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STK-2021-872

Slutrapport reviderad Miljöbilsstrategi för Malmö stad
2017-2020

Sammanfattning
Tekniska nämnden godkände 25 maj 2021 fastighet- och gatukontorets utvärdering och
slutrapport av Miljöbilsstrategi för Malmö stad 2017–2020 och har skickat denna vidare till
kommunstyrelsen för vidare hantering. Utvärderingen av miljöbilsstrategin, och även
miljöförvaltningens uppföljning, visar att delar av stadens fordonsflotta fortfarande drivs av
fossila bränslen och där andelen miljöbilar, och då särskilt elbilar, endast har ökat marginellt
under miljöbilsstrategiperioden. Malmö Leasings begränsade mandat samt bristande tillgång
till laddinfrastruktur lyfts fram som anledningar till att målen strategin inte riktigt nås.
Tekniska nämnden föreslår att det fortsatta arbetet med stadens fordonsflotta styrs via
befintliga ramar och styrdokument, och att ingen ny miljöbilsstrategi tas fram.
Stadskontorets bedömning är att med tydligare ansvarsfördelning och uppdrag samt
erforderliga resurser till Malmö Leasing, kan de två huvudsakliga hindren för omställningen
av Malmö stads fordonsflottan hanteras. En fossilfri och i huvudsak emissionsfri
fordonsflotta som nyttjas effektivt förutsätter en stark central styrning som arbetar utifrån
tydliga och mätbara mål. Givet dagens organisering och ansvarsfördelning ser
stadskontoret att denna uppgift bör ligga på Malmö Leasing AB, givet att bolaget får bättre
förutsättningar för uppgiften. Stadskontoret föreslår att en arbetsgrupp sätts samman för
en kraftsamling i bolagets förändringsarbete. Vidare, att Malmö stads verksamheter enkelt
och utan oro för höga initiala investeringskostnader kan beställa en laddplats till sin elbil är
en förutsättning för fler elbilar i stadens fordonsflotta. Stadskontoret föreslår att en
arbetsgrupp formeras för att ta fram ett skarpt förslag vad gäller ansvars- och
finansieringsfrågan för stadens interna laddinfrastruktur, detta utifrån de förslag som
tidigare har presenterats i rapporten Laddplatser för kommunala elbilar.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt stadskontoret att tillsammans med Malmö Leasing
AB, och i samverkan med berörda förvaltningar och bolag, göra en översyn av
Malmö Leasings möjligheter att arbeta strategiskt med stadens fordonsflotta utifrån
mål satta i miljöprogrammet. I samband med översynen ska även ett förslag tas
fram vad gäller ansvars- och kostnadsfördelning vid etablering av intern
laddinfrastruktur. Återrapportering till kommunstyrelsen ska ske senast juni månad
2022.
Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Servicenämnden
Miljönämnden
Malmö Leasing AB
Malmö kommuns Parkerings AB
MKB Fastighets AB
Beslutsunderlag

Förslag till beslut KSAU 211101 §622

G-Tjänsteskrivelse KSAU 211101 Slutrapport reviderad Miljöbilsstrategi för
Malmö stad 2017-2020
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Slutrapport reviderad Miljöbilsstrategi för Malmö stad 2017-2020
STK-2021-872

Sammanfattning

Tekniska nämnden godkände 25 maj 2021 fastighet- och gatukontorets utvärdering och slutrapport av Miljöbilsstrategi för Malmö stad 2017–2020 och har skickat denna vidare till kommunstyrelsen för vidare hantering. Utvärderingen av miljöbilsstrategin, och även miljöförvaltningens uppföljning, visar att delar av stadens fordonsflotta fortfarande drivs av fossila bränslen och där
andelen miljöbilar, och då särskilt elbilar, endast har ökat marginellt under miljöbilsstrategiperioden. Malmö Leasings begränsade mandat samt bristande tillgång till laddinfrastruktur lyfts fram
som anledningar till att målen strategin inte riktigt nås. Tekniska nämnden föreslår att det fortsatta arbetet med stadens fordonsflotta styrs via befintliga ramar och styrdokument, och att ingen ny miljöbilsstrategi tas fram.
Stadskontorets bedömning är att med tydligare ansvarsfördelning och uppdrag samt erforderliga
resurser till Malmö Leasing, kan de två huvudsakliga hindren för omställningen av Malmö stads
fordonsflottan hanteras. En fossilfri och i huvudsak emissionsfri fordonsflotta som nyttjas effektivt förutsätter en stark central styrning som arbetar utifrån tydliga och mätbara mål. Givet
dagens organisering och ansvarsfördelning ser stadskontoret att denna uppgift bör ligga på
Malmö Leasing AB, givet att bolaget får bättre förutsättningar för uppgiften. Stadskontoret föreslår att en arbetsgrupp sätts samman för en kraftsamling i bolagets förändringsarbete. Vidare,
att Malmö stads verksamheter enkelt och utan oro för höga initiala investeringskostnader kan
beställa en laddplats till sin elbil är en förutsättning för fler elbilar i stadens fordonsflotta. Stadskontoret föreslår att en arbetsgrupp formeras för att ta fram ett skarpt förslag vad gäller ansvarsoch finansieringsfrågan för stadens interna laddinfrastruktur, detta utifrån de förslag som tidigare har presenterats i rapporten Laddplatser för kommunala elbilar.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

SIGNERAD

2021-10-27

1. Kommunstyrelsen uppdrar åt stadskontoret att tillsammans med Malmö Leasing AB,
och i samverkan med berörda förvaltningar och bolag, göra en översyn av Malmö Leasings möjligheter att arbeta strategiskt med stadens fordonsflotta utifrån mål satta i miljöprogrammet. I samband med översynen ska även ett förslag tas fram vad gäller ansvars- och kostnadsfördelning vid etablering av intern laddinfrastruktur. Återrapportering till kommunstyrelsen ska ske senast juni månad 2022
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Beslutsunderlag

•
•
•
•
•

Tekniska nämnden beslut 210525 § 210 med Särskilt yttrande (SD)
Slutrapport för Miljöbilsstrategi
Rapport Laddplatser för kommunala elbilar
Reviderad Miljöbilsstrategi
G-Tjänsteskrivelse KSAU 211101 Slutrapport reviderad Miljöbilsstrategi för Malmö stad
2017-2020

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-01
Kommunstyrelsen 2021-11-10
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Servicenämnden
Miljönämnden
Malmö Leasing AB
Malmö kommuns Parkerings AB
MKB Fastighets AB
Ärendet

Tekniska nämnden godkände 25 maj 2021 fastighets- och gatukontorets utvärdering och tillika
slutrapportering av Miljöbilsstrategi för Malmö stad 2017–2020, och beslutade att överlämna densamma till kommunstyrelsen för vidare hantering. I ärendet inkluderas serviceförvaltningens
rapport Laddplatser för kommunala elbilar, en rapport som särskilt adresserar hur finansieringen av
laddplatser för stadens elbilar kan lösas. Även denna rapport lämnar tekniska nämnden vidare till
kommunstyrelsen, för informerad hantering av frågan om laddinfrastruktur.
Tekniska nämndens övergripande bedömning och rekommendation är att betrakta arbetet med
Miljöbilsstrategi för Malmö stad 2017–2020 som avslutat samt att den fortsatta styrningen av Malmö
stads fordonsflotta bör ske genom befintliga styr- och ledningssystem. Vidare ser tekniska
nämnden att frågan om laddinfrastruktur bör adresseras med serviceförvaltningens underlag som
stöd. Sen tidigare har tekniska nämnden gjort klart att de inte ser att tekniska nämnden är rätt
part att samordna miljöbilsarbetet framöver.
Bakgrund - miljöbilsstrategier sen 2010
Sveriges regering har ambitionen och målsättningen att göra Sverige till världens första fossilfria
välfärdsland. För att nå detta mål har ett klimatpolitiskt ramverk tagits fram bestående av klimatmål (bland annat det långsiktiga målet om nettonollutsläpp år 2045), en klimatlag samt ett
klimatpolitiskt råd med uppgift att utvärdera politiken. Att skapa en fossilfri transportsektorn är
en mycket viktig del i arbetet, där regeringen har infört ett stort antal administrativa och ekonomiska styrmedel för att driva på omställningen. Sverige har även ett specifikt utsläppsmål för
inrikestransporterna, där målsättningen är minskade utsläpp av växthusgaser med 70 procent till
2030, jämfört med 2010 års nivåer. Sveriges kommuner har i detta arbete en viktig roll, på flera
sätt.
För att nå stadens målsättningar formulerade i bland annat miljöprogram och energistrategier har
Malmö stad under cirka 10 år arbetat med miljöbilsstrategier som innehållit mål och ambitioner
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vad gäller stadens egna fordonsflotta bestående av personbilar och transport- och arbetsfordon.
Den första miljöbilsstrategin för Malmö stad beslutades 2009 och löpte fram till och med 2015
(förlängdes sen till 2016). Målet för 2015 var att samtliga lätta fordon i Malmö stads fordonsflotta skulle vara miljöbilar 1 varav 75 procent skulle drivas med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor. Redan i denna första miljöbilsstrategi var den uttalade ambitionen att behovet av
egen bil i tjänsten skulle minska genom införandet av fler bilpooler. Även fler laddplatser pekades ut som en ambition för Malmö stad.
Under 2016 påbörjades arbetet med att ta fram en ny miljöbilsstrategi för Malmö stad, med utgångspunkten att den egna organisationen skulle vara klimatneutral år 2020. Den nya miljöbilsstrategin, som beslutades 2017, hade det övergripande målet att 95 procent av fordonen skulle
vara miljöbilar enligt den då gällande statliga definitionen 2, och att hela fordonsflottan, inklusive
tunga fordon, skulle vara helt fossiloberoende 3 från årsskiftet 2020/2021. Strategin lyfte även
fram eldrivna fordon som skulle prioriteras vid inköp. Strategin löpte fram till och med år 2020
med en revidering 2019. Revideringen 2019 innebar följande justerade mål:
•
•
•

Fossiloberoende fordonsflotta från årsskiftet 2020/2021.
Minst 95 procent av stadens lätta fordon (personbilar och transportbilar) ska drivas med
biogas, vätgas el eller laddhybrid-teknik.
Minst 15 procent av stadens lätta fordon ska drivas av enbart el (ej laddhybrid).

Revidering 2019 innebar att begreppet miljöbil togs bort. Istället lyftes målet att uppnå fossiloberoende fram. Revideringen innebar dessutom att möjligheten att, vid nyinköp, välja en bil med
laddhybridteknik försvann, detta utifrån insikten att dessa fordon vid längre sträckor ofta måste
drivas med bensin. 4
Kopplingen till ärende STK 2019–1583
I samband med revidering av miljöbilsstrategin 2019 konstaterade tekniska nämnden att det
fanns anledning att se över huruvida miljöbilsstrategin och styrningen av fordonsflottan skulle
kunna ingå i ett större sammanhang. Nämnden konstaterade vidare att det inte självklart var tekniska nämnden som skulle ha samordningsansvaret och att frågan om ansvar och roller borde
1 Under perioden 2013–2017 var den statliga definitionen av en miljöbil grundad i bilens vikt och utsläppsnivå, där en

formel användes för att räkna ut hur mycket fordonet fick släppa ut för att definieras som miljöbil. Under den första miljöbilsstrategiperiodens, samt när den nya strategin antogs 2017, kunde bensin och dieselfordon alltså fortfarande definieras som miljöfordon.
2 2017 ändrades den statliga definitionen av en miljöbil till att baseras på förordning (2017:1334) om klimatbonusbilar.

Enligt förordningens är en klimatbonusbil en bil som uppfyller utsläppskraven enligt euro 5 och Euro 6, släpper ut högst 70
gram koldioxid per kilometer eller är utrustad med teknik för drift med annat gasbränsle än gasol. Miljöbilar är därför
elbilar, laddhybrider och biogasbilar.
3 Regeringen definierade begreppet fossiloberoende i SOU 2013:84 Fossilfrihet på väg som att fordonen inte ska vara

beroende av fossila bränslen för sin framdrift, samt att fossilfria energibärare (primärt el och biobränslen) finns tillgängliga
i erforderliga kvantiteter. I praktiken innebär detta att ett garanterat fossiloberoende fordon är elbilar, laddhybrider,
gasbilar och etanolbilar. Malmö stad har tidigare beslutat att laddhybrider inte ska väljas vid nyinköp.
4 Studier visar att laddhybridbilar tenderar att inte laddas särskilt ofta, vilket gör dessa bilar till större utsläppare av växt-

husgaser än traditionella bensin eller dieselbilar. Se t.ex. Faran med laddhybrider: Många av bilägarna laddar aldrig sina
bilar - Recharge (mestmotor.se). En nyligen publicerad studie från International counsel of clean transportation (ICCT)
visar att endast 37 procent av körd sträcka för laddhybrider görs med eldrift. Eftersom tillverkarnas officiella siffor vad
gäller utsläpp och körsträcka (WLT) för laddhybridbilar är baserade på antagandet att 69 procent av körd sträcka görs med
hjälp av elmotorn, visar studiens resultat att utsläppsnivåerna är kraftigt underskattade. Se Real-world usage of plug-in
hybrid electric vehicles: Fuel consumption, electric driving, and CO2 emissions (theicct.org)
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utredas på central nivå. Även stadskontoret bedömde att miljöbilsfrågan, styrningsmässigt, behövde kopplas samman med frågan om laddinfrastruktur för elbilar såväl som med stadens resepolicy som båda utreddes vid tidpunkten (se STK-2019-694 och STK-2019-104). I augusti 2019
beslutade därför kommunstyrelsen att ge stadskontoret i uppdrag att utreda frågan om hur miljöbilsstrategin kan införlivas i en mer heltäckande policy för hållbar mobilitet för Malmö stads
anställda, samt hur fordonsflottan och dess olika aspekter kan hanteras inom denna ram (STK
2019-1583).
Mycket har hänt sen stadskontoret fick uppdraget från kommunstyrelsen. En ny Policy för publik
laddinfrastruktur i Malmö har tagits fram såväl som en ny Mötes- och resepolicy i Malmö stad som antogs av kommunfullmäktige i början av 2021. Det finns också ett budgetuppdrag riktat till servicenämnden att ta fram ett övergripande digitalt bokningssystem för Malmö stads anställda. Utöver det pågår ett arbete att ta fram ett nytt styrsystem för hela kommunen, med ambitionen att minska antalet styrdokument i staden.
Med tanke på ovanstående har stadskontoret valt att inte gå vidare med ärende STK 2019–1583
och skapandet av en heltäckande policy för hållbar mobilitet, utan istället driva frågeställningarna
vidare genom det ärende som här hanteras och utifrån tekniska nämndens utvärdering av miljöbilsstrategin.
Utvärderingen av Miljöbilsstrategin för Malmö stad 2017–2020
I fastighets- och gatukontorets utvärdering av Miljöbilsstrategin konstateras att måluppfyllelsen
delvis har varit bristfällig. Malmö stad har en mycket hög andel miljöbilar i sin fordonsflotta,
problemet är snarare att denna andel endast har ökat marginellt under strategiperioden, från 91
till 93 procent. Målet på 95 procent har således inte nåtts. Inte heller har målet att 15 procent av
stadens fordonsflotta ska vara eldriven nått. detta trots att eldrivna fordon enligt strategin ska
vara förstavalet vid val av fordon. Utvärderingen visar att andelen elfordon inte har ökat under
perioden 2017–2020 där andelen har legat relativt konstant runt 6–7 procent. Tre centrala hinder
lyfts fram i utvärderingen som förklaring till den bristande måluppfyllelsen.
1. Staden har mycket egen verksamhet som kräver specialfordon som enligt berörda förvaltningar inte finns i el eller gas.
2. Svagt mandat för Malmö leasing att faktiskt styra förvaltningarnas inköp och bidra till
måluppfyllelse. Då bolaget endast kan rekommendera möjliga fordon är det inte alltid
miljökrav som blir styrande. Malmö Leasing saknar också resurser och tid för att kunna
vägleda sina kunder för att hjälpa dem att aktivt minska sitt fordonsbehov eller använda
befintliga fordon mer effektivt.
3. Oklarheter kring hur investeringen och driften av elbilens laddplats ska finansieras gör
att förvaltningar avstår från att välja eldrivet.
Utvärderingen summeras genom ett antal rekommendationer. Tekniska nämnden ser att styrningen av stadens fordonsflotta framöver bör ske genom befintliga styr- och ledningssystem.
Någon ny miljöbilsstrategi ses alltså inte som nödvändig. Vidare ser tekniska nämnden att frågan
om laddinfrastruktur bör adresseras med serviceförvaltningens underlag som stöd. Tekniska
nämnden ser också att framtida ambitioner gällande miljöfordon inte bör precisera bränslen och
drivmedel, utan att fokus läggs på låga utsläpp och fossilfrihet.
Serviceförvaltningens rapport Laddplatser för kommunala elbilar
Att oklarheten kring hur etablering och drift av laddplatser ska finansieras är ett stort hinder för
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utrullningen av elbilar i Malmö stad konstaterades redan 2017, och var också anledningen till att
tekniska nämnden 2019 framförde en förfrågan till servicenämnden att utreda detta. I serviceförvaltningens rapport, som är bifogat detta ärende, konstateras att det idag är verksamheterna
själva som ansvarar för installation och ägande av laddplatserna för sina elbilar. Det är även
verksamheterna som sköter driften av laddplatsen och som står på elabonnemanget. I rapporten
konstateras också att det inte finns någon uttalad strategi eller finansieringsmodell vid anskaffande av laddplatser i Malmö stad. Malmö stad har inte heller någon överblick på laddinfrastrukturen, dess placering, antal, investeringar eller kostnader. Sammantaget kan sägas att nuläget inte
främjar användningen av elbilar då det är krångligt och förenat med höga kostnader för stadens
verksamheter.
Serviceförvaltningen presenterar i sin rapport fyra möjliga finansieringsmodeller för att göra det
enkelt och förutsägbart att välja elbil med en tillhörande laddplats. De olika finansieringsmodellerna har olika för och nackdelar men där huvudpoängen för samtliga modeller är att ägande
och finansiering inte ska behöva lösas av Malmö stads verksamheter själva. De ska snarare faktureras den totala kostnaden5 genom till exempel en månatlig schablonkostnad eller löpande utifrån den faktiska användningen av energi.
Utblick – exempel på hur andra kommuner arbetar med sin fordonsflotta
Lund, Linköping och Kungsbacka är kommuner som ligger långt fram i sitt arbete med en hållbar fordonsflotta. Nedan återges kort hur dessa kommuner har valt att organisera och styra arbetet.
2014 utredde Lunds kommun vilka ekonomiska vinster som skulle kunna göras vid en centralisering av kommunens fordonshantering med fokus på fossilfria fordon. En besparingspotential
identifierades på cirka 7,5 Mkr per år för kommunens hela fordonsflotta. Detta resulterade i nya
fordonsriktlinjer samt att en handlingsplan för en fossilbränslefri kommun antogs 2016. Även en
central enhet, Mobilitetsservice, inrättades med uppdraget att erbjuda smarta helhetslösningar
för mobilitet för de anställda. Enheten arbetar således inte enbart med att tillhandahålla fordon
utan även med fordonspoolslösningar, elektroniska körjournaler och ett smart digitalt bokningssystem. Mobilitetsservice har också i uppdrag att se till att alla fordon är fossilfria och att kommunens fordon används kostnadseffektivt, samtidigt som de ser till verksamheternas bästa.
I Linköping har det historiskt varit respektive förvaltning som ansvarat för inköp och avyttring
av fordon, varpå stringens och koncernövergripande strategi har saknats. Nyligen upprättades
dock en fordonstrategtjänst med uppdraget att särskilt arbeta för att effektivisera användningen
av fordonsflottan. Något specifikt styrdokument har dock inte tagits fram då kommunen ser att
befintligt hållbarhetsprogram och de klimatlöften som avlagts genom klimatkommunerna räcker
för att säkerställa omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Den största förändringen handlar
istället om mandat och delegation där ansvar för inköp och avyttring av fordon har flyttats från
förvaltningschefer till fordonsstrategen. Detta innebär att ingen annan funktion i kommunen
genomför inköp eller avyttring av berörda fordon.
Kungsbacka, som vann tävlingen Laddguldet 6 2019, har en fordonsansvarig tjänsteperson som
styr kommunens inköp av fordon. Laddfordon är prioriterade och endast i undantag kan andra
5 Totalkostnaden inkluderar investeringskostnad, drift och underhåll, re-investering, elkostnad, administrativt arbete och

felanmälan.

6 Ett pris som delas ut till bästa kommun vad gäller arbetet med laddinfrastruktur
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typer av fordon köpas in. Bilpooler är viktigt och ett långsiktigt mål är att stora delar av fordonsflottan blir aktivitetsbaserad och med flera olika fordonstyper. En stor del av Kungsbackas
framgång är god tillgång till data och därmed möjligheten att analysera när och hur varje fordon
används. Detta gör det möjligt för kommunens fordonsansvarige att optimera flottans användning. Kungsbacka har med hjälp av analyssystemet kunnat konstatera att många av kommunens
arbetsfordon används väldigt lite eller inte alls under en given dag.
Andra relevanta kopplingar till ärendet
Frågan om Malmö stads laddinfrastruktur berör inte bara serviceförvaltningen och de laddplatser
som uppförs vid deras fastigheter och för Malmö stads verksamheter. Vid utbyggnad av stadens
laddinfrastruktur bör synergier med utbyggnaden av stadens publika laddinfrastruktur, hanterade
av fastighets- och gatukontoret, identifieras och nyttjas. Serviceförvaltningen lyfter också i sin
rapport Laddplatser för kommunala elbilar att:
•
•
•

möjligheterna att samnyttja publika och icke-publika laddplatser på parkeringar vid skolor, fritidsanläggningar och liknande bör utredas.
möjligheterna för medborgare att nyttja kommunens laddplatser kvällar och nätter bör
utredas.
frågan om publika snabbladdningsplatser på centrala platser i staden som en del av stadens laddinfrastruktur bör utredas.

I Malmö stads budget för 2017 gavs tekniska nämnden i uppdrag att i samråd med servicenämnden, parkeringsbolagen, Malmö Leasing AB och MKB utreda möjliga insatser som kan påskynda
arbetet en heltäckande laddinfrastruktur. Under senhösten 2016 tog också tekniska nämnden
beslut om att ge dåvarande gatukontoret i uppdrag att ta fram förslag på kommunala riktlinjer
för publika laddplatser. I september 2019 antog kommunfullmäktige Policy för publik laddinfrastruktur i Malmö ((STK 2019–694). I policyn konstateras att i Malmö stad ska publika laddplatser
inte etableras på allmän platsmark utan i första hand etableras i publika parkeringshus. Vidare
ska, enligt policyn, Malmö stads förvaltningar som regel inte äga eller förvalta publika laddplatser.
I samband med antagandet av policyn beslutade kommunfullmäktige att ge tekniska nämnden,
stadsbyggnadsnämnden, servicenämnden och miljönämnden, i samverkan med berörda bolag, i
uppdrag att ta fram, besluta om och genomföra en handlingsplan utifrån Policy för publik laddinfrastruktur. Detta arbete har ännu inte påbörjats. I den övergripande handlingsplanen, som är
bilagd policyn, lyfts dock ett antal möjliga insatser framåt, bland annat att öka andelen elbilar i
Malmö stads fordonsflotta samt utreda möjligheten att låta privata bilägare nyttja laddplatser på
kommunal kvartersmark. Policy för publik laddinfrastruktur i Malmö ska uppdateras senast den 31
dec 2022.
Stadskontorets bedömning
Stadskontoret ser det som mycket viktigt att arbetet med att ställa om stadens fordonsflotta fortsätter, inte minst för att lösa de knutar som gör att elfordon inte efterfrågas och som hindrar
Malmö stad från att vara en föregångare i hur vi transporterar oss men även för att fullt ut nå
målet om en fossiloberoende fordonsflotta. Stadskontoret delar i detta tekniska nämndens slutsatser att låga utsläpp och fossilfrihet bör vara prioritet framåt, och där finansieringsfrågan kring
laddplatser måste lösas snarast. Stadskontoret delar även tekniska nämndens rekommendation
att detta kan uppnås utan framtagandet av en ny miljöbilsstrategi.
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Stadskontoret ser två områden som centrala för att säkerställa god framdrift i det kommande
arbetet med stadens fordonsflotta.
1) Hanteringen av kommunens fordonsflotta bör centraliseras ytterligare med större fokus
på optimering och effektivisering av fordonsflottans användning. I detta ser stadskontoret att Malmö Leasing har en nyckelroll, men där bolagets verktygslåda behöver breddas och vässas. Malmö stad kan här lära mycket från hur andra kommuner har organiserat sig och arbetar med frågan.
2) Frågan om ansvarsfördelning, ägandeskap och finansieringsmodell vad gäller stadens interna laddinfrastruktur kan och måste lösas omgående.
Utöver ovanstående ser stadskontoret att tydliga mål samt krav på uppföljning är ett måste för
god framdrift framöver. Antalet målbegrepp och möjligheten till egna tolkningar bör minimeras,
framåt bör emissionsfria fordon vara prioriterat och fossilfrihet ett krav. Detta är avgörande för
stadens möjligheter att fortsätta vara en föregångare och nå de högt satta målen i miljöprogrammet.
Grundat i ovanstående föreslår stadskontoret att ett arbete startas upp för att bemöta de hinder
som identifierats, sammanfattat i punkt 1 och 2 ovan, med målsättningen att ta fram skarpa lösningsförslag. Nedan utvecklas stadskontorets resonemang och analys kring varför ett sådant
arbete är viktigt och hur det skulle kunna organiseras.

Stärkt mandat och utökat uppdrag för MLAB, där bolaget får en tydligare strategisk
samordnande roll

Att centralisera hanteringen av en kommuns fordonsflotta, med en eller flera ansvariga tjänstepersoner med mandat och befogenheter att köpa in, avyttra samt strategiskt arbeta för en effektiv användningen av fordonsflottan, har visat vara en lyckosam strategi för de kommuner som
ligger långt fram i omställningen av sina fordonsflottor. Malmö Leasing har, vilket går att utläsa i
ägardirektiv och affärsplan, delvis detta uppdrag idag då bolaget har att samordna Malmö stads
och dess helägda bolags behov av leasing för en långsiktig och kostnadseffektiv verksamhet
inom området. Bolaget ska också arbeta för fler miljöfordon, optimera nyttjandegraden på stadens fordonsflotta samt säkerställa att kundernas transportbehov tillgodoses med en helhetssyn
på deras behov. Nyligen genomfördes också en omorganisation för att bättre rusta bolaget för
framtiden. Dock, som fastighets- och gatukontorets utvärdering såväl som miljöförvaltningens
uppföljning visar, är Malmö Leasings resurser för små och bolagets verktygslåda för liten för att
de ska kunna uppfylla sina åtaganden enligt ägardirektiv och affärsplan. Möjligtvis är också deras
åtagande och ansvar lite otydligt, vilket också kan ses i miljöförvaltningens statistik. Denna visar
till exempel att dieseldrivna personbilar och lätta transportfordon, som är fordon med gas- såväl
som eldrivna alternativ på marknaden, har inhandlats under miljöstrategiperioden. Även laddhybrider, som 2019 togs bort som ett alternativ vid nyinköp, har inhandlats. Stadskontorets bedömning är att detta, åtminstone delvis, är en effekt av att Malmö Leasing endast kan föreslå för
förvaltningarna vilket fordon som är lämplig för deras verksamhet. I slutändan är det verksamheten själv som tar beslutet, och där förvaltningens ekonomiska situation vid den specifika tidpunkten blir den styrande faktorn.
Kommuner som har lyckats väl med sin omställning av fordonsflottan arbetar aktivt med fordonens nyttjandegrad, dels genom etableringen av bilpooler där detta bedöms som möjligt, dels
genom att flytta fordon mellan verksamheter för att undvika att bilar står outnyttjade. Malmö
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Leasing för visserligen diskussioner med sina kunder kring bland annat nyttjandegraden, och
utvärderingen visar också att nyttjandegraden har ökat de senaste åren (dock med bristfälliga
data). Tjänstepersoner på Malmö Leasing menar dock att Malmö stads fordon borde kunna rulla
betydligt mer per år och där bilpooler skulle kunna vara ett alternativ för fler förvaltningar. 7 Fler
bilpooler var en ambition som uttrycktes redan 2009 och i samband med Malmö stads första
miljöbilsstrategi.
Stadskontorets bedömning är att en lyckad omställning av stadens fordonsflotta kräver en stark
central hantering, som säkerställer att rätt typ och rätt antal fordon köps in och där dess nyttjande optimeras utifrån ett helhetsperspektiv med stadens miljöprogram som ledstjärna. Detta
inkluderar fler bilpooler (vilket gör att antalet fordon i stadens ägo kan minska) men även att
befintliga fossilfria bilar roteras mellan förvaltningar för optimalt nyttjande. 8 Stadskontorets uppfattning är att Malmö Leasing redan idag har denna roll utifrån vad som anges i ägardirektiv och
affärsplan, men att bolaget behöver tydligare riktlinjer och utökade resurser för att kunna arbeta
strategiskt med fordonsflottan samt stärkt mandat för att kunna säkerställa att omställningen går
åt rätt håll. Det stärkta mandatet bör innefatta att de helägda bolag som idag inte hyr av Malmö
leasing börjar göra detta, eller allra minst att detta utreds. Att Malmö leasing endast hanterar delar av Malmö stads fordonsflotta underminerar delvis bolagets syfte, och omöjliggör för bolaget
att arbeta övergripande med effektivisering av hela fordonsflottan. Det stärkta mandatet bör
även innebära att bolaget i större utsträckning kan styra vilka fordon som köps in, där emmisionsfrihet ska vara prioriterat för personbilar och lätta transportfordon och fossilfrihet en självklarhet för fordonsflottan som helhet. I detta är gällande och framtida upphandlade ramavtal
viktiga för att säkerställa att rätt utbud finns tillgängligt.
Givet att Malmö leasing ska få denna utökade och stärkta roll behöver en grundlig behovsanalys
genomföras och resursfrågan utredas. Stadskontoret föreslår att en arbetsgrupp med tjänstepersoner från berörda förvaltningar sätts samman för att stötta Malmö Leasing i detta arbete. En
viktig uppgift för arbetsgruppen blir också att resonera kring och föreslå vilka mål som Malmö
Leasing ska arbete mot. För att säkerställa att inköp och nyttjandet av stadens fordonsflotta sker
på ett sätt som leder mot uppfyllandet av miljöprogrammet, och detta i tillräckligt snabb takt, ser
stadskontoret ett behov av tidsatta och tydliga mål samt att arbetet med att följa upp progressionen prioriteras.
Det senaste målet uttryckt i miljöbilsstrategin är att Malmö stad ska ha en fossiloberoende fordonsflotta. Begreppet fossiloberoende grundar sig i den nationella visionen om en hållbar och
resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären 2050, och där
en fossiloberoende fordonsflotta senast 2030 bedöms vara en nödvändighet och uppnås om
utsläppen minskar med 70 procent. Fossiloberoende betyder således inte att vi blir helt fria från
fossila bränslen. Fossiloberoende fordon i regeringens utredningar är sådana som inte är beroende av fossila bränslen för sin framdrift samt att fossilfria bränslen finns tillgängliga i tillräcklig
utsträckning. 9 I Sverige har flera kommuner, landsting och regioner beslutat om mer långtgående

7 Miljöförvaltningens uppföljning av stadens fordonsflotta visar att fordonen i staden inte används optimalt. Av 610 per-

sonbilar har 450 stycken gått under 1000 mil medan 12 fordon har gått över 3000 mil.

8 Att minska antalet bilresor och öka andelen delningsfordon är också en central del i den nationella visionen om att nå en

fossiloberoende fordonsflotta

9 Se SOU 2013:84 Fossilfrihet på väg. Fossiloberoende fordon inkluderar fordon som tankas med E85 såväl som dieselfor-

don när dessa framförs på biodiesel. Bensinbilar, som utgör ungefär hälften av Sveriges fordonspark, kan inte drivas av
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mål än den nationella visionen, ofta genom krav på fossilfria, inte fossiloberoende, fordon. Det
finns flera anledningar för Malmö stad att göra samma sak. Inte minst finns en förväntan och
kanske även ett ansvar för Sveriges större städer att inte bara följa nationellt ställda krav, utan
även gå längre med ambitionen att visa vägen för mindre kommuner. Malmö stad har denna
ambition, inte minst manifesterat i det nyligen underskrivna klimatkontraktet och utmärkelsen
Sveriges bästa miljökommun. Att använda den egna fordonsflottan för att markera stadens
framåtanda och drivkraft i klimat- och miljöfrågan är konkret och något där vi har full rådighet.
Detta bör nyttjas. Vidare, det nationella målet om fossiloberoende är också främst grundat i målet om minskade utsläpp av koldioxid och för att målet om 70 procent minskade utsläpp till
2030. För en stad har dock omställningen av fordonsflottan många fler syften än utsläpp av
växthusgaser. Naturvårdsverket konstaterar att halterna av kväveoxider i svenska tätorter fortsätter att långsamt minska men den totala befolkningens exponering för luftföroreningar har ökat
de senaste åren på grund av förtätning. För att klara åtagandet om minskade utsläpp av kväveoxider krävs enligt myndigheten elektrifiering av fordon, energieffektivisering och minskat transportarbete. 10 Denna insikt borde också påverka vilka val Malmö stad gör vid inköp av fordon
och där stadskontoret bedömning är att emissionsfria fordon bör prioriteras för att ge malmöborna en hälsosam stad att bo och verka i, med ren luft och låga bullernivåer. Emmisionsfrihet
eller nollutsläppsfordon (NUF) är också vad som lyfts fram som prioriterad teknik i utfasningsutredningen (SOU 2021:48).
Vad gäller de specialfordon som idag drivs fossilt eftersom hållbara alternativ inte finns på
marknaden ser stadskontoret att en kraftansträngning görs inom området, där möjliga tekniska
lösningar identifieras och möjliga ändrade arbetssätt och rutiner utreds för att öka möjligheterna
att nyttja fossilfria och helst eldrivna specialfordon. God måluppfyllelse för miljöprogrammet
kräver detta.
Tydligt ägandeskap och finansieringsmodell för utrullning av laddinfrastruktur för
Malmö stads fordonsflotta
Stadskontoret är av uppfattningen att fler verksamheter inom staden kommer välja elbil om det
är bekymmersfritt att installera, förvalta och använda laddplatsen. Att beställa en elbil och få en
laddplats installerad och förvaltad ska kunna göras utan teknisk kunskap eller oro att kvaliteten
på grunduppdraget påverkas på grund av investeringskostnaden. Den finansieringsmodell som i
störst utsträckning uppnår detta för Malmö Leasings kunder bör därmed premieras.
I serviceförvaltningens rapport Laddplatser för kommunala elbilar adresseras frågan om hur finansieringen av laddplatser för stadens elbilar kan lösas. Fyra olika finansieringsmodeller presenteras,
där samtliga innebär att den beställande förvaltningen slipper den initiala investeringskostnaden,
ägandeskapet och förvaltningsansvar för laddplatsen. Verksamheten som nyttjar laddplatsen
betalar istället en månatlig schablonkostnad som faktureras dem av serviceförvaltningen. 11
Stadskontorets bedömning är att sättet som vi organiserar huvudmannaskap och driftansvar,
inklusive de finansiella transaktionerna, för stadens interna laddinfrastruktur behöver utredas
med målet att ta fram skarpt förslag för beslut. Enkelhet för beställande verksamhet, kontroll
över placering och teknikval samt möjligheten att arbeta strategiskt utifrån en helhetsbild av stanågot annat och är då inte att betrakta som fossiloberoende. Gasbilar kan drivas på fossilfri biogas men förutsätter då
tillräckligt många tankställen för att ses som fossiloberoende. Detsamma gäller användandet av biodiesel som HVO 100.
10 Se den nationella strategin för luftvård
11 Denna kostnad inkluderar alla kostnadsposter såsom el, investeringskostnad, drift och underhåll.
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dens publika och interna laddplatser bör vara prioriterade ledord i utredningsarbetet. Den publika laddinfrastrukturen är en vital del i arbetet med att etablera stadens interna laddinfrastruktur,
inte minst utifrån perspektivet att nyttja möjligheten att skapa semi-publika laddplatser. I den
övergripande handlingsplan som finns bilagd Policy för publik laddinfrastruktur i Malmö, lyfts bland
möjligheten att låta privata bilägare nyttja laddplatser på kommunal kvartersmark. På samma sätt
skulle det kunna finns ett behov och en möjlighet för kommunens verksamheter att under arbetsdagen nyttja en publik laddplats för att till exempel ladda ett arbetsfordon under lunchen.
Utredningsarbetet bör således synkroniseras med stadens utbyggnad av publik laddinfrastruktur,
vilket utöver tekniska nämnden involverar Parkering Malmö och MKB, två aktörer som redan
idag är viktiga aktörer vad gäller att erbjuda laddplatser för Malmöbor och som också skulle
kunna ta en utökad roll i detta arbete. Helt centrala aktörer i arbetet är Servicenämnden som äger
stadens fastigheter men som också har en stor fordonsflotta, samt miljönämnden som ansvarar
för uppföljning av fordonsflottans bränsleanvändning samt växthusgasutsläpp.
Ansvariga

Micael Nord Näringslivsdirektör
Magdalena Bondeson Sektionschef
Andreas Norbrant Stadsdirektör
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Serviceförvaltningen

B2B

Business to Business är ett affärsbegrepp som betyder företag
till företag.

Biogas

förnybart bränsle som framställs vanligtvis med rötning av
organiskt material. Biogas består av ca. 97 % metan och har
ett energiinnehåll på ca. 9,7 kWh/m3

Effekt

beskriver den mängd energi som behövs att uträtta ett arbete
per tidsenhet. Effekt mäts i watt (W).

Elbil

bil som drivs av en eller flera elmotorer och enbart kör på el
från ett batteri. Elbilar har för övrigt inget avgassystem.

Elpris

rörlig energikostnad som betalas av kunden, exempelvis vid
laddning av elbilar.

Energimätare

är ett gemensamt samlingsbegrepp för alla typer av mätare
som mäter energianvändning av el, värme etc. i t.ex. kWh
eller MWh.

Enfas

beskriver relationen mellan ström och spänning. Enfas
innefattar 16A eller 32A ström och en 230V spänning.

Fastighetsel

el som används för drift av fastigheteter, såsom ventilation,
pumpar, hissar, utebelysning etc.

Fastpris

del av laddningskostnad motsvarande fast kostnad för
laddare, installation, driftcentral, nätanslutning, kundtjänst
etc.

Hybrid

bilens el- och bensinmotor jobbar tillsammans då batteriet
automatiskt laddas genom bilens generator.

Kartläggning

statistik som exempelvis kan presentera antal lätta elbilar,
laddplatser, körsträckor och energianvändning för
kommunala fastigheter.

Konventionella fordon

fordon som drivs med fossilbränsle, exempelvis bensin eller
diesel.

Laddare

ett annat ord för batteriladdare, en elektrisk apparat som
används för att ladda och återuppladda laddningsbara
batterier, i detta fall för elbilar.

Laddbox

ett annat ord för laddare för laddning av elbilar, där endast
själva hårdvaran inkluderas.

Laddhybrid

kallas även för plug-in hybrid som har både bensin och
elmotor. Bensinmotorn startas automatiskt när elen från
batteriet är på låg nivå eller slut.

Laddinfrastruktur

beskriver begreppet infrastruktur bestående av flera
laddplatser som möjliggör laddning av elbilar.

Laddningseffekt

är den effekten i kW som används vid laddning av, i detta fall,
elbilar. Den är i stort sett aldrig statisk och pendlar mellan
t.ex. 3,7 och 7,4 kW hos en standardladdare.
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Laddplats

plats som innehåller en eller flera laddstolpar och möjliggör
för elbilar att laddas med ladd-el.

Laddstation

annat ord för laddplats, d.v.s. utrymme eller plats såsom
parkering som innehåller en eller flera laddstolpar.

Laddstolpe

en stolpe med en integrerad laddare, med ett eller flera
laddningsuttag, som används för laddning av elbilar.

Lätta fordon

transportmedel såsom personbilar, lätta transportbilar med
flak och skåp samt minibuss.

Naturgas

ej förnybar gas som består av 90 % metan. Naturgasen kan
användas som fordonsgas med energiinnehåll på ca. 11
kWh/m3

Normal laddning

använder en laddningseffekt på 3,7 till 7,4 kW som kan ladda
ett elbilsbatteri på ca. 9 till 4 timmar.

RFID-läsare

Radio-Frequency Identification är en teknik för att läsa
information på avstånd från transpondrar och minnen som
även kallas för ”taggar”

Semisnabb laddare

laddare som möjliggör för elbilar att laddas med en
laddningseffekt på 7,4 - 22 kW.

Semisnabb laddning

använder en laddningseffekt på 7,4 till 22 kW som kan ladda
ett bilbatteri från 4 timmar ner till en halv timme.

Snabb laddare

laddare som möjliggör för elbilar att laddas med en
laddningseffekt på 22 kW eller högre.

Snabb laddning

använder en laddningseffekt på 22 kW eller högre, som kan
ladda ett batteri på ca. 30 minuter eller snabbare.

Standardladdare

laddare som möjliggör för elbilar att laddas med en
laddningseffekt på 3,7 till 7,4 kW.

Standarduttag

elkontakt som förses vanligtvis med en säkring på 10A och
230V spänning.

Trefas

elektriskt begrepp som motsvarar tre gånger så mycket effekt
som i enfas. Effekt på trefas kan vara 11 eller 22 kW.

TTW

står för ”tank-to-wheels’’ och innefattar bilens drivmedel från
omvandling till användning.

Verksamhetsel

el som används av verksamhet som bedrivs i fastighet, såsom
el till datorer, kontorsapparater, kök, innebelysning etc.

Vätgas

ej premiär energikälla utan gas som kan framställas genom
nedbrytning av väteatomer H2 ur naturgasen.

WTT

begreppet står för ”well-to-tank” och innefattar bilens
drivmedel från utvinning till fordonets lagringssystem

WTW

begreppet står för ”well-to-wheel” och beskriver både WTT
och TTW tillsammans, d.v.s. allt från utvinning av
energiråvara till användning av bilen.

3

ORDLISTA .................................................................................................................................................. 2
INNEHÅLLSFÖRTECKNING .......................................................................................................................... 4
SAMMANFATTNING .................................................................................................................................. 5
1.

INLEDNING ....................................................................................................................................... 6

2.

GENOMFÖRANDE ............................................................................................................................. 6

3.

FALLSTUDIE ...................................................................................................................................... 7
3.1 MATHILDENBORG ....................................................................................................................................... 7
3.2 AUGUSTENBORG ........................................................................................................................................ 9
3.3 MALMÖ OPERA ........................................................................................................................................ 11

4.

FINANSIERINGSMODELLER ............................................................................................................. 12
4.1 FINANSIERINGSMODELL OCH UPPHANDLING ................................................................................................... 12
4.2 RESONEMANG OM FINANSIERINGSMODELLER ................................................................................................. 13
4.3 EXEMPEL PÅ FINANSIERINGSMODELLER FÖR MALMÖ STAD................................................................................ 13
4.4 CHECKLISTA ............................................................................................................................................. 18

5.

REKOMMENDATION PÅ LADDINFRASTRUKTUR.............................................................................. 19
5.1 LADDINFRASTRUKTUR ALLMÄNT .................................................................................................................. 19
5.2 LADDINFRASTRUKTUR I MALMÖ STAD........................................................................................................... 19
5.3 EXEMPEL PÅ UTBYGGNADSMODELLER ........................................................................................................... 19
5.4 ÖVRIGA REKOMMENDATIONER.................................................................................................................... 21

6.

FÖRUTSÄTTNINGAR ....................................................................................................................... 22
6.1 ELBILENS ENERGIANVÄNDNING .................................................................................................................... 22
6.2 TYPER AV LADDNING ................................................................................................................................. 22
6.3 BATTERIUTVECKLINGEN.............................................................................................................................. 22

7.

BERÄKNINGSEXEMPEL .................................................................................................................... 23
7.1 BERÄKNINGSEXEMPEL FÖR UTBYGGNAD AV LADDINFRASTRUKTUREN PÅ MATHILDENBORG ...................................... 23
7.2 BERÄKNINGSEXEMPEL FÖR UTBYGGNAD AV LADDINFRASTRUKTUREN PÅ AUGUSTENBORG ....................................... 24

8.

REFERENSER ................................................................................................................................... 25

4

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 var laddinfrastrukturen för de kommunala elbilarna i staden. 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.
Utifrån den omvärldsbevakning som gjorts inom området framkommer det att det inte finns
några klara strategier eller konkreta finansieringsmodeller från andra offentliga organisationer
som direkt kunde användas som grund för detta arbete. Istället har goda exempel från flera
olika organisationer använts för att skapa rekommendationer till Malmö stad-modeller.
Utredningen bygger även på tre fallstudier från Malmö stads verksamheter: Mathildenborg
äldreboende, Augustenborg arbetsområde och Malmö Opera.
Utifrån ovan underlag presenteras rekommendationer på strategi och finansieringsmodeller
för utbyggnad av laddplatser för kommunens elbilar. Det viktigaste budskapet som
identifierats i utredningen är att det är viktigt att alltid se helheten. Det är nästan omöjligt att
rekommendera en konkret lösning som passar alla, eller i stort sett de flesta. I rapporten
presenteras därför flera olika exempel på modeller som ska fungera som stöd i det fortsatta
arbetet.
I rapporten finns flera exempel på viktiga parametrar som måste beaktas och en rad redskap
som kan vara användbara i det fortsatta arbetet med planeringen och utbyggnaden av
laddplatserna och laddinfrastrukturen i staden.
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Enligt Malmö stads miljöprogram för 2009–2020 skall organisationen vara fossilfri år 2020.
En viktig del av omställningen till ett fossilfritt samhälle innefattar en fortsatt miljöanpassning
av kommunala fordon. För att nå dessa mål har Malmö stad tagit fram en miljöbilstrategi för
åren 2017–2020.
Vid framtagandet av stadens miljöbilstrategi framkom det att vissa frågeställningar måste
utredas närmare för att nå miljömålen 2020. En av dessa frågeställningar var
laddinfrastrukturen för de kommunala elbilarna i staden. Tekniska nämnden gjorde då en
förfrågan till servicenämnden om uppdraget att utreda infrastrukturen för de kommunala
elbilarna och speciellt kostnadsmodellen.
Servicenämnden har i samverkan med tekniska nämnden och miljönämnden under 2017 fått i
uppdrag att utreda och ge rekommendationer gällande fördelning av kostnader för
iordningställandet av laddplatser för kommunala elbilar på kvartersmark. Syftet med detta
arbete var att genomföra utredningen och ta fram ett underlag för beslutsfattande.
Detta uppdrag är fokuserat på laddplatser för de kommunala elbilarna som används av
Malmö stad. Uppdraget kommer inte behandla publika laddplatser, vilket är en fråga som
tekniska nämnden utreder i rapporten Publik laddinfrastruktur för Malmö. Dock så finns ett
starkt samband mellan de två utredningarna.

Utredningen bygger i huvudsak på omvärldsbevakning och fallstudier. Fallstudierna har valts
utifrån kartläggningar som gjorts av var Malmö stads fordon är parkerade på fastigheter som
Malmö stad äger/förvaltar och där större antal fordon finns parkerade. Syftet har varit att se
vilka möjligheter, svårigheter och frågor som bör tas i åtanke av Malmö stad vid framtagning
av en laddinfrastruktur för de kommunala elbilarna. Följande fastigheter har behandlats:
• Mathildenborg
• Augustenborg: ”Gula huset” och ”Kommuntjänster/Post och bud”
• Malmö Opera
I övrigt har utredningens process innefattat:
• Omvärldsbevakning av andra kommuners användning av elbilar. Syftet är att dra
lärdom från hur andra aktörer valt att strukturera användningen av elbilar i respektive
kommun.
• Omvärldsbevakning av olika finansieringsmodeller hos kommuner och
expertorganisationer.
• Omvärldsbevakning av upphandling av laddplatser.
• Kartläggning av Malmö stads lätta fordon och befintliga laddplatser på kvartersmark
som förvaltas av serviceförvaltningen. Syftet har varit att få kännedom om de
geografiska platserna för fordon och laddplatser och hur det ser ut idag.
• Erfarenheter från verksamheter som använder sig av elbilar idag. Syftet är att få
kunskap om det som fungerat bra och mindre bra i användningen av elbilar.
• Utifrån nuläget och omvärldsbevakningen presenteras rekommendationer på strategi,
finansieringsmodeller och text till projekteringsanvisningarna.
• Fördjupning i vissa ämnesområden som behövts för att genomföra utredningen.
• Framtagning av förslag till fortsatt arbete efter denna utredning.
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Hela fallstudien är uppbyggd som ett exempel och beskriver kortfattat hur ett
tillvägagångssätt kan se ut vid en utredning för utbyggnad av laddinfrastrukturen. Exemplet
inkluderar vägledning och beskrivning av några parametrar som bör beaktas i förarbetet.
Fallstudien användes huvudsakligen som stödunderlag vid framtagningen av
finansieringsmodellerna. För en realisering av fallen/exemplen behövs först en förstudie med
en mer ingående utredning.
Med hjälp av den framtagna checklistan (presenteras i kapitel 4.4.1) identifierades och valdes
tre exempelfastigheter för fallstudien; Mathildenborg äldreboende, Augustenborg
arbetsområde och Malmö Opera (gamla stadsteatern). De tre fastigheterna valdes p.g.a. att de
har relativt olika förutsättningar och olika komplexitetstyp för en eventuell kommande
utbyggnad av laddinfrastrukturen.
I fallstudien används olika modellexempel för utbyggnad av laddinfrastrukturen. Modellerna
har sammanställts under arbetets gång och presenteras i sin helhet i kapitel 5.3.
I de angivna priserna för laddarna ingår själva laddboxen, hårdvaran. Dessutom brukar det i
laddaren ingå viktiga komponenter såsom en säkring och jordfelsbrytare samt energimätare
som är inbyggda i laddboxen. De flesta av dagens laddare är s.k. smarta vilket innebär att de
har stöd för internetuppkoppling och har en RFID-läsare inbyggd som används för
användarautentisering med hjälp av taggsystem. Alla andra tillägg och tillval bör rådfrågas
leverantören.
Samtliga kostnader som nämns i rapporten är överslagsberäkningar och för att räkna ut mer
exakta kostnader där fler detaljer är inräknade, behövs en närmare analys av respektive fall.

På Mathildenborgs äldreboende finns två avdelningar, rehab och hemsjukvården. Rehab
använder idag 5 bilar med gas som drivmedel och 1 elbil. Hemsjukvården använder 6
gasbilar. I dagsläget finns en laddstolpe med två ladduttag installerad på Mathildenborg.
Laddningseffekten är ca. 3,7 – 7,4 kW per ladduttag. I tabellen nedan visas bilarnas
körsträckor för respektive avdelning.
Avdelning
Rehab
Hemsjukvården
Hemsjukvården

Antal
bilar

Körsträcka/dygn/bil
(h)

Körsträcka/dygn/bil
(km)*

6
4
2

5
6
12

200
240
480

Veckodagar
då bilarna
används
Måndag-fredag
Måndag-fredag
Måndag-söndag

*vid en antagen medelhastighet på ca. 40 km/h

Den befintliga laddplatsen är ansluten till ett befintligt elabonnemang och det går inte att
särskilja elen som används till laddning av elbilar från resten av elanvändningen i fastigheten.
Detta kan medföra svårigheter vid energimätning då elen som används till laddning av
elbilarna hamnar på fastighetselen i energistatistiken. Utan någon strategi och helhetsgrepp
för laddinfrastrukturen kan exempelvis förvaltaren börja söka efter fel i fastighetssystemen
som har orsakat ökningen av energianvändningen när det egentligen är verksamhetens
laddning av elbilar som har bidragit till ökningen och den missvisande energistatistiken.
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Om verksamheten inte ändras drastiskt så beräknas behovet av antalet bilar bli ungefär 10 st.
för Mathildenborgs sjukhem inom de kommande fem åren.
Utifrån kartläggningen av körsträckorna rekommenderas rehab att byta ut sina fem gasbilar
mot lika många elbilar eftersom körrutinerna lämpar sig mer för eldrivna bilar än gasbilar. De
fem bilarna kör alltså ca. 200 km per dygn/bil och har möjlighet att ladda under natten med
en vanlig standardladdare.
Eftersom hemsjukvården har blandade körsträckor, både kortare och längre, rekommenderas
att avdelningen byter ut fyra av sina sex gasbilar till elbilar som har möjlighet till nattladdning
med en standardladdare. Samtidigt rekommenderas avdelningen att antingen fortsätta
använda två gasbilar för de längre körsträckorna, d.v.s. de som inte lämpar sig för
nattladdning eller att byta ut gasbilarna mot elbilar under förutsättning av en laddplats med en
semisnabb laddare installeras, med dubbla ladduttag.

Eftersom kartläggningen ger en indikation på att ett lämpligt antal elbilar på Mathildenborg
äldreboende är 10 st. rekommenderas installation av totalt 4 st. nya laddstolpar med en
laddningseffekt på 3,7 – 7,4 kW per ladduttag. Utbyggnad av laddinfrastruktur på mark med
ett minimalt markarbete rekommenderas här.

8

Varje laddstolpe bör ha två ladduttag och tillsammans med den befintliga laddstolpen skulle
Mathildenborg ha tillgång till sammanlagt 5 st. laddstolpar med totalt 10 st. ladduttag. Bilden
ovan visar 10 parkeringsplatser där laddstolparna förslagsvis kan installeras.
Varje enskilt fall bör utredas närmare för fastställande av en komplett kostnadsbild. För
indikering av andra tillkommande kostnader, se kapitel 7.1.

I området Augustenborg finns flera organisationer, bl.a. kommunteknik, kommuntjänster och
Malmö Leasing AB (f.d. ViSAB). I dagsläget finns redan 12 laddplatser installerade med
dubbla ladduttag á 3,7 – 7,4 kW per ladduttag, som används till laddning av kommunala
elbilar. De befintliga laddplatserna är anslutna till ett befintligt elabonnemang och det går inte
att särskilja elen som används till laddning av elbilar från resten av elanvändningen inom
området. Detta kan ses som en nackdel och anledningen beskrivs närmare i
nulägesbeskrivningen i fallet Mathildenborg.
I nuläget finns det inte någon uttalad strategi vid anskaffande av laddplatser. Verksamheterna
står för investeringen och äger laddplatserna. Elavtalet är uppdelat mellan kommunteknik och
stadsfastigheter. Verksamheten ansvarar såväl för investering, drift, underhåll och felanmälan.
Kommunteknik använder idag ca. 50 lätta fordon varav 10 elbilar med mycket varierande
körsträckor. Verksamheten upplever att maxkapaciteten på det nuvarande elabonnemanget är
uppnått och att det kommer att behövas en ny elanslutning i området för att framtida
eleffektbehovet ska kunna uppfyllas, vid en eventuell utbyggnad av laddinfrastrukturen.
Kommuntjänster använder i dagsläget 8 gasbilar och 1 elbil. Körsträckorna är varierande.
En utredning har gjorts av hur en eventuell utbyggnad av laddinfrastrukturen skulle kunna se
ut på Augustenborgs arbetsområde i framtiden. Scenariot kan delas upp i en kortsiktig och
långsiktig del.
I den kortsiktiga delen ingår en enklare utbyggnad av laddinfrastrukturen för de kommunala
lätta fordonen utan anslutningar av nya elabonnemang. Detta eftersom de två befintliga
abonnemangen med stor sannolikhet kan klara av att försörja 10–15 nya laddplatser med en
laddningseffekt på 3,7 – 7,4 kW per ladduttag. En närmare kartläggning av
energianvändningen i området behövs göras för det specifika fallet.
Det långsiktiga scenariot omfattar kortfattat en större utbyggnad av laddinfrastrukturen inom
Augustenborg området. För denna utbyggnad kommer det automatiskt att krävas en
utbyggnad av elförsörjningen i området. I det långsiktiga scenariot ingår större fordon såsom
lastbilar, bussar, tyngre maskiner etc. som går från konventionella fordonsbränslen över till
fordon som ska drivas med el. En av anledningarna till utbyggnadsbehovet av elförsörjningen
är att det kommer att behövas helt andra effekter för framtida ändamål än de som finns idag.
Hos kommunteknik, vid ”gula huset”, kommer ca 15 st. laddplatser med dubbla ladduttag,
med en laddningseffekt på 3,7 – 7,4 kW per ladduttag, med stor sannolikhet att behöva
installeras i området inom de närmaste två åren för att täcka det framtida laddningsbehovet i
området. Målet är att fördubbla antalet elbilar från dagens 10 st. till ca. 20 st. inom två till tre
år.
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För att möta framtida verksamhetsbehovet på laddplatser hos kommuntjänster
rekommenderas installation av sammanlagt 3 st. nya laddplatser inom två år med dubbla
ladduttag, med en laddningseffekt på 3,7 – 7,4 kW per ladduttag. Det långsiktiga målet är att
ha tillgång till minst 9 st. elbilar.

Utbyggnad av laddinfrastruktur på mark med större markarbete kommer att bli nödvändig i
Augustenborg. 15 st. nya laddstolpar med dubbla ladduttag och en laddningseffekt på ca. 3,7
– 7,4 kW/ladduttag (grönmarkerade platser i bilden ovan). Varje enskilt fall bör utredas
närmare för fastställande av en korrekt kostnadsbild. För indikering av andra tillkommande
kostnader, se kapitel 7.2.
Vid ovanstående arbete rekommenderas även ett förberedande arbete i form av utplacering
av ”tomrör” för kablar, vilket skulle möjliggöra utbyggnad av ytterligare 15 laddplatser för
framtida behov (gulmarkerade platser i bilden ovan).

Utbyggnad av laddinfrastrukturen, i form av
laddare på väggen, rekommenderas för att
verksamhetsbehovet ska kunna uppfyllas för
kommuntjänster.
3 st. standardladdare på väggen/fasaden, med en
laddningseffekt på 3,7 – 7,4 kW/ladduttag. För
prisexempel på laddare, se kapitel 6.2. För
indikering av andra tillkommande kostnader, se
kapitel 7.2
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I anslutning till Malmö Opera finns en relativt stor parkeringsplats där huvudsakligen publika
bilar parkerar dagligen. Platsen valdes eftersom den anses vara en knutpunkt då den ligger
centralt i Malmö och finns nära till hands för de dagligen rullande kommunala tjänstebilarna.

Malmö Opera kan vara en lämplig plats för utbyggnad av laddplatser med semisnabba
laddare, för laddning av kommunala elbilar. Detta av flera anledningar:
•

Kommunala elbilar som är ute på uppdrag i centrala Malmö kan ladda på flera
laddningsställen. Exempelvis behöver serviceförvaltningens elbilar inte köra hela
vägen till Augustenborg vid laddningsbehov, utan kan snabbt ladda på de semisnabba
laddarna.

•

Augustenborgs el-abonnemang kan avlastas när det gäller effektuttag genom att
serviceförvaltningens elbilar som utgår från Augustenborg ges möjligheten att ladda
på flera ställen i staden.

•

Användningsbehovet av laddplatser vid Malmö Opera bör vid fortsatt arbete utredas
närmare för fastställande av exakt antal behövande laddstolpar i området och deras
exakta placering.

Vid en eventuell utbyggnad av laddplatsen vid Malmö Opera rekommenderas minst en
semisnabb laddare med en laddningseffekt på ca 7,4 - 22 kW som möjliggör en snabbare
laddning än en standardladdare.
Konkreta prisexempel har utelämnats p.g.a. alltför många parametrar som behöver utvärderas
för att ge en rättvis prisbild. En sådan utvärdering har inte ingått i denna utredning då
detaljkunskap om verksamhetsbehov och fastighetens uppbyggnad är ej kända i nuläget.
Varje enskilt fall måste bedömas separat och noggrant.
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Många kommuner jobbar med att etablera en infrastruktur för laddplatser för kommunala
elbilar men i de flesta fall inte på något strukturerat sätt. Om det är på ett strukturerat sätt så
är arbetet i sin början. Därför finns det inte heller riktigt bra exempel på
finansieringsmodeller från någon annan kommun. Exempelvis i Stockholms stad ligger
ansvaret ibland på förvaltaren och ibland på den förvaltning som önskar laddplatserna.
Kävlinge kommun har låtit den organisation som förvaltar byggnaden stå för investeringen
av laddinfrastrukturen. Verksamheterna betalar en hyra till den förvaltande organisationen.
En annan modell används i Lunds kommun där fastighetsägarna står för hela investeringen
och äger laddplatserna. De tar en hyresavgift av den organisation som har bilarna, som i sin
tur tar ut en avgift från de som hyr fordonen.
Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tittat på strategier för utbyggnader av
laddplatser, men endast med fokus på de mer tekniska detaljerna. De hade inte tittat på
finansieringsmodeller för utbyggnad av laddplatser i en kommun.
Vad det gäller upphandlingsalternativ har kommuner och kommunala bolag gjort på olika
sätt, allt från att upphandla endast laddplatser till att upphandla hela tjänsten. Exempelvis har
P-Malmö upphandlat hela tjänsten inklusive drift, service, underhåll och kundtjänst från
E.ON. Detta avtal har nu löpt ut och i nuläget har inte P-Malmö något nytt avtal.
I nuläget finns det alltså inte någon uttalad strategi eller finansieringsmodell vid anskaffande
av laddplatser i Malmö stad. Staden har ingen överblick på laddinfrastrukturen, placering,
antal, investeringar eller kostnader. Nuläget främjar inte användningsökningen av elbilar. Det
är komplicerat för verksamheten att skaffa laddplatser.

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
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Projektgruppen har resonerat generellt om följande tre finansieringsmodeller: gratis laddning,
schablonkostnad inklusive elanvändningen och debitering av elanvändningen per använd
kWh.
Gratis laddning är en modell som tidigare använts i till exempel olika publika komplex där
det administrativa arbetet vida överstigit intäkten för själva laddningen. Vi har valt att inte gå
vidare med denna modell eftersom det i nuläget finns möjlighet att både mäta exakt och ta
betalt för den utnyttjade elen.
Schablonkostnad inklusive el är en enkel finansieringsmodell att hantera. Kostnaden för
verksamheten ska innehålla samtliga kostnader såsom investeringskostnad, drift och
underhåll, samtliga administrativa kostnader samt en genomsnittlig elanvändning. En
installerad mätare medger att schablonkostnader per månad kan justeras vid årets slut. Denna
modell ger inte verksamheten ett incitament att effektivisera sin användning av elbil eftersom
kostnaden ändå är den samma under hela perioden.
Att debitera per använd kWh. Denna finansieringsmodell blir tydlig och rättvis eftersom
verksamheten bara faktureras den faktiska användningen av energi. Tydlighet är bra eftersom
verksamheten med denna modell, i förhållande till en schablonkostnad, får ett tydligt
incitament att effektivisera sin användning av elbil. Verksamheten kommer endast att
faktureras den verkliga användningen och därmed kostnaden.

Nedan beskrivs fyra finansieringsmodeller, specifikt för Malmö stad. Gemensamt för samtliga
finansieringsmodeller, oavsett vilken modell som väljs vid utbyggnaden av
laddinfrastrukturen, är en medförd ökad elanvändning och ökade rörliga elkostnader för den
eller de parterna som kommer att stå för elkostnaderna. Samtidigt kommer behovet av andra
drivbränslen såsom diesel, gas, bensin etc. att minska för stadens fordon generellt.
I nedan beskrivna modellexempel läggs den använda elen för laddning på verksamheten. För
de verksamheter som har eget ”hyresgäst”-elabonnemang, går ladd-elen direkt på
verksamheten. För verksamheter där stadsfastigheter står för elabonnemangen, läggs laddelen som en schablon på hyran vilket justeras vid årets slut. Modellerna måste utformas för
att minimera administrationsarbetet. Samtliga modeller inkluderar smarta laddstolpar, d.v.s.
nätverksuppkopplade system som kan skicka och ta emot digital information. Detta är en
viktig förutsättning för debiteringen av den använda ladd-elen. Med hjälp av smarta
laddsystem sker registreringen av billaddningen effektivt genom taggsystem. Varje elbil har en
tillhörande smart tagg. På laddplatser som är gemensamma i staden (fallstudie operan) går en
faktura till respektive förvaltning.
Följande fyra exempel på finansieringsmodeller presenteras:
1. Serviceförvaltningen äger laddplatserna
- administration, drift och underhåll på entreprenad
2. Total entreprenad av hela tjänsten
3. Serviceförvaltningen leasar men förvaltar laddplatserna
4. Serviceförvaltningen äger och förvaltar laddplatserna
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Modellen baseras på en befintlig modell som används av stadsfastigheter för
funktionsentreprenad (drift & skötsel) av offentliga fastigheter. I denna modell är
definitionen av avtalet extra viktigt. Avtalet måste vara tydligt och relevant vilket kräver
kunskap av beställare.

•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

1

Totala kostnaden innehåller investeringskostnad, drift och underhåll, re-investering, elkostnad, administrativt arbete och felanmälan.
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Modellen påminner om befintlig/fungerande finansieringsmodell som finns idag i andra
organisationer. Bland annat har P-Malmö gjort en upphandling av total-entreprenad när det
gäller laddplatser i sina p-hus. Den största fördelen med denna modell är att beställaren måste
engageras för utbyte av erfarenhet. Uppföljning av avtal och kvalitet samt dialog med
entreprenören är ett måste från beställarens sida, för att inte förlora kontrollen över
utbyggnaden av laddinfrastrukturen i staden. Denna modell underlättar samnyttjande av
laddplatser mellan kommun och medborgaren.

•
o
o
o
o
o
o
o
o
o
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

2

Totala kostnaden innehåller investeringskostnad, drift och underhåll, re-investering, elkostnad, administrativt arbete och felanmälan.
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Leasingmodellen finns inte på marknaden i dag när det gäller laddstolpar. Dock finns den i
nuläget inom andra branscher, såsom solcellsanläggningar och elbilar. Modellen med leasing
för laddinfrastruktur finns däremot mellan leverantör och privatpersoner, men inte B2B,
företag till företag.
I denna modell har staden ingen investeringskostnad, endast löpande kostnader, såsom drift,
underhåll och hyreskostnader. Modellen kan bli dyrare än de andra modellerna då
leasingföretaget tar ut en hyreskostnad för att täcka sina omkostnader. Det krävs dock
fortfarande resurser som hanterar administreringen och driften. För att få en helhetsbild av
infrastrukturen krävs en samordning och uppföljning mellan leverantören och
serviceförvaltningen.

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

3

Totala kostnaden innehåller investeringskostnad, drift och underhåll, re-investering, elkostnad, administrativt arbete och felanmälan.
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Denna modell kräver en utredning om investeringsmedel. Ett förslag kan vara att kostnaden
ingår i serviceförvaltningens ordinarie investeringsram och äskas i budgetprocessen. Modellen
skapar högre arbetsbelastning gällande administration och drift hos serviceförvaltningen.
Staden har en helhetsbild över laddinfrastrukturen. Serviceförvaltningen har lättare att följa
upp, utvärdera och göra förändringar. Staden vet att rätt elabonnemang används och att alla
avtal följs. Kompetensen i området stannar inom Malmö stad och vi stärker stadens
organisation.
Modellen är fördelaktig för kunden/Malmöbon men även för verksamheterna, eftersom
staden får full kontroll över laddinfrastrukturen och placeringen av laddplatserna, vilket
medför att vi alltid har tillgång till nyladdade bilar, redo att utföra sina uppdrag.

•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

4

Totala kostnaden innehåller investeringskostnad, drift och underhåll, re-investering, elkostnad, administrativt arbete och felanmälan.
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Följande checklista har tagits fram för urvalet av potentiella geografiska platser avseende
utbyggnaden av framtida laddplatser i Malmö stad. Checklistan användes vid valet av de tre
fastigheterna som ingår i fallstudien. Den kan förslagsvis ingå i projekteringsanvisningarna
som ett redskap för vägledning innehållande några viktiga parametrar som måste beaktas.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
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När infrastruktur för laddning byggs finns i huvudsak två olika
principer, klusterstruktur och linjestruktur, beroende på syfte och
behov. I stadsmiljö är en klusterstruktur att föredra.
Klusterstruktur innebär att man skapar ett kluster av laddplatser i
tätorten. Normal-, semisnabb- och snabbladdningsstationer
etableras på strategiskt utvalda punkter så att elbilarna kan ta sig
överallt i staden på ren el. Klusterstrukturen har stor nytta för
verksamheter som kör långa sträckor inom städerna såsom
servicefordon, bilpooler, eller färd- och hemtjänster.
En linjestruktur innebär att snabbladdningsstationer installeras längs med en och samma väg
mellan två punkter, exempelvis två tätorter. För att få
flexibilitet och marginal i systemet bör
snabbladdningsstationer placeras nära varandra,
uppskattningsvis med avstånd om maximalt 6–9 mil.

Efter att tittat närmare på olika verksamheter
i Malmö stad genom de tre fallen, och
inventerat deras körsträckor och
laddningsbehov, rekommenderas att de flesta
laddplatser installeras huvudsakligen vid
fordonens ”hemparkering”. Detta i
kombination med placering av laddare på
strategiska platser i staden så att de kan
användas av alla kommunala elbilar. Malmö
Operan bedöms exempelvis vara en strategisk
plats centralt i staden. Beroende på vilken laddningshastighet som krävs kan de två
ovanstående huvudalternativen vara kombination av standardladdare, med en laddningseffekt
på ca. 3,7–7,4 kW, och semisnabb laddare med en laddningseffekt på 7,4 – 22 kW.

Det är viktigt att tänka på att det oftast inte är själva laddaren som blir den stora
kostnadsposten. Markarbeten, kabeldragning, påkörningsskydd, konsultkostnader, vägmärken
och kommunikation är några exempel på många kostnadsposter som tillkommer. Därför är
det viktigt med noggrann planering så att dessa kostnadsposter inte överstiger budget.
19

För att det ska vara lättare att presentera och visualisera olika alternativ för installation av
laddplatser har fyra modellexempel sammanställts i utredningen. Dessa kan förslagsvis
användas vid dialoger med verksamheterna och presenteras som övergripande riktlinjer.
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•

Utreda om det finns möjlighet för att samnyttja publika och icke-publika laddplatser
på parkeringar vid skolor, fritidsanläggningar och liknande. Exempelvis att
kommunens elbilar använder laddplatserna under vardagar och medborgaren på
helger och nätter.
Utmaning: Utreda om de två elavtalen, för den fasta och rörliga elen, problematiserar
samnyttjande av laddplatser.

•

Utifrån fallet Malmö Operan, se på möjligheterna att vid situationer där det planeras
installationer av laddplatser för kommunens elbilar, också planeras och förbereds för
installation av publika laddare. Ett samarbete för att skapa både publika och ickepublika laddplatser i staden.

•

Ett naturligt nästa steg efter denna utredning är att genomföra en förstudie där en
eller flera finansieringsmodeller väljs ut för vidareutredning och fördjupning. Varje
fastighet, byggnad och verksamhet med potential för utbyggnad av
laddinfrastrukturen rekommenderas att utredas separat på grund av dess olika
laddningsbehov och körsträckor. Vid ett implementeringsskede och upphandling av
laddplatserna rekommenderas stöd av upphandlingsenheten.
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Energianvändning för varje specifik elbil finns deklarerad men som tumregel kan man säga
att en elbil använder mellan 1,5 och 2 kWh/10 km. Under vintern stiger energianvändningen
för en elbil med ca 20–40% beroende på bilmodell. Elbilens energianvändning varierar mer
med temperaturen än bensinbilens eftersom bensinbilen kan värmas med spillvärme från
motorn och den är alltid tillgänglig. Elbilen måste ta prima energi från batteriet för
uppvärmning under vintern.

Laddningstyp

Laddningseffekt

Laddningstid

Laddare pris
ca. priser

Normal

3,7 - 7,4 kW

9-4h

30 000 kr

Semisnabb

7,4 - 22 kW

4 – 0,5 h

50 000 kr

≥ 22 kW

≤ 30 min.

≥ 100 000 kr

Snabb

Det sker en snabb teknikutveckling inom batteriområdet, batteri blir bättre. Förutom
minskande utsläpp vid tillverkning sker även en ökad möjlighet att lagra mer energi på mindre
vikt och volym. Detta sammantaget medför att kostnader vid tillverkning minskar. Vid daglig
drift av elbilar, där laddningen sker med klimatsmart el, är en av fördelarna att klimatpåverkan
är väldigt liten. Med den pågående klimatomställningen har el både kortsiktigt, men även i det
längre perspektivet en allt större betydelse.
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Nedan presenteras två beräkningsexempel av ladd-infrastrukturutbyggnaden i fastigheterna
Mathildenborg och Augustenborg. De omfattar installationer av nya standardladdare med
dubbla ladduttag och grundar sig på ett scenario baserat på verksamhetsbehovet för de
närmaste två till tre åren. Förutom kostnaderna för själva laddare nämns andra omkostnader
som kan tillkomma. Dock så kunde inte några prisexempel anges i nuläget i denna utredning,
då det krävs en noggrannare utredning av enskilda fall för en mer exakt
kalkylsammanställning.

OBJEKTNUMMER
FASTIGHET:
ÄGARE FASTIGHET:

8401
Mathildenborg
Malmö stad

ANTAL ELBILAR:
Rehab
Hemsjukvård

5
4

BEHOV AV LADDNING:
Laddplats för standardladdning 3,7 – 7,4 kW (antal laddstolpar)

4

KOSTNADER FÖR LADDARE:
Icke Publika Laddsystem, standardladdning 3,7 – 7,4 kW
(ca. 30 000 kr/st.)
TILLKOMMANDE KOSTNADER:
Entreprenad inkl. markarbeten och driftsättning (ca. pris)
Byggherreomkostnader
Driftkostnader (ladd-el)
Service och underhåll

120 000

70 000
Går ej att fastställa
i nuläget
Går ej att fastställa
i nuläget
Går ej att fastställa
i nuläget

Övrigt:
Det finns eventuellt möjlighet att söka bidrag på 50% via Klimatklivet.
Bör utredas närmare.
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OBJEKTNUMMER
FASTIGHET:
ÄGARE FASTIGHET:
ANTAL ELBILAR:
Kommunteknik
Kommuntjänster
BEHOV AV LADDNING:
Laddplats, standardladdning 3,7 – 7,4 kW för montering på mark
(antal laddstolpar)
Laddplats, standardladdning 3,7 – 7,4 kW för montering på vägg
(antal laddstolpar)
KOSTNADER FÖR LADDARE:
Laddare, för montering på mark, 3,7 – 7,4 kW (ca. 30 000 kr/st.)
Laddare, för montering på vägg, 3,7 – 7,4 kW (ca. 20 000 kr/st.)
TILLKOMMANDE KOSTNADER:
Entreprenad inkl. markarbeten och driftsättning (ca. pris)
Byggherreomkostnader
Driftkostnader (ladd-el)
Service och underhåll

1079
Augustenborg
Malmö stad

20
9

15
3

450 000
60 000

450 000
Går ej att fastställa
i nuläget
Går ej att fastställa
i nuläget
Går ej att fastställa
i nuläget

Övrigt:
Det finns eventuellt möjlighet att söka bidrag på 50% via Klimatklivet.
Bör utredas närmare.
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•

Informationsinsamling via Energimyndighetens hemsida www.energimyndigheten.se
avseende forskning samt gällande lagar inom området

•

Dialog med Malmö stads verksamheter som ingår i fallstudien, Augustenborg,
Mathildenborgs sjukhem och Malmö opera

•

Dialog med E.ON gällande tekniska lösningar för utbyggnad av laddinfrastrukturen

•

Dialog med Chargestorm gällande tekniska lösningar för utbyggnad av
laddinfrastrukturen

•

Dialog med P-Malmö gällande erfarenheterna från tidigare finansieringsmodeller och
upphandlingar

•

Dialog med Visab/Leasing AB gällande kartläggning av kommunala lätta fordon

•

Informationsinsamling från Malmö stads bilavtalsansvariga gällande kartläggning av
kommunala lätta fordon

•

Informationsinsamling från hemsidan www.emobility.se gällande olika typer av
laddinfrastruktur

•

Dialog med Stockholm stad, Lunds kommun, SKL (Sveriges kommuner och landsting)
gällande finansieringsmodeller och strategier för utbyggnad av laddinfrastrukturen

•

Studiebesök i Kävlinge kommun gällande finansieringsmodeller och strategier för
utbyggnad av laddinfrastrukturen
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Strategin gäller för alla Malmö stads förvaltningar och för samtliga helägda kommunala bolag. Målsättningarna i strategin (vilka anges för
fordonsflottan) gäller de ca 850 fordon (som ägs av det kommunala bolaget Malmö Leasing AB, fd ViSAB) som leasas ut till förvaltningarna
och till de flesta av bolagen.
2
I samverkan med serviceförvaltningen, miljöförvaltningen, samt Malmö Leasing AB.
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Utgångspunkter
2008 antog regeringen visionen om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. Region Skånes
mål är att Skåne ska vara fritt från fossila bränslen i transportsystemet år 2020. Malmö stads
inriktning i Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020 är lika tydlig. Här betonas att
kommunens egen organisation ska vara klimatneutral år 2020. Att uppnå dessa målsättningar
utgör en stor utmaning. För att detta ska kunna möjliggöras på nationell och regional nivå
krävs att kommunerna tar en ledarroll och går i bräschen för den omställning vi står inför.
Att fortsätta miljöanpassningen av Malmö stads flotta av personbilar och lätta
transportfordon3, som idag utgör omkring 850 fordon, blir ett viktigt steg på den färdväg som
målsättningarna pekar ut. För att uppnå målen krävs ambitiösa satsningar på både biogas- och
eldrivna fordon, liksom på förnyelsebara alternativ till diesel (så kallad biodiesel). I och med
Malmö stads fortsatta satsning på miljöbilar får malmöborna renare luft att andas, samtidigt
som Malmö stads bidrag till de klimatpåverkande utsläppen minskar. Det är i ljuset av detta,
som Malmö stads miljöbilsstrategi ska ses.
Under framtagandet av miljöbilsstrategin genomfördes en internremiss på samtliga
förvaltningar och helägda bolag, vilka överlag var positiva till det fortsatta arbetet med
miljöbilsfrågan. I nuläget (dec-18) är 91 % av fordonen i den lätta fordonsflottan gasbilar,
elbilar eller laddhybrider. 6 % av bilarna i flottan är eldrivna.

Slutmål år 2020
•

Fordonsflottan ska vara helt fossiloberoende från årsskiftet 2020/214.

•

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).

3

Personbilar och lätta transportfordon under 3,5 ton som ägs av Malmö Leasing AB (om definitionen av lätta transportfordon ändras
under strategiperioden följer Malmö stad den nya definitionen fr o m ikraftträdandet).
4
Detta krav gäller även för tunga fordon (över 3,5 ton) i den kommunala fordonsflottan som ägs av Malmö Leasing AB.
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Miljökrav vid nyanskaffning5
Vid inköp av personbilar:
•
•

ska i första hand fordon som drivs med enbart el väljas
ska i andra hand fordon som drivs med biogas eller vätgas väljas

Vid inköp av lätta transportfordon:
•
•
•
•

ska i första hand fordon som drivs med enbart el väljas
ska i andra hand fordon som drivs med biogas eller vätgas väljas
ska i tredje hand fordon som är godkänt för drift med annat förnyelsebart drivmedel
väljas (i dessa fall krävs skriftligt godkännande från respektive förvaltningschef/VD)
ska i fjärde hand fordon som drivs med laddhybrid-teknik väljas (i dessa fall krävs
skriftligt godkännande från respektive förvaltningschef/VD)

Vid inköp av tunga fordon ska i första hand fordon som kan drivas förnyelsebart väljas.

Säkerhetskrav vid nyanskaffning
För fordon som nyanskaffas gäller följande trafiksäkerhetskrav:
-

Krockkudde vid förarplats och passagerarplats fram, samt sidokrockkuddar bak
Låsningsfria bromsar
Bältessträckare i framsäten
Nackstöd på samtliga platser
Trepunktsbälte på samtliga platser
Antisladdsystem
Antispinnsystem
ABS (antiblockeringssystem)
Alkolås (i bil eller via alkoskåp)
Backkamera alternativt parkeringssensorer bak

Fordonen ska dessutom vara anpassningsbara till ISA för hastighetsreglering och elektronisk
körjournal (i enlighet med befintlig upphandling av fordonsdator). För personbilar gäller
dessutom krav på minst fem stjärnor i Euro-NCAP:s test.6

5

I särskilda fall kan undantag göras, i sådana fall krävs skriftligt godkännande från respektive förvaltningschef/VD, eller i förekommande fall
från nämnd respektive styrelse (avser förvaltningschefers eventuella förmånsbilar).
6 Detta krav gäller i nuläget inte lätta transportfordon, men på sikt är ambitionen och förhoppningen att även dessa fordon ska kunna
utvärderas utifrån Euro-NCAP:s test.
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Avyttring, däck och drivmedel
Vad gäller fordonens ålder:
•
•

ska personbilar avyttras senast efter 5 år (räknat från nybilsinköp)
ska lätta transportfordon avyttras senast efter 8 år (räknat från nybilsinköp)

Fordonens vinterdäck ska vara dubbfria (undantag kan göras för specialfordon).
Vad gäller tankning av fordonen ska fordon som kan drivas med både förnybara och fossila
drivmedel alltid tankas med förnybart drivmedel.

Uppföljning
Uppföljning av strategin ska ske årligen.
Exempel på nyckeltal som kan följas upp (totalt och per förvaltning/bolag):
-

Antal fordon i flottan per anställd (ska minska över tid)
Genomsnittlig körsträcka per fordon och år (ska öka över tid)
Andel fossilfria drivmedel (ska öka över tid)
Snittålder på fordonsflottan (ska minska initialt, ej öka över tid)

I samband med årsskiftet 2020/21 ska ett nytt styrdokument för fordonsflottan antas politiskt.

Ansvar
Följande ansvarsfördelning, vilken till största delen utgör ett förtydligande av befintligt
arbetssätt, gäller under strategi-perioden 2017-2020:
Malmö Leasing AB ansvarar för att fordon som nyanskaffas uppfyller samtliga skall-krav.
Vidare ansvarar bolaget för att via sin rådgivande funktion verka för att optimera
fordonsutnyttjandet i flottan som helhet. I detta uppdrag ligger att minst årligen följa upp
körsträcka per fordon och föreslå justeringar i förvaltningarnas/bolagens bilinnehav, samt att
informera förvaltningarna/bolagen om fördelarna med bilpool, och nackdelarna med privat bil
i tjänsten. Det åligger Malmö Leasing AB att erbjuda förarutbildning innehållande
halkkörning, praktiskt handhavande och information om sparsam körning. Bolaget ska också
vid behov kunna informera om möjligheten att använda sk alkoskåp, vilka effektiviserar
hanteringen jmf med alkolås i varje enskild bil.
Serviceförvaltningen ansvarar för att två gånger om året (vid däckbyte) avläsa
kilometerställning på fordon i flottan, samt föra in dessa körsträckor i en databas/excelfil och
rapportera vidare till Malmö Leasing AB. Vidare ansvarar serviceförvaltningen för att följa
utvecklingen avseende fordonsteknik och bränsle för såväl personbilar som lätta respektive
tunga transportfordon och arbetsmaskiner.
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Fastighets- och gatukontoret ansvarar för att samordna arbetet med miljöbilsstrategin.
Arbetet ska ske i nära samverkan med Malmö Leasing AB, serviceförvaltningen och
miljöförvaltningen.
Miljöförvaltningen ansvarar för att under strategiperioden följa upp att föreliggande strategi
efterlevs, bl a med hjälp av framtagna nyckeltal. Detta som ett led i arbetet med Malmö stads
miljöprogram och Miljöbarometern. Vidare ansvarar miljöförvaltningen för att i samarbete
med serviceförvaltningen och gatukontoret söka delfinansiering för och initiera innovativa
utvecklingsprojekt inom bränsle- och fordonsområdet. Målet är att minst två projekt ska
initieras under perioden fram till och med år 2020, varav minst ett ska avse tunga fordon (över
3,5 ton) och arbetsmaskiner, och minst ett ska avse lätta transportfordon (under 3,5 ton) och
personbilar.
Stadskontoret ansvarar för att bistå och biträda förvaltningar och kommunala bolag när
upphandlingsbehov föreligger och kan när så är lämpligt upphandla och teckna
kommunövergripande ramavtal, t ex avseende alkoskåp7. En kommunspecifik upphandling
avseende drivmedel kommer på sikt att initieras av stadskontoret. Tills vidare kan avrop ske
från befintligt drivmedelsavtal (via SKL). Stadskontoret ansvarar också för att genomföra en
central samverkansförhandling när det gäller användningen av fordonsdator med elektronisk
körjournal och ISA i samtliga fordon i flottan.
Varje enskild förvaltning/enskilt bolag ansvarar för att tillse att bilinnehavet motsvarar
behovet, att överväga möjligheten att införa bilpool för delar eller hela
förvaltningens/bolagets bilanvändande, samt att minimera och på sikt avveckla användandet
av privat bil i tjänsten. Vidare ansvarar enskild förvaltning/enskilt bolag för att överväga
möjligheten att ersätta alkolås med alkoskåp. De förvaltningar som önskar införa alkoskåp
upphandlar detta på egen hand, med eller utan bistånd från stadskontoret. Malmö Leasing AB
kan informera om denna lösning i mån av tid och utifrån intresse från förvaltningarna/
bolagen. Utöver detta ska varje enskild förvaltning/enskilt bolag arbeta för att de anställda
som kör bil i tjänsten har genomgått Malmö Leasing AB:s förarutbildning. Varje enskild
förvaltning/enskilt bolag ansvarar vidare för att årligen följa upp körsträckor för bilarna som
leasas. En utpekad person ska ha huvudansvar för detta på respektive förvaltning/bolag.
Samtliga förvaltningar/bolag ska också bistå miljöförvaltningen i uppföljningsarbetet i övrigt
när sådant behov uppstår.

7

Om bedömningen görs att ett kommunövergripande ramavtal avseende alkoskåp är det för Malmö stad ekonomiskt mest effektiva
genomförs denna av stadskontoret.
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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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Fastighets- och gatukontoret • Slutrapport för Miljöbilsstrategi

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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