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1 Inledning 
Föreliggande rapport har syftet att ge en samlad och aktuell bild av hela fordonsparken i 
Dalarnas och Gävleborgs län och dess 25 kommuner och hur utvecklingen varit de senaste 
åren fram till 2013. 

Del 1 inriktar sig på den totala fordonsparken i det geografiska området som kommunerna i 
Dalarnas och Gävleborgs län omfattar. 

Del 2 visar fordonsparken i kommunernas egen verksamhet i förvaltningar och bolag. De 
kommunala fordonen är en delmängd av och utgör ca 1,3 % av den totala fordonsparken i 
regionen. 

Avsikten är att fortsätta följa utvecklingen inom länen och göra en årlig uppdatering och 
uppföljning av resultaten i dessa båda delar. 

Rapporten är framtagen av Lennart Östblom, KommunAnalys 360 AB på uppdrag av 
Gävle Dala Energikontor, via projekten Electric Car Region och BiogasMitt Framåt. Det 
statistiska underlaget har hämtats från SCB, Trafikanalys, SPBI (Svenska Petroleum och 
Biodrivmedelinstitutet), Energimyndigheten, Miljöfordon Syd och Trafikverket.  

 
Gävle 2014-10-13 
 
Ulla-Karin Enbom  
Gävle Dala Energikontor  
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2 Sammanfattning 
 

Undersökningen av fordonsparken i Dalarna och Gävleborg och dess 25 kommuner visar 
på många intressanta utvecklingstendenser. Särskilt kan nämnas den kraftiga minskningen 
av antalet bensinbilar och motsvarande ökning av dieselbilar. Likaså att el-, hybrid och 
gasfordon ännu bara utgör 0,5 % av alla personbilar men att utvecklingen har accelererat 
de senaste åren. Kommunerna är bättre än samhället i övrigt att använda miljöfordon och 
fossilfria drivmedel. Deras roll som föregångare i utvecklingen mot en fossilfri fordons-
flotta är viktig.  
 

De	  viktigaste	  slutsatserna	  om	  den	  totala	  fordonsparken	  i	  GävleDala-‐
området.	  

• Mellan 2009 och 2013 har antalet personbilar som drivs med bensin minskat med 
nära 29 000 till ca 223 000 (-11 %). Samtidigt har dieselbilarna ökat med 32 000 
och mer än fördubblats från 30 000 till nära 62 000 (+ 104 %). 

• Förbrukningen av bensin har minskat med 17 % samtidigt som diesel ökat med nära 
42 % mellan 2007 och 2013. Detta bidrar till fossiloberoende när inblandningen av 
biodiesel successivt ökar. 

• Antal fordon totalt i regionen ökar med 4,7 % mellan 2009 och 2013 med nästan 
oförändrad befolkning. 555 000 invånare innehar 435 000 fordon vilket motsvarar 
0,8 fordon per invånare i genomsnitt. Små kommuner har betydligt fler fordon per 
invånare jämfört med större. Älvdalen och Malung har exempelvis nära dubbelt så 
många fordon per invånare som Gävle med tät stadskärna och utbyggd kollektivtra-
fik. 

• Antalet terrängskotrar och lätta lastbilar ökar mest, 22 % respektive 9 % under peri-
oden. Antalet mopeder minskar med 19 %. 

• 69 % av alla fordon i regionen är personbilar och antalet har ökat med 3 %. Det 
finns 0,5 bilar per invånare eller annorlunda uttryckt, det går två invånare på varje 
bil. 

• Bensin och dieselbilar utgör drygt 95 % av regionens personbilspark 2013. Drygt 4 
% drivs med etanol. El-, hybrid och gasfordon utgör endast 0,5  % av alla personbi-
lar men har haft en stark utveckling och nära tredubblats sedan 2009. 

• De sammanlagda körsträckorna för personbil, lastbil, buss och mc nådde en topp 
2007-2008 och har därefter stabiliserats på ett par procents lägre nivå. 

• Den genomsnittliga körsträckan per lastbil och personbil har i båda fallen minskat 
med ca 4 % mellan 2009 och 2013. För motorcyklar var minskningen 30 % mellan 
2007 och 2012. 

• Användning av förnybara drivmedel i riket har fördubblats sedan 2008. Redovisning 
på länsnivå finns endast från 2011 men pekar i samma riktning. Det är främst bio-
diesel och gas som ökat medan etanol stagnerat. Leveransen till gasmacken i Gävle 
fördubblades mellan 2011 och 2013. 
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• Antal tankställen redovisas endast på nationell nivå. Dessa har minskat med nära en 
tredjedel till 2 700 varav 2 000 tillhandahåller förnybara drivmedel, i huvudsak eta-
nol i form av E85.  

• Utbyggnaden av den publika laddinfrastrukturen går långsamt. Ett knappt fyrtiotal 
elbilsladdplatser med varierande kapacitet har hittills uppförts i regionen vilket un-
gefär motsvarar genomsnittet i landet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De	  viktigaste	  slutsatserna	  om	  kommunernas	  egen	  fordonspark	  i	  
GävleDala-‐området.	  

• Kommunerna är bättre än samhället i övrigt att använda miljöfordon och fossilfria 
drivmedel och har en viktig roll som föregångare i utvecklingen mot en fossilfri for-
donsflotta trots att kommunernas andel endast är 1,3 % av totala antalet fordon i reg-
ionen. Antalet miljöbilar ökar successivt i båda länen med undantag för Dalarna 
2012. 

• Energiförbrukningen i kWh/km i kommunernas fordon minskar kontinuerligt, mest 
för personbilar men även för lätta lastbilar. En gradvis övergång till mer bränsleef-
fektiva bilar och insatser som exempelvis EcoDrive-kurser för personal är de 
främsta orsakerna till utvecklingen. 

• Elbilar, gasbilar och hybrider visar en mycket positiv utveckling och fördubblades i 
antal mellan 2012 och 2013 och utgör nu 2,5 % av kommunernas fordonspark. 

• Antalet bensinbilar minskade med 7 % samtidigt som dieselbilarna ökade med 9 % 
mellan 2012 och 2013. Förutsatt att dieselbilarna övergår till att köras på RME och 
annan biodiesel kan detta bli en viktig del i utvecklingen mot fossiloberoende. 

• Antalet och andelen etanolbilar stagnerar. Den inhemska etanolproduktionen från 
skogsråvara har inte utvecklats som man tidigare hoppades på samtidigt som kritik 
har riktats mot etanolproduktion baserad på spannmål och sockerrör för att ha nega-
tiv miljöpåverkan. Detta tillsammans med försämrade subventioner och högre eta-
nolpriser har gjort att etanolbilarna förlorat i attraktivitet.  
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Del 1 

Alla fordon i Dalarna och Gävleborg 
 

3 Totalt antal fordon i regionen 
Redovisningen baserar sig på alla de fordon som är registrerade på privatpersoner eller 
företag med adress i någon av kommunerna i Gävle-Dalaregionen. Tillförlitligheten och 
jämförbarheten i detta material bedöms som mycket hög då det grundar sig på utdrag ur 
vägtrafikregistret hos Transportstyrelsen (Vägverket för uppgifter fram till och med 2009). 

Ur bland annat miljösynpunkt är det av intresse att se hur den totala fordonsflottan har ut-
vecklats under de senaste åren. I totalen har tagits med personbilar, lätta, lastbilar, tunga 
lastbilar, bussar, motorcyklar, mopeder klass 1, traktorer, snöskotrar och terränghjulingar 
Alltså alla väg- och terrängfordon som förbrukar bränsle. Släpvagnar av olika typer har 
inte tagits med då de inte förbrukar bränsle som separata fordon utan endast till en del på-
verkar dragfordonets totalförbrukning.  

 

Diagram 1 

 

 

Mellan 2009 och 2013 ökade totala antalet fordon i regionen med 4,7 % från 415 104  till 
434 539 samtidigt som befolkningen endast ökade med 0,5 % till 555 319 personer. Något 
fler fordon per invånare alltså. Ökningen per län framgår av diagram 1 där man också ser 
att Dalarna totalt hade något fler fordon än Gävleborg. Regionen följer samma mönster 
som riket där ökningen av antalet fordon under samma period var 4,9 %. 
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Under 2013 fanns det i genomsnitt 0,8 fordon per invånare i Gävle-Dalaregionen jämfört 
med 0,6 i riket. I de mindre glesbygdskommunerna är genomsnittet betydligt högre. Se 
diagram 2. Exempelvis har Älvdalen så mycket som 1,3 fordon per invånare. Beroendet av 
privata bilar för transporter är som förväntat större i glesbygden men här finns också en 
större andel traktorer, snöskotrar och terränghjulingar. I en kommun som Gävle med tät 
stadskärna, utbyggd kollektivtrafik och bra förutsättningar för cykling finns 0,6 fordon per 
invånare. De större kommunerna har generellt färre fordon per invånare. 
 
 
Diagram 2

 

3.1 Fördelning	  mellan	  olika	  fordonstyper	  
	  

Ser man till fördelningen i antal mellan olika fordonstyper så är personbilarna helt domine-
rande och utgör 69 % av alla fordon i regionen. Utvecklingen de senaste åren visas i dia-
gram 3. Det finns 0,5 bilar per invånare eller annorlunda uttryckt, det går två invånare på 
varje bil. 
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Diagram 3

 

 
Utvecklingen mellan 2009 och 2013 för övriga fordon visas i diagram 4. Antalet tunga 
lastbilar, traktorer och motorcyklar är i det närmaste oförändrat under perioden. Däremot 
kan man tydligt se att lätta lastbilar (+ 9,4 %) och terrängskotrar (+ 22,2 %) ökat markant i 
antal samtidigt som mopeder klass 1 (så kallad EU-moped) minskat med 18,7 %. I oktober 
2009 infördes krav på körkort med behörighet AM för mopeder klass 1 vilket klart har 
påverkat benägenheten att ha moped. 

Diagram 4 

 

Ur skattesynpunkt är dieselbilar särskilt förmånliga att registrera som lätta lastbilar om 
man inte behöver passagerarutrymmet bak. Detta har lett till att många tidigare personbilar 
av typen budbilar och hantverkarbilar registrerats om till lätta lastbilar.  
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Två tredjedelar av terrängskotrarna är snöskotrar och en tredjedel terränghjulingar (i dag-
ligt tal fyrhjulingar) och båda kategorierna har haft en likartad utveckling. 

Förändringarna i länet följer samma mönster som utvecklingen i riket inom samtliga for-
donskategorier.  

Bussarna är mycket få till antalet jämfört med övriga fordonsslag men har ökat med 12 % 
under perioden. Det inte alltid är givet i vilken kommun som de bussar som trafikerar reg-
ionen de facto är registrerade. Vissa större bussbolag har leasingförfaranden som innebär 
att bussarna är registrerade i centrala depåer och inte i de kommuner där de finns i trafik. 
Noterbart är att det endast är ca 800 bussar i trafik i regionen även om man i allmänhet har 
en föreställning om att de är mycket närvarande i gatubilden. 

 

3.1.1 Antal	  fordon	  per	  invånare	  i	  kommunerna	  
Antalet fordon per invånare och kategori i respektive kommun är ganska lika vad gäller 
personbilar, lätta lastbilar, motorcyklar och mopeder men skiljer sig åt väsentligt beträf-
fande terrängskotrar och traktorer. Diagram 5 visar antalet fordon per invånare i de två 
sistnämnda kategorierna och som förväntat är talen betydligt högre i glesbygdskommuner-
na än i stadsmiljöerna. Med sin stora fjällturism är det förväntat att Älvdalen och Malung 
sticker ut med höga tal per invånare för terrängskotrar. 

 

Diagram 5
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Källa:	  Trafikanalys.	  	  Bearbetning:	  KommunAnalys. 
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4 Personbilarnas drivmedel   
4.1 Fördelning	  totalt	  2013	  

Andelen personbilar i GävleDala-området 2013 efter drivmedel visas i cirkeldiagram 6 och 
i tabell 1. Bensin- och dieselfordon är helt dominerande och utgör 95 % av hela person-
bilsparken. Etanol har en andel på 4,2 % och gas, el och elhybrider når tillsammans 0,5 %. 
Utvecklingen för fordon med el och gas har dock varit mycket kraftig de allra senaste åren. 
 
Diagram 6 

 

 

 

4.2 Bensin-‐	  och	  dieselbilar	  
I GävleDala-området har antalet personbilar som drivs med bensin minskat med 28 754 (-
11 %) samtidigt som dieselbilarna mer än fördubblats från 30 313 till 61 872 (+ 104 %). 
Med tanke på att inblandningen av biodiesel i standard diesel blir allt högre får man se 
detta som en klart positiv trend och en viktig del i utvecklingen mot en fossiloberoende 
fordonsflotta. Utvecklingen av respektive bränslekategori beskrivs närmare i avsnitt 6. Di-
agram 7 visar utvecklingen mellan 2009 och 2013. 
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Tabell 1.  Personbilar per drivmedel i GävleDala-området 2013 
 

 
       

 

 

 
Bensin Diesel El 

El-  
hybrid 

Ladd-  
hybrid Etanol 

 
Gas 

Antal 222 743 61 872 55 961 50 12 679 
 

355 

Andel i % 74,57 20,71 0,02 0,32 0,02 4,24 
 

0,12 

Källa:	  Trafikanalys.	  	  Bearbetning:	  KommunAnalys. 

Andel	  personbilar	  per	  drivmedel	  i	  GävleDala-‐området	  2013	  
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Diagram 7

 

	  

4.3 El-‐,	  gas-‐	  och	  bränslecellsfordon.	  

4.3.1 Olika	  typer	  av	  fordon	  
Elfordon definieras som fordon som enbart har el som drivmedel. Elhybrider använder 
förutom el även bensin, diesel eller etanol som bränsle i en kompletterande förbrännings-
motor. Bränslecellsfordon har en elmotor som får ström från en bränslecell i stället för bat-
teri. Hybrider kan delas in i några huvudgrupper. 

- Mild parallellhybrid 
Har en liten elmotor för att assistera förbränningsmotorn vid exempelvis start från stillastå-
ende. Den tar endast vara på fordonets inbromsningsenergi och har inga batterier som går 
att ladda via en extern källa. Använder huvudsakligen bensin eller diesel som bränsle. 

- Kraftdelad serieparallellhybrid 
Har elmotor och en förbränningsmotor som tillsammans eller var för sig kan driva bilen. 
Elmotorn är inte lika kraftig som i en seriehybrid och stadskörning med enbart elmotor är 
oftast möjlig. 

- Seriehybrid 
Har en elmotor som driver bilen samt en förbränningsmotor som vid behov genererar 
elektrisk energi via en generator. Bilen har oftast batterier med hög kapacitet som kan lad-
das från elnätet. Kan köra kortare sträckor på ren el. Vid längre sträckor kopplas förbrän-
ningsmotorn och generatorn in som räckviddsförlängare. Kallas vanligen för laddhybrid 
eller pluginhybrid. 
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- Bränslecellsfordon 
Har en elmotor där elen genereras av en bränslecell som använder vätgas som energibärare. 
Finns ännu inte i reell serieproduktion. Test av en bränslecellsbil genomförs under hösten 
2014 som ett pilotprojekt mellan Sandvik Materials Technology och Sandvikens kommun. 

Gasfordon med förbränningsmotor har funnits ett antal år på marknaden och haft en stark 
utveckling trots att det endast finns ett tankställe (Gävle) i hela GävleDala-regionen.  

4.3.2 Få	  fordon	  men	  stark	  utveckling	  senaste	  åren	  
Fortfarande är totala antalet personbilar i dessa kategorier mycket litet (total andel på 0,5 
%) men utvecklingen har varit stark de senaste åren vilket visas i diagram 8. Flertalet större 
biltillverkare lanserar nya modeller under 2014 vilket väntas kunna påverka utvecklingen 
positivt.  
 

Diagram 8 

 
	  

Utvecklingen av miljöfordon i Gävle-Dalaområdet 
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Källa:	  Trafikanalys.	  	  Bearbetning:	  KommunAnalys. 

Källa:	  Trafikanalys.	  	  Bearbetning:	  KommunAnalys. 
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5 Trafikarbete och körsträckor 
5.1 Totalt	  trafikarbete	  i	  GävleDala-‐området	  

Uppgifterna om körsträckor i det här avsnittet grundar sig på bilprovningarnas redovisning 
av mätarställningar för de fordon som finns registrerade i en kommun oavsett var dessa mil 
körts. Mycket av trafikarbetet för dessa fordon utförs alltså utanför regionen men kan inte 
räknas bort då några säkra uppskattningar av detta inte finns tillgängliga. Å andra sidan 
utförs ett stort trafikarbete i regionen av fordon som kommer från andra län. Uppgifterna 
nedan motsvarar alltså inte helt det trafikarbete som faktiskt utförs i respektive län. Genom 
att mätningarna görs lika varje år är dessa mått ändå användbara för att kunna se viktiga 
trender över tid. I avsnitt 5.2 redovisas trafikverkets trafikflödesmätningar som är ett annat 
sätt att visa trafiken i regionen. 

 

 
 
 
Det totala trafikarbetet i regionen har haft en stabilt uppåtgående trend under många år 
fram till den ekonomiska krisen 2008 då vi fick en klar minskning under något år. Se 
diagram 9. Därefter har trafikarbetet under några år stabiliserats på en något lägre nivå för 
att etta följdes av ett par år med endast små förändringar för att 2012 gå nedåt igen.  

Många faktorer påverkar utvecklingen. Folkökningen och en allmän välstådsökning har 
medfört ökning av totala antalet fordon. Den pågående urbaniseringen leder samtidigt till 
att människor flyttar till allt större tätorter där kollektivtrafik och cykelmöjligheter gör att 
behovet av bil inte är lika stort. Faktorerna drar åt olika håll och det är svårt att idag kunna 
se en entydig framtidstrend. Kommer pendlingen att fortsätta öka även över längre sträckor 
eller börjar människor söka arbete närmare bostaden? Kommer människorna att i större 
utsträckning flytta närmare arbetet i starka arbetsmarknadsregioner?  
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Diagram 9 

 
 

5.2 Andel	  trafikarbete	  per	  fordonsslag.	  
Diagram 10 visar att hela 82 % av trafikarbetet i regionen utförs av personbilar. Lastbilarna 
svarar för 16 % medan bussar och motorcyklar endast bidrar med en procent vardera till 
den totala körsträckan. 

Diagram 10
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5.3 Genomsnittlig	  körsträcka	  per	  fordon.	  
Det totala trafikarbetet har alltså stabiliserats på en något lägre nivå än toppåren 2007-2008 
och det finns en tendens till att det minskar ytterligare. Intressant är också att de genom-
snittliga körsträckorna per fordon visar ett trendbrott och har minskat något under de sen-
aste åren. För personbilar är minskningen i riket nära 6 % mellan 2009 och 2013 medan 
den minskningen stannar på 3,7 % i GävleDala-området. 

För lastbilar är trenden densamma och nedgången något större, - 4,5 % i regionen medan 
bussarna ökar snittkörsträckan med 4 % under samma period. 
 

Diagram 11

 

5.4 Lastbilstrafik	  med	  regionen	  som	  utgångspunkt	  
Uppgifterna om det totala trafikarbetet för lastbilar i regionen liksom genomsnittliga kör-
sträckor per fordon grundar sig på kontrollbesiktningarnas mätarställningar. En stor del av 
lastbilarnas transporter är långväga och utförs utanför länet och regionen.  
 
 

 
 
 
På länsnivå finns uppgifter om lastbilarnas transportarbete, uttryckt i tonkilometer, varifrån 
de utgår och fördelningen på destinationslän. Av 30 708 miljoner tonkilometer totalt i lan-
det år 2013 utfördes 2 783 miljoner tonkilometer (9 %) av fordon från GävleDala-området. 
Alltså betydligt mer än befolkningsandelen på 6 %.  
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I genomsnitt i Sverige utförs 31 % av transportarbetet i det egna länet. För Dalarna är an-
delen 32 % och för Gävleborg 39 %. En stor del av transporterna från Dalarna går till Gäv-
leborg och på motsvarande sätt i motsatt riktning. Tas detta med i beräkningen utgör de 
inomregionala lastbilstransporterna 48 % av det totala transportarbetet. 

5.5 Motorcykeltrafik	  
Att åka motorcykel steg i popularitet under många år och totala körsträckorna ökade fram 
till en topp 2007 varefter det skett en kraftig minskning med nära 30 %. Antalet motor-
cyklar i regionen har dock legat på en stabil nivå och till och med ökat marginellt. Mellan 
2009 och 2012 har den genomsnittliga körsträckan per fordon minskat med hela 27 %. 

Diagram 12 

 

5.6 Trafikflöden	  
Ett annat sätt att visa trafikarbetets omfattning och förändringar i regionen är att mäta det 
faktiska trafikflödet på vägnätet.  

Diagram 13 
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Trafikverket mäter vart fjärde år trafikflödet uttryckt i årsmedeldygnstrafik (ÅDT) i 24 000 
mätpunkter på det statliga vägnätet. Resultatet av mätningarna 2006 och 2011 för Gävle-
Dala-området visas i diagram 13 och 14. Under femårsperioden har det årliga trafikarbetet 
totalt ökat med 8,7 % till 2 109 miljoner fordonskilometer i Gävleborg och med 6,3 % till 
2 179 miljoner fordonskilometer i Dalarna. I siffrorna ingår såväl genomfartstrafik som 
besökande trafik till båda länen. 

Intressant att se är att nära 70 % av det totala trafikarbetet i regionen utförs på riksvägarna 
och europavägarna trots att dessa endast utgör 22 % av statliga vägnätets sammanlagda 
längd. 
 

Diagram 14 

 

Trafikarbetet har i stort sett samma omfattning i båda länen trots att det statliga vägnätet i 
Dalarna är betydligt längre, 500 mil, mot Gävleborgs 356 mil. 
 

5.6.1 Trafiksflödeskartor	  
På kartorna blir det mycket tydligt hur starkt koncentrerade trafikflödena är runt de större 
tätorterna. I karta 1 visas trafikflödena år 2011 på vägar med en årsmedeldygnstrafik 
(ÅDT) som överstiger 1 000 fordon. Flödena visas som band vilka är proportionella mot 
årsmedeldygnstrafiken i mätpunkten på motsvarande vägavsnitt. Mätpunkten på avsnittet 
markeras med ett mörkare streck.  

Som förväntat är trafikflödena störst på E16 och E4 och speciellt på de avsnitt som har 
fyrfilig motorväg. Även väg 70 är ett starkt trafikerat stråk som sväljer både långpendlings-
trafik och turisttrafik till hela Dalarna. Kartorna 2-6 visar en närbild på årsmedeldygnstra-
fiken på vissa delområden. Den mest trafikerade sträckan i regionen är E16 mellan Gävle 
och Sandviken som har värden från 19 000 nära Sandviken upp till 33 000 fordon per dygn 
vid infarten mot Gävle där vägen korsar E4. 
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Karta 1.  Årsmedeldygnstrafik på större vägar i GävleDala-området 2011 
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 Karta 2.  Årsmedeldygnstrafik på större vägar i Falun-Borlängeområdet 2011 

 

 
 

Karta 3.  Årsmedeldygnstrafik på större vägar i Gävle-Sandvikenområdet 2011 
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Karta 4.  Årsmedeldygnstrafik på större vägar i Hudiksvall-Ljusdalsområdet 2011 

  

 

Karta 5.  Årsmedeldygnstrafik på större vägar i Bollnäs-Söderhamnsområdet 2011 
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Karta 6.  Årsmedeldygnstrafik på större vägar i Siljansområdet 2011 
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6 Drivmedelsförbrukning 
Här redovisas uppgifter om oljehandelns leveranser av motorbensin, dieselbränsle och eta-
nol, E85, och fordonsgas till slutliga användare. Från år 2011 redovisas etanolen som finns 
i E85 och ED95 gemensamt under benämningen etanol. Dock särredovisas inte etanolen i 
motorbensinen, utan den är inkluderad under benämningen motorbensin. 

6.1 Bensin	  och	  diesel	  
Helt klart är att bensinförbrukningen klart minskat i regionen mellan 2007 och 2013, totalt 
-17,4 %. Samtidigt har diesel ökat med hela 41,5 % under samma period. Se diagram 15. 
Utvecklingen är likartad i båda länen frånsett den mycket kraftiga ökningen i Gävleborg 
2011 vilken helt har sin grund i en ovanligt hög siffra för Gävle kommun det året. Gävle 
har landets fjärde största oljehamn och det kan finnas vissa leveranser som registrerats på 
Gävle trots att slutanvändarna funnits någon annanstans. 

 
Diagram 15 

 

 

 

6.2 Förnybara	  drivmedel	  
 
Det blir allt svårare att definiera vad som ska räknas som förnybara drivmedel då flertalet 
bränslen numera är blandningar av fossila och förnybara produkter och att blandningarna 
successivt förändras. Förbrukningen totalt i Sverige av förnybara drivmedel visar en kraftig 
uppgång där biodiesel svarar för merparten av denna. Se diagram 16. 
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Diagram 16 

 
 

 

6.2.1 Etanol	  
Bensin innehåller i dagsläget 5 % inblandning av etanol. E85 innehåller 85 % etanol och 
15 % bensin på sommaren och 75 % etanol och 25 % bensin på vintern. ED95 produceras 
för anpassade dieselmotorer och består av 95 % etanol och en tillsats av tändförbättrare, 
smörjmedel och korrosionsskydd. Den totala användningen av etanol ökade kraftigt i Sve-
rige under några år men har de senaste åren stagnerat och visar en nedåtgående trend. I 
GävleDala-området är utvecklingen svår att tolka då förbrukningen varierat kraftigt mellan 
åren vilket framgår av diagram 17. 
 
 
Diagram 17 
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6.2.2 Biodiesel	  
Så kallad vanlig diesel innehöll 2013 i genomsnitt ca 10 % låginblandad biodiesel vilket 
förväntas öka kommande år. De större leverantörerna som OKQ8, Statoil och Preem erbju-
der låginblandad biodiesel, ca 6-7 %, plusinblandning på 20-30 % biodiesel för vanliga 
motorer men även B100, ren biodiesel, för anpassade motorer. Det finns ingen särredovis-
ning av biodiesel på regional nivå men då merparten av all biodiesel levereras som lågin-
blandning kan utvecklingen beräknas som en procentandel av utvecklingen för vanlig die-
sel. 
 

6.2.3 Fordonsgas	  
Fordonsgas består av biogas, naturgas eller kombinationer av dessa. Fordonsgasen i riket 
bestod 2013 till 60 % av biogas och till 40 % av fossil naturgas. Leveranser av fordonsgas 
ökar stadigt i landet och första kvartalet 2014 såldes 9 % mer fordonsgas än motsvarande 
period 2013. Gas mäts i Nm3 (normalkubikmeter) och 1 Nm3 biogas motsvarar i energiin-
nehåll ca 1,1 liter bensin. 

 

 

 
Användningen av fordonsgas är idag koncentrerad till södra Sverige från Mälardalsområ-
det och söderut där det både finns produktion och utbyggd infrastruktur med tankställen. 
Enstaka tankställen i norra Sverige finns i Sundsvall, Östersund, Skellefteå och Boden. 
Enda tankstället för fordonsgas i GävleDala-området finns i Gävle och öppnade 1 oktober 
2010. Se bild ovan. 
 
Produktion av biogas finns på några få ställen både i Gävleborg och Dalarna men planer 
finns att bygga nya produktionsanläggningar med betydligt högre kapacitet. 

Redovisning av leveranser på länsnivå finns från och med 2011. Andelen biogas var bara 
25 % under 2011 i den nya gasmacken i Gävle men ökade snabbt till 93 % år 2012. Gasan-
vändningen ökade med 36 % 2013 men hela ökningen utgjordes av naturgas vilket med-
förde att andelen biogas blev 66 % jämfört med rikets 61 %. Se diagram 18. 
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Diagram 18

 

6.1 Tankställen	  
Antalet tankställen i Sverige var som allra störst under 1960-talet, nära 9 000, och har till 
idag minskat till 2 700. De senaste tio årens utveckling visas i diagram 19. Renodlade 
bensinstationer finns snart inte och antalet servicestationer år 2013 hade halverats till 962. 
Automatstationerna dominerar i antal med 1 686 men även dessa minskar sakta i antal. 
Statistiken redovisas endast på nationell nivå. 
 
Diagram 19 

 

 

Utvecklingen av fossilfria bränslen är helt beroende av ett utbyggt distributionsnät. 
Diagram 20 visar hur antalet tankställen som erbjuder förnybara bränslen utvecklats mellan 
2003 och 2013. Ökningen har varit mycket kraftig för etanol som nu kan tankas på mer än 
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1 800 stationer. Tankställen för fordonsgas och renare former av biodiesel ökar också men 
från en betydligt lägre nivå. 2013 kunde gas tankas på 150 platser och RME på 34 platser.   
 
 
Diagram 20 

 
 

6.2 Laddinfrastruktur	  för	  elfordon	  
 

Viktigaste laddningsplatserna för elfordon 
bedöms komma att vara långsamladdare i 
hemmiljö för privatbilar och på arbetsplatser-
na för bilar i företag och organisationer. För 
att elbilsutvecklingen ska ta fart krävs ändå 
en väl utbyggd publik laddinfrastruktur med 
såväl snabbladdare och semisnabbladdare 
som långsamladdare.  

I GävleDala-området finns idag enligt upp-
laddning.nu sammanlagt 37 elbilsladdplatser. 
Av dessa har 15 enbart 10A långsamladdning 
och övriga har 16A kapacitet och en bland-
ning av uttagen Schuko, Chademo, Mode 3 
och CCS EU. Bilden till höger visar en 
Chademo-laddare hos Gävle Energi. 

Utbudet av publika laddningsstationer i reg-
ionen är således mycket begränsat och det 
vore välkommet om såväl offentliga som 
kommersiella aktörer tog aktiv del i ett reg-
ionalt utbyggnadsprogram för laddinfrastruk-
tur. 
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Del 2 

Kommunernas egna fordon 
 

7 Inledning - kommunägda fordon 
Denna del av rapporten har syftet att ge en samlad och aktuell bild av fordonsparken i 
kommunernas egen verksamhet i förvaltningar och bolag och hur utvecklingen varit de 
senaste åren. Området omfattar kommunerna i Dalarnas och Gävleborgs län. Den kommu-
nala fordonsparken utgör 1,3 % av den totala fordonsparken i det geografiska område som 
länen omfattar. Avsikten är att fortsätta följa utvecklingen inom länen och göra en årlig 
uppdatering och uppföljning av resultaten.  

Det statistiska underlaget har hämtats från Miljöfordon Syds sammanställningar över 
kommunernas fordonsinnehav som dels bygger på utdrag ur vägtrafikregistret och kom-
munernas inrapportering av uppgifter till Energimyndigheten för det statliga energieffekti-
viseringsstödet EES. 

Materialet är begränsat till kategorierna personbilar och lätta lastbilar vilka utgör den stora 
merparten av kommunernas fordon. Övriga fordon som tunga lastbilar, utryckningsfordon, 
parkfordon med flera har inte tagits med då det saknas tillförlitlig och jämförbar statistik.   
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8 Antal fordon i den kommunala organisationen 
Kommuner och landsting hade ca 56 000 fordon i sin verksamhet 2012 enligt Miljöfordon 
Syd, baserat på utdrag ur Vägtrafikregistret. Det motsvarar ca 1 % av totala antalet bilar 
och lastbilar i riket som uppgår till drygt 5 miljoner. Alltså en mycket liten andel av Sveri-
ges totala fordonspark men ändå viktig eftersom kommuner och landsting och andra of-
fentliga aktörer är och kan utveckla sin roll som föregångare och katalysatorer i en utveck-
ling mot en fossiloberoende fordonsflotta. 

8.1 Antal	  bilar	  per	  län	  
Ser man enbart till antalet fordon i kommunernas organisation visar det sig svårt att i några 
fall göra jämförelser mellan åren. För 2009, 2010 och 2011 gjordes utdrag ur registren end-
ast för de kommunala förvaltningarnas fordon. De kommunala bolagens fordon ingick ex-
empelvis inte i materialet.  

I kommunernas egen rapportering till EES togs bolagen med i vissa fall men i de flesta fall 
inte. Något liknande gäller kategorin lätta lastbilar som inte togs med i statistiken de första 
åren men som är med från och med 2012. Mellan 2012 och 2013 är det ändå en ökning av 
antal fordon med 3 %. Delvis kan detta förklaras av den genomsnittliga folkökningen i 
Sverige de senaste åren som legat på i genomsnitt 78 000 personer (0,8 %) vilket medför 
en motsvarande ökning av den kommunala verksamheten. Något kan förklaras med en suc-
cessivt förbättrad inrapportering men också med att kommunerna har ökat sitt fordonsinne-
hav för olika verksamheters behov.  
 

Diagram 1 

 

Många fordon används dock förhållandevis lite med en genomsnittlig årlig körsträcka i 
Gävleborg på ca 1 800 mil. Den totala körsträckan i km/årsarbetare har för riket ökat med 
2,7 % under samma period.  
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Många kommuner har på senare tid organiserat egna bilpooler för att få struktur på ägande, 
leasing och hyrbilar och samtidigt ändrat i reglerna för användning av privat bil i tjänsten. 
Det finns dock inte tillräckligt bra statistik för att kunna dra några slutsatser om hur detta 
påverkat kommunernas behov av egna bilar. 

Hur stor andel av de privata bilar som används i tjänsten som är miljöbilar finns det inga 
uppgifter om trots att den användningen utgör en betydande del av kommunens totala 
transportarbete. Det torde också vara mycket svårt för kommunerna att kunna ställa någon 
form av miljökrav på dessa bilar. 

8.2 Antal	  bilar	  i	  respektive	  kommun	  
Diagram 2 visar hur antalet personbilar plus lätta lastbilar har förändrats i respektive kom-
mun mellan åren 2012 och 2013. Beroende på lastutrymmets storlek och användningen av 
baksätet kan en och samma bil registreras som personbil eller lätt lastbil. Särskilt dieselbi-
lar är förmånliga ur skattesynpunkt att registrera som lätta lastbilar om man inte behöver 
passagerarutrymmet bak. Detta görs inte lika i alla kommuner varför dessa båda kategorier 
slagits samman för att få bättre jämförbarhet. 

Diagram 2 

 

Skillnaderna mellan kommunerna är mycket små och i nästan alla kommuner ökar inneha-
vet något. Leksand avviker från den generella trenden vilket kan tyda på olikheter i sättet 
att inrapportera.  
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Diagram 3 visar att mönstret är detsamma bland kommunerna i Gävleborg. 

 

Diagram 3 
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9 Energieffektivitet i kommunala fordon. 
Energieffektiviteten i kommunägda fordon har förbättrats markant under perioden 2009 -
2013. Enligt Energiverkets uppgifter för 2012 är det särskilt kommunernas nyregistrerade 
fordon som har låga utsläpp, 129 gram koldioxid per kilometer, jämfört med genomsnittet 
för svenska bilar som var 138 g/km. Mellan 2006 och 2012 har det genomsnittliga utsläpp-
svärdet minskat med över 50 g/km. Inget annat EU-land visar samma förbättring under de 
senaste åren. För 2013 har minskningen fortsatt vilket framgår av länssiffrorna nedan. 

9.1 Energiförbrukning	  per	  län	  
För kommunerna i Dalarna och Gävleborg är utvecklingen likartad. Även om materialet 
från de första åren inte omfattar samtliga bilar är ändå de genomsnittliga värdena en bra in-
dikator på den övergripande trenden. Som framgår av diagram 4 och 5 har energiförbruk-
ningen, uttryckt i kWh/100 km, minskat avsevärt för kommunernas fordon i båda länen. 
 

Diagram 4 

 

Störst är minskningen för personbilar men även för lätta lastbilar är trenden klart nedåtgå-
ende. Här kan det fortfarande vara så att skillnader i synen på hur man registrerar fordonen 
är en del av skillnaderna mellan och inom länen.  

Flera kommuner genomför också kurser i EcoDrive för personal vilket för dessa förare 
vanligen resulterar i minskad bränsleförbrukning på upp till 10 %. 
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Diagram 5 

 

 

9.2 Energiförbrukning	  i	  enskilda	  kommuner	  
 

Diagram 6 
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När vi jämför utvecklingen av energieffektiviteten hos personbilarna i de enskilda kommu-
nerna är mönstret väldigt samstämmigt även om det finns enstaka kommuner som avviker. 
I Gävleborg är kommunerna mycket likartade vilket kan ses i diagram 6.  

I Dalarna, diagram 7, är mönstret likartat även om skillnaderna mellan 2009 och 2013 är 
mycket stora i vissa kommuner. Det förefaller ha sin förklaring i eftersläpande inrapporte-
ring och kategorisering av fordonstyper. 

 

Diagram 7  
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10 Omfattning av kommunernas miljöfordon 
10.1 Definitioner	  
Vad är egentligen en miljöbil? Begreppet används i många sammanhang men någon enhet-
lig definition finns inte. Spontant tänker nog de flesta på att miljöbilar har låga utsläpp av 
miljö- och hälsoskadliga avgaser. Även buller från bilen diskuteras i sammanhanget. En 
miljöbil drivs av miljöbränslen som el, etanol, biogas eller andra förnybara drivmedel men 
kan även vara en väldigt bensin- eller dieselsnål bil. Förenklat kan man säga att en miljöbil 
bör vara energieffektiv med låga utsläpp av fossil koldioxid samtidigt som den är ren och 
tyst. 

I vissa kommuner finns också lokala definitioner av vad som räknas som miljöbil vilket 
ofta innebär vissa förmåner som exempelvis gratis parkering. 

10.1.1 2013	  och	  2007	  års	  skatteregler	  för	  miljöbil	  
Enligt vägtrafikskattelagen får miljöbilar fem års befrielse från vägtrafikskatt. 1 januari 
2013 förändrades reglerna för befrielse från fordonsskatt för miljöbilar. Gränsen för miljö-
bil bestäms numera dels av bilens vikt och dels av vilket drivmedel den går på. 

En bil som går på bensin eller diesel och har tjänstevikten 1372 får släppa ut högst 95 gram 
koldioxid per kilometer för att betecknas som miljöbil. Går den istället på etanol eller for-
donsgas får den släppa ut högst 150 gram koldioxid per kilometer. Detta speglar att koldi-
oxidsläppen från dessa bilar är av förnybart ursprung. Tyngre bilar får ha högre utsläpp, 
lättare bilar får släppa ut mindre. Den exakta utsläppsgränsen bestäms av bilens vikt enligt 
formeln nedan. Även minibussar och lätta lastbilar omfattas av reglerna. 

Så här räknar man. Utsläppsgränsen g/km för bensin och dieselbilar beräknas som (tjänste-
vikt – 1372) x 0,0457 + 95. En bil som väger 1 500 kg får alltså släppa ut (1500 – 1372) x 
0,0457 + 95 = 101 gr/km. För bilar som använder biodrivmedel lägger man i stället till 150 
gram. 

2007 år regler som gällde till och med 2012 tar ingen hänsyn till bilens vikt och ser i övrigt 
ut så här: 

• Bensin- och dieseldrivna fordon inklusive elhybridmodeller som släpper ut max 
120 g/km koldioxid per km (motsvarar c:a 5,0 lit bensin respektive 4,5 lit diesel per 
100 km) samt tillhör miljöklass Euro 5. 

• Fordon som drivs med etanol E85. Miljöbilar som drivs med E85 får maximalt för-
bruka motsvarande 9,2 liter bensin per 100 km och måste tillhöra miljöklass Euro 
5. 

• Fordon som drivs med naturgas-biogas (metan). Miljöbilar som drivs med gas får 
maximalt förbruka 9,7 kubikmeter gas per 100 km och måste tillhöra miljöklass 
miljöklass Euro 5. 

• Fordon som drivs med el och som max drar 37 kilowattimmar per 100 kilometer 
samt tillhör Miljöklass El eller är klassificerad i utsläppsklassen El. 

Automatväxlade versioner av alternativbränsledrivna bilar tillåts förbruka mer bränsle än 
maxnivåerna som anges ovan om de är identiska i övrigt med en manuellt växlad modell 
som klarar kraven. 
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10.1.2 2007	  års	  miljöbilar	  fortsätter	  att	  vara	  miljöbilar.	  
De miljöbilar som köpts tidigare men som inte uppfyller miljöbilsdefinitionen från 1 janu-
ari 2013 kommer att vara miljöbilar även fortsättningsvis. Eventuella förmåner, exempelvis 
fri parkering för miljöbilar, bestäms lokalt och där kan krav ställas på att miljöbilsdefinit-
ionen från 2013 ska gälla. 

I siffrorna om antal och andel miljöbilar redovisas i denna rapport alltid summan av miljö-
bilar enligt 2007 och 2013 års definition. 

Den nya reglerna från 2013 har inneburit att många av kommunernas mindre personbils-
modeller med utsläpp strax under 120g/km fortsättningsvis inte klassas som miljöbilar. Å 
andra sidan är det flera av de bränslesnåla lätta lastbilarna och minibussarna som numera 
kvalar in som miljöbilar. Allt detta bör tas i beaktande då man tolkar jämförbarheten och 
materialet för 2013. Det kommer sannolikt att ta några år för kommunerna att anpassa sig 
till det nya regelverket i samband med upphandlingar och tecknande av nya leasingavtal. 

 

10.2 Antal	  miljöbilar	  per	  län	  
Diagram 8 visar antalet miljöbilar i kommunerna summerat per län. Statistiken visar en 
mycket positiv utveckling och ökningen är markant under hela perioden sånär som på 2013 
i Dalarna där det nya regelverket sannolikt haft en viss inverkan. 

Diagram 8 

 
 

10.3 Andel	  miljöbilar	  per	  län	  
Diagram 9 visar andelen miljöbilar i % av totala antalet personbilar + lätta lastbilar sum-
merat per län. Här är mönstret inte lika entydigt. Kurvan för Dalarna går nedåt efter 2011 
torts att antalet miljöbilar blev fler. En förklaring är att de lätta lastbilarna inte redovisades 
fullt ut förrän 2012 och att miljöbilsandelen är betydligt lägre i den kategorin. Trots att det 
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saknas vissa delar i underlagsmaterialet under särskilt de första åren är det ändå intressant 
att se att miljöbilstänkandet har fått ett ökat genomslag i kommunerna. 

 
Diagram 9 

 

10.4 Andel	  miljöbilar	  per	  kommun	  	  
När redovisningen görs på kommunnivå som i tabell 1 och diagram 10 är det uppenbart att 
talen för vissa kommuner är så små att det blir en ryckighet i redovisningen och att skillna-
derna mellan olika år inte känns rimliga. 
 

Tabell 1  Andel miljöfordon i %  - person- + lätta lastbilar 

      Kommun 2009 2010 2011 2012 2013 

 Avesta 39,3 41 37,7 38,5 46,5 

 Borlänge 26,4 42,3 43 44,1 36,2 

 Falun 22,2 37,4 55,7 46,3 40,3 

 Gagnef 1,6 23,3 23,7 21,2 20,3 

 Hedemora 58,5 61 74,2 54,7 45,5 

 Leksand 50 57,6 60,9 35,9 45,7 

 Ludvika 27,6 35,1 35,1 36,4 32,5 

 Malung-Sälen 16 20,8 15,7 11,8 10,7 

 Mora 18,2 19,5 27 36,5 34,7 

 Orsa 22 27,9 31,6 41,1 37,3 

 Rättvik 26,5 23,8 21,2 22,2 15,6 

 Smedjebacken 11,5 12,3 15,7 23,4 23,7 

 Säter 36 37,3 37,5 34,7 38 

 Vansbro 14,3 14 14,6 12,5 0 

 Älvdalen 0 0 20,4 23,6 19,5 
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Totalsiffrorna per län har fördelen att de visar på tydliga trender trots att enstaka värden 
kan vara bristfälliga. 
 

Diagram 10  

 

 
Nedan visas motsvarande för Gävleborgs län i tabell 2 och diagram 11. 

 

  Tabell 2 

Andel miljöfordon i %  - personbilar + lätta lastbilar 

      Kommun 2009 2010 2011 2012 2013 

 Bollnäs 28,7 28,1 29 27,2 22,8 

 Gävle 25,9 27,6 34 39,6 40,3 

 Hofors 5,9 5 12,2 15,5 15,4 

 Hudiksvall 42,3 43,8 46,9 42,3 39,4 

 Ljusdal 8,7 13 16,1 19,3 21,8 

 Nordanstig 11,1 11,1 19,2 18,8 21,9 

 Ockelbo 52,6 54,5 59,1 50 40,0 

 Ovanåker 63,8 55,1 38,6 41,3 44,0 

 Sandviken 18,5 28,2 19,8 18,1 19,2 

 Söderhamn 10,1 12,2 19,1 17,2 18,4 
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Diagram 11 

 

 

11 Fördelning på bränsletyper – antal och andel 
En intressant utveckling är att se hur fördelningen på olika bränsletyper förändrats de sen-
aste åren med bland annat tillkomsten av elbilar och hybrider. Diagram 12 på nästa sida vi-
sar antalet bilar i respektive bränslekategori. 

Det är uppenbart att dieselbilarna är helt dominerande och har ökat sin andel till 66 % 
2013. Bensinbilarnas andel har samtidigt sjunkit något från 23 % till 22 %. Elbilarna (in-
klusive laddhybrider) och bränslehybrider utgör fortfarande endast 2 % av samtliga bilar 
men fördubblades i antal mellan 2012 och 2013. En liknande utveckling kan ses för gasbi-
larna vilka fortfarande är få till antalet men mer än fördubblades från 7 till 17 stycken. 
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Diagram 12 

 
 

11.1 Etanol	  
Etanol ansågs länge som framtidens bränsle som kraftigt skulle medverka till en fossilo-
beroende fordonsflotta i Sverige. Att utvinna etanol ur cellulosa sågs som en möjlighet för 
Sverige att inom landet kunna producera den etanol som behövdes för vår fordonspark. 
Trots omfattande forskning och försöksverksamhet har man ännu inte lyckats producera 
några större mängder etanol i kommersiell verksamhet och många bedömare tror att det 
kommer att dröja många år innan detta blir verklighet. En stor etanolproduktion från cellu-
losa skulle dessutom öka efterfrågan och därmed priset på skogsråvara som också är basen 
för trä- och massaindustrin.  

Dessutom finns kritik mot att producera etanol med spannmål som råvara eftersom värde-
full åkermark då tas i bruk för bilbränsle och man tränger undan viktig livsmedelsprodukt-
ion. Miljömässig kritik finns också mot importerad etanol gjord på sockerrör som anses bi-
dra till skövlingen av regnskogar i exempelvis Brasilien. 

Låginblandningen av etanol (5 %) i all 95-oktanig bensin bidrar lika mycket till att minska 
fossilberoendet i Sverige som de rena etanolbilarna. Ungefär hälften av all etanol som för-
brukas som bränsle i Sverige används som låginblandning.  

Tekniskt sett uppvisar etanolbilarna något sämre funktion (särskilt vintertid) och högre 
bränsleförbrukning än vad som en gång utlovades i marknadsföringen. Subventionerna för 
etanolbilar har också försämrats och etanolpriset är nu så högt att etanol inte ger någon 
avgörande fördel jämfört med bensin. Sammantaget är alltså etanolbilar inte längre särskilt 
attraktiva. Många ägare av etanolbilar har övergett etanolen och kör nu i stället sina bilar 
på bensin. Regeringen har också nyligen beslutat om lättnader för små bensinstationer från 
kravet att tillhandahålla förnybara drivmedel (etanol) vilket kommer att försämra tillgäng-
ligheten i glesbygden. 
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Ovanstående kan vara en del av förklaringen till att andelen nyinköpta etanolbilar i landet 
minskat från 4,9 % till 2,0 % mellan 2011 och 2012.  

11.1.1 Antal	  etanolbilar	  i	  Dalarna	  och	  Gävleborg	  
Utvecklingen i Dalarna och Gävleborg vad gäller etanolbilar följer mönstret i landet i öv-
rigt och antalet har i vårt underlag minskat med 11 % från 2009. Antalet för 2009 – 2011 är 
troligen i underkant eftersom de kommunala bolagens bilar då inte fanns med i materialet. 
Minskningen är alltså sannolikt något större än vad som framgår av diagram 13. 
 

Diagram 13 

 

Kommunerna uppvisar stora skillnader i antal och dessutom är det plötsliga hopp mellan 
skilda år vilket tyder på att man troligen använder sig av större leasingavtal som påbörjas 
och avslutas för många bilar vid samma tidpunkt. 

11.2 Bensin	  
Bensinbilar tappar mark i hela landet och i nästan alla kommuner i våra län. Minskningen 
är 30 % under perioden 2009-2013. Samtidigt har bensinbilarna blivit mer bränsleeffektiva 
vilket innebär att den totala bensinförbrukningen för kommunernas bilar har minskat kraf-
tigt under perioden.  

 

11.3 Diesel	  
När bensinbilar och etanolbilar har minskat i antal är det i stället dieselbilarna som ökat i 
särklass mest. Dieselbilarna har genomgått en stark teknisk utveckling på senare år med 
förbättrade motorer och ökad bränsleeffektivitet. De nyare bilarna kan köras både på vanlig 
diesel och med inblandning av biodiesel upp till 20 %.  
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För högre inblandningar och B100 (100 % biodiesel) krävs viss anpassning av motorerna. 
Ur miljösynpunkt kan de ses som ett viktigt bidrag mot fossiloberoende under förutsättning 
att de körs på RME eller annan biodiesel. 

11.4 Biogas,	  el	  och	  pluginhybrider	  
För att helt klara omställningen till fossiloberoende måste antalet fordon i de här kategorin 
öka mångdubbelt och bli de helt dominerande. Även om det skett en fördubbling av el och 
elhybrider mellan 2012 och 2013 sker det från mycket låga nivåer och andelen fordon i 
dessa kategorier ligger fortfarande på endast 2 %.  

Antalet gasbilar har ökat från 7 till 17 och dessa finns endast i Gävle eftersom det bara är 
där som det än så länge finns ett tankställe för gas. Biogasproduktion planeras på flera plat-
ser både i Dalarna och Gävleborg och tillsammans med etablering av fler tankställen finns 
det en klar potential att kunna öka andelen gasbilar i BiogasMitt-området och närma sig 
situationen i södra Sverige där utvecklingen har kommit betydligt längre. 
 

12 Andel förnybara drivmedel i kommunens bilar 
Diagram 14 och 15 visar andelen förnybara drivmedel i kommunernas bilar i Dalarna och 
Gävleborg. Det är svårt att se någon entydig trend då andelen ökar i lika många kommuner 
som den minskar. Kan noteras Hedemora som har en mycket hög andel som dock minskat. 

 

Diagram 14 
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Diagram 15 

 
 

13 Fördelning mellan drivmedel i nybils-
försäljningen 
Om man försöker bedöma det framtida beståndet av miljöfordon är nybilsförsäljningen en 
viktig indikator. Dels för att det ger uppfattning vart utvecklingen är på väga men också att 
dessa fordon kommer att finnas kvar under många år i den svenska bilparken. Diagram 16 
visar fördelningen mellan drivmedel i Dalarna och Gävleborg jämfört med riket. 
Det kan noteras att andelen etanol- och gasfordon är betydligt större i Gävleborg än i Da-
larna. Etanolandelen är också större i Gävleborg än i riket. 
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Diagram 16

 

Trenden från 2011 med vikande försäljningssiffror för både etanol- och gasbilar håller i 
sig. Andelen nya bilar avsedda för etanoldrift 2012 var strax över 2 procent (ner från 4,9 
procent 2011). Andelen gasbilar sjönk från 2,2 procent 2011 till strax över 1,9 procent 
förra året. 

Kommunerna köpte relativt sett in en betydligt större andel etanol- och gasbilar än andra 
grupper. Andelen etanolbilar var 18,0 procent, och i ett par kommuner låg andelen så högt 
som 92 procent (Norrköping) och 70 procent (Västerås). 

 

0,0	   10,0	   20,0	   30,0	   40,0	   50,0	   60,0	   70,0	   80,0	  

Bensin	  

Diesel	  

Etanol	  

Gas	  

El	  

Elhybrider	  

Andel	  nya	  bilar	  2012	  i	  %	  med	  olika	  drivmedel	  

Gävleborg	   Dalarna	   Riket	  

Källa:	  Trafikverket.	  	  Bearbetning:	  KommunAnalys	  
	  

47




