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Sammanfattning

IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Miljöförvaltningen i Stockholm stad 
sammanställt information om försäljningen av miljöfordon och fordon i trafik för; 
Stockholms stad, Stockholms län och Sverige för 2015. Nedan sammanfattas några 
intressanta resultat från rapporten. 

Nyregisteringen av eldrivna bilar ökar. Ökningen av nyregistrerade laddningsbara bilar 
var hög under 2015 där miljöbilskategorin el (i denna rapport laddhybrid och elbil), ökat 
mest och har därmed gått om elhybrider och fordonsgasbilar i Sverige och är nu den näst 
vanligast nyregistrerade miljöbilen i landet, såväl som i Stockholm. 

Kraftig ökning av eldrivna personbilar i trafik. Antalet miljöbilar drivna på el, 
laddhybrider och elbilar, i trafik mer än fördubblades från föregående år, från 6 772 bilar 
2014 till 14 243 bilar 20151. Dock är dieselbilen fortfarande den i särklass vanligaste 
miljöbilen då mellan 42-48 % av alla personbilar i trafik klassificerade som miljöfordon i 
Sverige, Stockholms län och stad är dieselbilar. Den relativa ökningen av miljöbilar i 
förhållande till alla personbilar i trafik har dock varit mycket liten mellan 2014 och 2015.

Fortsatt få lätta miljölastbilar i trafik. Även för lätta lastbilar så ökar andel elfordon om 
än inte lika mycket som för personbilar. Fordonsgas är dock fortsatt det vanlig bvaste 
drivmedelet för nyregistrerade miljöklassade lätta lastbilar. Den totala andelen miljöfordon 
av lätta lastbilar i trafik är fortsatt mycket låg och utgör endast 1,6 % av den totala flottan 
för lätta lastbilar i Sverige. Andelen i Stockholms län och stad vid årsskiftet 2015/2016 var 
dock högre, 2,3 % och 3,1 %. Andelen nyregistrerade lätta lastbilar som klassificeras som 
miljöfordon var ungefär samma som andelen i trafik i Sverige, Stockholms län och 
Stockholms stad.

Biodiesel ökar bland miljöklassificerade tunga fordon i trafik i Sverige. Biodiesel var 
det drivmedel för tunga fordon som ökade sina andelar mest under 2015, både för bussar 
och för lastbilar. Dock är fordonsgas fortsatt det vanligaste drivmedelet för miljöklassade 
tunga lastbilar och bussar.

Fler nyregistrerade bussar drivna på el. Nyregistrerade bussar som drivs helt eller delvis 
av el verkar försätta öka i Sverige, om än från låga nivåer, (8 bussar 2013, 22 bussar 2014 
och 31 bussar 2015). Nytt för 2015 är att det finns nyregistrerade elhybridbussar även i 
Stockholms län och stad. För nyregistrerade miljöbussar har det under de senaste 2 åren
också skett ett skifte från gasbussar till bussar som drivs på biodiesel.

Få nyregistrerade tunga miljölastbilar. För tunga lastbilar har biodiesel tillkommit sedan
2014, dock är det fortsatt få nyregistrerade tunga lastbilar som använder alternativa 
bränslen, bara drygt 3 % i Stockholms län och ca 6 % i Stockholms stad. Biodiesel var 
2015 den vanligaste typen av drivmedel för nyregistrerade miljöklassade tunga lastbilar i 
Sverige. I Stockholms län och stad är gas fortfarande vanligast.

1 Varav 4 647 (1/3) var elbilar 2015 och 2 001 (knappt 1/3) var elbilar 2014.
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1 Inledning

Stockholms stad har sedan 2006 publicerat en årsrapport som presenterar det gångna 
årets nybilsförsäljning samt siffror på fordonsbeståndet vid årsskiftet. Syftet med dessa 
rapporter är att redovisa utvecklingen över tid när det gäller försäljning och användning av 
miljöfordon i stockholmsregionen. Siffrorna som presenteras i rapporten jämförs med 
motsvarande siffror för Sverige i sin helhet samt föregående års siffror.

Rapporten är uppdelad så att den var för sig presenterar statistik för nyregistrerade fordon 
under 2015 och fordon i trafik i kapitel 2 respektive 3. Den metod som använts för att 
sammanställa data till rapporten beskrivs i kapitel 5. 



10 (66)

2 Nyregistrerade miljöfordon

I detta kapitel redovisas statistik över nyregistreringar av personbilar (inklusive taxi), lätta 
och tunga lastbilar, taxibilar och bussar för 2015. För samtliga tabeller och diagram i detta 
kapitel har miljöfordon räknats enligt den miljöbilsdefinition som trädde i kraft 1 januari 
2013, förutom för bussar och tunga lastbilar som inte omfattas av miljöbilsdefinitionen. För 
dessa fordon används istället Stockholms stads egen definition för tunga fordon över 3,5 
ton, se kapitel 5 för mer info om de olika miljöbilsdefinitionerna.

2.1 Personbilar

2.1.1 Nyregistrerade personbilar

Figur 1; Nyregistrerade personbilar år 2015 uppdelat på miljöfordon och icke miljöfordon
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Det är värt att notera att nyregistrering inte exakt motsvarar nybilsförsäljning, 
då ett fordon kan köpas i ett annat län eller en annan stad än där ägaren 
sedan registrerar fordonet. Det är inte heller säkert att fordonet mestadels 
används i Stockholmsregionen för att det är registrerat där. Speciellt 
företagsbilar tenderar att ofta registreras på en adress (leasingfirmans eller 
företagets huvudkontor) i Stockholmsregionen men i huvudsak användas på 
annan ort.
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Figur 2; Nyregistrerade miljöbilar år 2015 per drivmedel

62,9 %

0,03%

2,1 %

8,5 %

12,4 %

14,0 %

Sverige
totalt 60 721 miljöfordon

Snål diesel Snål bensin Etanol Fordonsgas Elhybrid El

63,9 %

0,02 %

1,2 %

9,4 %

10,8 %

14,7 %

Stockholms län
totalt 25 893 miljöfordon

Snål diesel Snål bensin Etanol Fordonsgas Elhybrid El

71,9 %

0,02 %
0,8 %
6,1 %

8,3 %

12,9 %

Stockholms stad
totalt 16 005 miljöfordon

Snål diesel Snål bensin Etanol Fordonsgas Elhybrid El



12 (66)

Det har skett en ökning av det absoluta antalet nyregistrerade miljöbilar mellan 2014 och 
2015 i kommun, landsting och riket, men denna ökning har inte alls varit lika stor som den
mellan 2013 och 2014. Den relativa ökningen av nyregistrerade miljöbilar i förhållande till 
alla personbilar har varit mycket liten mellan 2014 och 2015. 

Miljöbilskategorin el, här bestående av laddhybrider och elbilar, är den kategori av 
nyregistrerade miljöbilar som haft den största relativa ökningen under året och har nu gått 
om elhybrider och fordonsgasbilar i Sverige. Elbilar blir därmed den näst mest sålda 
miljöbilskategorin i landet. Som man kan utläsa av Tabell 1 så var snål diesel den i 
särklass mest sålda miljöbilskategorin under 2015.

Tabell 1; Nyregistrerade personbilar år 2015 per drivmedel

Drivmedel
Antal 
Sverige

Antal 
Stockholms 
län

Antal 
Stockholms stad

Andel 
Sverige

Andel 
Stockholms 
län

Andel 
Stockholms stad

Miljöfordon

Fordonsgas 5 182 2 431 983 1,4 % 2,1 % 1,6 %

Etanol 1 257 323 124 0,3 % 0,3 % 0,2 %

El* 8 522 3 797 2 059 2,4 % 3,3 % 3,3 %

Elhybrid 7 523 2 803 1 328 2,1 % 2,4 % 2,1 %

Snål bensin 20 5 3 0,006 % 0,004 % 0,005 %

Snål diesel 38 217 16 534 11 508 10,6 % 14,3 % 18,5 %

Miljöfordon totalt 60 721 25 893 16 005 16,9 % 22,3 % 25,7 %

Icke miljöfordon

Fordonsgas 38 2 2 0,01 % 0,00 % 0,01 %

Etanol 115 26 9 0,03 % 0,02 % 0,01 %

El 135 2 1 0,003 % 0,002 % 0,002 %

Elhybrid 1 097 461 251 0,3 % 0,4 % 0,4 %

Bensin 131 072 33 405 14 701 36,4 % 28,8 % 23,6 %

Diesel 167 070 56 119 31 329 46,4 % 48,4 % 50,3 %

Övriga drivmedel 1 0 0 0,001 % 0,001 % 0,002 %

Icke miljöfordon totalt 299 528 90 015 46 296 83,1 % 77,7 % 74,3 %

Personbilar totalt 360 239 115 908 62 301 100 % 100 % 100 %

* I statistiken för elbilar ingår också en bränslecellsbil (vätgasbil). Den har i denna rapport 
valt att räknas som miljöbil även om den inte är det enligt definitionen som började gälla 
2013.

Värt att notera är att en stor andel av antalet elbilar är laddhybrider och en mindre del utgör 
elbilar (bilar enbart drivna med el). Enligt underlaget från SCB så var andelen elbilar av 
miljöbilskategorin el endast 34 %, 36 %, och 25 % för Sverige, Stockholms län och 
Stockholms stad respektive.

2.1.2 Ägarförhållanden för nyregistrerade miljöbilar
I Figur 3 och 4 samt Tabell 2, 3 och 4 nedan presenteras hur ägarförhållandena fördelade 
sig 2015 för nyregistrerade miljöklassade personbilar i Sverige, Stockholms län och 
Stockholms stad.

I Figur 3 kan man se att ägarförhållandena skiljer sig en del mellan de olika drivmedelen, 
särskilt statistiken för elhybridbilar sticker ut där det vanligaste ägarförhållandet för 
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nyregistrerade miljöbilar är leasing av fysisk person. Annars är den vanligaste 
ägandeformen leasing av juridisk person.

Figur 3; Nyregistrerade miljöbilar 2015 i Sverige, Stockholms län och Stockholms stad, 
uppdelat på ägandeform – antal
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Figur 4; Nyregistrerade miljöbilar i Sverige, Stockholms län och Stockholms stad, uppdelat 
på ägandeform

Figur 4 visar fördelningen av drivmedel för respektive ägandeform. Det kan ses att diesel 
är det vanligaste drivmedelet för alla ägandeformer av nyregisterade miljöbilar.

I Tabell 2, 3 och 4 kan utläsas att nyregistrerade miljöbilar oftast är leasingbilar. I
Stockholms stad är till exempel 80 % av alla nyregistrerade miljöbilar leasingbilar. I 
särklass flest av de nyregistrerade miljöbilarna ägs dessutom av en juridisk person. Även i 
det avseendeet sticker Stockholm stad ut där 94 % av alla nyregistrerade miljöbilar ägs av 
en juridisk person, att jämföra med 74 % för hela Sverige.

Tabell 2; Nyregistrerade miljöbilar efter ägare i Stockholms stad år 2015
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Snål bensin 3 0,0 % 33 % 0,0 % 66,7 %
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Tabell 3; Nyregistrerade miljöbilar efter ägare i Stockholms län år 2015

Drivmedel
Stockholms 

län

Leasing Varav ej leasing

ägd av 
privatperson

ägd av juridisk 
person

ägd av 
privatperson

ägd av juridisk 
person

Fordonsgas 2 431 0,5 % 66,3 % 0,4 % 32,7 %

Etanol 323 0,9 % 91,3 % 4,0 % 3,7 %

El 3 797 4,4 % 68,7 % 6,3 % 20,7 %

Elhybrid 2 803 4,1 % 40,4 % 32,6 % 22,9 %

Snål bensin 5 0,0 % 20,0 % 40,0 % 40,0 %

Snål diesel 16 534 2,4 % 77,0 % 7,8 % 12,8 %

Miljöfordon totalt 25 893 2,7 % 71,0 % 9,5 % 16,8 %

Tabell 4; Nyregistrerade miljöbilar efter ägare i Sverige år 2015

Drivmedel Sverige

Leasing Varav ej leasing

ägd av 
privatperson

ägd av juridisk 
person

ägd av 
privatperson

ägd av juridisk 
person

Fordonsgas 5 182 0,4 % 69,3 % 1,3 % 29,0 %

Etanol 1 257 0,4 % 86,2 % 3,4 % 9,9 %

El 8 522 7,9 % 56,7 % 7,4 % 28,0 %

Elhybrid 7 523 4,7 % 29,5 % 43,3 % 22,4 %

Snål bensin 20 15,0 % 5,0 % 65,0 % 15,0 %

Snål diesel 38 217 4,7 % 52,4 % 21,8 % 21,1 %

60 721 3,6 % 51,4 % 19,9 % 22,2 %

2.1.3 Historisk utveckling av andelen nyregistrerade miljöbilar i Stockholms 

län
I den historiska utvecklingen av andelen nyregistrerade miljöbilar i Stockholms län märks 
att den nya miljöbilsdefinitionen som infördes 2013 satt tydliga spår, se Figur 5. Från att 
andelen stadigt har ökat från någon enstaka procent 2001 till nästan 44 % 2012, sjönk den 
till 12,8 % 2013. Antalet nyregistrerade miljöbilar är ca 4000 fler 2015 jämfört med 2014. 
Andelen miljöbilar är 22,3 % relativt det totala antalet nyregistrerade personbilar.
Stockholms stads mål för 2015 var att 20 % av alla sålda personbilar i Stockholms län 
skulle vara miljöbilar2. 

Andelen nyregistrerade etanolbilar sjunker stadigt och i dagsläget finns bara 3 st
etanolbilsmodeller att köpa.

2 Stockholms stads miljöprogram 2011-2015



16 (66)

Figur 5; Historisk utveckling: Andel miljöfordon av nyregistrerade personbilar i Stockholms 
län 2001-2015

2.1.4 Antal miljöbilsmodeller

Figur 6; Antal miljöbilsmodeller (personbilar) för nyförsäljning på den svenska marknaden 
2007-2015

* avläst mars 2012

** Uppgifter för Elbilar och laddhybrider började sammanställas först 2013 års rapport.

*** Bränslecellsbilar (vätgas) började följas upp 2015.
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Figur 6 visar hur antalet miljöbilsmodeller för försäljning på den svenska marknaden har 
utvecklats från 2007 till 2015. Utbudet av bilmodeller som uppfyllde rådande 
miljöbilsdefinition har ökat från 124st 20133 till 203st 2015, se Tabell 5. Det finns inte 
någon bensinbil som uppfyller den gällande miljöbilsdefinitionen (de enstaka 
nyregistrerade bensinbilar som uppfyller miljöbilskriterierna kan vara en modell som inte 
säljs i Sverige). 

Tabell 5; Antal miljöbilsmodeller för nyförsäljning på den svenska marknaden 2007-2015

Fordonstyp Drivmedel 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013 2014 2015

Personbilar

Fordonsgas 8 5 10 11 11 18 33 34 34

Etanol 21 46 61 76 58 81 15 11 3

El** 6 11 11

Laddhybrid 5 8 24

Elhybrid 2 2 4 5 4 4 13 16 17

Bränslecell**** 1

Snål bensin 10 17 30 39 53 58 0 0 0

Snål diesel 16 36 48 116 161 205 52 69 113

Miljöbilsmodeller totalt 57 106 153 247 287 366 124 149 203

Lätta lastbilar***

Fordonsgas 8 8 8

El 3 7 5

Miljöbilsmodeller totalt 0 0 0 0 0 0 11 15 13

* avläst mars 2012

** Uppgifter för Elfordon (batterielbilar och laddhybrider) började sammanställas först i år 2013 års rapport.

*** antalet miljöfordon inom gruppen lätta lastbilar började sammanställas först i Årsrapport 2014.

**** Bränslecellsbilar (vätgas) började följas upp från 2015, i denna rapport.

2.2 Bussar
Följande avsnitt beskriver statistiken för tunga bussar, dvs. bussar som väger mer än 3,5 
ton. Det registrerades inga lätta bussar under 2015 enligt statistiken från SCB. Stockholms 
stads egen definition för miljöfordon används för tunga bussar, den finns beskriven i kapitel 
5. 

I jämförelse med nyregisteringar från 2014 har andelen miljöfordon stigit med 24 % i riket, 
stigit kraftigt i länet och sjunkit i Stockholms stad. Dock så minskade antalet nyregistrerade 
bussar totalt i Stockholms stad från 225 till 100 varav endast 25 bussar är klassificerade 
som miljöfordon.

En tydlig trend för nyregistrerade miljöfordon de senaste 2 åren är att det ser ut att ha skett 
ett skifte från gasbussar till bussar som drivs på biodiesel, i riket, Stockholms län och stad. 
I Sverige 2013 var inga nyregistrerade bussar biodieselbussar medan hela 453 bussar 
drevs av fordonsgas. 2015 var istället endast 70 nyregistrerade bussar fordonsgasbussar 
medan 454 nyregistrerade bussar var biodieselbussar. 

3 I 2013 års Årsrapport redovisades dock siffran 73 modeller. Då användes underlag från 
Konsumentverket, som sammanställdes enligt metodik som noga beskrivs i Årsrapport 2013. 
Källbyte till Bil Swedens miljöbilslista sker för statistik från år2013, samma år som 
miljöbilsdefinitionen skärptes.
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Bussar som helt eller delvis drivs av el fortsätter att öka i Sverige, om än från låga nivåer, 
(8 bussar 2013, 22 bussar 2014 och 31 bussar 2015). Nytt för 2015 är att de finns 
nyregistrerade elhybridbussar även i Stockholms län och Stockholms stad.

Figur 7; Nyregistrerade tunga bussar år 2015 uppdelat på miljöfordon och icke miljöfordon
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Figur 8; Nyregistrerade miljöklassade bussar år 2015 per drivmedel

1,8 %3,8 %

12,6 %

81,8 %

Sverige
totalt 555 miljöfordon

El Elhybrid diesel Fordonsgas Biodiesel

4,5 %
1,9 %

93,6 %

Stockholms län
totalt 157 miljöfordon

Elhybrid diesel Fordonsgas Biodiesel

24,0 %

8,0 %

68,0 %

Stockholms stad
totalt 25 miljöfordon

Elhybrid diesel Fordonsgas Biodiesel



20 (66)

Tabell 6; Nyregistrerade tunga bussar år 2015 per drivmedel

Drivmedel
Antal 
Sverige

Antal Stockholms 
län

Antal Stockholms 
stad

Andel 
Sverige

Andel 
Stockholms 
län

Andel 
Stockholms 
stad

Miljöfordon

Biodiesel 454 147 17 31,9 % 54,2 % 17,0 %

Fordonsgas 70 3 2 4,9 % 1,1 % 2,0 %

Etanol 0 0 0 0,0 % 0,0 % 0,0 %

El 10 0 0 0,7 % 0,0 % 0,0 %

Elhybrid diesel 21 7 6 1,5 % 2,6 % 6,0 %

Elhybrid fordonsgas 0 0 0 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Miljöfordon totalt 555 157 25 39,0 % 57,9 % 25,0 %

Icke miljöfordon

Bensin 0 0 0 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Diesel 867 114 75 61,0 % 42,1 % 75,0 %

Icke miljöfordon 
totalt

867 114 75 61,0 % 42,1 % 75,0 %

Bussar totalt 1 422 271 100 100 % 100 % 100 %

Tabell 6 sammanställer statistiken för nyregistrerade tunga bussar, den visar att biodiesel 
dominerar av drivmedelen för miljöfordon medan diesel är störst totalt, i Sverige och 
Stockholms stad. I Stockholms län var däremot biodiesel det vanligaste drivmedlet för 
nyregistrerade bussar 2015. 

2.3 Lastbilar
Följande kapitel sammanställer statistiken först för lätta lastbilar, dvs. lastbilar som väger 
mindre än 3,5 ton. Det andra delkapitelet sammanställer statistiken för tunga lastbilar, dvs. 
lastbilar som väger mer än 3,5 ton.

2.3.1 Nyregistrerade lätta lastbilar
Som framgår av Figur 9 så är de flesta nyregistrerade lätta lastbilar inte registrerade som 
miljöfordon. Av lätta lastbilar som är miljöfordon är eldrift och fordonsgas vanligast, se 
Figur 10. Statistiken för 2015 visar att det inte skett mycket förändring från 2014.
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Figur 9; Nyregistrerade lätta lastbilar (≤ 3,5 ton) år 2015 uppdelat på miljöfordon och icke 
miljöfordon
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Figur 10; Nyregistrerade miljöklassade lätta lastbilar (≤ 3,5 ton) år 2015 per drivmedel
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Tabell 7; Nyregistrerade lätta lastbilar (≤ 3,5 ton) år 2015 per drivmedel

Drivmedel
Antal 
Sverige

Antal 
Stockholms län

Antal 
Stockholms stad

Andel 
Sverige

Andel 
Stockholms län

Andel 
Stockholms stad

Miljöfordon

Fordonsgas 566 176 128 1,2 % 1,3 % 1,9 %

Etanol 0 0 0 0,0 % 0,0 % 0,0 %

El 402 126 77 0,9 % 0,9 % 1,1 %

Elhybrid 7 7 7 0,02 % 0,1 % 0,1 %

Snål bensin 0 0 0 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Snål diesel 14 12 5 0,03 % 0,1 % 0,1 %

Miljöfordon totalt 989 321 217 2,2 % 2,3 % 3,2 %

Icke miljöfordon

Bensin 1 221 295 132 2,7 % 2,1 % 1,9 %

Diesel 43 360 13 173 6 404 94,7 % 95,2 % 94,4 %

Fordonsgas 146 35 28 0,3 % 0,3 % 0,4 %

Etanol 51 8 0 0,1 % 0,1 % 0,0 %

El 3 0 0 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Elhybrid 0 0 0 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Icke miljöfordon totalt 44 781 13 511 6 564 97,8 % 97,7 % 96,8 %

Lätta lastbilar totalt 45 770 13 832 6 781 100 % 100 % 100 %

2.3.2 Historisk utveckling av antalet nyregistrerade lätta miljölastbilar i 

Stockholms län
Från 2006 fram till 2010 ökade antalet nyregistrerade miljöklassade lätta lastbilar 
kontinuerligt upp till ca 650 st. Denna trend sjönk och mattades av under 2011 och 2012 då 
antalet sjönk till runt 430 st. I och med den nya miljöbilsdefinitionen som började gälla för 
lätta lastbilar 2013 sjönk antalet miljöklassade lätta lastbilar ännu mer. Den nya 
definitionen innebär också att inga nyregistrerade lätta etanollastbilar räknas som 
miljöfordon, utan endast lätta lastbilar som drivs av fordonsgas, el, elhybrid samt 12
dieseldrivna fordon har under 2015 klarat kraven i den nya definitionen.
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Figur 11; Historisk utveckling: Antal miljöfordon av nyregistrerade lätta lastbilar i 
Stockholms län 2002-2015.

*Uppgift för 2005 saknas

2.3.3 Nyregistrerade tunga lastbilar
Tunga lastbilar över 3,5 ton omfattas inte av statens miljöbilsdefinition. Därför redovisas i 
detta delkapitel miljöfordon enligt Stockholms stads egen definition för tunga lastbilar. Figur 
12 visar att andelen miljöfordon är väldigt låg relativt den totala fordonsflottan även om 
antalet nyregistrerade miljöfordon gått upp i Sverige från föregående år från 97 fordon
2014 till 155 fordon 2015. 

Värt att notera är att en nykomling för i år, biodiesel, är den vanligaste typen av bränsle för 
miljöklassade nyregistrerade tunga lastbilar i riket, se Figur 13. Fordonsgas är dock 
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Figur 12; Nyregistrerade tunga lastbilar (> 3,5 ton) år 2015 uppdelat på miljöfordon och icke 
miljöfordon
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Figur 13; Nyregistrerade miljöklassade tunga lastbilar (> 3,5 ton) år 2015 per drivmedel
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Tabell 8; Nyregistrerade tunga lastbilar (> 3,5 ton) år 2015 per drivmedel*

Drivmedel
Antal 
Sverige

Antal 
Stockholms län

Antal 
Stockholms stad

Andel 
Sverige

Andel 
Stockholms län

Andel 
Stockholms stad

Miljöfordon

Fordonsgas 62 32 24 1,0 % 2,6 % 4,5 %

Etanol 5 5 4 0,1 % 0,4 % 0,7 %

El 0 0 0 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Elhybrid 1 0 0 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Biodiesel 87 4 2 1,4 % 0,3 % 0,4 %

Miljöfordon totalt 155 41 30 2,5 % 3,3 % 5,6 %

Icke miljöfordon

Bensin 20 3 1 0,3 % 0,2 % 0,2 %

Diesel 6131 1203 508 97,2 % 96,5 % 94,2 %

Icke miljöfordon totalt 6151 1206 509 97,5 % 96,7 % 94,4 %

Tunga lastbilar totalt 6 306 1 247 539 100 % 100 % 100 %

*Lastbilar som säljs och som är godkända för HVO syns inte i tabellen, då de inte kan identifieras i 

vägtrafikregistret

2.3.4 Historisk utveckling av andelen nyregistrerade tunga lastbilar i 

Stockholms län
Som illusteras i Figur 14 så har drivmedlet biodiesel tillkommit sedan 2015, dock är det 
fortsatt få nyregistrerade lastbilar som använder alternativa bränslen, bara drygt 3 %. 
Stockholms stads mål för 2015 var att skapa förutsättningar för att 10 % av Stockholms 
läns nyregistrerade tunga lastbilar skulle vara miljöklassade4. Målet har inte uppnåtts, men 
bedöms vara rimligt att uppnå till 2020.

Figur 14; Historisk utveckling: Andel miljöfordon av nyregistrerade tunga lastbilar i 
Stockholms län 2006-2015

*Metandiesel började följas upp 2013

4 Stockholms stads miljöprogram, 2011-2015.
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**Biodiesel började följas upp 2015

2.4 Taxi
Följande delkapitel beskriver statistiken för nyregistrerade taxibilar och dessa igår också i 
personbilsstatiken, se avsnitt 2.1. Precis som 2014 är andelen nyregistrerade taxibilar som 
uppfyller miljöbilskraven hög i jämförelse med för den totala personbilsflottan. För andra 
året i rad sjönk andelen miljöbilsklassade taxibilar något såväl i landet som i Stockholms 
län och stad.

Figur 15; Nyregistrerade taxibilar (personbilar) år 2015 per drivmedel

En förklaring till att andelen miljöfordon av nyregistrerade taxibilar i Stockholms län och 
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Snål diesel är den vanligaste miljöbilskategorin bland taxi i landet (25,3 %), se Tabell 9, 
vilket den inte varit sedan 2012. Nästan lika många nyregistrerade taxibilar använder sig 
av fordonsgas, som därmed tappat andelar för taxibilar från tidigare år. Fordonsgasens 
andel har även sjunkit i både Stockholms stad och län men är dock precis som föregående 
år vanligast av alla nyregistrerade miljöbilar.
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Tabell 9; Nyregistrerade taxibilar (personbilar) år 2015 per drivmedel

Drivmedel
Antal 
Sverige

Antal 
Stockholms län

Antal 
Stockholms stad

Andel 
Sverige

Andel 
Stockholms län

Andel 
Stockholms stad

Miljöfordon

Fordonsgas 796 573 284 25,1 % 43,6 % 49,2 %

Etanol 2 1 0 0,1 % 0,1 % 0,0 %

El 29 20 8 0,9 % 1,5 % 1,4 %

Elhybrid 371 204 94 11,7 % 15,5 % 16,3 %

Snål bensin 0 0 0 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Snål diesel 801 190 73 25,3 % 14,4 % 12,7 %

Miljöfordon totalt 1999 988 459 63,1 % 75,1 % 79,5 %

Icke miljöfordon

Fordonsgas 1 1 1 0,0 % 0,1 % 0,2 %

Etanol 0 0 0 0,0 % 0,0 % 0,0 %

El 0 0 0 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Elhybrid 1 1 0 0,0 % 0,1 % 0,0 %

Bensin 20 3 0 0,6 % 0,2 % 0,0 %

Diesel 1 147 322 117 36,2 % 24,5 % 20,3 %

Icke miljöfordon totalt 1 169 327 118 36,9 % 24,9 % 20,5 %

Taxibilar totalt 3 168 1 315 577 100 % 100 % 100 %
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3 Miljöfordon i trafik

I detta kapitel redovisas statistik över personbilar (inklusive taxi), bussar, lastbilar och taxi i 
trafik i Sverige, Stockholms län respektive Stockholms stad vid årsskiftet 2015/2016. 

Statistiken över fordon i trafik i detta kapitel redovisas enligt synsättet en gång miljöbil, 
alltid miljöbil. Detta innebär att personbilar som registrerats till och med 2012-12-31 
räknas som miljöfordon ifall de uppfyller den gamla definitionen och fordon som 
registrerats från och med 2013-01-01 räknas som miljöfordon ifall de uppfyller den nya 
definitionen. 

Det fanns ingen nationell miljöbilsdefinition för lätta lastbilar före 2013-01-01. För fordon 
som registrerats före detta datum har istället den lokala miljöfordonsdefinition som gällde i 
Stockholms stad använts. Fordon som registrerats från och med 2013-01-01 räknas som 
miljöfordon ifall de uppfyller den nya definitionen.

För tunga fordon (lastbilar och bussar över 3,5 ton) så finns det fortfarande ingen nationell 
definition för miljöklassning av fordon. Därför har Stockholms stads egen definition
använts.

3.1 Personbilar

3.1.1 Personbilar i trafik
I fördelningen mellan antalet miljöfordon och inte miljöfordon har det inte skett några stora 
förändringar från tidigare år. Stockholm har fortfarande något högre andel miljöfordon i 
trafik jämför med övriga riket, se Figur 16. 
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Figur 16; Personbilar i trafik i Sverige, Stockholms län och Stockholms stad vid årsskiftet 
2015/2016 uppdelat på miljöfordon och icke miljöfordon.
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Figur 17; Personbilar i trafik i Sverige, Stockholms län och Stockholms stad vid årsskiftet 
2015/2016 per drivmedel
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Tabell 10; Personbilar i trafik i Sverige, Stockholms län och Stockholms stad vid årsskiftet 
2015/2016 per drivmedel - enligt synsättet "en gång miljöbil alltid miljöbil"

Drivmedel
Antal 
Sverige

Antal 
Stockholms län

Antal 
Stockholms stad

Andel 
Sverige

Andel 
Stockholms län

Andel 
Stockholms stad

Miljöfordon

Fordonsgas 40 810 13 163 5 997 0,9 % 1,5 % 1,8 %

Etanol 216 394 42 726 15 403 4,6 % 4,8 % 4,5 %

El 14 243 6 622 3 750 0,3 % 0,7 % 1,1 %

Elhybrid 36 151 14 624 6 128 0,8 % 1,6 % 1,8 %

Snål bensin 98 699 19 095 5 844 2,1 % 2,2 % 1,7 %

Snål diesel 309 499 70 216 34 248 6,6 % 7,9 % 10,1 %

Miljöfordon totalt 715 796 166 446 71 370 15,3 % 18,8 % 21,0 %

Icke miljöfordon

Fordonsgas 2 111 396 169 0,05 % 0,04 % 0,05 %

Etanol 11 780 2 910 1 106 0,3 % 0,3 % 0,3 %

El 306 117 68 0,01 % 0,01 % 0,02 %

Elhybrid 6 632 2 839 1 255 0,1 % 0,3 % 0,4 %

Bensin 2 860 114 469 229 156 908 61 % 53 % 46 %

Diesel 1 072 317 245 119 109 207 23 % 28 % 32 %

Övriga drivmedel 7 1 0 0,0001 % 0,0001 % 0 %

Icke miljöfordon totalt 3 953 267 720 611 268 713 84,7 % 81,2 % 79,0 %

Personbilar totalt 4 669 063 887 057 340 083 100 % 100 % 100 %

Tabell 11; Sannolika men inte säkra miljöfordon. Fordonen ingår även i Tabell 10 som icke 
miljöfordon.

Drivmedel Antal Sverige Antal Stockholms län Antal Stockholms stad

Miljöfordon

Fordonsgas 1 078 212 93

Etanol 4 020 1 050 418

El 190 57 20

Elhybrid 0 0 0

Snål bensin 0 0 0

Snål diesel 0 0 0

Miljöfordon totalt 5 288 1 319 531

Av miljöfordonen så har drivmedlen el och diesel ökat mest i riket, Stockholms län och 
Stockholm jämfört med 2014, se Figur 17. Även om snåla dieselbilar har ökat mest totalt 
så är ökningen av elbilar (laddhybrider och rena elbilar) den överlägset största relativt sett. 
Antalet elbilar har mer en fördubblats i riket jämfört med 2014, från 6 772 bilar till 14 243 
bilar. Värt att notera är att antalet elbilar i Sverige utgör en mindre andel av 
miljöbilskategorin el: 4 657 (1/3) elbilar 2015 och 2 001 (knappt 1/3) elbilar 2014.
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3.1.2 Historisk utveckling av antal miljöbilar i trafik i Stockholms län
Antalet miljöklassade personbilar i trafik enligt synsättet en gång miljöbil alltid miljöbil 
minskade från 2012 till 2013 med 3,5 %. Minskningen borde bero på att antalet 
nyregistrerade miljöfordon under 2013 var mindre än antalet miljöfordon registrerade före 
2013 som under året såldes vidare till andra delar av landet utanför Stockholms län, 
skrotades och ställdes av. Från 2013 till 2014 ökar antalet miljöbilar igen med ca 5 % och 
är år 2014 på ungefär samma nivå som år 2012. 2015 ökade antalet miljöbilar i trafik 
ytterligare med 6 %, främst el och diesel.

Snåla dieselbilar och bensinbilar stod 2015 för 54 % (42 % + 12 %) av de miljöklassade 
personbilarna i Stockholms län enligt synsättet en gång miljöbil alltid miljöbil. Etanolbilar 
stod för 26 %, el och elhybrider för 13 % samt fordonsgasbilar för 8 %. I Figur 18 och 19 
nedan presenteras utvecklingen över tid för antalet miljöklassade personbilar i trafik i 
Stockholms län och Sverige mellan 2001 och 2015.

Figur 18; Miljöklassade personbilar i trafik i Stockholms län år 2001-2015– enligt gamla + nya 
definitionen
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Figur 19; Miljöklassade personbilar i trafik i Sverige 2001-2015
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I Figur 20 nedan redovisas andelen av personbilar i trafik inom varje kategori i Sverige, 
Stockholms län och Stockholms stad. Statistiken i figurerna visar miljöfordon i trafik enligt 
synsättet en gång miljöbil alltid miljöbil.
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Figur 20; Miljöbilar i trafik i Sverige, Stockholms län och Stockholms stad, uppdelat på 
ägandeform – antal

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

Sverige Stockholms län Stockholms stad

Fordonsgas

Leasing, privatperson Leasing, juridisk person

Ej leasing, privatperson Ej leasing, juridisk person

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

Sverige Stockholms län Stockholms stad

Elhybrid

Leasing, privatperson Leasing, juridisk person

Ej leasing, privatperson Ej leasing, juridisk person

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

Sverige Stockholms län Stockholms stad

El

Leasing, privatperson Leasing, juridisk person

Ej leasing, privatperson Ej leasing, juridisk person

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

Sverige Stockholms län Stockholms stad

Snål bensin

Leasing, privatperson Leasing, juridisk person

Ej leasing, privatperson Ej leasing, juridisk person

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

Sverige Stockholms län Stockholms stad

Etanol

Leasing, privatperson Leasing, juridisk person

Ej leasing, privatperson Ej leasing, juridisk person

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

Sverige Stockholms län Stockholms stad

Snål diesel

Leasing, privatperson Leasing, juridisk person

Ej leasing, privatperson Ej leasing, juridisk person



37 (66)

Figur 21; Miljöbilar i trafik 2015 i Sverige, Stockholms län och Stockholms stad, uppdelat på 
ägandeform – andel

I Sverige och Stockholms län dominerar privat ägande bland miljöbilarna, men i
Stockholms stad är ägande av juridisk person något vanligare än ägande av privatperson.
Jämfört med 2014 så har andelen bensinbilar sjunkit mycket bland privatpersoner som 
leasar bilar. Dock bör noteras att kategorin privat leasing endast representerar 1 % av alla 
ägandeformer. Därför är det svårt att dra någon slutsats eftersom skillnaden mycket väl 
kan vara en naturlig variation och inte en trend.
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Tabell 12; Miljöbilar i trafik efter ägare i Stockholms stad år 2015

Drivmedel
Stockholms

stad

Varav leasing Varav ej leasing

ägd av
privatperson

ägd av
juridisk person

ägd av
privatperson

ägd av
juridisk person

Fordonsgas 5 997 0,15 % 33,0 % 25,6 % 41,3 %

Etanol 15 403 0,34 % 9,1 % 74,6 % 16,0 %

El 3 750 1,07 % 75,9 % 4,2 % 18,8 %

Elhybrid 6 128 1,01 % 29,3 % 44,2 % 25,5 %

Snål bensin 5 844 0,36 % 6,9 % 76,4 % 16,3 %

Snål diesel 34 248 0,83 % 58,0 % 27,3 % 13,8 %

Miljöfordon totalt 71 370 0,6 % 39,7 % 41,6 % 18,1 %

Tabell 13; Miljöbilar i trafik efter ägare i Stockholms län år 2015

Drivmedel
Stockholms

län

Varav leasing Varav ej leasing

ägd av
privatperson

ägd av
juridisk person

ägd av
privatperson

ägd av
juridisk person

Fordonsgas 13 163 0,18 % 31,7 % 31,4 % 36,8 %

Etanol 42 726 0,33 % 5,6 % 80,9 % 13,1 %

El 6 622 2,69 % 72,4 % 7,9 % 17,0 %

Elhybrid 14 624 1,52 % 20,3 % 56,1 % 22,2 %

Snål bensin 19 095 0,40 % 3,7 % 84,2 % 11,8 %

Snål diesel 70 216 1,28 % 39,5 % 46,3 % 12,9 %

Miljöfordon totalt 166 446 0,9 % 25,7 % 57,7 % 15,7 %

Tabell 14; Miljöbilar i trafik efter ägare i Sverige år 2015

Drivmedel Sverige
Varav leasing Varav ej leasing

ägd av
privatperson

ägd av
juridisk person

ägd av
privatperson

ägd av
juridisk person

Fordonsgas 40 810 0,15 % 27,7 % 42,8 % 29,4 %

Etanol 216 394 0,15 % 3,1 % 85,0 % 11,8 %

El 14 243 4,88 % 60,6 % 11,2 % 23,3 %

Elhybrid 36 151 1,80 % 16,1 % 62,1 % 20,0 %

Snål bensin 98 699 0,32 % 2,0 % 88,3 % 9,4 %

Snål diesel 309 499 1,31 % 15,4 % 69,0 % 14,3 %

Miljöfordon totalt 715 796 0,9 % 11,5 % 73,5 % 14,2 %

3.2 Bussar
Det fanns endast 96 lätta bussar (< 3,5 ton) 2015 varav 7 bensindrivna och 89
dieseldrivna. Inga av dessa går under definitionen miljöbussar, därför behandlar följande 
sektion endast tunga bussar.

Skillnaderna mellan Sverige och Stockholms län och Stockholms stad är fortfarande stora 
för andelen miljöfordon, men skillnaden har minskat mellan Stockholm stad och riket 
jämfört med 2014. I Sverige som helhet och i Stockholms stad är gasbussarna vanligast 
(62.6 % respektive 61.3 %), medan etanol är det vanligaste bränslet för miljöfordonen i 
Stockholms län.

Nästan alla bussar drivna med biodiesel har tillkommit efter 2014. Dessa har ökat från 277 
biodieselbussar 2014 till 731 biodieselbussar 2015 och har därmed gått om etanolen som 
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det näst vanligaste drivmedlet för miljöfordon. Värt att notera är att trots att andelen av de 
nyregistrerade miljöbussarna sjunkit i Stockholms stad, se sektion 2.2, så har den totala 
andelen miljöbussar i Stockholms stad ökat från 39,4 % årsskiftet 2014/2015 till 40,6 % 
årsskiftet 2015/2016. Detta borde bero på att fler diesel- och bensinbussar än miljöbussar
har blivit avregistrerade eller blivit registrerade i en annan kommun.

Figur 22; Tunga bussar i trafik 2015 uppdelat på miljöfordon och icke miljöfordon – enligt 
Stockholms stads egen definition
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Figur 23; Miljöklassade bussar i trafik 2015 per drivmedel – enligt Stockholms stads egen 
definition
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Tabell 15; Tunga bussar i trafik 2015 uppdelat på miljöfordon och icke miljöfordon – enligt 
Stockholms stads egen definition

Drivmedel
Antal 
Sverige

Antal 
Stockholms län

Antal
Stockholms stad

Andel
Sverige

Andel 
Stockholms län

Andel 
Stockholms stad

Miljöfordon

Fordonsgas 2 385 338 273 17,0 % 11,7 % 24,6 %

Etanol 591 565 139 4,2 % 19,6 % 12,5 %

El 20 0 0 0,1 % 0,0 % 0,0 %

Elhybrid diesel 65 8 6 0,5 % 0,3 % 0,5 %

Elhybrid fordonsgas 15 0 0 0,1 % 0,0 % 0,0 %

Biodiesel 731 168 33 5,2 % 5,8 % 3,0 %

Miljöfordon totalt 3 807 1 079 451 27,2 % 37,4 % 40,6 %

Icke Miljöfordon

Bensin 33 5 1 0,2 % 0,2 % 0,1 %

Diesel 10 178 1 800 660 72,6 % 62,4 % 59,4 %

Icke miljöfordon totalt 10 211 1 805 661 72,8 % 62,6 % 59,4 %

Bussar totalt 14 018 2 884 1 112 100 % 100 % 100 %
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3.3 Lastbilar

3.3.1 Lätta lastbilar i trafik
I Figur 24 och 25 samt Tabell 16 nedan redovisas antalet lätta lastbilar (<3,5 ton) i trafik i 
Sverige, Stockholms län och Stockholms stad vid årsskiftet 2015/2016 – enligt synsättet en 
gång miljöbil alltid miljöbil.

Figur 24; Lätta lastbilar (≤3,5 ton) i trafik 2015 uppdelat på miljöfordon och icke miljöfordon

I jämförelse med statistiken för 2014 är det värt att notera att antalet miljöfordon i Sverige 
och Stockholms stad ökat med 10 % respektive 7 % medan antalet miljöfordon i 
Stockholms län minskat med drygt 20 %. Detta beror förmodligen till största delen på att 
antalet dieselfordon av euroklass 5, som klassas som miljöfordon, minskat kraftigt i länet 
medan antalet varit stabilt i övriga Sverige. Det kan till exempel bero på att dessa lastbilar 
registrerats i ett annat län, men vad den exakta förändringen beror på går inte att 
säkerställa från SCB:s underlag.
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Figur 25; Miljöklassade lätta lastbilar (≤3,5 ton) i trafik 2015 per drivmedel
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Tabell 16; Lätta lastbilar (≤3,5 ton) i trafik 2015 per drivmedel

Drivmedel
Antal 
Sverige

Antal 
Stockholms län

Antal 
Stockholms stad

Andel 
Sverige

Andel 
Stockholms län

Andel 
Stockholms stad

Miljöfordon

Fordonsgas 4 893 1 479 890 0,9 % 1,3 % 1,9 %

Etanol 757 304 226 0,1 % 0,3 % 0,5 %

El 1 177 350 224 0,2 % 0,3 % 0,5 %

Elhybrid 43 27 13 0,01 % 0,02 % 0,03 %

Snål bensin 36 13 10 0,01 % 0,01 % 0,02 %

Snål diesel 1 378 386 98 0,3 % 0 % 0,2 %

Miljöfordon totalt 8 284 2 559 1 461 1,6 % 2,3 % 3,1 %

Icke miljöfordon

Fordonsgas 2432 819 563 0,5 % 0,7 % 1,2 %

Etanol 1025 383 144 0,2 % 0,3 % 0,3 %

El 54 12 6 0,01 % 0,01 % 0,01 %

Elhybrid 7 4 2 0,001 % 0,004 % 0,004 %

Bensin 56 673 9 092 3 209 11,0 % 8,1 % 6,7 %

Diesel 447 690 98 878 42 395 86,7 % 88,5 % 88,7 %

Övriga drivmedel 3 1 1 0 % 0 % 0 %

Icke miljöfordon totalt 507 884 109 189 46 320 98,4 % 97,7 % 96,9 %

Lätta lastbilar totalt 516 168 111 748 47 781 100 % 100 % 100 %

3.3.2 Tunga lastbilar i trafik
I Figur 26 och 27 samt Tabell 17 nedan redovisas antalet tunga lastbilar (>3,5 ton) i trafik i 
Sverige, Stockholms län och Stockholms stad vid årsskiftet 2015/2016 – enligt Stockholms 
stads egen definition, då statens miljöfordonsdefinition inte omfattar tunga lastbilar.

Figur 26; Tunga lastbilar (>3,5 ton) i trafik 2015 uppdelat på miljöfordon och icke miljöfordon 
– enligt Stockholms stads egen definition
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Figur 27; Miljöklassade tunga lastbilar (>3,5 ton) i trafik 2015 per drivmedel – enligt 
Stockholms stads egen definition
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Jämfört med 2014 så är andel miljöfordon relativt konstant. Den största förändringen som 
skett är att antalet tunga lastbilar i trafik som drivs med biodiesel ökat från en lastbil 2014 
till 80 lastbilar 2015 i Sverige, och har därmed gått om etanol och elhybrid och blivit näst 
vanligaste bränslet för miljölastbilar. 

Värt att notera är att tunga lastbilar som är godkända för HVO, och som körs på HVO, är 
en miljölastbil enligt Stockholms stads definition. Dessa lastbilar framgår ännu inte av 
vägtrafikregistret och inte heller registreras de hos försäljaren. En grov uppskattning av 
antal tunga HVO-lastbilar har beräknas utifrån beräkningar om mängden HVO till tunga 
lastbilar, samt tillgänglig statistik kring körda antal mil och drivmedelsförbrukning för en 
genomsnittlig lastbil.

Om lastbilarna drar mellan 3 och 4 liter HVO per mil och kör mellan 5000-8000 mil/år så 
innebär det att antalet lastbilar ligger i spannet: 200-400 stycken. Det bygger på 
antagandet att dessa lastbilar använder upp all den 100 %-ig HVO som levererats till 
Stockholms län som inte använts till av SL i busstrafik.

Tabell 17; Tunga lastbilar (>3,5 ton) i trafik 2015 per drivmedel – enligt Stockholms stads 
egen definition

3.4 Taxi
I Figur 28 och 29 samt Tabell 18 nedan redovisas antalet taxi i trafik i Sverige, Stockholms 
län och Stockholms stad vid årsskiftet 2015/2016 – enligt synsättet en gång miljöbil alltid 
miljöbil.

Drivmedel
Antal 
Sverige

Antal 
Stockholms län

Antal 
Stockholms stad

Andel 
Sverige

Andel 
Stockholms län

Andel 
Stockholms stad

Miljöfordon

Fordonsgas 814 268 230 1,0 % 2,1 % 4,5 %

--varav metandiesel 155 23 13 0,2 % 0,2 % 0,3 %

Etanol 38 35 22 0,05 % 0,3 % 0,4 %

Elhybrid 23 11 2 0,03 % 0,09 % 0,04 %

Biodiesel 80 4 2 0,100 % 0,03 % 0,04 %

Miljöfordon totalt 955 318 256 1,2 % 2,5 % 5,0 %

Icke miljöfordon

Bensin 1102 176 54 1,4 % 1,4 % 1,0 %

Diesel 77980 12204 4850 97 % 96,1 % 94,0 %

Övrigt 9 1 0 0,01 % 0,01 % 0 %

Icke miljöfordon totalt 79 091 12 381 4 904 98,8 % 97,5 % 95,0 %

Tunga lastbilar totalt 80 046 12 699 5 160 100 % 100 % 100 %
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Figur 28; Taxibilar (personbilar) i trafik 2015 uppdelat på miljöfordon och icke miljöfordon
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Figur 29; Miljöklassade taxibilar (personbilar) i trafik 2015 per drivmedel
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Tabell 18; Taxi (personbilar) i trafik 2015 per drivmedel

Drivmedel
Antal 
Sverige

Antal 
Stockholms län

Antal 
Stockholms stad

Andel 
Sverige

Andel 
Stockholms län

Andel 
Stockholms stad

Miljöfordon enligt nya definitionen (reg från och med 2013-01-01)

Fordonsgas 4 208 2 958 1 442 25,8 % 46,2 % 49,0 %

Etanol 194 59 27 1,2 % 0,9 % 0,9 %

El 63 49 23 0,4 % 0,8 % 0,8 %

Elhybrid 1 745 1 055 490 10,7 % 16,5 % 16,7 %

Snål bensin 1 0 0 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Snål diesel 2 746 568 212 16,9 % 8,9 % 7,2 %

Miljöfordon totalt 8 957 4 689 2 194 55,0 % 73,3 % 74,6 %

Icke miljöfordon

Fordonsgas 130 22 14 0,8 % 0,3 % 0,5 %

Etanol 14 4 2 0,1 % 0,1 % 0,1 %

El 5 5 1 0,0 % 0,1 % 0,0 %

Elhybrid 15 9 4 0,1 % 0,1 % 0,1 %

Bensin 280 92 57 1,7 % 1,4 % 1,9 %

Diesel 6 893 1 576 670 42,3 % 24,6 % 22,8 %

Icke miljöfordon totalt 7 337 1 708 748 45,0 % 26,7 % 25,4 %

Taxi totalt 16 294 6 397 2 942 100 % 100 % 100 %

3.5 Miljöfordon inom Stockholms stads förvaltningar och 
bolag

I stadens egen fordonsflotta räknar Stockholms stad miljöbilar utifrån synsättet en gång 
miljöbil alltid miljöbil. Vid årsskiftet 2015/2016 hade Stockholms stad 97 % miljöfordon i sin 
egna fordonsflotta (specialfordon och utryckningsfordon borträknade), målet för 2015 var 
dock att ha 100 % miljöfordon.

Mellan åren 2012 och 2014 minskade andelen miljöbilar från 99,0 % och 96,5 %. Orsaken 
till minskningen av miljöfordonsandelen förklaras främst av ett för dåligt utbud på transport-
fordonssidan, och att staden köpt in ett antal gaslastbilar, som inte uppfyllde 
miljöbilsdefinitionen. 44,6 % av alla bilarna är gasbilar och den nästa vanligaste 
miljöbilskategorin i Stockholms stad var laddbara bilar som ökat från 12,6 % 2014 till 19,0
% 2015 (11,5 % elbilar och 7,5 % laddhybrider).

Figur 30; Andel miljöfordon bland bilar ägda eller leasade av Stockholms stads förvaltningar 
och bolag 2003-2015
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4 Drivmedel

4.1 Leverans av drivmedel till vägtrafiken i Stockholms län

I följande kapitel redovisas försäljning av drivmedel till Stockholms län åren 2005 till 2015. 

Försäljningen avser bara den del som används till vägtrafik och drivmedel som används till 

arbetsmaskiner är således exkluderat. Uppgifterna presenteras i volymenheter (m3) samt 

energiinnehåll (TJ) för respektive drivmedelstyp. Dataunderlaget till detta kapitel kommer 

till stor del från Sveriges officiella statistik rörande drivmedel men det har även 

kompletterats med data från fyra drivmedelsbolag som står för ca 90 % av diesel- och 

bensinleveranserna i Stockholms län (OKQ8, Preem, CircleK (f.d..Statoil) och St1). För 

mer detaljerad information om källor och bearbetning av data, se avsnitt 5.3.

I Tabell 19 nedan redovisas levererade volymer drivmedel till Stockholms län under 

perioden 2005 till 2015. Notera att volymen bensin och diesel i tabellen inkluderar 

låginblandning av etanol respektive RME och HVO.

Tabell 19; Levererad volym fordonsdrivmedel till Stockholms län år 2005-2015 [m
3
]

Drivmedel 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bensin
1

917 500 941 400 928 800 854 300 790 700 832 200 755 300 605 500 583 700 559 100 548 500

Bensin i E85 och
tändförbättrare i 
ED95

1 173 4 853 5 438 11 180 9 290 9 286 9 485 6 900 8 465 5 624 3 302

Diesel exkl. 
arbetsmaskiner

2 403 200 426 804 477 708 522 546 512 232 525 588 634 452 547 092 576 240 561 573 605 313

Naturgas (1000 
Nm

3
)

0 410 320 984 3 000 4 495 8 830 15 859 15 264 13 402 9 373

Etanol i E5 32 885 33 106 44 783 42 310 39 535 41 610 37 765 30 275 29 185 27 955 27 425

Etanol i E85 3 046 22 406 24 328 56 800 46 000 44 800 43 142 28 050 37 200 21 950 9 600

Etanol i Etamax D 
(”E95”)

12 080 17 089 21 756 21 980 22 278 26 220 35 558 37 050 36 100 33 250 30 556

Biogas (1000 
Nm

3
)

2 192 4 010 5 970 6 445 7 587 13 065 19 496 21 356 24 707 26 336 26 870

RME (B5) exkl 
arbetsmaskiner

0 i.u 16 072 25 205 25 612 26 279 31 723 27 355 28 812 28 079 30 266

RME (B100) 299 264 198 172 54 144 2 139 2 700 2 154 14 843 7162

Vätgas (1000 
Nm

3
)

142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HVO i 
låginblandning

0 0 0 0 0 0 8 181 26 531 93 603 136 078
3

180 715
4

100 % HVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 942 6 591

Flytande 
drivmedel

1 370 183 1 445 922 1 519 083 1 534 493 1 445 701 1 506 127 1 557 745 1 311 453
1 395 
459

1 389 
394

1 439 822 

Gasformiga 
drivmedel

2 334 4 420 6 290 7 429 10 587 17 560 28 326 37 215 39 971 39 738 36 243

1 Inklusive ca 5 % etanol. 
2 Inklusive RME och HVO (Ca 35 % i Stockholms län 2015). 
3 Siffran för låginblandad HVO är rättad för 2014, se vidare kap 5.3.
4 Från 2015 antas all B0 diesel gå till arbetsmaskiner.

Bensinvolymen minskade med 1,9 % och dieselvolymen ökade med 7,8 % från 2014 till 

2015. Leveransen av bensin i länet fortsatte därmed den minskning som startade 2010.

Dieselleveranserna ökade kraftigt under perioden och leveranserna har aldrig varit större 

sedan sammanställningen började. Samma trend fanns i Sverige som helhet, där

bensinleveranserna minskade (- 2,1 %) och dieselleveranserna ökade (+ 4,9 %).

Genomsnittlig volymandel inblandad HVO i diesel ökade från 24,2 % år 2014 till 29,9 % år 

2015. 2015 års HVO-andel har beräknats på ett något annorlunda sätt jämfört med 2014



51 (66)

genom att all av drivmedelsbolagen levererad B0-diesel antas gå till arbetsmaskiner. Detta 

medför att en större andel av HVO går till trafik5. Mellan 2013 och 2014 gjordes också en 

större metodförändring, genom att andelen inblandning uppskattats separat för vägtrafik 

och arbetsmaskiner. Metodiken, och hur den skiljer sig från tidigare år, finns beskriven i 

avsnitt 5.3.1.

Levererad mängd biogas i länet fortsatte att öka och under 2015 var ökningen 2 % jämfört 

med föregående år. Andelen biogas av den totala volymen fordonsgas i Stockholms län 

var 74 % vilket är nära motsvarande andel för riket, som ligger på 72 %.

Leveranserna av E85 i länet minskade med 56,3 % och leveranserna av Etamax D (ED95) 

minskade med 8,1 %. Leveranserna av ren RME (B100) minskade kraftigt under 2015, från 

14 843 m3 till 7 162 m3. Dessa nedgångar av levererade volymer biodrivmedel kan

förmodligen till viss del förklaras med de skattehöjningar som lagts på biodrivmedel6.

Etanolexporten till Tyskland har också ökat kraftigt på grund av det nyss införda 

stödsystem med kvoter som införts där, vilket också kan ha bidragit till nergången i 

Sverige7.

Sett till energiinnehåll stod HVO-inblandningen för 14,6 % av den totala levererade 

drivmedelsmängden i Stockholms län 2015 – en ökning med3,4procentenheter sedan 

2014.

Tabell 20; Energiinnehåll i levererad mängd drivmedel till Stockholms län 2005-2015 [TJ]

Drivmedel 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bensin (E0)* 29 201 30 052 29 407 27 325 25 103 26 410 24 143 19 340 18 682 17 842 17 456

Diesel exkl. arb.maskiner 
(B0)

14 462 15 309 17 011 17 603 17 528 17 985 21 058 17 497 16 198 14 261 14 216

Naturgas 0 16 13 39 119 179 351 631 607 533 373

Etanol i E5 698 703 951 899 840 884 802 643 620 594 583

Etanol i E85 65 476 517 1 206 977 952 916 596 790 466 204

Etanol i Etamax D (ED95) 257 363 462 467 473 557 755 787 767 706 649

Biogas 77 140 208 225 265 456 681 746 863 920 938

RME i B5 exkl. arb. 
maskiner

0 ** 531 832 845 867 1 047 903 951 927 999

RME i B100 10 9 7 6 2 5 71 89 71 490 236

Vätgas 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HVO i låginblandning 0 0 0 0 0 0 278 902 3 181 4 624 6 141

100 % HVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 224

Totalt 44 772 47 068 49 107 48 602 46 152 48 295 50 103 42 133 42 730 41 395 42 019

Summa fossila drivmedel 43 663 45 377 46 431 44 967 42 750 44 574 45 553 37 467 35 487 32 636 32 045

Summa förnybara drivmedel 1 109 1 691 2 676 3 635 3 402 3 721 4 550 4 665 7 242 8 759 9 974

Andel förnybart: 2,4 % 3,5 % 5,3 % 7,3 % 7,1 % 7,5 % 9,1 % 11,1 % 16,9 % 21,2% 23,7%

* Inkluderar bensin i E85 och tändförbättrare i ED95 ** Uppgift saknas

I Tabell 20 ovan redovisas det levererade drivmedlets energiinnehåll för perioden 2005 till 

2015, samt andel förnybar energi. Andelen energiinnehåll per levererat drivmedel för 

perioden presenteras i Tabell 21. Tabell 20 och Tabell 21 baseras på uppgifter om 

levererad volym drivmedel presenterat i Tabell 19 med en justering för den förnybara 

5
Om all B0 istället hade antas gå till arbetsmaskiner 2014 hade motsvarnade siffra varit 25,2 % 

6
http://spbi.se/wp-content/themes/spi/resources/SPBI_branschfakta_2016.pdf, sida 11

7
https://www.svebio.se/blogg/den-svenska-finetanolen-saljs-till-tyskland
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andelen i låginblandad bensin och diesel vilket innebär att låginblandade komponenter 

exkluderats från bensin och diesel. Således presenteras bensin och diesel i tabell 20 och 

Tabell 21 som E0 respektive B0 vilket inte är fallet i Tabell 19.

Tabell 21; Drivmedelsandel av leveranserna till Stockholms län 2005-2015 [energi-%]

Drivmedel 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bensin (E0)* 65,2 % 63,8 % 59,9 % 56,2 % 54,4 % 54,7 % 48,2 % 45,9 % 43,7 % 43,1 % 41,5 %

Diesel exkl. arb.maskiner (B0) 32,3 % 32,5 % 34,6 % 36,2 % 38,0 % 37,2 % 42,0 % 41,5 % 37,9 % 34,5 % 33,8 %

Naturgas 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,3 % 0,4 % 0,7 % 1,5 % 1,4 % 1,3 % 0,9 %

Etanol i E5 1,6 % 1,5 % 1,9 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % 1,6 % 1,5 % 1,5 % 1,4 % 1,4 %

Etanol i E85 0,1 % 1,0 % 1,1 % 2,5 % 2,1 % 2,0 % 1,8 % 1,4 % 1,8 % 1,1 % 0,5 %

Etanol i Etamax D (ED95) 0,6 % 0,8 % 0,9 % 1,0 % 1,0 % 1,2 % 1,5 % 1,9 % 1,8 % 1,7 % 1,5 %

Biogas i fordonsgas 0,2 % 0,3 % 0,4 % 0,5 % 0,6 % 0,9 % 1,4 % 1,8 % 2,0 % 2,2 % 2,2 %

RME i B5 exkl. arb. maskiner 0,0 % ** 1,1 % 1,7 % 1,8 % 1,8 % 2,1 % 2,1 % 2,2 % 2,2 % 2,4 %

RME i B100 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % 1,2 % 0,6 %

Vätgas 0,0 % - - - - - - - - - -

HVO i diesel 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,6 % 2,1 % 7,4 % 11,2 % 14,6 %

100 % HVO - - - - - - - - - 0,1 % 0,6 %

Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

* Inkluderar bensin i E85 och tändförbättrare i ED95

** Uppgift saknas

De förnybara drivmedlens andel illustreras i Figur 31 nedan.

Figur 31; Andelen förnybara drivmedel av de totala leveranserna till Stockholms län 2005-
2015 [energi-%]
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Förhållandet mellan olika drivmedels energiinnehåll som såldes i Stockholms län under 

2015 illustreras i Figur 32 nedan.

Figur 32; Drivmedelsandelar i energiprocent av leveranser till Stockholms län år 2015

Andelen energi från förnybara drivmedel jämfört med totalt levererade drivmedel fortsatte 

att öka i både riket och Stockholms län 2015. Andelen förnybara var i länet 24 % och i riket 

14 %. Utvecklingen från 2005 till 2015 illustreras i Figur 33 nedan.

Av de förnybara drivmedlen stod HVO för den största andelen på 15,1 %, vilket är en stor

ökning jämfört med tidigare år (11,2 % år 2014). Efter HVO kommer Etanol (från E5, ED95

och E85) på en andraplats med 3,4 %. Av de olika drivmedelsblandningar som etanol ingår 

i utgör etanol i form av ED95 den största delen, följt av E5 och E85. RME (B100 och B5) 

stod för cirka 3 % av levererade energin till tranportsektorn. Biogas stod för 2,2 %.

Figur 33; Andel förnybara drivmedel av levererade drivmedel till Stockholms län respektive 
riket år 2005-2015 [energi-%]

I princip all bensin som säljs inom länet är låginblandad liksom all diesel som säljs vid 

drivmedelsstationer. Däremot säljs en del bulkdiesel utan förnybara komponenter. Andelen 
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förnybar inblandning i den totala mängden såld diesel (låginblandad) till vägtrafiken 2015 i 

Stockholms län var 35 %.

Andelen förnybar inblandning i den låginblandade bensinen och dieseln till trafiken år 2015

framgår av Tabell 22 och 23 nedan och uppgick till 5,0 respektive 34,6 procent i 

Stockholms län. Andelen låginblandat förnybart drivmedel i diesel ökade, från 30,5 % 2014

till 34,6 % 2015. Uppgifterna baseras på data från de fyra största drivmedelsbolagen och 

inkluderar både stationsförsäljning och bulkförsäljning av låginblandade bränslen och 

dessutom volymer som används i arbetsmaskiner. Detta gör att mängden drivmedel i 

dessa tabeller skiljer sig mot tabellerna ovan vilka visar totala volymer för länet exklusive 

det som används i arbetsmaskiner. För en mer detaljerad förklaring, se metodavsnittet.

Tabell 22; Förnybar andel i låginblandad bensin i Stockholms län och riket år 2015 [m
3
]

Såld mängd bensin med 
låginblandat förnybart drivmedel

Låginblandat förnybart 
drivmedel (Etanol)

Andel förnybart drivmedel i 
låginblandad bensin

Stockholms län1 472 589 23 423 5,0 %

Riket 3 336 000 167 000 5,0 %

1 Volym som rapporterats av OKQ8, Preem, CircleK (f.d.Statoil) och St1. I siffran ingår all försäljning d.v.s. inklusive bulkförsäljning.

Tabell 23; Förnybar andel i låginblandad diesel i Stockholms län och riket år 2015 [m3]

Såld mängd diesel med 
låginblandat förnybart drivmedel

Låginblandat förnybart 
drivmedel (FAME & HVO)

Andel förnybart drivmedel i 
låginblandad diesel

Stockholms län1 646 888 224 129 34,6 %

Riket 4 756 000 895 000 18,8 %

1 Volym som rapporterats av OKQ8, Preem, CircleK (f.d.Statoil) och St1. I siffran ingår all försäljning d.v.s. inklusive bulkförsäljning 

samt det som används i arbetsmaskiner.

Av andelen på 34,6 % förnybart drivmedel i diesel i Stockholms län står RME för 5,2 % och 

HVO för 29,5 %.

4.2 Antal tankställen

För att öka andelen förnybara drivmedel är tillgängligheten på tankställen som 

tillhandahåller denna typ av drivmedel en viktig förutsättning. De drivmedelsbolag som har 

tillfrågats om försäljning av drivmedel inom länet har även rapporterat hur många 

tankställen de har i Stockholms län.

Användandet av denna metod medför att uppgifterna inte fullt ut ger en helt sann bild av 

antalet tankställen i länet, då det även finns några mindre drivmedelsbolag med ett mindre 

antal tankställen. Då uppgifterna beskriver situationen angående publika tankstationer, där 

leverans sker till allmänheten, inkluderas inte sjöstationer och icke-publika 

fordonsgasstationer.
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Tabell 24; Antal tankställen vid årsskiftet 2015/2016 i Stockholms län enligt uppgifter från 
drivmedelsbolag och statistik från SPBI

Antalet tankställen Fossilt bränsle E85 RME Fordonsgas Laddstolpar

Stockholms län 280 228 8 26 5

Riket 2680 1828 38 162 49

I Tabell 24 presenteras antal tankställen som vid årsskiftet tillhandahöll olika typer av 

drivmedel. Antalet stationer som säljer fossilt drivmedel minskade något, från 297

tankställen 2014 till 280 tankställen 2015. Vid årsskiftet 2015/2016 fanns 8 tankställen i 

länet som sålde RME, lika många som föregående år. Antalet tankställen som säljer E85 

minskade. Antalet tankställen som sålde fordonsgas ökade lite under 2015 (från 24 till 26).

Det är värt att notera att antalet laddstolpar baseras på de uppgifter som 

drivmedelsbolagen lämnat in. Detta underlag är inte representativt för alla laddstolpar för 

bara en liten andel av alla länets och landets laddstolpar finns i anslutning till en 

tankstation.
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5 Definitioner och metoder

Detta kapitel beskriver definitioner och tillvägagångssätt för sammanställningen av 
fordonsstatistiken i rapporten.

5.1 Fordon

I maj 2007 beslöt kommunfullmäktige i Stockholms kommun att gå över till samma 
miljöbilsdefinition som statliga myndigheter använder för personbilar (SFS 2006:1572 –
som senare efterföljdes av ett antal ändringar varav den senaste var SFS 2009:1) – en 
definition där miljöbil avses som en personbil som uppfyller kraven för befrielse från 
fordonsskatt enligt Vägtrafikskattelagen (SFS 2006:22) 11 a §. Samtidigt antogs en lokal 
miljöbilsdefinition även för lätta transportfordon och minibussar som omfattade etanol-, 
gas-, elhybrid- och elfordon. En uppdatering av miljökraven på lätta lastbilar började gälla i 
februari 2010, då man även inkluderade bensin- och dieselfordon vars koldioxidutsläpp inte 
överstiger 120 g/km. Den 1 januari 2013 trädde Ändring 2012:761 ikraft i 
Vägtrafikskattelagen. Denna ändring innebar att definitionen för vad som avses med 
miljöbil ändrades – utsläppskraven skärptes men kom även att baseras på fordonets vikt. 
Denna definition omfattar både personbilar och lätta lastbilar. Hur definitionen ser ut i den 
nya definitionen beskrivs för respektive fordonstyp i kapitlet nedan. 

I denna rapport benämns för enkelhetens skull följande benämningar för de olika 
definitionerna:

Miljöbil enligt den gamla definitionen: Miljöbil enligt definitionen för skattebefrielse i 
Vägtrafikskattelagen 2006:22 11 a § lydelse före 2013-01-01. I denna rapport avser detta 
endast personbilar som nyregistrerats före 2013-01-01.

När det gäller lätta lastbilar används den lokala miljöbilsdefinition som används i 
Stockholms stad för att identifiera miljöfordon registrerade före 2013-01-01.

Miljöbil enligt den nya definitionen: Miljöbil enligt definitionen för skattebefrielse i 
Vägtrafikskattelagen 2006:22 11 a § lydelse efter 2013-01-01. Omfattar både personbilar 
och lätta lastbilar.

SCB anlitades för att ta fram statistiskt underlag till denna årsrapport utifrån 
vägtrafikregistret. Vägtrafikregistret baseras på uppgifter som fordonssäljare rapporterar in 
till Transportstyrelsen, vilket innebär att innehåll och kvalitet i registret är beroende av 
samtliga säljares enskilt inrapporterade värden. Det statistiska underlaget bearbetades 
sedan vidare av IVL.

Nedan beskrivs hur miljöfordonsstatistik har tagits fram i denna rapport.

5.1.1 Nyregistrerade fordon och fordon i trafik
Följande kriterier använts för att sortera ut nyregistrerade fordon respektive fordon i trafik:

Nyregistrerade fordon: Fordon som vid uttaget från vägtrafikregistret hade ett 
registreringsdatum mellan 2015-01-01 och 2015-12-31. För att fånga samtliga fordon som 
nyregistrerats under året inkluderades även fordon som i registret markerats som 
avställda, vilket gör att även säsongsavställda fordon innefattas samt fordon som 
registrerats och sedan avställts av återförsäljare i väntan på försäljning. 
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Fordon i trafik: De fordon i vägtrafikregistret som vid SCBs avläsning 2015-12-31 hade 
markeringen ”ITRAFIK”. Detta innefattar alla fordon som är registrerade senast 2015-12-31 
och ej är avställda. (Fordon registrerade före 2005-01-01 har inte räknats som miljöfordon, 
eftersom Stockholms stads miljöbilsdefinition började gälla samtidigt som den nationella 
miljöbilsdefinitionen trädde i kraft 2005-01-01.

5.1.2 Beteckningar och klassningar i vägtrafikregistret

Miljöbilsmarkering

Transportstyrelsen använder sedan 2008 en miljöbilsmarkering i vägtrafikregistret för att 
markera vilka fordon som undantas fordonsskatt. Taggningen MB2007 används i registret 
för att identifiera dessa fordon, för personbilar som är registrerade före 2013-01-01. För att 
få taggningen MB2007 krävs det att kriterierna för undantag av fordonsskatt för miljöbilar, 
som finns i 2 kap. 11 a § i Vägtrafikskattelagen (2006:227), uppfylls. För fordon som är 
registrerade efter 2013-01-01 och som uppfyller kriterierna i nyss nämnda lagrum, men 
med den lydelse som gäller från och med 2013, ges taggningen MB2013 i 
vägtrafikregistret. Hur miljöbilsmarkeringen använts för att ta fram statistikunderlaget till 
denna rapport beskrivs i kapitel 4.1.3 – 4.1.5.

Utsläppsklass och miljöklass

Systemet för miljöklassning av fordon genomgick under 2011 ett skifte, då den tidigare 
miljöklassmärkningen ersattes av utsläppsklassmärkning. Utsläppsklass EURO5 (som 
motsvarar miljöklass 2008 i Sverige) tillämpas vid registrering och försäljning av nya bilar 
från 1 maj 2011 och ersätter från och med dess tidigare miljöklassning i vägtrafikregistret.
Därför har kriterier för utsläppsklass och miljöklass används parallellt för att ta fram 
statistikunderlaget till denna rapport. På vilket sätt beskrivs i kapitel 4.1.3 – 4.1.5.

5.1.3 Miljöfordonskriterier lätta fordon – ”en gång miljöbil alltid miljöbil”
För att sortera ut miljöfordon har i första hand sökning på klassningen ”MB2007” och 
”MB2013” i vägtrafikregistret gjorts. Då denna typ av klassning varit bristfällig i 
vägtrafikregistret tidigare och inte täckt in alla fordon som varit klassade som miljöfordon 
(Klassningen ”MB2007” saknades på en del fordon i vägtrafikregistret som uppfyllt den 
tidigare miljöbilsdefinitionen) har SCB även sökt ut miljöfordon utifrån de kriterier som 
anges för skattebefrielse i Vägtrafikskattelagen.

Kriterierna baseras framförallt på vilket drivmedel fordonet kan framdrivas med, 
bränsleförbrukning, utsläppsklass, koldioxidutsläpp och tjänstevikt. 

Dataunderlaget som levererats av SCB består av utdrag från fordonsregistret. Följande 
uppgifter (fält) har tagits med från registret.

Lätta fordon: Drivmedel1, Drivmedel2, Miljöklass, Utsläppsklass, Ägare, Leasing

Tunga fordon: Drivmedel1, Drivmedel2

Dessutom har fler utsökningar gjorts utifrån ovan nämnda kriterier för skattebefrielse, för 
att fånga upp alla miljöbilar. Sökningarna beror av fordonstyp och beskrivs nedan.

Personbilar
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Miljöbilsklassade personbilar har valts ut med hjälp av kriterierna som beskrivs nedan

förutom vätgasbilar som automatiskt har klassificerats som miljöbilar, enligt önskemål från 

Stockholms Stad. 

Bensin

För att en bensinbil ska räknas som miljöfordon måste den uppfylla något av kraven:

� klassad som ”MB2007” eller ”MB2013”

� första registreringsdatum senast 2012-12-31 samt koldioxidutsläpp maximalt 120 

g/km och dessutom miljöklass 2005 alternativt Euro 4 eller senare

Diesel

För att en dieselbil ska räknas som miljöfordon måste den uppfylla något av kraven:

� klassad som ”MB2007” eller ”MB2013”

� första registreringsdatum senast 2012-12-31 samt koldioxidutsläpp maximalt 120 

g/km samt

miljöklass 2005PM alternativt Euro 5 eller senare

El

För att en elbil ska räknas som miljöfordon måste högsta tillåtna förbrukning vara lika med 

eller lägre än 37kWh per 100 km. Men då inrapporteringen av elförbrukningsuppgifter till 

vägtrafikregistret för elbilar och laddhybrider är kraftigt bristfällig har inte detta krav följts 

upp. Istället har alla fordon med el som bränsle 1 antagits uppfylla miljöbilskraven även om 

de ej är taggade med ”MB2007” eller ”MB2013”. Detta antagande baseras på att det är 

troligt att alla dessa fordon uppfyller kravet 37 kWh per 100 km men att taggningen i 

registret inte är komplett. 

Ett undantag från ovanstående är de fordon som är märkta med miljöklass ”Klass 1”, 

”Klass 2” eller ”Okänd. I de fall då det totala antalet fordon märkta med något av 

ovanstående skiljer sig från antalet fordon med samma märkning men som dessutom är 

märkta med ”MB2007” och/eller ”MB2013” så anges differensen som sannolika 

miljöfordon, men att det inte helt säkert går att avgöra om de uppfyller miljöbilskriterierna. 

De flesta av dessa fordon är troligen av en tidigare årsmodell än 2003 vilket innebär att de 

registrerats innan miljöklass ”El” började användas i registret. Dessa fordon redovisas 

separat i rapporten. 

Laddhybrider

För att en laddhybrid ska räknas som miljöfordon måste högsta tillåtna förbrukning vara 

lika med eller lägre än 37kWh per 100 km. Men då inrapporteringen av 

elförbrukningsuppgifter till vägtrafikregistret för elbilar och laddhybrider är kraftigt bristfällig 

har inte detta krav följts upp.

Antalet miljöfordon av de registrerade laddhybriderna har beräknats som summan av alla 

fordon taggade med ”MB2007” och ”MB2013”.

Elhybrider

För att en elhybridbil ska räknas som miljöfordon måste den uppfylla något av kraven:
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� klassad som ”MB2007” eller ”MB2013”

� första registreringsdatum senast 2012-12-31 samt koldioxidutsläpp 

maximalt 120 g/km samt miljöklass ”hybrid” eller utsläppsklass 

”ELHYBRID”

Etanol

För att en etanolbil (fordon där antingen drivmedel 1 eller drivmedel 2 är angivet som 

etanol) ska räknas som miljöfordon måste den uppfylla något av kraven:

� klassad som ”MB2007” eller ”MB2013”

� första registreringsdatum senast 2012-12-31 samt drivmedelsförbrukning maximalt 

9,2 liter bensin per 100 km, samt miljöklass ”2005” eller utsläppsklass ”Euro 4” eller 

högre.

När det gäller fordon märkta med miljöklass 2005 har endast de taggade med ”MB2007” 

räknats som miljöbilar. Resten räknas som sannolika miljöbilar, men det är utifrån 

uppgifterna i registret ej möjligt att helt säkert avgöra ifall de uppfyller miljöbilskriterierna.

Fordonsgas

För att en gasbil (fordon där antingen drivmedel 1 eller drivmedel 2 är angivet som metan 

eller naturgas) ska räknas som miljöfordon måste den uppfylla något av kraven:

� klassad som ”MB2007” eller ”MB2013”

� första registreringsdatum senast 2012-12-31 samt drivmedelsförbrukning maximalt 

9,7 m3 per 100 km, samt miljöklass ”2005” /utsläppsklass ”Euro 4” eller senare.
Taxibilar

Taxibilar ingår i personbilsstatistiken och har förutom det även särredovisats i egna

tabeller.

Minibussar

Minibussar ingår i personbilsstatistiken och har inte särredovisats i egna tabeller.

Lätta lastbilar

Miljöbilsklassade lätta lastbilar har valts ut med hjälp av kriterierna som beskrivs nedan. 

Bensin

För att en lätt lastbil med bränslet bensin ska räknas som miljöfordon måste den uppfylla 

något av kraven:

� klassad som ”MB2013”

� första registreringsdatum mellan 2010-02-01 och 2012-12-31 samt koldioxidutsläpp 

maximalt 120 g/km och dessutom miljöklass 2005 alternativt Euro 4 eller senare
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Diesel

För att en lätt lastbil med bränslet diesel ska räknas som miljöfordon måste den uppfylla 

något av kraven:

� klassad som ”MB2013”

� första registreringsdatum mellan 2010-02-01 och 2012-12-31 samt koldioxidutsläpp 

maximalt 120 g/km samt miljöklass 2005PM alternativt Euro 5 eller senare

El

För att en lätt lastbil som enbart drivs med el ska räknas som miljöfordon måste en uppfylla 

något av kraven:

� klassad som ”MB2013”

� första registreringsdatum mellan 2005-01-01 och 2012-12-31 samt miljöklass ”El” 

eller utsläppsklass ”El”.

Elhybrider

För att en lätt lastbil som drivs med bensin eller diesel samt el ska räknas som miljöfordon

måste den uppfylla något av kraven:

� klassad som ”MB2013”

� första registreringsdatum mellan 2005-01-01 och 2012-12-31 samt miljöklass

”Hybrid” eller utsläppsklass ”Elhybrid”.

Etanol

För att en lätt lastbil med bränslet etanol ska räknas som miljöfordon måste den uppfylla 

något av kraven:

� klassad som ”MB2013”

� första registreringsdatum mellan 2005-01-01 och 2012-12-31, drivmedlet 

etanol/E85 och miljöklass 2005 alternativt Euro 4 eller senare.

Fordonsgas

För att en lätt lastbil med bränslet fordonsgas ska räknas som miljöfordon måste den 

uppfylla något av kraven:

� klassad som ”MB2013”

� första registreringsdatum mellan 2005-01-01 och 2012-12-31, drivmedlet 

fordonsgas/metan och miljöklass 2005 alternativt Euro 4 eller senare.

5.1.4 Miljöfordonskriterier tunga fordon – Stockholms stads egen definition

Tunga lastbilar

Lastbilar över 3,5 ton kan inte klassificeras som miljöfordon enligt statens definition. I 

denna rapport har därför Stockholms stads egen definition använts för att klassificera 

tunga lastbilar som miljöfordon: De fordon som helt eller delvis drivs av etanol, biodiesel, el 

eller fordonsgas.

Tunga lastbilar som drivs av metandiesel har särredovisats under kategorin fordonsgas.
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Stockholms stads miljölastbilsdefinition har sedan i januari 2013 ett par ytterligare kriterier, 
jämfört med hur definitionen har sett ut vid framtagande av tidigare års årsrapporter. I 
praktiken innebär det dock, utifrån tillgängliga fordon 2015, att drivmedelskriteriet ensamt 
kan användas för utsortering även för 2015 års statistik.

HVO100

En grov uppskattning av antalet lastbilar som enbart går på HVO100 har beräknats genom 
att använda den volym som drivmedelsbolagen har rapporterat in. Från denna uppskattade 
volym har volymen HVO100 som SL:s bussbolag förbrukat under året dragits av. Lastbilars 
bränsleförbrukning har antagits vara 3-4 liter HVO/mil och den årliga genomsnittliga 
körsträckan har antagits var 5000-8000 mil/år.

Tunga Bussar

Tunga bussar kan inte klassificeras som miljöfordon enligt den nya definitionen. I denna 
rapport har därför Stockholms stads egen definition använts för att klassificera tunga 
bussar som miljöfordon: De fordon som helt eller delvis drivs av etanol, biodiesel, el eller 
fordonsgas.

5.2 Antal miljöbilsmodeller
Antalet miljöbilsmodeller för försäljning på den svenska marknaden som uppfyller den nya 
miljöbilsdefinitionen har för åren 2013 och framåt hämtats från statistik som publiceras av 
BIL Sweden (www.bilsweden.se).

För år före 2013 har antalet miljöbilsmodeller sammanställts utifrån data som levererats av 
Konsumentverket. Det är underlagsdata till deras tjänst Bilsvar (www.bilsvar.se) som 
använts och den bygger på uppgifter som generalagenter lämnar om bilmodeller.

5.3 Drivmedel

Drivmedelsdelen i denna rapport presenterar statistik på levererad volym av följande 

drivmedel för Stockholms län och Sverige:

• Bensin

• Diesel

• Etanol (E85, E5 och Etamax (ED95))

• RME (B5 och B100)

• Biogas

• Naturgas

• HVO (Hydrerade Vegetabiliska Oljor inblandad i diesel eller som 100% HVO)

• Vätgas

Statistik över levererad mängd drivmedel på läns- och riksnivå har till största del inhämtats 

från publikationen ”Oljeleveranser – Kommunvis redovisning 2015 som produceras av SCB 

och som ges ut tillsammans med Energimyndigheten, som är statistikansvarig myndighet 

för drivmedel. Delar av rapporten baseras också på uppgifter lämnade från de fyra stora 

drivmedelsbolagen (OKQ8, Preem, St1, CircleK (f.d.Statoil) som 2015 stod för 99,6 % 
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respektive 98,6% av all försäljning av bensin- respektive diesel i Sverige8. Motsvarande 

siffror för länet har beräknats till 90,3 % respektive 85,2 % genom att jämföra bränsledata 

från drivmedelsbolagen med länsuppgifter från SCB.

I rapporten redovisas statistik från 2005 och framåt. Uppgifterna för leveranser av 

drivmedel från år 2005 till och med år 2014 kommer från Miljöförvaltningens tidigare 

årsrapporter över miljöfordon och alternativa drivmedel. I Tabell 28 nedan anges vilka 

statistiska källor som använts i denna rapport för olika typer av drivmedel i riket respektive 

länet från 2012.

Tabell 25; Statistiska källor som används för olika typer av drivmedel i riket respektive länet

Information Riket Länet

Bensin SPBI SCB/Energimyndigheten

Diesel SPBI SCB/Energimyndigheten

Etanol i E5 SPBI SCB/Energimyndigheten

Etanol i E85 SCB/Energimyndigheten

Etanol i Etamax D (ED95) Från leverantörerna

RME i B5 SCB/Energimyndigheten

RME i B100 SCB Drivmedelsbolag

Biogas, Nm3 SCB/Energimyndigheten

Naturgas, Nm3 SCB/Energimyndigheten

Vätgas Används ej Används ej

HVO Används ej Drivmedelsbolag

Försäljningsställen SPBI Drivmedelsbolag

Värmevärden Energimyndigheten

5.3.1 Inhämtning och beräkning av drivmedelsstatistik

I detta avsnitt beskrivs vilken metod som använts vid statistiksammanställningen för 

respektive typ av drivmedel. Data från drivmedelsbolagen gällande 2014 gavs på mer 

detaljerad nivå jämfört med för 2013 och tidigare. Detaljerna består av att 

bränslevolymerna är uppdelade i bränsle levererat till stationer samt bulkleveranser. 

Bensin

Volymen levererad bensin har hämtats från ”Oljeleveranser – Kommunvis redovisning 

2015”. I bensinvolymen ingår låginblandad etanol, som uppgår till ca 5 %. Etanolen 

exkluderas dock från bensinvolymen vid beräkning av energiinnehåll där etanolen endast 

beräknas separat. Detta sätt att räkna infördes i Årsrapporten för 2013 då även alla siffror 

från 2004 och framåt korrigerats för att siffrorna ska gå att jämföra på ett enkelt sätt. Vid 

beräkning av energiinnehåll i bensin så har bensin från E85 samt tändförbättrare från 

ED95 lagts till. Tändförbättraren i ED95 är egentligen inte bensin utan någon form av glykol 

men har ändå valts att redovisas tillsammans med bensinen. Statistik för riket har hämtats 

från SPBIs hemsida.

8 SPBI – Branschfakta 2016, s.15
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Bensin i E85 och tändförbättrare i ED95

Volymen bensin i E85 har valts att redovisas tillsammans med tändförbättraren i ED95 

(som egentligen är en form av glykol). Bensinvolymen i E85 har räknats ut som 15% av 

den totala E85 volymen och volymen tändförbättraren i ED95 har räknats ut som 5% av 

den totala volymen ED95.

Diesel

Volymen levererad diesel har hämtats från ”Oljeleveranser – Kommunvis redovisning 

2015”. Leveranserna av diesel har justerats för arbetsmaskiners användning av detta 

drivmedel. Denna användning har antagits vara 19 % och dieselmängderna i denna 

rapport har således reducerats med 19 %. Siffran baseras på en grov bedömning från 

Trafikverket9 vad gäller dieselvolym som används till arbetsmaskiner i riket. I 

Årsrapporterna för 2013 och tidigare användes 16 % vilket var en uppskattning för riksnivå 

200810. Statistik för Stockholm, samt senare statistik saknas varför 16 % fortfarande 

används för år före 2014. Se figur 34. Statistik för riket har hämtats från SPBIs hemsida.

Till arbetsmaskiner används generellt bränsle med lägre inblandning av biodrivmedel 

(FAME och HVO), och de tankas ofta från bulk. I rapporten görs en uppskattning av hur 

detta påverkar andelen låginblandat biobränsle i den del av dieseln som säljs till 

vägtrafiken. I uppskattningen antas att 19 % av levererat dieselbränsle från de fyra 

bränslebolagen som statistik erhållits ifrån går till arbetsmaskiner. Vidare uppskattas att 60 

% av bränslet till arbetsmaskiner tankas från bulk och 40 % från station. Räkneprincipen 

visualiseras i Figur 35. Detta sätt att räkna infördes först i Årsrapporten för 2014 eftersom 

2014 var det första året för vilket levererade volymer uppdelade i station och bulk erhållits 

från drivmedelbolagen. I årsrapporten 2015 så antas också att all diesel som inte säljs som 

låginblandad, det vill säga ren B0, går till arbetsmaskiner. All diesel som säljs som ren B0 

sälj via bulk, och dessa volymer är inkluderade i de volymer som bedöms gå till 

arbetsmaskiner via bulk. Eldningsolja används varken till vägtransporter 

ellerarbetsmaskiner.

9 Personlig kontakt med Magnus Lindgren, Trafikverket
10 Enligt SCBs statistiska meddelande EN 20 SM 0705, tablå E.
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Figur 34; Exempel: Dieselvolymer 2015. Diesel till vägtransporter respektive arbetsmaskiner.

Figur 35; Exempel: Dieselvolymer 2015 Stockholms län (endast OKQ8, Preem, Statoil och 
St1). Fördelning mellan stationsleveranser och bulkleveranser enligt drivmedelsbolagen. 
Antagande om hur stor del som går till vägtrafik respektive arbetsmaskiner.

I dieselvolymen ingår låginblandade förnybara drivmedel i form av RME och HVO. Detta 

gäller dock inte vid beräkning av energiinnehåll. Där har de inblandade biodrivmedlen 

exkluderats och beräknas istället separat under respektive drivmedelstyp (B5 och HVO). 

Detta var nytt för 2013 års rapport och samma princip har använts i Årsrapporten 2015. 

Siffrorna från 2005 och framåt har korrigerats för att siffrorna ska gå att jämföra på ett 

enkelt sätt.

Sverige
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3

Diesel EN 590
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OKQ8, Preem, Statoil, St1

674 624m3

Stockholms län
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3
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3

Arbetsmaskiner
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vägtransporter
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Bulk 
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3

19 %

54 % till arbetsmaskiner
46 % till vägtrafik

81 %
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Etanol

Volymen levererad E5 har fåtts genom att multiplicera volymen levererad bensin med 5 %.

I rapporten ”Oljeleveranser – Kommunvis redovisning 2015” redovisas E85 och ED95 

gemensamt under benämningen etanol. För att särskilja hur mycket av respektive 

drivmedel som levererats har uppgifter från alla kända leverantörerna av ED95 i 

Stockholms län 2015, inhämtats. Volymen etanol i ED95 är beräknad som 95 % av 

volymen ED95. För att beräkna levererad volym E85 brukar för denna rapport vanligtvis 

den levererade volymen etanol i ED95 subtraheras från den av SCB/Energimyndigheten 

rapporterade sammanlagda etanolvolymen. SCB:s statistik var dock lite fel för 2015, vilket 

var något som IVL upptäckte under arbetet med denna rapport. Vid kontakt med SCB 

kunde felet bekräftas men av sekretesskäl kunde SCB inte ange vad som blivit fel. Men då 

det endast finns två leverantörer av ED95 gick det ändå utifrån SCB:s uppgifter samt en 

rapport från Energimyndigheten11 (som också rapporterat felaktiga uppgifter eftersom de 

baserat sina uppgifter på SCB:s siffror) dra slutsatser om vad som blivit fel och utifrån det 

räkna fram den korrekta volymen etanol. 

RME

Volymen levererad RME i B5 har fåtts genom att multiplicera volymen levererad diesel 

med 5 %.

Volymen 100 % RME har på riksnivå inhämtats från SCB (Leveranser av biodrivmedel) 

och på länsnivå har levererad volym. 100% RME inhämtats från de fyra stora 

drivmedelsbolagen (OKQ8, Preem, St1, CircleK (f.d.Statoil).

Fordonsgas

Volymen levererad biogas respektive naturgas har hämtats från ”Oljeleveranser –

Kommunvis redovisning 2015”.

Vätgas levererades inte som fordonsbränsle i Sverige under 2015. Anledningen till att 

vätgas överhuvudtaget finns med i statistiken beror på att SL under 2004 och 2005 drev ett 

projekt med vätgasdrivna bränslecellsbussar med finansiering från EU-projektet CUTE. 

Efter CUTE-projektets slut blev det ingen fortsättning med vätgasbussarna.

HVO

Volymen levererad HVO i låginblandad diesel har fåtts genom att multiplicera volymen 

levererad diesel med andelen HVO i levererad diesel, som år 2015 var 29,9 %. Denna 

andel fås från volymerna som drivmedelsbolagen har redovisat, analogt med metoden för 

diesel ovan.

Korrigering för 2014:

Ett räknefel 2014 gjorde att volymen HVO 2014 överskattades med 12 % i tabell 19. 

Däremot var energivärdena i tabell 20 rätt. Dock har metodiken kring fördelning mellan 

11
Drivmedel och biobränslen 2015, ER 2016:12
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arbetsmaskiner och vägtrafiken korrigerats inför 2015 och antagandet om att all B0 

används av arbetsmaskiner är nytt. Detta gav en underskattning av HVO. Total andel 

förnybar energi till vägtrafiken påverkas dock bara marginellt av detta. 

HVO100

För att utreda hur stor del av den 100%-iga HVO:n som används i bussar, kontaktades 
Keolis, Nobina och Arriva. Den samlade volymen som används i bolagens bussar som 
körde för SL år 2015 var 346 m3 vilket motsvarar ca 5 % av den totalt levererade volymen.

5.3.2 Energiomvandling

Andelen förnybar energi räknas i denna rapport som energin i förnybart bränsle dividerat 

med totalt energiinnehåll. I medlemsländernas rapportering till EU om hur långt landet har 

nått i förhållande till sitt biobränslemål redovisas energin i biodrivmedel som andel av 

summan av energin i biodrivmedel, bensin och diesel, exklusive naturgas.

Följande omräkningstal har använts i omräkning från drivmedelsvolymer till 

energiinnehåll.12

Tabell 26; Energiinnehåll i olika drivmedelstyper

Drivmedel Fysisk kvantitet Energiinnehåll (MJ)

Bensin (motorbensin) 1 m3 32 760

Diesel 1 m3 35 280

HVO 1m3 33 980

Etanol 1 m3 21 240

FAME (RME) 1 m3 33 010

Naturgas 1 000 Nm3 39 780

Biogas 1 000 Nm3 34 920

Vätgas 1 000 Nm3 1 060

5.3.3 Tankställen

I rapporten presenteras även antal tankställen på riksnivå samt antal tankställen i länet. 

Statistik för riket har hämtats från Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet (SPBI) och 

avser läget vid årsskiftet 2014/2015 och antalet i länet har inhämtats genom de fyra 

tillfrågade drivmedelsbolagen (OKQ8, Preem, St1, CircleK (f.d Statoil).

12 Transportsektorns energianvändning 2013, Energimyndigheten, ES2014:01, ISSN: 1654-7543


