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Kommunen blir fossilfri 2020
Åtvidabergs kommun har nått sitt hållbarhetsmål och är bland de första kommunerna i Sverige
att övergå till en fordonsflotta som kan drivas med enbart förnybart bränsle.
I slutet av 2016 antogs kommunens
nya hållbarhetsprogram. Under håll
barhetsfaktorn ”En energieffektiv och
fossilfri kommun” antogs målet om att
kommunens interna energianvändning
ska vara fossilfri år 2020. Kommunen
startade då ett projekt tillsammans
med Deviaq AB som tillhandahåller ett
informationssystem som är kopplat till
alla kommunens fordon.

Fordonsflotta

Kommunen har många olika sorters
fordon, allt från små elbilar till bussar.
Detta kallas för fordonsflotta. Den
består av 64 fordon:
• 9 elbilar
• 12 etanoldrivna bilar
• 43 HVO-/dieseldrivna bilar

Alla kommunens fordon är omställda
för att kunna köra på förnybart bränsle
och de ska drivas helt och hållet på el,
etanol och HVO.
El
15 procent av fordonsflottan består
idag av elbilar och det finns planer
på att utöka antalet eldrivna fordon
i framtiden. Inför nya upphandlingar
görs analyser av bilarnas körmönster
för att se vilka som kan bytas ut till el
bilar. Kommunen har egna laddstolpar
och genom ett grönt elavtal så köper
de endast in förnybar el.
Etanol
När bränslestatistiken började följas
upp 2016 visade det sig att endast 13
procent av bränslet som tankades i

kommunens etanolbilar var etanol,
resterande mängd var bensin. När
statistiken togs fram för tredje kvartalet
2018 låg siffran på hela 91 procent!
Sedan dess har etanolanvändandet
gått ner och under första kvartalet i år
låg siffran på 55 procent, vilket visar
att man måste jobba aktivt med frågan
för att alla medarbetare ska tanka rätt
typ av bränsle.
HVO
Samtliga av kommunens dieselbilar
går att tanka med HVO, som är förny
bar diesel. I december 2019 öppnade
Energifabriken en ny HVO-station i
Åtvidaberg som gör det enkelt för
kommunens medarbetare att tanka
bilarna med rätt bränsle. Statistiken
från första kvartalet i år visar att hela

84 procent av det tankade bränslet till
dieselbilarna var förnybar diesel.

Minskning av växthusgaser
Under 2019 så rullade kommunens
bilar tillsammans 107 620 mil. Bränsle
rapporten för första kvartalet i år visar
en enorm ökning i användandet av för
nybart bränsle. Från cirka 48 procent
vid årsskiftet till nästan 83 procent
sista mars 2020. Det innebär en stor
minskning av utsläpp av växthusgaser.

Hur har Åtvidabergs kommun
lyckats nå sitt mål?
• Kommunen har en central fordons
samordning som sköter allt från
upphandling till avyttring vilket gör att
de får en bra överblick över alla fordon
som finns i verksamheterna.
• Med hjälp av körjournalssystemet
har fordonssamordningen kunnat
administrera användningen av
kommunens fordon och följt upp
vilken mängd och typ av bränsle som
använts.
• Samordningen har försökt att

engagera medarbetarna bland annat
genom att införa ett diplom som delas
ut varje månad till den enhet som kört
mest kostnads- och miljöeffektivt.
• Medarbetarna har blivit delaktiga i
målet med hjälp av information och
uppföljning från fordonssamordningen.
De planerar sin körning för att kunna
tanka där det finns förnybart bränsle.

Kommunen är stolta över att redan
i år kunna uppnå regeringens
nationella mål om en fossil
oberoende fordonsflotta 2030.

Vad är nästa steg?

Även om kommunen nått sitt nu
varande mål fortsätter projektgruppen
Fossilfritt sitt arbete. Dels med att
motivera kommunens medarbetare
att tanka rätt, men också att se över
framtida lösningar då vissa bränslen
riskerar att ta slut i framtiden. Det är
viktigt att hänga med i utvecklingen
och ligga steget före genom att tänka
långsiktigt.
Projektgruppen jobbar också aktivt för
att få fler aktörer att erbjuda publika
laddstationer för elbilar så att fler
invånare skulle kunna känna sig trygga
med en elbil.

”

Vi lyckas nå vårt mål tack
vare vår engagerade
personal och medvetna
upphandlingar
Robert Bredberg, Kommundirektör
Åtvidabergs kommun

