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Inledning
Växthuseffekten skenar, med snabba klimatförändringar och allt våldsammare väder som
följd. Sverige bidrar till denna utveckling främst genom att trafikens utsläpp av koldioxid
ökar. Andra sektorers utsläpp har däremot stagnerat eller börjat minska. Statens Institut för
Kommunikationsanalys (SIKA) har beräknat att trafiksektorns koldioxidutsläpp kommer
att öka med 10 procent till år 2010, jämfört med år 1990. Om trafikens utsläpp istället hålls
oförändrade, innebär det enligt samma källa att Sveriges totala koldioxidutsläpp minskar
med nio procent.
EU har två konkreta mål med bäring på transporter med personbil:
1. Använd mängd förnyelsebara drivmedel ska 2010 uppgå till minst 5,75 procent av den
totala marknaden för drivmedel.
2. Det genomsnittliga utsläppet av fossil koldioxid från personbilar ska 2010 vara max
120 g/km.
Varje land har ett ansvar att leva upp till målen och målen bör också gälla för det lokala
miljöarbetet. Riksdag och regering har också slagit fast att det finns ett sektorsansvar, innebärande att även trafikens koldioxidutsläpp måste minska. Detta är desto viktigare eftersom
trafikens utsläpp utgör en betydande andel av de sammanlagda koldioxidutsläppen.
Enligt SCB minskade de totala utsläppen av koldioxid i Östhammars kommun från 4,7 till
4,4 ton per invånare mellan åren 1990 och 2004. Transportsektorns utsläpp ökade dock
från 2,3 till 3,6 ton per invånare under samma period.
Bilismen orsakar stora utsläpp även av andra ämnen som är skadliga för miljö och hälsa.
Det rör sig bland annat om kväveoxider, kolväten, marknära ozon och partiklar. Dessa
ämnen kan ge upphov till allergier, cancer och skador på växtligheten. Bullerrelaterad
stress är ett annat problem med vägtrafiken som är värt att nämna.
Gröna Bilister granskar vilket ansvar kommuner tar för att minska bilismens miljö- och
hälsopåverkan, kombinerat med en granskning av andra tongivande aktörer inom kommunen. Granskningen tjänar som vägledning för de lokala aktörer som vill bidra aktivt till
ett bättre lokalt miljöarbete inom bilismens område.

Anders Forsare
Gröna Bilister
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Kommunala mål och visioner
Kommunala mål för trafikens miljöpåverkan innebär inte i sig någon miljöförbättring – det
är praktisk handling som räknas och som Gröna Bilister betygsätter. Men vi presenterar
ändå de relevanta kommunala målen, eftersom de har betydelse för:


Medborgare som kan begära att målen uppfylls.



Miljöengagerade politiker och tjänstemän som kan hänvisa till antagna mål för att
driva igenom en miljöriktig trafikpolitik.



Oppositionspolitiker som kan bevaka att den politiska majoriteten uppfyller
avgivna löften och politiskt beslutade åtgärder.



Journalister som kan kritiskt granska om beslutade mål uppfylls.

Handlingsplan mot växthusgaser
Planen antogs 2002. Bland det som har relevans för transportsektorn märks:


Behovet att transportera människor och varor är stort och sker i huvudsak med bil.
Det är idag svårt att se hur transportbehovet ska kunna minskas, men bättre
samordning av transporterna kan vara ett möjligt alternativ. Långsiktig
samhällsplanering är nödvändig för att på sikt minska behovet av miljöskadliga
transporter



Kommunen ska i samarbete med länstrafikbolaget årligen se över
lokaltrafikplaneringen så att tillgängligheten till kollektivtrafiken är maximal.



De kommunala verksamheterna ska följa kommunens resepolicy med följande
prioritering:
1. Cykel
2. Kollektivtrafik
3. Tjänstebil
4. Egen bil efter godkännande av närmaste chef
5. Vid längre resor ska tåg väljas framför flyg



Yrkesförare och övriga som ofta utnyttjar bil i tjänsten ska utbildas i bränslesnålt
körsätt.

Kommunens bilinnehav
Kommunens eget bilinnehav är av stor betydelse för bilismens totala miljöpåverkan i
kommunen, bl.a. för att:


Kommunen kan vara föregångare i inköp av miljöbilar och då stimulera den lokala
bilhandeln att ta hem och marknadsföra dessa bilar.



Kommunen köper tillräckliga volymer bilar för att komma förbi ”hönan och ägget
situationen”; privatpersoner kan tvingas avstå från att t.ex. köpa en etanolbil därför
att det lokalt saknas tankmöjligheter, men kommunen kan med sina fordon stimulera fram att det etableras sådana tankmöjligheter. Exempelvis har OKQ8 angett att
de vid drygt tio etanolbilar på en ort är beredda att erbjuda etanoltank.
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Kommunen servar normalt sett sina bilar föredömligt, innebärande att det efter ett
par år kommer ut miljöbilar i gott skick på andrahandsmarknaden.

Östhammars kommun, inklusive kommunala bolag, förfogar över totalt 97 personbilar
varav 55 stycken är miljöbilar. Samtliga är av flexifuel-typ och kan drivas av både bensin
och etanol. Andelen miljöbilar är således 57 %. En föredömligt hög siffra.
Vid en upphandling i mars 2009 som avser personbilar till kommunen likställer man
etanol- och dieselbilar i upphandlingen. Bensinbilar kommer i sista hand. För etanoldrivna
fordon får bränsleförbrukningen vid blandad körning inte överstiga 0,92 liter per mil och
för dieseldrivna fordon får koldioxidutsläppen inte överstiga 120 g/km och
partikelutsläppet begränsas till max 5 mg/km.
Inga förmånsbilar finns inom kommunen. Det tycker vi är bra eftersom förmånsbilar ofta
uppmuntrar till ökat bilkörande.

Upphandling av transporttjänster
Genom att ställa miljörelaterade krav när kommunen upphandlar transporter, kan kommunen till en mycket låg kostnad stimulera fram en positiv utveckling. Då t.ex. färdtjänst och
skolskjuts vanligen körs av taxibolag, får kraven dessutom effekter på sektorer som kommunen normalt sett inte påverkar. Miljöeffekten blir dessutom stor, eftersom dessa fordon
kör väsentligt mer än genomsnittsbilen – en taxibil motsvarar uppemot tio privatägda bilar
vad gäller körsträcka och utsläpp.
För färdtjänsten i Östhammar krävs att bilarna ska uppfylla kraven för miljöklass 2005.
Bonus utgår per km vid användande av dieselbilar med partikelfilter, biogas-, etanol- eller
elhybridbilar.

Utbildning
Många trafikskolor erbjuder kurser i bränslesnål bilkörning. Kursernas effektivitet har
undersökts bland annat av Vetlanda kommun. Det visade sig att utbildningen av deras
anställda minskade bränsleförbrukningen med 10 – 15 % på lång sikt.
Östhammars kommun har inte genomfört utbildningar inom snål körning för sina anställda.
I Östhammar bedriver åtminstone två trafikskolor verksamhet, Östhammars trafikskola och
Conny´s trafikskola. Den senare uppger att man har utbildningar i sparsam körning.

Information och stimulans till medborgarna
Huvuddelen av trafikarbetet genomförs inte av kommunen eller leverantörer, utan av kommunens medborgare. För att minska denna del av trafikens miljöproblem, är det viktigt att
stimulera medborgarna att göra rätt. Det innebär bl.a. att:


Medborgarna bör stimuleras att köra miljöbil.



Medborgarna bör stimuleras att tanka förnybara bränslen.



Medborgarna bör informeras om hur man kör snålt och miljövänligt.
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När Gröna Bilister har granskat landets kommuner, har vi huvudsakligen funnit följande
typer av stimulans till medborgarna:


Ekonomisk stimulans vid inköp av miljöbil, t.ex. delfinansiering av merkostnaden
för gasbil eller bränslecheck.



Ekonomisk stimulans vid användande av miljöbil, t.ex. gratis parkering.



Information till medborgarna såsom miljöbilsvisningar, nyhetsbrev etc.



Utbildning till medborgare, t.ex. i sparsam körning



Kommunala företrädare som goda föredömen

Ekonomisk stimulans vid inköp av miljöbil
Östhammars kommun har inga medel avsatta för att subventionera inköp av miljöbilar.

Ekonomisk stimulans vid användande av miljöbil
Gratis parkering för miljöbilar finns bland många kommuner dock inte i Östhammar.

Information, evenemang och kampanjer
Kommunen anordnar en årlig Energi- och miljömässa. I samband med mässan ordnas
seminarium med energitema för allmänheten. Hittills har temat varit biobränslen och
vindkraft. Mässan kommer i framtiden att hållas vartannat år.

Bilpool och samåkning
Studier har visat att man i medeltal minskar sitt bilåkande med ungefär 50 procent när man
går med i en bilpool, och en bilpoolsbil ersätter mellan åtta och tolv privatägda bilar1.
I Östhammar finns det inte någon bilpool att tillgå.

Kommunala föredömen
Ett sätt för kommunledningen att visa sitt miljöengagemang är att själva köra miljöbil. På
så sätt blir de också förebilder för kommuninvånarna. I Östhammar kör kommunstyrelsens
ordförande en etanolbil privat.

Bilförsäljning
Andelen miljöbilar som säljs i Östhammar ökar. År 2007 var andelen 9,3 % och år 2008
var den 17,7 %. Östhammar ligger dock långt efter riket som helhet. Här var siffrorna
17,6 % respektive 33,3 %.
Ökningen av andelen miljöbilar bidrog till att de fossila koldioxidutsläppen från nya bilar
minskade från 176 g/km till 163 g/km från år 2007 till den första halvan av år 20082.
1

Se t.ex. http://www.bilpool.se/index.jsp.
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(Siffrorna är beräknade utifrån livscykelanalys av bränslena.) Siffrorna är dock över
riksgenomsnittet och placerar Östhammars kommun så lågt som på plats 246 i ligan av
kommuner med lägst utsläpp från nya bilar.
Räknat per bränsle var 5,9 % av de sålda personbilarna etanolbilar och inga gasbilar år
2007, medan siffrorna steg till 10,1 % etanolbilar under den första halvan av år 2008.
Fördelningen per bränsle såg då ut som följer:

Bränsletillgång
För att miljöbilen som kan tankas på förnybara bränslen ska ge någon faktisk miljövinst, är
det givetvis nödvändigt att den inte tankas med bensin eller diesel. De flesta miljöbilar erbjuder denna möjlighet, oavsett om de är avsedda att köras på etanol, gas eller RME (rapsmetylester). Kommuner kan aktivt medverka till att tankställen etableras, dels genom att
själva stå för ett tillräckligt underlag för att något bensinbolag ska erbjuda sig att sälja
bränslet (gäller vanligen etanol), dels genom att själv tillverka bränslet (gäller vanligen
biogas).
Östhammar har genom sin medvetna satsning på etanolbilar indirekt bidragit till etablering
av etanolmackar i kommunen. Dock är tillgången på etanol mindre god. I Östhammar finns
endast 2 tankställen med E85 (OK/Q8 och Statoil).

2

http://www.naturvardsverket.se/sv/Verksamheter-med-miljopaverkan/Transporter-ochtrafikinfrastruktur/Index-over-nya-bilars-klimatpaverkan/
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Slutsatser och rekommendationer
Östhammars kommun får betyget 5 av maximala 10 från Gröna Bilister.
Bland det positiva i arbetet för att minska bilismens miljöpåverkan märks:


Den relativt höga andelen miljöbilar i kommunens egen bilflotta.



Kommunens resepolicy med cykeln i första hand.

Gröna Bilister presenterar sju huvudsakliga rekommendationer till Östhammars kommun:
1. Ta ett rejält grepp om bränslesnål körning i kommunen. Erfarenheter från andra
kommuner visar på positiva resultat.
2. Gynna användandet av förnyelsebara bränslen vid upphandling av transporttjänster.
3. Prioritera förnyelsebara drivmedel vid inköp av fordon. 1) Gas, 2) Etanol, 3)
Elhybrid, 4) Snål bensin/diesel. Goda exempel på detta finns i Kristianstad och
Sigtuna kommun.
4. Sondera möjligheterna för etablering av biogasproduktion och gastankställe! Drag
lärdom av biogaskommuner som Linköping och Helsingborg.
5. Arbeta för införandet av en bilpool som är tillgänglig för allmänheten.
6. Förbättra informationen om miljöbilsrelaterade frågor på hemsidan.
7. Utvärdera varför försäljningen av miljöbilar är lägre än riksgenomsnittet. Genomför
därefter gärna informationsinsatser som ökar andelen.

Denna rapport är framtagen av Gröna Bilister och är baserad på enkätsvar från Östhammars kommun,
företrädd av Per Engström, på självständiga granskningar av kommunens dokument samt på samtal med
andra aktörer. För ytterligare information, kontakta Anders Forsare, anders.forsare@gronabilister.se. Se även
http://www.gronabilister.se.
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