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Inledning
Det utvärderade styrdokumentet, som var en revidering av tidigare miljöbilsstrategi, antogs av
Kommunstyrelsen 2017-05-03 och är framtaget av fastighets- och gatukontoret med stöd av
miljöförvaltningen, serviceförvaltningen och Malmö Leasing AB. Återrapportering till
kommunstyrelsen sker via samordnande nämnd i samråd övriga förvaltningar och bolag.
Strategin angav som mål för hela Malmö stads fordonsflotta att:





fordonsflottan ska vara helt fossiloberoende från årsskiftet 2020/21,
minst 95 % ska drivas med biogas, vätgas el eller laddhybrid-teknik,
minst 15 % av flottan ska drivas av enbart el (ej laddhybrid),
samtliga fordon ska vara utrustade med fordonsdator med elektronisk (digital)
körjournal, i kombination med ISA (Intelligent Stöd för Anpassning av hastighet).

Vidare specificerades ett antal miljökrav och säkerhetskrav vid nyanskaffning. Därtill angavs
riktlinjer för däck, tankning och avyttring av fordonen.
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Statistik över kommunala
fordon december 2020
Vad Antal
Lätta fordon (miljöbilar)
varav Personbilar (miljöbilar)
och Transportbilar (miljöbilar)
Eldrivna fordon
Gasdrivna fordon
Dieseldrivna fordon med HVO 100
Fordon med övriga bränslen
Fordon med fordonsdator och ISA
Nyanskaffade fordon enligt skallkraven

817
489
328
63
762
45
13
601
n/a

Av totalt
883
510
373
883
883
883
883
883
n/a

Andel
Uppfyllnadsgrad*
93%
93/100
96%
96/100
88%
88/100
7%
7/15
86%
n/a
5%
n/a
1%
n/a
68%
68/100
100%
100/100
* Målsättning i miljöbilsstrategin

Kommentar till utfallet
En anledning till att fordonsflottan inte är helt fossilfri än är att det finns mycket egen
verksamhet som kräver speciella fordon (lätta transportbilar) som inte längre finns i el eller gas.
Det handlar framför allt krav på last och dragvikt, vilket gör att utbudet av miljöbilar med dessa
specialkrav på marknaden är närmast obefintligt.
Ett annat viktigt hinder för specifikt elfordon har varit förvaltningarnas möjlighet till intern
laddinfrastruktur. Detta hinder har särskilt adresserats i en utredning som serviceförvaltningen
presenterat 2019 (biläggs denna rapport).
Under 2020 har covid-19 inneburit mycket förseningar på beställningar, bland annat på grund av
produktionsstopp i samband med smittorisker, modellskiften och problem med leveranser från
underleverantörer.
Ytterligare ett hinder för att nå full måluppfyllnad är att Malmö Leasing AB saknar ett egentligt
mandat för att styra förvaltningarnas inköp. I korthet har förvaltningarna eller bolagen velat följa
strategins ambitioner när de fattat beslut om anskaffning av fordon, men andra parametrar än de
nyttor som strategin föreskriver har ibland tvingats väga tyngre och utifrån enbart
miljöbilsstrategin är det svårt att avgöra om det är korrekta bedömningar eller inte.
Angående fordonsdatorer med ISA så levereras samtliga nya bilar med ISA-system. På befintliga
bilar i beståndet ligger ansvaret att installera fordonsdator på respektive förvaltning. På vissa
förvaltningar har frågan om avsaknad av facklig samverkan försenat installation av
fordonsdatorer.

Övrig uppföljning
Nyttjandegrad
Malmö Leasing ABs leasingansvariga har en kontinuerlig diskussion med kunderna både vad det
gäller att ha rätt fordon för resp. behov men också diskussioner ang. nyttjandegraden. När
samtliga fordon i Malmö Stad kommer att ha ISA eller motsvarande system kommer det att bli
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mycket lättare med uppföljning och kontroll av körsträckor. På sikt kommer Malmö Stad också
kunna påverka sitt bilinnehav i en positiv riktning både beträffande ekonomi och miljö via dessa
system.
Körsträckor följs upp via Kommuntekniks verkstad som avläser mätarställningar två gånger om
året vid hjulskifte. Tyvärr har vi inte lyckats få en sammanställning baserad på årlig körsträcka till
denna slutrapportering utan fått anlita 2MA som är leverantör av ISA-systemet. Detta innebär att
det endast finns statistik på 601 fordon och den genomsnittliga körsträckan för dessa ser ut som
följande.
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Nyttjandegraden för respektive fordon ser alltså ut att ha ökat markant de senaste åren, vilket är
mycket positivt. Genomsnittlig körsträcka för en personbil i Sverige var 2019 11 710 km. Malmö
Leasing menar att bilarna borde rulla betydligt mer per år, men att statistiken pga avsaknad av
ISA-system i hela fordonsflotta kan vara missvisande.
Utbildningar via Malmö Leasing AB
MLAB har sedan flera år erbjudit olika former av förarutbildningar, både halkkörning och
praktiskt handhavande.
Förarutbildning 2020, 6 deltagare, ett kurstillfälle, flera kurstillfällen inställda p.g.a.
Covid-19.
Förarutbildning 2019, 58 deltagare fördelat på 5 kurstillfällen, flera kurstillfällen inställda
p.g.a. för lågt deltagarantal.
2016-18 ingen utbildning
Halkkörning 2015, 38 deltagare
Halkkörning 2014, 58 deltagare
Halkkörning 2013, 70 deltagare
Ett stort problem har under uppföljningsperioden varit att verksamheterna inte kunnat undvara
personal för utbildningstillfällena.
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Alkolås vs alkoskåp
Samtliga nya bilar offereras med både ISA-system och alkolås och kunden måste göra ett aktivt
val om man av någon anledning inte önskar dessa obligatoriska tillval. Det är först och främst de
kunder som har alkoskåp som väljer bort alkolås.
I dagsläget är det bara P-Malmö, Parkeringsövervakning Malmö samt Fritidsförvaltningen som
har valt lösningen med alkoskåp istället för alkolås.
Nyckeltal
Miljöförvaltningen följer årligen upp miljöläget i Malmö. De nyckeltal som berör
miljöbilsstrategin är Kommunala växthusgasutsläpp, Fossil energi i Malmö stad och inom
miljöprogramsområdet Omställning av transporter och resvanor; Kommunala miljöfordon. Även
områden som buller och luftkvalitet är relevanta men nyckeltalen är inte lika direkt kopplade till
miljöbilsstrategin som nyckeltalen ovan. Nyckeltalen redovisas årligen på Miljöbarometern,
exempelvis https://malmo.miljobarometern.se/miljoprogram/klimatsmartaste/transportomst/
Nyckeltal som är specifikt kopplade till miljöbilsstrategin redovisas på den interna sidan på
Miljöbarometern. De nyckeltal som miljöförvaltningen följer upp är:
Antal lätta fordon (under 3,5 ton)
Antal tunga fordon
Andel fossiloberoende lätta fordon
Andel lätta fordon som drivs av el
Genomsnittsålder tunga och lätta fordon
Statistiken hämtas från Malmö leasing AB samt från aktuella drivemedelsleverantörer.
Energiförbrukning och växthusgasutsläpp har räknats ut genom förbrukade drivmedel uppdelat
på fossilfritt och fossilt.
Innovativa utvecklingsprojekt inom bränsle- och fordonsområdet
Följande externfinansierade utvecklingsprojekt har bedrivits under uppföljningsperioden:
Fossilbränslefria kommuner (2015-2018),
https://kfsk.se/energikontoretskane/projekt/aktuella-projekt/fossilbranslefriakommuner/fossilbranslefria-kommuner/
Fossilbränslefria kommuner 2.0 (2019-2022),
https://kfsk.se/energikontoretskane/projekt/aktuella-projekt/fossilbranslefriakommuner/fossilbranslefria-kommuner-i-skane-2-0/
Elbilslandet syd (2020), https://elbilslandetsyd.se/
Cleancon (associerad partner 2019-2022), https://interregoks.eu/projektbank/projekt/cleancon.5.3a616d8e16b527c1f1d5e1a1.html
MEbility (projektansökan inskickad), http://www.energimyndigheten.se/utlysningar/dags-attaccelerera-utvecklingen-av-integrerade-el--och-transportsystem/

Serviceförvaltningens
utredning om
laddinfrastruktur
Vid framtagandet av Miljöbilsstrategi för Malmö stad 2017–2020 framkom det att vissa
frågeställningar behövde utredas närmare för att nå miljömålen 2020. En av dessa frågeställningar
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var hur laddinfrastrukturen för de kommunala elbilarna i staden skulle se ut. Tekniska nämnden
framförde då en förfrågan till servicenämnden om uppdraget att i samverkan med tekniska
nämnden och miljönämnden utreda och ge rekommendationer gällande fördelning av kostnader
för iordningställandet av laddplatser för kommunala elbilar på kvartersmark.
Rekommendationerna är i korthet
Det finns inte en lösning som funkar för alla
Fokusera på laddning vid fordonets ”hemparkering”, i kombination med strategiska
laddplatser i staden som är tillgängliga för alla kommunala elbilar.
Använd någon av de modellexempel som är framtagna för laddinfrastruktur i samtal
med beställare
Låt Kommunstyrelse eller Kommunfullmäktige avgöra vilken av de fyra föreslagna
finansieringsmodellerna för laddinfrastruktur som ska användas
Utredningen biläggs denna slutrapport.

Slutsats och
rekommendationer
SUnder styrdokumentets andra period har andelen miljöbilar enbart tagit sig från 91% till 93%.
Dock ska det sägas att utvecklingen under strategins första period från 2009 varit betydande (från
31% gas och 4% el till sammanlagt 80% gas, el och laddhybrid 2016). Det största hindret totalt
sett att nå slutmålen betraktas som utbudet av miljöfordon när verksamheternas specialkrav på
last och dragvikt ställs. Ambitionerna kring elfordon anses ha laddinfrastrukturen som största
hinder. Den kan kommunen påverka bland annat genom att serviceförvaltningens
finansieringsmodell klargörs (se särskild rapport).
I strategin fastställs att en ny strategi ska ersätta den befintliga när den innevarande slutar gälla.
Under perioden har arbetet med ett nytt styrsystem för hela kommunen inletts där ambitionen är
att minska totala mängden styrdokument. Det kan finnas fördelar med att även fortsättningsvis
ha ett särskilt styrdokument, exempelvis för att hjälpa beställare och inköpare att prioritera
miljöegenskaper samt tydliggöra att Malmö stad ska arbeta aktivt för att minimera
växthusgasutsläpp från den egna organisationen. Fastighets- och gatukontoret anser dock att
staden kan genomföra ambitioner i enlighet med Resepolicy, Miljöprogram och eventuellt
specifika uppdrag till Malmö Leasing AB och att ett specifikt dokument för just miljöbilar därför
inte är nödvändigt.
En rekommendation är att det i framtida ambitioner gällande miljöfordon inte preciseras bränslen
och drivmedel, utan att fokus läggs på låga utsläpp och fossilfrihet.
I korthet således:
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Betrakta arbetet med Miljöbilsstrategi för Malmö stad 2017–2020 som avslutat.
Prioritera styrning och uppdrag genom befintliga styr- och ledningssystem framför
framtagandet av ett ersättande styrdokument.
Adressera frågor runt laddinfrastruktur med serviceförvaltningens underlag som stöd.
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