Växjö 2017-09-20

Miljöfordonsdiagnos - Geo
Miljöfordonsdiagnos – Geo levererar månadsvisa, eller enstaka, Excelrapporter. Här ges
en heltäckande bild av fordonsflottans beskaffenhet i egna kommunen som geografiskt
område.
Geografirapporten ger dig ett underlag för att kunna göra kommuninvånare och företag
delaktiga i arbetet för att nå uppsatta mål om fossiloberoende, lokalt, regionalt och
nationellt.

Miljöfordonsdiagnos – Geo
Rapporten Miljöfordonsdiagnos – Geo är en månadsvis Excelrapport med samma
bekanta nyckeltal som i ”Miljöfordonsdiagnos – bas”. Resultaten är från den siste i
varje månad. Du kan alltså få statistik över utvecklingen per mån/kvartal/halvår/år som
det passar dig.
Geografirapporten redovisar samtliga fordon (personbilar och lätta lastbilar) i
kommunen, som geografiskt område, uppdelade i tre användargrupper:
• Fordon som ägs/leasas av kommunen som organisation
• Fordon som ägs/leasas av företag med säte i kommunen
• Fordon som ägs/leasas av privatpersoner bosatta i kommunen
Geografirapporten kan svara på många intressanta frågor som:
• Vilken ägarkategori har högst andel fossiloberoende fordon?
• Hur många elbilar finns i kommunen?
• Hur långt har företagen i kommunen kvar för att nå målet om fossiloberoende?
Exempel på information som kan hämtas från tabellerna i rapporten

Fossiloberoende, fördelning PB (%)
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
Etanol Andel
(%)

Gas Andel (%)

Privat PB

Företag PB

El Andel (%)

Laddhybrid
Andel (%)

Kommun PB

Gå gärna in på http://miljofordonsverige.se/projekt/mfd-geo/ för mer information
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Geografirapporten har fokus på jämförelse och förändring. Den hjälper oss att få en
tydlig bild av hur fordonsflottan ser ut även för privatpersoner och företag och gör en
jämförelse med kommunorganisationen enkel. Rapportens styrka är alltså att ni får en
heltäckande bild av det totala antalet fordon i er kommun för att få en korrekt
uppfattning om hur ni ligger till i förhållande till era målsättningar.
Pris:

Miljöfordonsdiagnos – Geografirapport debiteras per personbil i rapporten
Tabellen ger en fingervisning om vilken prisnivå som gäller för just din kommun
Miljöfordonsdiagnos - Geo antal personbilar kr/PB
pris per rapport
"Småstad"
3000
0,25
750
"Mellanstad"
20000
0,25
5000
"Storstad"
50000
0,25
12500

OBS! Om du inte deltar i Miljöfordonsdiagnos bas tillkommer en startavgift på 3000 kr.
Vi har även satt ett övre pristak på 20 000 kr per rapport. Moms tillkommer på samtliga
priser.

Miljöfordonsdiagnos – Specialrapporter
Vi kan anpassa vår information efter många olika ändamål och leverera dem som
Excelfil. Vi kan göra sammanställningar där du väljer både den geografiska
avgränsningen och faktainnehållet, exempelvis:
A. Månadsuppdatering Kommun, månadsvis uppdatering avseende
kommunorganisationens fordonsflotta (den här filen har vi redan sålt till flera
kommuner, 1500 kr + moms per fil)
B. Geografiskt område, jämförelser avseende fordonsflottan i ett län eller annan
traditionell uppdelning exempelvis Sydostregionen, Sjuhärad eller kanske
Södertörn
C. Organisationer/nätverk, Klimatkommunerna, Ekokommuner eller kommuner
med Borgmästaravtal
D. Adresslista, vi kan göra urval på t.ex. bränsletyp för köp av fordonsägarnas
adress och/eller telefonnummer
Alla priser avseende specialrapporter B-D offereras på begäran.
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