Nu f o s s i l f ritt!

Fo rd o n sb r ä n sl e g u i den ,
Tro llhä t t a n
Trollhättans Stad har beslutat att alla fordon i den egna verksamheten ska gå på fossilfria bränslen. Staden köper eller leasar
därför i första hand elfordon och biogasfordon till den egna
koncernen. Samtidigt som vi ställer krav på el- eller biogasfordon i
de flesta upphandlingar av tjänster som i huvudsak utförs med lätta
fordon, under 3,5 ton. Ytterligare ett incitament vi arbetar med är
förmånliga parkeringstillstånd. De omfattar förutom el och biogasfordon, även elhybrider och etanolfordon. Etanol, el och biogas
är drivmedel med god tillgång i regionen och förutsatt att fordonen
tankas och laddas rätt, blir andelen förnybara drivmedel hög.
Även om det finns tillgång till förnybar diesel i Trollhättan får
inte lätta dieselfordon subventionerad parkering och/eller förtur
vid kommunal upphandling. Det beror dels på avgasemissioner och
dels på tillgången av hållbart framställd biodiesel. Flyg och fordon
över 3,5 ton som har sämre förutsättningar för alternativa bränslen
vid upphandling.
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Fordonsgas är samlingsnamnet för biogas
och naturgas eller en blandning av dem.
Samma molekyl men med antingen förnybart eller fossilt ursprung. 70% av svensk
fordonsgas är biogas men även naturgas
har bättre miljöprestanda än både bensin
och diesel.
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Vätgas är ett annat bränsle som sannolikt blir aktuellt för Trollhättan i framtiden.
Bränslet har många fördelar och vätgasfordon finns på marknaden, men än så
länge finns bara en handfull tankstationer
i Sverige. Kommersiella aktörer, regionala
eller nationella intressen kommer att vara
viktiga för att en etablering i Trollhättan
ska bli möjlig framöver.

Fossilfrihet på väg
Klimatförändringarna pågår och för att säkra vår
välfärd behöver vi alla bidra till att minska utsläppen.
Enligt det klimatavtal världen enades om i Paris,
ska vi begränsa den globala uppvärmningen till
under två grader, med sikte på 1,5 grad.
Vi står därför inför en nödvändig omställning till ökad
fossilfrihet inom alla sektorer, inte minst transportseki Sverige. Vägen framåt innebär nya tekniker, bränslen
och mobilitetslösningar. Trollhättans Stad med bolag
vill gå före i omställningen.
Vi hoppas att ni är med

Kontakt: trollhattan.se/energiradgivning
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torn som står för en stor andel av växthusgasutsläppen

