Växjö 2020-10-21

Miljöfordonsdiagnos 2021
Miljöfordonsdiagnos - Bas levererar fortsatt tillförlitlig fordonsstatistik genom vårt
webbverktyg. Vi har under åren skapat en plattform med fordonsstatistik för
kommuners och landstings egna fordonsflottor. Verktyget gör det möjligt att
•
•
•

mäta förändring över tid
följa upp mål i den egna verksamheten
tillförlitliga jämförelser med andra kommuners- och landstings fordonsflottor

Miljöfordonsdiagnos – bas
I vårt webbverktyg hittar du funktioner som gör det möjligt att mäta och följa upp olika
energi- och klimatindikatorer hos kommuners och landstings fordonsflottor. I
webbverktyget uppdateras fordonsinnehavet en gång om året, vid varje årsskifte. Nästa
uppdatering sker den 31 december 2020 med möjlighet att logga in och stämma av
fordonslista under januari till och med mars 2021.
I webbverktyget hittar du funktioner för och information om:
•
•
•
•
•
•
•

Resultat från 2009 och framåt
Jämförelser med andra medverkande kommuner eller landsting
Resultat per organisationsnummer/filialnummer
Teknisk information som bränsle och märkning av klimatbonusbil/miljöbil
Tillgång till körsträckor med möjlighet att fylla i mätarställning där sådan saknas
Se din andel förnybart bränsle via totala drivmedelsmängder som du fyller i
Du deltar i Miljöfordonsdiagnos, tävlingen, där vi utser vinnare i kategorierna
”Bästa resultat” och ”Störst förbättring” för både kommuner och landsting!

I Miljöfordonsdiagnos - bas lägger vi stor vikt vid att få fram de korrekta fordonen som
används i organisationen. Fordon som ägs eller leasas på vanligt sätt (finansiell leasing)
hämtas automatiskt från Transportstyrelsens register men det finns dessutom möjlighet
att lägga till/ta bort hyrda (operationellt leasade) fordon. Dessutom gör vi en gemensam
ansträngning att ta bort specialfordon som mekarbilar, museifordon, ambulanser och
annat som inte kan anses vara av intresse i statistiken.
Vi levererar årligen statistik till RKAs databas Kolada och kkik-måttet miljöbil. Om ni
är en kommun med fordon som leasas operationellt så är vi tacksamma för att få
information om aktuellt fordonsinnehav (avseende registreringsnummer). Vi tar gärna
emot excelfil med sådan information helt utan krav på att delta i vårt webbverktyg. Ju
mer säkerställd statistik desto bättre
Titta gärna in på www.miljofordonsdiagnos.se för mer information!
Du får även ett intressemedlemskap i Miljöfordon Sverige på köpet.
Pris: 2100 kr + moms/år
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