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Kommuner och landsting allt bättre på miljöbilar
Helsingborg är Sveriges bästa kommun på miljöfordon och Östergötland är bästa landsting, visar 2011 års
Miljöfordonsdiagnos. Totalt sett ökade kommunerna antalet miljöfordon med 10 procentenheter förra året,
vilket innebär minskade koldioxidutsläpp med 2200 ton och sparade kostnader på 16 miljoner kronor.
Miljöfordonsdiagnos 2011 genomförs av Miljöfordon Syd i samarbete med InfoTorg.
- Det är uppenbart att kommuner och landsting jobbar hårt för att minska sin miljöpåverkan. Vi märker definitivt ett
ökat intresse för våra verktyg, som stöttar verksamheters miljöarbete, och är glada att vara en central partner i det
arbetet, säger Magnus Bertö, Produktansvarig för fordonsinformation InfoTorg.
- Vi har fått mycket bra feedback från våra användare och känner definitivt att vi är på rätt väg med
miljöfordonsdiagnosen. Våra användare har förstått poängen med att samla fordonsuppgifter på ett ställe, säger
Pernilla Hansson, projektledare Miljöfordon Syd.
Helsingborg - 1:a pris Miljöfordonsdiagnos kommun 2011
Motivering: Helsingborg har en av de större fordonsparkerna totalt bland kommunerna. De toppar listan, eftersom de
har en hög andel miljöbilar, låg klimatpåverkan och en stor andel bilar som drivs med förnybara drivmedel.
Helsingborg visar god klimatstyrning när de ständigt förnyar och förbättrar organisationens fordonspark.
Östergötland - 1:a pris Miljöfordonsdiagnos landsting 2011
Motivering: Landstinget i Östergötlands ligger i topp gällande energieffektiviteten, stor andel bilar med högsta
krocksäkerhet, låg klimatpåverkan och den högsta andelen fordon som drivs med förnybara drivmedel. Östergötlands
läns landsting hanterar sin fordonspark på ett utmärkt sätt genom att se över och förnya, för att behålla sin höga
miljöprofil.
Se hela listan och hur din kommun eller ditt landsting ligger till »
http://www.miljofordonsdiagnos.se/HTML/start.aspx

Fakta 2011 och jämförelse med 2010
Andel miljöfordon i kommunerna är 62 procent, en ökning med nästan 10 procentenheter.
CO2 utsläppen minskade från 166,5 till 158,2 g/km i genomsnitt per fordon.
Energiförbrukningen i kommunernas fordonsparker har under året minskat med 5 procent = ca 1 miljon liter bränsle
= en besparing på ca 16 miljoner kr för kommunerna = en minskning av koldioxidutsläppen med 2 200 ton.

Om Miljöfordonsdiagnosen
Miljöfordonsdiagnos är ett pris som granskar och bedömer kommuners och landstings hela fordonsparker. Priset
delas ut av Miljöfordon Syd i samverkan med InfoTorg. Miljöfordonsdiagnos bedöms utifrån andel miljöbilar,
energieffektivitet, klimatpåverkan, krocksäkerhet och andel fordon med förnybart drivmedel.
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Om Miljöfordon Syd
Miljöfordon Syd startades 2002 och är en förening för diskussion kring bilar och en bättre miljö. Finansiering av verksamheten sker genom
projektbidrag från staten (bl.a. KLIMP), Trafikverket, medlemmar, kommuner m fl. Medlemmar är engagerade företag såsom bilåterförsäljare,
biluthyrare, däckföretag, bränslebolag, rallyförare, transportföretag, kommuner, landsting, LRF, Energikontor Sydost, och sist men inte minst
privatpersoner med stort miljö- och bilintresse. Läs mer på www.miljofordonsyd.se
Om InfoTorg
InfoTorg är idag Sveriges ledande leverantör av affärs- och beslutskritiska upplysningar. Företaget tillhandahåller ett omfattande utbud av
information från officiella källor om företag, personer, fastigheter, fordon och juridik. InfoTorg har sitt huvudkontor i Stockholm och ingår i
Bisnodekoncernen, ägt sedan 2005 till 70 % av Ratos och till 30 % av Bonnier. Läs mer på www.infotorg.se

