledare 

från GSLAB, utvalda verksamhetsrepresentanter/fordonsvariga.  

Behov av systembyte/eventuellt systembyte  

För att öka användarvänligheten och minska kostnaderna för 

ISA/körjournalssystemet kan eventuellt systembyte behöva ses över 

genom inventering av nuvarande funktionalitet och gap i befintligt system, 

förstudier och referensgrupp som utvärderar alternativa lösningar. Ett 

upprivande av KF beslutet kring ISA behöver också komma till stånd. 

Arbetet beräknas pågå under 2019/2020. Tilltänkta resurser är 

projektledare från GSLAB, utvalda upphandlare, Trafikkontoret, utvalt 

beställarstöd, IT-experter/konsult, intraservice och utvalda 

verksamhetsrepresentanter/ fordonsansvariga. 

 

Standardisering av produktbehov  

Förbered kravarbete  

Standardisering av produktutbudet görs genom att förbereda ett kravarbete 

som standardiserar baserat på nuläges- och behovsanalys kring vilka 

fordon som används, av vilka verksamheter och dess behov, vilka 

verksamheter som har liknande behov men där fordonsflottan skiljer sig åt 

och inventering vilka fordon som av de 13 personbilarna och 16 lätta 

lastbilarna kan reduceras inför kommande upphandling. 

Arbetet planeras pågå under 2019/2020 och tilltänkta resurser är 

projektledare från GSL, utvalda upphandlare och utvalt beställarstöd.  

Begränsa val och säkerställ modell  

Vidare kan standardisering göras genom att kartlägga vilka fordon som kan 

bytas ut till fossilfria alternativ och ta fram standardiserade line-ups för 
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verksamheter med liknande behov och säkerställa modell som premierar 

rätt val av standard.  

Arbetet beräknas göras under tredje kvartalet 2020 och tilltänkta resurser 

är samma som vid förberedelser av kravarbete.  

 

Utfasning av fossildrivna fordon  

Nulägesanalys 

Nulägeanalys behöver upprättas innehållande en kartläggning vilka fordon 

som finns i befintlig fordonsflotta, vilka som behöver bytas ut och från 

vilka verksamheter och med vilken tajmning utbytet bör ske. 

Arbetet beräknas göras under tredje och fjärde kvartalet. Tilltänkta resurser 

är projektledare från GSLAB och utvalt beställarstöd.  

Nytecknade avtal  

Befintliga avtal behöver inventeras och en handlingsplan tas fram som 

beskriver de ökade kostnaderna för förkortade nytecknade avtal för 

fossildrivna fordon som tecknas fram till 2023. 

Arbetet planeras under andra och tredje kvartalet och tilltänkta resurser är 

projektledare från GSLAB och utvalt beställarstöd.  

Marknads- och behovsanalys  

Marknads- och behovsanalys behöver också göras för att kartlägga 

verksamheternas behov och fordon som finns tillgängliga på marknaden, 

vilka som kommer att komma ut och när. 

Därutöver behöver kartläggning göras kring vilka konsekvenser beslutet 

om fossilfri fordonsflotta 2023 får på infrastruktur genom analys kring 

vilken infrastruktur och bränsle som behövs för att nyttja nya fordon (vad, 

var, när/om det finns tillgängligt, alternativ för att få tillgång, ev. 

samarbeten/bidrag). 

Arbetet planeras under tredje och fjärde kvartalet. Tilltänkta resurser är 

projektledare från GSLAB och utvalt beställarstöd.  

Ekonomimodell/ business-case  

Ekonomimodell/business- case behöver tas fram för att analysera, 

identifiera och beskriva möjliga åtgärder och konsekvenser, 

prognostisering kring antal fordon, restvärden/realisering av förluster och 

alternativ sammanställda (utbyten, till vad, från vem, vilken infrastruktur, 

vilka kostnader). 

Arbetet planeras under tredje och fjärde kvartalet. Tilltänkta resurser är 

projektledare från GSLAB och utvalt beställarstöd.  
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Förändra attityder och beteenden 

Utbilda förarna  

För att förändra attityder till fordonet som transportmedel, hur man vårdar 

stadens fordon och minska skadorna behöver förutbildning genomföras i 

staden initialt genom att identifiera relevanta målgrupper inventera 

existerande utbildning och målgruppsanpassa utbildningens innehåll 

ytterligare.  

Arbetet med att förbättra existerande utbildning genom ytterligare 

målgruppsanpassning beräknas att inledas tredje kvartalet 2019. 

Utbildningen är tilltänkta att ske löpande inom stadens verksamheter. 

Tilltänkta resurser är projektledare från GSL och utvalda 

verksamhetsrepresentanter/fordonsansvariga.  

Ledarskap  

Ledarskapet behöver förstärkas ute i de olika verksamheterna genom att 

etablera målgrupp och genomföra insatser enligt kommunikationsplanen 

för att säkerställa att informationen når ut till berörda.  

Då ekonomiska konsekvenser är en viktig faktor i styrningen hos 

verksamheterna måste det tydliggöras hur val av fordon (storlek, 

fordonsmärke och tillval) och skador belastar verksamhetens resultat och 

därigenom budgetutfall.  

En ny fordonspolicy behöver utarbetas tillsammans med Trafikkontoret för 

att tydliggöra stadens riktlinjer för godkända bränsleslag, trafiksäkerhets- 

och miljökrav. Vidare behöver resepolicyn och i övrigt närliggande policys 

samt riktlinjer förtydligas och eventuellt förändras och tydliggöra 

alternativa färdmedel. Respektive verksamhet bör ha en grundpolicy som 

inkluderar viktiga punkter för fordonsansvar som sedan kan anpassas 

alternativt förtydligas efter respektive verksamhet.   

Arbetet planeras under tredje och fjärde kvartalet och fortlöpa framåt. 

Tilltänkta resurser är projektledare från GSLAB och utvalda 

verksamhetsrepresentanter/ fordonsansvariga.   

 

Aktivt medverkande i innovationssatsningar  

Identifiera, inventera och kartlägga  

För att möjliggöra aktivt medverkande i innovationssatsningar behövs en 

inventering göras av befintliga och kommande pilotprojekt och testbäddar. 

Vidare behöver kartläggning göras av potentiella samarbetspartners där 

samarbeten kan initieras och analys av för- och nackdelar kopplade till 

övrig målsättning. 

Arbetet beräknas pågå under tredje och fjärde kvartalet 2019. Tilltänkta 

resurser är projektledare från GSL och utvalda verksamhetsrepresentanter.  
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Delta i relevanta projekt  

Utifrån identifieringen, inventeringen och kartläggningen fattas beslut om 

relevanta projekt att delta i som testbädd/pilot och samarbeten med 

tänkbara partners i regionen.  

Arbetet beräknas initieras under 2020. Tilltänkta resurser är projektledare 

från GSL och utvalda verksamhetsrepresentanter.  

5.2 Organisation och genomförande 
Arbetet kommer under implementeringsfasen att ledas av GSLAB 

tillsammans med INK under ledning av kategoriledaren Jessica Edlund 

(Affärsenhetschef Fordon och Maskiner) med stöd av kategoriteamet och 

INK.  

Projekten kommer att ledas av projektledare från GSLAB. Beroende på 

projekt kommer olika kompetenser att efterfrågas och graden av 

involvering från stadens verksamheter att variera. Identifierade är valda 

upphandlare, beställarstöd, IT-experter/konsulter, Intraservice och 

verksamhetsrepresentanter/ fordonsansvariga.  

Den sammanlagda resursinsatsen, utöver förväntat eget arbete inom 

Göteborgs stad som inte kräver att bemanning tas in som extrapersonal, 

eller som övertidskostnader består av: 

- Etablering av fordonsansvariga (i utvalda verksamheter eller som 

delade mellan verksamheter) som stödjer beslut om att inte förnya 

fordonsavtal- samt att minska storlek på fordon/hantera tillval och 

icke-standardisering. Denna kostnad behöver utvärderas inom ramen 

för utvecklingsprojektet, och hur utvalda verksamheter kan hantera 

eventuellt tillkommande resursbehov 

- Eventuella kostnader för systemutveckling som identifieras inom 

ramen för relevanta upphandlings- och utvecklingsprojekt och som då 

behandlas utifrån den identifierade nyttan och relation till 

helhetsmålsättningar, samt för  

- Eventuellt externt stöd under genomförandearbetet. Det stödet 

uppskattas sammantaget för 2019 och 2020 understiga 2,5 MSEK 

 

Detta vägs mot möjliga besparingar om 7,5–8 MSEK, samt uppfyllelse av 

miljömålsättningar inom de lätta fordonen 

Utvecklings- och upphandlingsprojekten kommer att löpa under perioden 

2019–2023. Målsättningen om en fossilfri fordonsflotta 2023 har medfört 

att en del projekt där åtgärder erfordras direkt redan initieras alternativt 

planeras att starta upp innan sommaren medan andra mer långsiktiga 

projekt planeras att inledas under hösten alternativt våren 2020.  
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Figur 9. Tidplan för upphandlings – och utvecklingsprojekten.  

 

5.3 Styrning och uppföljning 
Efter att kategoriplanens åtgärder börjar genomföras kommer arbetet 

löpande att följas upp. 

Under hösten 2019 kommer kategoriteamet och kategoriledaren att träffas 

för att konkludera och utvärdera pågående arbete i syfte att följa upp och 

förbättra arbetet. Kategorideltagarna kommer varje månad att få uppgiften 

att skicka in en utvärdering kring hur arbetet går som sammanställs av 

kategoriledaren och rapporteras till kategoriteamet, kategorirådet och INK. 

Frekvensen kan komma justeras utifrån bedömning av framdrift. 

I oktober efter att analysarbetet inom arbetet utfasning av fossildrivna 

fordon konkluderats kommer en avstämning med kategorirådet att äga rum 

där möjlighet ges till revidering i planen i form av tid, resurser och satta 

nyckeltal och mål baserat på analysarbetets utfall.  

Vidare föreslås kategorirådet träffas en gång per halvår för att följa upp hur 

arbetet fortlöper för att fånga upp risker och eventuella möjligheter till 

förbättringar i kategoriarbetet.  
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Göteborgs Stads styrsystem 

Utgångspunkterna för styrningen 

av Göteborgs Stad är lagar och 

författningar, den politiska viljan 

och stadens invånare, brukare och 

kunder. För att förverkliga 

utgångspunkterna behövs 

förutsättningar av olika slag. 

Stadens politiker har möjlighet att 

genom styrande dokument beskriva 

hur de vill realisera den politiska 

viljan. Inom Göteborgs Stad gäller 

de styrande dokument som antas av 

kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsen. Därutöver 

fastställer nämnder och 

bolagsstyrelser egna styrande 

dokument för sin egen verksamhet. 

Kommunfullmäktiges budget är det 

övergripande och överordnade 

styrande dokumentet för Göteborgs 

Stads nämnder och bolagsstyrelser. 

 

Om Göteborgs Stads styrande dokument 

Göteborgs Stads styrande dokument är våra förutsättningar för att vi ska göra rätt saker på 

rätt sätt. De anger vad nämnder/styrelser och förvaltningar/bolag ska göra, vem som ska göra 

det och hur det ska göras. Styrande dokument är samlingsbegreppet för dessa dokument. 

Stadens grundläggande principer såsom demokratisk grundsyn, principer om mänskliga 

rättigheter och icke-diskriminering omsätts i praktisk verksamhet genom att de integreras i 

stadens ordinarie beslutsprocesser. Beredning av och beslut om styrande dokument har en 

stor betydelse för förverkligandet av dessa principer i stadens verksamheter. 

De styrande dokumenten ska göra det tydligt både för organisationen och för invånare, 

brukare, kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter vad som förväntas av 

förvaltningar och bolag. De styrande dokumenten ligger till grund för att utkräva ansvar när 

vi inte arbetar i enlighet med vad som är beslutat. 

 

Dokumentnamn: Göteborgs Stads regel för miljö- och trafiksäkerhetskrav för lätta och tunga fordon 
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Inledning 

Syftet med dessa regler 

Syftet är att säkerställa användningen av miljöanpassade och trafiksäkra fordon. Reglerna ska 

bidra till att uppfylla kommunfullmäktiges beslut om fossilfri fordonsflotta till 2023.  

Vem omfattas av dessa regler 

I dessa regler finns bestämmelser om miljö- och trafiksäkerhetskrav för Göteborgs Stads 

användning, inköp och leasing av lätta och tunga fordon.   

Reglerna gäller tillsvidare för nämnder och bolagsstyrelser inom Göteborgs Stad. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade 28 mars 2019 att Göteborgs stads fordonsflotta ska vara 

fossilfri senast 2023.1 

Vidare beslutade kommunfullmäktige den 19 mars 2020 att Göteborgs Stads Leasing AB 

 
1 Kommunfullmäktige 2019-03-28, diarienummer 1463/18 Länk: KF_protokoll_20190328 

https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/0973EA41202D6A95C12583DA00460732/$File/KF_protokoll_20190328.pdf?OpenElement
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och trafiknämnden får i uppdrag att, innan utgången av 2020, ta fram förslag till styrande 

dokument att ersätta befintliga styrdokument på miljöfordonsområdet samt revidera 

dokument för trafiksäkerhet i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och att 

fortsätta arbetet i enlighet med kategoriplan för lätta fordon.2   

Koppling till andra styrande dokument 

Gällande styrande dokument 

 

• Göteborgs Stads riktlinje för resor och möten i tjänsten. 

I riktlinjen finns angiven prioritering för bedömning av färdmedel vid behov av resa i 

tjänsten.  

 

• Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030 

Miljömål Klimatet har minskad klimatpåverkan från transporter som delmål 3. Målet 

anger att utsläppen av växthusgaser från transporter i Göteborg ska vara minst 90 % 

lägre 2030 jämfört med 2010 samt att 100 % av stadens egna fordon ska vara fossilfria 

senast 2023. Programmet har tagit fram strategierna vi agerar som föregångare och vi 

driver på utvecklingen av hållbara resor och transporter. 

 

• Göteborg 2035 – Trafikstrategi för en nära storstad.  

Under rubrik Vision för en nära storstad står bland annat att i en nära storstad är 

förbrukningen av energi och fossila bränslen låg.  

 

• Göteborgs Stads riktlinjer för inköp och upphandling.  

Under punkt 5 står bland annat att staden ska genom att ställa krav vid sina inköp bidra 

till en bättre miljö och ett hållbart samhälle samt att tjänster och produkter som innebär 

en så liten klimat- och miljöpåverkan som möjligt med bibehållen funktion ska väljas. 

 

• Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader.  

Under rubrik Förutsättningar och tillämpning står att dessa krav syftar till att 

åstadkomma miljönytta på ett kostnadseffektivt sätt vid genomförandet av 

entreprenader. 

 

Styrande dokument under beredning 

 

• Regelverk Arbete på gata 

Kommande regelverk (beräknas färdigställas under 2021) kommer att reglera krav på 

personbil eller lätt lastbil som används som väghållningsfordon.  

  

 
2 Kommunfullmäktige 2020-03-19, Handling 20 nr 14. Länk: KF_protokoll_20200319 

https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/9C93B3E3327C178AC125853D004E2C7D/$File/KF_protokoll_20200319.pdf?OpenElement


 

Göteborgs Stads regel för miljö- och trafiksäkerhetskrav för lätta och tunga fordon 4 (6) 

   

   

 
Vägledning och avsteg 

Lätta fordon avser personbilar med högst 8 sittplatser utöver förarplatsen och lätta lastbilar 

upp till 3,5 ton (eller som vid eventuell förändring i regelverk gällande totalvikt för lätta 

fordon får framföras med B-körkort).  

Tunga fordon avser lastbilar över 3,5 ton.  

Tunga bussar och mindre elfordon som klassas som motorredskap omfattas inte av detta 

styrdokument.  

Om särskilda skäl finns ska avsteg från regler godkännas av förvaltningsdirektör eller VD 

och skäl som motiverat avsteget ska dokumenteras. Vid avsteg från miljökrav ska det mest 

energieffektiva och koldioxidsnåla fordonsalternativet väljas.  

 
Regler 
 

Allmänna miljö- och trafiksäkerhetskrav 

Avveckling av fordon 

Personbilar och lätta lastbilar ska avvecklas senast när fordonet är åtta år. 

 

Drivmedel 

Elfordon ska laddas med 100 % förnybar el. Gasfordon ska tankas med 100 % biogas, utöver 

den mindre mängd bensin som åtgår vid start av fordonet.  

Laddhybrider ska till minst 70 % framföras på el. Fordon som är godkända för HVO100 ska 

uteslutande tankas med HVO100. 

 

Däck  

Däck ska ha bra våtgrepp, lågt rullmotstånd och låg extern ljudnivå, enligt gällande ramavtal. 

Fordon ska alltid ha däck som är lämpliga för årstiden och vinterdäck ska vara dubbfria.  

 

Utbildning miljö- och trafiksäkerhet för fordon 

Göteborgs Stads Leasing AB bekostar och anordnar utbildning i miljö och trafiksäkerhet för 

fordon. Utbildning är obligatorisk för alla som kör Göteborgs Stads personbilar och lätta 

lastbilar och ska genomgås vart femte år. Yrkeschaufförer med giltigt yrkes-kompetensbevis 

omfattas ej.  
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Miljökrav vid inköp och leasing av fordon 
 

Personbilar och lätta lastbilar 

Personbilar som Göteborgs Stad köper in eller ingår leasingavtal om ska vara miljöbilar. 

Göteborgs Stad använder den definition av miljöbilar som beskrivs i 5§ förordningen 

(2017:1334) om klimatbonusbilar3 eller kommande förordningar som ersätter densamma. 

I första hand ska fordon som drivs enbart av el (batteri eller bränslecell/vätgas) väljas. I 

andra hand ska gasfordon väljas. I tredje hand ska andra miljöbilar väljas.  

För lätta lastbilar ska i fjärde hand annat fordon som drivs på fossilfritt bränsle4 väljas.  

Om det finns särskilda skäl får avsteg göras, se rubrik Vägledning och avsteg. 

 

Tunga fordon 

Tunga lastbilar som Göteborgs stad köper in eller leasar ska i första hand vara miljöfordon. 

Tunga lastbilar räknas som miljöfordon om de i vägtrafikregistret är registrerade för drift 

med något av följande drivmedel:  

• Enbart drivmedel el. Denna kategori omfattar elfordon. 

• Drivmedel el i kombination med annat drivmedel.  Denna kategori omfattar 

elhybrider och laddhybrider. 

• Minst ett annat drivmedel utöver diesel, bensin, gasol/LPG och el.  Denna kategori 

omfattar fordon som är certifierade för förnybara drivmedel såsom biodiesel, 

RME/FAME, HVO-diesel, biogas/fordonsgas/metan samt vätgas.  

Tunga fordon kan vara certifierade för till exempel HVO även om det inte anges i 

vägtrafikregistret, intygas av leverantör eller tillverkare.  

Fordon som är utrustade med förbränningsmotor ska vara certifierade enligt utsläppsklass 

EURO VI eller omfattas av intyg från fordonstillverkaren/dennes ombud att motorn 

uppfyller motsvarande emissionsnivåer.  

 

Trafiksäkerhetskrav vid inköp och leasing av fordon 

Alkolås 

Personbilar och lätta lastbilar som Göteborgs Stad köper in eller ingår leasingavtal om ska 

vara försedda med alkolås eller knutna till ett alkoskåp. Tunga fordon ska vara försedda med 

alkolås.  

ISA  

Personbilar, lätta lastbilar och tunga fordon som Göteborgs Stad köper in eller ingår 

leasingavtal om ska vara utrustade med intelligent stöd för anpassning av hastighet (ISA). 

 
3 Förordning (2017:1334) om klimatbonusbilar Länk: forordning-20171334-om-klimatbonusbilar 
4 Fossilfritt bränsle enligt Fossilfritt Sveriges definition i Transportutmaningen.    

fossilfrittsverige.se/utmaningar/transportutmaningen/ 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20171334-om-klimatbonusbilar_sfs-2017-1334
https://fossilfrittsverige.se/utmaningar/transportutmaningen/
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Personbilar 

Personbilar som Göteborgs Stad köper in eller ingår leasingavtal om ska vara av en modell 

som uppnår kravnivån fem stjärnor enligt ett säkerhetsbetyg utfärdat i det europeiska 

krockprovningsprogrammet (Euro NCAP5) eller, om ett sådant säkerhetsintyg inte har 

utfärdats, ha motsvarande krockskydds- och kollisionsundvikande egenskaper enligt ett intyg 

från tillverkaren. Säkerhetsbetyg eller intyg får inte vara äldre än fem år.  

Lastbilar (lätta och tunga) 

Lätta lastbilar som Göteborgs Stad köper in eller ingår leasingavtal om ska vara utrustade 

med: 

• krockkuddar på förarplats, passagerarplats fram 

huvudstöd och trepunktsbälte med bältespåminnare på de platser som används 

• ABS-bromsar  

• antisladdsystem 

• backkamera/backsensorer 

Tunga fordon ska, utöver kraven för lätta lastbilar, vara utrustade med: 

• automatisk nödbroms 

• filbytesvarnare 

• döda vinkelvarnare 

 

Uppföljning 
 

Drivmedelsanvändning  

Uppföljning, sammanställning och redovisning av drivmedelsanvändning ska ske inom 

respektive bolag och förvaltning i Göteborgs Stad för att säkerställa att kraven på drivmedel 

uppfylls. Uppföljning ska ske per fordon så att förbrukad volym för respektive drivmedel 

(förutom el) kan fastställas för respektive fordon och körsträcka. Förbrukad elenergi följs 

inte upp för varje specifikt el- eller laddhybridfordon då det inte bedöms vara praktiskt 

genomförbart.  

Gällande el vid laddning ska det kunna styrkas att använd el är förnybar.   

Laddhybrider ska till minst 70 % köras på el och följs upp genom att volymen inköpt bensin 

eller diesel till respektive fordon inte får överstiga angivna fabriksuppgifter för förbrukning 

med mer än 25%.  

Avsteg från miljökrav 

Göteborgs Stads Leasing AB följer upp avsteg från reglernas miljökrav vid inköp av fordon. 

Avsteg och skäl till avsteg ska dokumenteras och skickas in till Göteborgs Stads Leasing 

AB, se även rubrik Vägledning och avsteg.  

 
5 www.euroncap.com/se 
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