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OM PROJEKTET
Transportsektorn står idag för ungefär en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser, där vägtrafiken utgör 
den största delen. I Sverige finns ca 4,7 miljoner bilar i trafik och fossila drivmedel står för 88 procent av driv-
medelsanvändningen (SPBI, 2015). Det totala antalet transporter ökar, samtidigt som användandet av förnybara 
drivmedel inte ökar i önskad takt, vilket gör transportsektorn till den enskilt största utmaningen när det gäller 
att minska koldioxidutsläpp. Projektet Östgötautmaningen syftar till att ta sig an transportutmaningen genom att 
arbeta med tre olika perspektiv: offentligt, näringsliv och privata hushåll. Denna rapport är en del av det arbete 
som sker tillsammans med de offentliga organisationerna i Östergötland. 

Projektets övergripande mål är att markant minska utsläppen av växthusgaser från transportsektorn hos delta-
gande projektpartners genom insatser som leder till minskade transporter, användning av energieffektiva fossilfria 
fordon och transporter samt en ökad användning av förnybara drivmedel. Aktiviteterna i projektet riktas i första 
hand mot länets kommuner och Region Östergötland. Syftet med projektet är att implementera ett antal åtgär-
der inom projektdeltagarnas verksamhet avseende hållbara transporter. Målet med dessa insatser är att de ska 
medföra långsiktiga, bestående och strukturella förändringar i hur aktörerna arbetar med dessa frågor. 
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FÖRNYBART DRIVMEDEL
De olika deltagande organisationerna i Östergötlands län har olika förutsättningar att kunna köra på fossilfria 
drivmedel. Biogas är till exempel generellt svårt att få tillgång till i de mindre kommunerna medan ett ganska bra 
nätverk av gastankställen finns i och kring Norrköping, Linköping samt Motala och Mjölby. En utbyggnad av publika 
laddstolpar och HVO-tankställen har skett under de senaste åren i hela regionen och en del kommuner har egna 
HVO-cisterner och laddstationer. Etanol finns på de flesta drivmedelsstationerna i länet. 
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I genomsnitt är 29 procent av alla deltagande organisationers drivmedelsanvändning fossilfri och som högst 
61 procent och lägst 5 procent. 
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FORDONSFLOTTAN
Den del av fordonsflottan som kan drivas på förnybara drivmedel (gas, flexifuel/etanolbilar, elbilar och laddhybri-
der) utgör 37 procent. Om man i denna del även räknar in dieselbilar som redan drivs med HVO blir denna del 
betydligt större.  

Elbilar utgör ännu en mycket liten del (2 procent) av organisationernas fordonsflotta men ett stort intresse finns 
att utöka andelen elbilar hos de flesta organisationerna men mer kunskap om körsträckor och nyttjandegrad 
behövs för att veta vilka bilar som skulle kunna vara rena elbilar. Biogasbilarna utgör 15 procent och representerar 
en större del av bilflottan i de organisationer som har tillgång till gastankställen. Etanol eller flexifuelbilar uppgår 
till 19 procent och utgör i några kommuner majoriteten av bilflottan men den nationella miljöbilsdefinitionen har 
styrt kommunerna mot att köpa fler dieselbilar än etanolbilar. Dieselbilar står för 53 procent och bensinbilar för 
7 procent. 
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EGEN BIL I TJÄNSTEN
Flera deltagande organisationer vill arbeta för att minska antalet körda mil i egen bil i tjänsten för att förbättra 
kontrollen på miljöpåverkan och kostnader. 

Lastbilar Arbetsmaskiner Bussar

Antal körda mil i privat bil per organisation och dess motsvarighet i bilar som går 1500 mil per år per organi-
sation.
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BOXHOLM

Här redovisas hur långt Boxholms kommun kommit i arbetet för en effektiv och fossilfri fordonsflotta. Upp-
gifterna gäller för år 2017 och avser kommunens förvaltningar och det kommunala bolaget Boxholmshus.

MÅL
Boxholms Energiplan från 2002 är Boxholms huvud-
sakliga styrdokument för att begränsa klimatpåverkan. 
Riktlinjer för resor är under framtagande men i övrigt 
saknar Boxholm till stor del övergripande vision och 
uppdaterade styrdokument rörande fordon och trans-
porter.

FORDONSFLOTTAN
Boxholms kommun har 37 fordon varav hälften är lea-
sade och hälften ägda. Det kommunala bostadsbolaget 
Boxholmshus äger sina 16 fordon.

INKÖPT DRIVMEDEL
År 2017 köpte kommunen och Boxholmshus 74 352 
liter bränsle varav 32% bensin, 67% diesel och mindre 
än 1% etanol. En stor del diesel tankas vid kommunens 
egen dieseltank.

FORDONSHANTERING
Alla bilar är stationerade centralt i Boxholm. Fordons-
ansvaret är till största delen utspritt på enheterna som 

nyttjar fordonen. Centralt finns en person som ansva-
rar för att följa upp de leasade fordonen. Det kom-
munala bostadsbolaget Boxholmshus sköter alla sina 
fordon och har en egen bilpolicy.

KÖRDA MIL
Körjournaler finns i det flesta fordon men följs fram-
förallt upp för de leasade fordonen som en del i att 
stämma av nyttjandegrad och avtalade mil per bil.

TJÄNSTERESOR
Sju bokningsbara bilar finns i kommunen för tjänstemän 
på kommunhuset samt för verksamheterna att nyttja. 
Två reskort för utlåning till tjänsteresor finns. 

Tjänsteresor med egen bil under 2017 uppgår till 33 
457 mil vilket motsvarar 2 bilar som körs ca 1 500 mil 
per år. 

Kommunfakta Boxholm
Antal invånare: 5 453 personer

Geografisk yta: 526 km2 

Befolkningstäthet: 10 invånare/km2 

Antal kommunanställda: 525 st

Antal bilar per 1000 invånare: 582 st

Publika laddpunkter: 1st 

Biogastankställen: 0 st 

HVO-tankställen: 0 st 

RME-tankställen: 0 st

Etanoltankställe: 1 st 
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UPPHANDLING AV FORDON
Kommunen har ingen fordonspolicy men är intresserad 
av att öka andelen elbilar och laddhybrider samt tanka 
sina befintliga fordon och befintliga och framtida diesel-
bilar med HVO.

KOLLEKTIVTRAFIK
Östgötapendeln går till Boxholm och vidare till Tranås 
och Mjölby/Linköping med relativt bra turtäthet. Buss-
trafikturer och turtäthet har de senaste åren dragits 
ned markant till kringliggande orter. 

CYKLA I TJÄNSTEN
Goda förutsättningar och en tydlig önskan finns i Box-
holms kommun för att öka andelen cykel i tjänsten. Av-
stånden inom tätorten är inte långa och cyklar nyttjas 
sommartid en del inom omsorgen där man har två 
dubbelcyklar för att få med brukare. 

TRANSPORTERNA I SIFFROR
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MJÖLBY

Här redovisas hur långt Mjölby kommun kommit i arbetet för en effektiv och fossilfri fordonsflotta. Uppgif-
terna gäller för år 2017 och avser kommunens förvaltningar.

MÅL
Mjölby kommun har visionen att till 2025 ha ”En mil-
jö som håller i längden”. I visionen inkluderas trans-
porterna som ska vara klimatanpassade, effektiva och 
säkra. Mjölby mäter nyckeltal för ”Grön omställning” i 
linje med Sveriges ekokommuner varav ett nyckeltal är 
transportenergi per årsmedarbetare.

FORDONSFLOTTAN
Mjölby kommun har ca 200 fordon varav 38 gasfor-
don, 11 elbilar och en elhybrid. Halva flottan är leasad 
och resterande är ägda fordon inom teknisk förvaltning 
som nyttjas av avdelningarna teknik och service, rädd-
ningstjänst samt vatten/avlopp.

INKÖPT DRIVMEDEL
Total mängd inköpt bränsle under 2017 var 256 796 
liter flytande bränsle och 30 135 kg biogas. Procentuell 
fördelning mellan bränslena är 61% diesel, 5% bensin, 
23% HVO, 11% biogas och mindre än 1% etanol. Alla 
tunga fordon inom teknisk förvaltning drivs med HVO. 
Använd el är inte inräknad.

FORDONSHANTERING
De leasade fordonen administreras av Medborgarser-
vice som följer upp mätarställningar och planerar för 
bilbyte och service. Fordonen sköts av arbetsmark-
nadsorganisationen Rondellen som tvättar och ombe-
sörjer andra praktiska fordonsuppgifter. Teknisk förvalt-
ning sköter sina fordon och redskap själva.

KÖRDA MIL
Mätarställningen för de leasade bilarna noteras varje 
månad av de som tvättar bilarna. För tekniska kontoret 
förs mätarställning per fordon in i en pärm som förva-
ras på tekniska kontoret.

TJÄNSTERESOR
Fyra bilar finns i en bilpool, varav två är elfordon. Pool-
bilarna kan bokas via intranätet. Ibland lånas bilar över 
förvaltningsgränserna. Det finns bokningsbara cyklar 
samt reskort. Tjänsteresor 2017 med egen bil uppgår 
till 39 854 mil vilket motsvarar 26 fordon som går 1 
500 mil per år.

Kommunfakta Mjölby
Antal invånare: 27 019 personer

Geografisk yta: 549 km2 

Befolkningstäthet: 49,4 invånare/km2 

Antal kommunanställda: 2 275 st

Antal bilar per 1000 invånare: 549 st

Publika laddpunkter: 5 st 

Biogastankställen: 2 st 

HVO-tankställen: 2-3 st 

RME-tankställen: 0 st

Etanoltankställen: Flera
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UPPHANDLING AV FORDON
Medborgarservices upphandlingsstrateg har huvudan-
svaret för upphandlingen. Verksamheter avropar fordon 
och ska i första hand välja gas- och elbilar. Om man vill 
välja en fossilbil måste detta kunna motiveras.

KOLLEKTIVTRAFIK
Turtätheten till och från Mjölby med Östgötapendeln 
är god. Busstrafik och bussturtäthet till kringliggande 
orter har de senaste åren dragits ned markant.

CYKLA I TJÄNSTEN
Cykelpool med både elcyklar och ellastcyklar finns cen-
tralt i Mjölby kommunhus och bokas via medborgar-
service.

Fler verksamheter har även egna cyklar.
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MOTALA
Här redovisas hur långt Motala kommun kommit i arbetet för en effektiv och fossilfri fordonsflotta. Uppgif-
terna gäller för år 2017 och avser kommunens förvaltningar.

MÅL
Motala vill verka för att bli helt fossiloberoende och ser 
att fossila drivmedel för fordon är den återstående ut-
maningen. I Motalas kommunala miljömål finns mål för 
förnybar energi och klimatsmart resande. Kommunen 
vill öka antalet fordon som går på fossilfria bränslen, 
främst biogas och el.

FORDONSFLOTTAN
Motala kommuns fordonsflotta omfattar 265 fordon 
varav 116 är biogasdrivna, 6 eldrivna och av de 129 
dieselfordonen drivs många med HVO. Majoriteten av 
fordonen är leasade men i teknisk förvaltning ägs ofta 
fordonen varav många är specialfordon. 

INKÖPT DRIVMEDEL
Drivmedelsanvändningen för kommunens fordon år 
2017 uppgick till 304 095 liter flytande bränsle och 125 
606 kg gas. Procentuell fördelning mellan bränslena är 
38% diesel, 34% HVO, 23% biogas och 5% bensin. Mot-
ala har egen lokalproducerad biogas från reningsver-
ket som används både i kommunens fordon och av 
allmänheten. Elfordonens elförbrukning finns inte med 
i statistiken.

FORDONSHANTERING
I Gata Park-enheten i den tekniska förvaltningen finns 
fordonssamordnare med ansvar för alla fordon med 
leasingavtal. Vidare administrerar man även alla ägda 
fordon i teknisk förvaltning. Till sin hjälp har man for-
donshanteringssystemet KomMa och en egen verkstad 
för service och reparationer. Det finns även en tvätthall 
där delar av fordonsbeståndet tvättas.

KÖRDA MIL
Elektroniska körjournaler finns i  4 bokningsbara pool-
bilar vid kommunhuset samt i ett flertal av tekniska för-
valtningens egna fordon vilka är kopplade till KomMa. 
Resterande bilar har handskrivna körjournaler där kör-
sträckor samlas in och läggs in i KomMa i början, mitten 
och slutet av året.

TJÄNSTERESOR
Det finns 4 bokningsbara fordon vid kommunhuset. Ett 
flertal förvaltningar har skapat egna små bilpooler för 
att få tillgång till fler bilar. Två årskort för resor med 
kollektivtrafik i hela länet finns för utlåning via ett bok-
ningssystem till kommunanställda.

2017 nyttjade kommunen personalens egna bilar 82 
646 mil. Det motsvarar 55 fordon som kör 1 500 mil/år. 

Kommunfakta Motala
Antal invånare: 43 549 personer

Geografisk yta: 983 km2 

Befolkningstäthet: 44 invånare/km2 

Antal kommunanställda: 4 425 st

Antal bilar per 1000 invånare: 479 st

Publika laddpunkter: 3 st 

Biogastankställen: 2 st 

HVO-tankställen: 1 st 

RME-tankställen: 1 st

Etanoltankställen: Flera
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UPPHANDLING AV FORDON
Vid upphandling av nya tjänstebilar ställs miljökrav om 
minst miljöklass 2005 eller bättre. Biogas och el ska 
vara prioriterade vid utbyte av fordon.

KOLLEKTIVTRAFIK
Motala har god tillgång på kollektivtrafik till och från 
Linköping med Östgötapendeln. Bussturer och turtät-
het till kringliggande orter har under de senaste åren 
dragits ned markant.

CYKLA I TJÄNSTEN
Det finns tre cyklar i kommunhuset som är boknings-
bara, två el och en vanlig. Flera enheter har cyklar och 
elcyklar som används i arbetet. Cyklarna köps in av en-
heterna själva. Ingen central statistik finns idag för hur 
många cyklar som nyttjas.

TRANSPORTERNA I SIFFROR
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REGION ÖSTERGÖTLAND

Här redovisas hur långt Region Östergötland kommit i arbetet för en effektiv och fossilfri fordonsflotta. Upp-
gifterna gäller för år 2017 och avser fordon som nyttjas i regionens egna verksamhetsområden.

MÅL
Region Östergötland har beslut om att vara klimatneu-
trala år 2020. I första hand ska biogasbilar upphandlas, 
i andra hand elbilar och i tredje hand fordon som kan 
drivas med HVO eller etanol. Riktlinjer för resor och 
fordonsinköp finns med prioritering att i första hand 
välja resfria möten sedan enligt följande prioritering; 
gång eller cykel, kollektivtrafik, tåg före flyg, tjänstebil 
(egen bil om tjänstebil saknas).

FORDONSFLOTTAN
Fordonsflottan består av 269 personbilar som till störs-
ta delen är leasade och 23 lastbilar vilka också är lea-
sade. Endast regionens egna fordon inom de verksam-
hetsområden som regionen omfattar är med i denna 
rapport. Kollektivtrafiken är inte inräknad.

INKÖPT DRIVMEDEL
Drivmedelsanvändningen för Region Östergötlands 
fordon uppgick till 126 451 liter flytande bränsle och 1 
733 kg gas. Procentuell fördelning mellan bränslena är 
84% diesel, 15% bensin och 1% biogas.

FORDONSHANTERING
En mobilitetsansvarig finns men ingen fordonsansvarig. 
Hanteringen av fordonen är decentraliserad och ansva-
ret för den praktiska hanteringen av verksamhetsbilarna 
ligger utspritt på medarbetarna inom organisationen.

KÖRDA MIL
I ett projekt har Region Östergötlands samtliga fordon 
under 2018 haft färddatorer för att kartlägga körsträck-
or och körmönster. Utifrån detta underlag kommer en 
analys av nyttjandegrad och vilka fossilfria alternativ 
som kan ersätta dagens bilar att beslutas.

TJÄNSTERESOR
Ingen uppgift om storleken av tjänsteresor i verksam-
hetens bilar för 2017 finns framtagen för denna rap-
port. Men enligt Trivectors rapport från 2014 Genom-
lysning av Landstinget i Östergötlands fordonspark, körde 
anställda och förtroendevalda ca 580 000 mil i tjänsten 
med verksamhetens bilar och en uppskattning är att 
nästan lika många mil körts i egna bilar. Antalet körda 
mil i egen bil under 2017 uppgår till 488 104 mil vilket 
motsvarar ca 326 bilar som går 1 500 mil per år.

Fakta Region Östergötland
Antal invånare: 457 496 personer

Geografisk yta: 10 559 km2 

Befolkningstäthet: 43 invånare/km2 

Antal regionanställda: 12 953 st

Antal bilar per 1000 invånare: 478 st

Publika laddpunkter: 300 st 

Biogastankställen: 12 st 

HVO-tankställen: 8 st 

RME-tankställen: 6 st

Etanoltankställen: Flera
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UPPHANDLING AV FORDON
En person med ansvar för upphandling av fordon finns 
på upphandlingsenheten. Ett samarbete bedrivs mellan 
ett externt företag och Region Östergötland. Råd om 
lämpliga bilar ges från det externa företaget till regio-
nen utifrån körmönster och nyttjandegrad på bilarna 
och utifrån detta kan sedan enheterna välja fordon uti-
från det som kommunicerats. 

CYKLA I TJÄNSTEN
Cykelhanteringen inom Region Östergötland är de-
centraliserad  och det finns ingen överblick över antal 
tjänstecyklar och dess placering.
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VADSTENA

Här redovisas hur långt Vadstena kommun kommit i arbetet för en effektiv och fossilfri fordonsflotta. Upp-
gifterna gäller för år 2017 och avser kommunens förvaltningar samt det helägda bostadsbolaget Vadstena 
Fastighets AB.

MÅL
Vadstena kommuns vision är att ”Vadstena når god 
livskvalitet genom att utvecklas till ett ekologiskt håll-
bart samhälle enligt kretsloppsprincipen”. I energipla-
nen från 2011 finns målet att kommunens fordon och 
upphandlade transporter drivs av fossilfritt bränsle. Det 
ska finnas produktion av biogas i kommunen och 10% 
av fordonen i kommunen drivs av biogas.

FORDONSFLOTTAN
Kommunen har totalt 27 fordon med alla drivmedel 
representerade. I Vadstena Fastighets AB har man 33 
fordon varav 8 stycken är mindre elfordon. Nyligen har 
de leasade fordonen köpts loss så att fordonsflottan 
numera ägs av kommunen. 

INKÖPT DRIVMEDEL
Under 2017 tankade kommunen och Vadstena Fastig-
hets AB totalt 73 075 liter flytande bränsle och 1 746 
kg gas. Procentuell fördelning mellan bränslena är 32% 
bensin, 65% diesel samt 2% biogas.

FORDONSHANTERING
De sex bokningsbara fordonen administreras av Med-
borgarkontoret. Det finns en arbetsmarknadsenhet 
som sköter praktiska fordonsuppgifter som däckbyte, 
tvätt och mindre service för 23 av kommunens fordon.

KÖRDA MIL
Manuella körjournaler finns i bilarna och sköts av en-
heterna själva. Ingen sammanställning görs. I de sex 
bokningsbara fordonen är körjournalerna underlag för 
kostnadsfördelning.

TJÄNSTERESOR
Kommunen betalade år 2017 ut bilersättning motsva-
rande 10 443 mil med egen bil. Det motsvarar 7 bilar 
som går 1 500 mil per år. Kommunens tjänstemän har 
möjlighet att boka bil via ett bokningssystem och det 
finns 6 poolbilar tillgängliga. Det finns även reskort att 
boka till kollektivtrafiken.

Kommunfakta Vadstena
Antal invånare: 7 421 personer

Geografisk yta: 183 km2 

Befolkningstäthet: 38,7 invånare/km2 

Antal kommunanställda: 625 st

Antal bilar per 1000 invånare: 553 st

Publika laddpunkter: 3 st 

Biogastankställen: 0 st 

HVO-tankställen: 0 st 

RME-tankställen: 0 st

Etanoltankställe: 1 st 
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UPPHANDLING AV FORDON
Det finns ingen uttalad strategi för upphandling av for-
don.

KOLLEKTIVTRAFIK
Busstrafiken och turtätheten har under de senaste åren 
försämrats på grund av neddragningar i Östgötatrafi-
kens landsbygdstrafik. Anknytning till Östgötapendeln 
sker via buss till Skänninge.

CYKLA I TJÄNSTEN
Ett flertal elcyklar nyttjas i kommunens verksamheter. 
Det finns ingen statistik över hur många det är totalt. 
Vadstena sparbank har sponsrat kommunen med låd-
cyklar till barnomsorgen.

TRANSPORTERNA I SIFFROR
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VALDEMARSVIK

Här redovisas hur långt Valdemarsviks kommun kommit i arbetet för en effektiv och fossilfri fordonsflotta. 
Uppgifterna gäller för år 2017 och avser kommunens förvaltningar.

MÅL
Valdemarsviks kommun har visionen att vara en eko-
logisk hållbar kommun med goda livsmiljöer för nutida 
och framtida generationer. Kommunen har satt mål om 
att den kommunala organisationens utsläpp av koldiox-
id från fordon och transporter ska minska.

FORDONSFLOTTAN
I Valdemarsvik finns ca 90 fordon varav en tredjedel 
är ägda, resterande är leasade. En stor del (42%) av 
fordonsflottan utgörs av flexifuel-bilar som kan tankas 
med etanol. Lika stor del utgörs av dieselbilar. Bensinbi-
lar utgör 10% och 5% är elbilar.

INKÖPT DRIVMEDEL
Under 2017 har 96 474 liter bränsle inhandlats till 
kommunens fordon fördelat på 57% diesel, 41% bensin 
och 2% etanol. Från och med 2018 kommer kommu-
nens dieselbilar till stor del tankas med HVO från en 
kommunintern tank.

FORDONSHANTERING
Ekonomiavdelningen ansvarar för försäkringar och 
skadekostnader. AME har ansvar för all praktisk bilhan-
tering såsom tvätt, service och däckbyte på kommu-
nens leasade fordonsflotta. Gata-park avdelningen skö-
ter sina fordon själva.

KÖRDA MIL
Vid varje tvätt kollas mätarställning. Bilarna tvättas var 
tredje vecka och körsträcka förs in i rapport till enhets-
chefer. Gata park-avdelningen har digitala körjournaler 
installerade i sina fordon.

TJÄNSTERESOR
Två reskort för kollektivtrafik finns för utlåning. Körda 
mil i egen bil under 2017 är 6 870 mil och motsvarar  
4-5 bilar som kör 1 500 mil om året.

Kommunfakta Valdemarsvik
Antal invånare: 7 920 personer

Geografisk yta: 73,4 km2 

Befolkningstäthet: 10,8 invånare/km2 

Antal kommunanställda: 925 st

Antal bilar per 1000 invånare: 560 st

Publika laddpunkter: 1st 

Biogastankställen: 0 st 

HVO-tankställe: 1 st 

RME-tankställen: 0 st

Etanoltankställen: 3 st 
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UPPHANDLING AV FORDON
Ekonomiavdelningen har ansvar för upphandlingar och 
försäkringar av kommunens fordon. I riktlinjer för upp-
handling står att upphandlade fordon ska vara miljöbilar 
och i så stor utsträckning som möjligt även upphandla-
de transporter.

KOLLEKTIVTRAFIK
Expressbussar finns med en relativt tät turtrafik mellan 
Norrköping och Valdemarsvik. I övrigt är kollektivtrafi-
ken ganska gles.

CYKLA I TJÄNSTEN
Det finns en elcykel i kommunen som tillhör och nytt-
jas av miljö och hälsa som är samordnad med Söder-
köpings kommun.

TRANSPORTERNA I SIFFROR

INKÖPT DRIVMEDEL

Fossilt Förnybart

1%
2%

0 5 10 15 20 25 30 35 40

FORDONSFLOTTANS SAMMANSÄTTNING

3%

Elhybrid

Laddhybrid

El

Biogas

Etanol

Bensin

Diesel

TOTALA UTSLÄPP FORDON

261 756 kg CO2

ANDEL FÖRNYBART DRIVMEDEL

Personbilar Lastbilar Arbetsmaskiner Bussar

0

20

40

60

80

100

6%

94%

6%

Låginblandad diesel
Låginblandad bensin

Etanol
Biogas
El
HVO



18

YDRE

Här redovisas hur långt Ydre kommun kommit i arbetet för en effektiv och fossilfri fordonsflotta. Uppgifterna 
gäller för år 2017 och avser kommunens förvaltningar samt Ydre bostäder och räddningstjänsten.

MÅL
Ydre kommuns vision är att bidra till en hållbar miljö. 
Man avser öka andelen förnybart och minska andelen 
fossila bränslen i sin fordonsflotta.

FORDONSFLOTTAN
För kommunens verksamhet finns 15 leasade fordon. 
Teknisk förvaltning äger sina fordon (8 lätta lastbilar). 
Räddningtjänsten har 5 lastbilar. Ydre bostäder har ett 
fordon. Majoriteten av fordonen drivs med diesel och 
en mindre del med bensin.

INKÖPT DRIVMEDEL
2017 köpte kommunen och Ydrebostäder in 1 329 li-
ter bensin och 54 443 liter diesel.

FORDONSHANTERING
Kommunens leasade fordon som mestadels används av 
socialförvaltningen och finns placerade på Solgården 
sköts av vaktmästaren på Solgården. Vaktmästare 

läser av mätarställning och levererar data till ekonomi-
avdelningen som har koll på leasingtider och utbyten 
av fordon. Tekniska förvaltningen och räddningstjänsten 
sköter sina egna fordon.

KÖRDA MIL
Körda mil dokumenteras varje månad i pappersjour-
naler för de leasade bilarna. I teknisk förvaltning och 
bostadsbolaget dokumenteras körda mil till viss del.

TJÄNSTERESOR
Kommunen har 2 bokningsbara fordon som finns vid 
kommunhuset och kan nyttjas av alla tjänstemän. Under 
2017 betalades det ut reseersättning för 10 742 mil i 
egen bil. Det motsvarar 7 fordon som kör 1 500 mil/år.

Kommunfakta Ydre
Antal invånare: 3 733 personer

Geografisk yta: 65 539 km2 

Befolkningstäthet: 5,5 invånare/km2 

Antal kommunanställda: 425 st

Antal bilar per 1000 invånare: 410 st

Publika laddpunkter: 0 st 

Biogastankställen: 0 st 

HVO-tankställen: 0 st 

RME-tankställen: 0 st

Etanoltankställen: Flera 
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UPPHANDLING AV FORDON
Ekonomiavdelningen i kommunen sköter upphandling-
en av fordon och samhällsbetalda resor. Teknisk förvalt-
ning sköter upphandling av entreprenadstjänster och 
egna fordon.

KOLLEKTIVTRAFIK
Finns mellan tätorten Österbymo och Eksjö samt Tran-
ås.

CYKLA I TJÄNSTEN
Hemtjänsten har ett flertal elcyklar som används flitigt.

TRANSPORTERNA I SIFFROR
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ÖDESHÖG

Här redovisas hur långt Ödeshögs kommun kommit i arbetet för en effektiv och fossilfri fordonsflotta. Upp-
gifterna gäller för år 2017 och avser kommunens förvaltningar samt det helägda bostadsbolaget Ödeshög-
sbostäder.

MÅL
Ödeshögs kommun har visionen att ”vara en natur-
lig del i regionen, en tillväxtkommun med en hållbar 
och positiv samhällsutveckling”. Ur verksamhetsplanen 
för 2018 och flerårsplan för 2019-2020 är miljö ett 
fokusområde med tillhörande inriktningsmål, som att 
Ödeshög ska verka för en klimatsmart utveckling och 
att energianvändningen i kommunen ska minska i den 
årliga mätningen. 

FORDONSFLOTTAN
Kommunens fordonsflotta består av 15 leasade per-
sonbilar varav 12 är dieselfordon samt 2 elfordon och 
en bensinbil. 

Ödeshögsbostäder, som förutom att vara det kommu-
nala bostadsbolaget, utgör även teknisk förvaltning som 
äger 16 fordon varav en elbil och resten fossildrivna. 
Räddningstjänsten har 8 dieseldrivna fordon.

INKÖPT DRIVMEDEL
Under 2017 köpte kommunen och Ödeshögsbostäder 
64 399 liter bränsle varav bensin står för 1% och resten 
var diesel. Kommunen har en egen dieseltank som an-
vänds av Ödeshögsbostäder.

FORDONSHANTERING
Kommunen har sedan halvåret 2016 köpt fordons-
skötsel såsom tvätt och enklare service av Ödeshög-
skooperativet ekonomisk förening för sina 16 leasade 
fordon. På Ödeshögsbostäder sköter personalen själva 
en stor del av fordons- och redskapsskötseln men an-
vänder även upphandlade verkstäder.

KÖRDA MIL
Ödeshögskooperativet registrerar körda mil var tred-
je vecka. Tekniska förvaltningen och Ödeshögbostäder 
sköter sina bilar själva och saknar körjournaler.

Kommunfakta Ödeshög
Antal invånare: 5 343 personer

Geografisk yta: 431 km2 

Befolkningstäthet: 12,3 invånare/km2 

Antal kommunanställda: 625 st

Antal bilar per 1000 invånare: 587 st

Publika laddpunkter: 3 st 

Biogastankställen: 0 st 

HVO-tankställen: 0 st 

RME-tankställen: 0 st

Etanoltankställe: 1 st 
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TJÄNSTERESOR
Inom kommunen kördes 11 800 mil i egen bil i tjänsten 
vilket motsvarar 8 bilar som körs 1 500 mil om året. I 
kommunen finns 2 bokningsbara fordon placerade vid 
kommunhuset.

KOLLEKTIVTRAFIK
Kollektivtrafiken består främst av en busslinje till och 
från Mjölby resecentrum. Det finns en Expressbuss 
mellan Ödeshög och Linköping en gång om dagen på 
vardagar.

CYKLA I TJÄNSTEN
Ett flertal elcyklar nyttjas i kommunens verksamheter. 
Det finns ingen statistik över hur många det är totalt.

TRANSPORTERNA I SIFFROR
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LINKÖPING
Här redovisas hur långt Linköpings kommun kommit i arbetet för en effektiv och fossilfri fordonsflotta. Upp-
gifterna gäller för år 2017 och avser kommunens förvaltningar.

MÅL
Linköpings kommun arbetar utifrån målet om att bli 
koldioxidneutral till 2025. Målet gäller för hela den 
geografiska ytan. Med målet som grund har en grön 
resplan tagits fram för arbetspendling och tjänsteresor 
för kommunens förvaltningar. Dessutom har rese- och 
fordonspolicyn uppdaterats och tillämpningsanvisningar 
har tagits fram. Dessa dokument gäller också för kom-
munens förvaltningar.

FORDONSFLOTTAN
Linköpings kommuns fordonsflotta omfattar 314 for-
don med alla drivmedel representerade. En stor andel 
av personbilarna (53 % drivs) på biogas. Rena elbilar, 
laddhybrider respektive elhybrider står för 11 % av 
personbilsflottan. En mycket liten del av bilarna (1 %) 
drivs på etanol. 

INKÖPT DRIVMEDEL
Drivmedelsanvändningen för kommunens fordon år 
2017 uppgick till 198 708 liter flytande drivmedel och 
43 452 kg gas. Procentuell fördelning mellan bränslena 
är 52 % diesel, 29 % bensin och 18 % biogas, samt 
försumbara andelar etanol (0,01 %) respektive HVO 
(0,1 %). 

FORDONSHANTERING
Respektive förvaltning/bolag ansvarar för sina egna for-
don.

KÖRDA MIL
Körsträckor beräknas utifrån köpt drivmedel. Då be-
räknas den genomsnittliga förbrukningen för fordons-
flottan som förvaltningarna har och utifrån det beräk-
nas sedan körsträckorna. 2017 kördes det 87,8 mil per 
anställd, vilket är en minskning med 31 procent sedan 
2010 då det var 127,6 mil/anställd. Av det utgör 9,0 
mil/anställd resande med privat bil, verksamhetsbil 75,2 
mil/anställd och poolbil 3,7 mil/anställd.

TJÄNSTERESOR
För kommunens förvaltningar finns ovan nämnda rese- 
och fordonspolicy där det finns angivet att resan ska 
ske miljöanpassat och resurseffektivt. I första hand ska 
gång, cykel eller kollektivtrafik väljas och i andra hand 
verksamhets- eller bilpoolsbil. I samband med grön res-
plan har kommunen samarbete med Östgötatrafiken 
där en metod testas för att på ett enklare sätt åka kol-
lektivt i tjänst.

Kommunfakta Linköping
Antal invånare: 158 841 personer

Geografisk yta: 1 568 km2 

Befolkningstäthet: 111 invånare/km2 

Antal kommunanställda: 8 225 st

Antal bilar per 1000 invånare: 358 st

Publika laddpunkter: 54 st 

Biogastankställen: 5 st 

HVO-tankställen: 6 st 

RME-tankställe: 1 st

Etanoltankställen: Flera 
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UPPHANDLING AV FORDON
Upphandling av fordon för kommunens förvaltningar 
ska ske utifrån den beslutade rese- och fordonspoli-
cyn och dess tillämpningsanvisningar. Där framgår att 
fordon som köps in ska drivas av biogas, el eller vara 
laddhybridfordon.

KOLLEKTIVTRAFIK
Kollektivtrafiken består främst av en busslinje till och 
från Mjölby resecentrum. Det finns en Expressbuss 

mellan Ödeshög och Linköping en gång om dagen på 
vardagar.

CYKLA I TJÄNSTEN
Flera förvaltningar har vanliga cyklar eller elcyklar för att 
främja cykling i tjänst vid kortare resor. Enligt rese- och 
fordonspolicyns tillämpningsanvisningar ska gång, cykel, 
elcykel eller kollektivtrafik väljas i första hand om resan 
är kortare än 2 km.

TRANSPORTERNA I SIFFROR
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SÖDERKÖPING

Kommunfakta Söderköping
Antal invånare: 14 521 personer

Geografisk yta: 1 325 km2 

Befolkningstäthet: 21,5 invånare/km2 

Antal kommunanställda: 1 325 st

Antal bilar per 1000 invånare: 476 st

Publika laddpunkter: 7 st 

Biogastankställen: 0 st 

HVO-tankställen: 0 st 

RME-tankställen: 0 st

Etanoltankställen: Flera 
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FINSPÅNG

Kommunfakta Finspång
Antal invånare: 21 577 personer

Geografisk yta: 1 215 km2 

Befolkningstäthet: 20,4 invånare/km2 

Antal kommunanställda: 2 475 st

Antal bilar per 1000 invånare: 474 st

Publika laddpunkter: 5 st 

Biogastankställen: 0 st 

HVO-tankställen: 0 st 

RME-tankställen: 0 st

Etanoltankställen: Flera 
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KINDA

Kommunfakta Kinda
Antal invånare: 9 882 personer

Geografisk yta: 1 302 km2 

Befolkningstäthet: 8,7 invånare/km2 

Antal kommunanställda: 925 st

Antal bilar per 1000 invånare: 441 st

Publika laddpunkter: 2 st 

Biogastankställen: 0 st 

HVO-tankställen: 0 st 

RME-tankställen: 0 st

Etanoltankställen: Flera 
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ÅTVIDABERG

Kommunfakta Åtvidaberg
Antal invånare: 11 631 personer

Geografisk yta: 780 km2 

Befolkningstäthet: 16,9 invånare/km2 

Antal kommunanställda: 1 125 st

Antal bilar per 1000 invånare: 473 st

Publika laddpunkter: 1 st 

Biogastankställen: 0 st 

HVO-tankställe: 1 st 

RME-tankställen: 0 st

Etanoltankställen: Flera 
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