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Fossilfrihet för arbetsmaskiner - Ett uppdrag åt Energimyndigheten 

Lina Jonsson WSP Group i Stockholm berättade om rapporten Fossilfrihet för arbetsmaskiner. 

Rapport finns på Energimyndighetens webb https://www.energimyndigheten.se/globalassets/klimat-

-miljo/transporter/rapport-fossilfrihet-for-arbetsmaskiner-170210.pdf  

Fokus i rapporten ligger på statliga styrmedel för elektrifiering/hybridisering av arbetsmaskiner 

Det ingår också en mindre del om biobränsle. 

Bränsleförbrukningen påverkas både av motor och av de redskap som används. Det är svårt att 

koppla drivmedelsförbrukningen till det utförda arbetet. Det begränsar möjligheterna att använda 

styrmedel. 

Det finns två typer av styrmedel teknikneutrala och teknikspecifika. Ett exempel på teknikneutralt 

styrmedel är drivmedelsskatt. Teknikspecifikt innebär att ställa krav på viss teknik i maskinerna.  

Att ställa krav på högsta bränsleförbrukning är en mindre begränsning än att ställa krav på 

bränsleval. 

Vilka arbetsmaskiner? 

När det gäller utsläpp av koldioxid från arbetsmaskiner (som ingår i studien) fördelar sig utsläppen så 

här: 

Hjullastare              21 % 

Traktorer               30 % 

Truckar                8 % 

Grävmaskiner              15 % 

Skördare och skotare 15 % 

Diesel dominerar när det gäller drift av arbetsmaskiner. Ett undantag är gruvindustrin som vill ha 

alternativ med el för att slippa ventilera bort avgaser. 

Traktorer och skogsmaskiner är svåra att elektrifiera och där finns inte mycket alternativ idag. 

Vad kan staten göra? 

 Öka kostnaden för befintlig teknik till exempel på bränslen 

 Minska kostnaderna för nya tekniker 

 Reglera fram nischmarknader med hjälp av upphandling 

Vilken effekt kan upphandlingskrav ge på: 

 Arbetsmaskiner, krav på nya tekniker har hög potential att påverka utsläpp 

 Användning av drivmedel, krav kan ha hög potential för en del sektorer mer osäker för andra 
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 Effektiv användning, har begränsad potential. Att jämföra effektiv användning är svårt idag. 

Det finns för få regleringar av hur man ska räkna på livscykelnivå för bränsleanvändningen. 

 

De sektorer som berörs är 

 Entreprenad  Goda tekniska förutsättningar 

Här finns potential för elektrifiering, kan vara med batterier och i vissa fall med sladd 

Vänder sig mycket till offentlig sektor vilket gör att upphandling kan få stort genomslag 

Det offentliga kan bära en del av kostnaden för utveckling 

 Industri  Goda tekniska förutsättningar 

Stort fokus på kostnadseffektivitet 

Vana av elektrifierade maskiner inomhus 

Saknas offentlig beställare 

 Jordbruk  Dåliga tekniska förutsättningar 

Nedsatt dieselskatt 

Utbudet och möjligheterna är inte så stora när det gäller elektrifiering. 

Det kommer att ta tid att ställa om 

Saknas offentlig beställare 

 Skogsbruk  Dåliga tekniska förutsättningar 

Nedsatt dieselskatt 

Utbudet och möjligheterna är inte så stora när det gäller elektrifiering. 

Saknas offentlig beställare 

Vilka möjligheter finns i praktiken att ha maskiner med sladd? Lina känner bara till gruvindustrin plus 

truckar inom andra branscher. 

Skanska har en testsajt ev. kan de haft några fordon med sladd i det demonstrationsprojektet för 

bygg/entreprenadbranschen. 

Fossilfria alternativ nu och i framtiden 

Jonas Willaredt Husqvarna Group 

Husqvarna satsar mycket på batteriprodukter. Det finns till exempel för gräsklippare, motorsågar och 

trimmers. 

Mellan 2020-2025 kommer vi inte se bensindrivna produkter för konsumenter försvinna från 

marknaden. Utvecklingen av batteriteknik går fort. Alternativ till små 2-taktsmotorer för hemmabruk 

var först, men det finns också maskiner för grönyteskötsel på professionell nivå.  

Kalifornien kommer att förbjuda tvåtaktsmotorer och mindre 4–takt. Kina och Japan höjer också 

kraven. 

Var är störst påverkan ur ett livscykelperspektiv för arbetsmaskinerna?  

85 % av CO2-utsläppen ligger i användningsfasen.  

Transport mindre än 1 %. Tillverkning jätteliten del. Leverantörsledet står för drygt 10 %. Hela kedjan 

från råvara beaktas inte- se batteridiskussion. 

Vad kan du titta på när du ska välja produkt och vill minska utsläppen av koldioxid? 

 Köp inte maskiner med stor effekt i förhållande till dina behov.  

Mindre produkt ger mindre utsläpp. 



 Köp batteriprodukter  

Cirka 6 ggr mindre CO2-utsläpp om du ersätter bensindrivna arbetsmaskiner med 

batteridrivna. Baseras på europeisk elmix, skillnaden skulle bli ännu större med helt förnybar 

el). 

 Fleet services  

Sätter puckar på produkter för att mäta hur mycket maskinen används, förbrukning. Kan 

även kopplas till vilken person som använder produkten. Kan se vad som används och mäta 

effektivitet, när det behövs underhåll och vibrationer. Styrning av maskiner med distans med 

appar. Kommer också för större ytor – inte bara på konsumentnivå. 

 

Det var flera som frågade om behov av batterier.  Du behöver ha med dig flera batterier för att kunna 

växla och ladda upp. Ett alternativ är också att ha batteripack på ryggen. Det finns också kunder i USA 

som har monterat solceller på de bilsläp där de har sin utrustning. Solelen används för att ladda 

batterier – fungerar bra. Batteriteknik har fördelen att samma batteri kan användas till flera 

maskiner. Idag används litiumjonbatterier. 

 

Fördelar med batterier utöver minskade koldioxidutsläpp 

 Ljudnivåerna minskar. Möjligt att jobba på andra arbetstider jämfört med bensindrivna.  

 Kräver mindre underhåll och färre kemikalier. 

 Ekonomi-Sparar pengar att använda batteridrift. 

Stora trädgårdstraktorer får ny elektrisk bränsleinsprutning. Har inte hänt så mycket med 

teknikutvecklingen i övrigt.  

När det gäller åkgräsklippare finns det idag inte tillräckligt starka batterier, hybridmaskin kommer. 

Tror på robotisering av trädgårdsskötsel, exempel rondeller, fotbollsplaner och golfbanor. 

Inom 5 års sikt kommer ett biobränsle som kan användas för deras maskiner. 

De uppgifter som Jonas redovisar tar upp miljöaspekter vid användning av batteriet, inte påverkan 

från tillverkning av batterier. 

Hållbara alternativ för drift- och markskötsel 

Nicholas Judas och Emma Larsson Eslövs Bostads AB 

 

Vår målsättning är fossilfri drift 2020 

33 fast anställda, Äger och förvaltar 2500 bostäder, 12 transportbilar, 3 åkgräsklippare, 3 

redskapsbärare, 4 traktorer, 56 handmaskiner 

Har antagit utmaningen om fossilbränslefritt Skåne 2020. 

Det första steget har varit att kartlägga hur mycket bränslen vi använder. Tankkort till alla fordon gav 

oss underlag för statistik. 

CO2-utsläppen är störst från traktorer, därefter kommer gräsklippare. 

Det vi har gjort sedan är att: 

 Skriva avtal för förnybara bränslen och elenergi 

 Upphandla för att kunna göra nyinvesteringar i maskiner och redskap 

 Årsvis kartläggning av bränsleförbrukning 



 Köpt in en ny traktor Valtra Duelfuel som går på 80 %biogas/20 %diesel. Biogasdriften har 

fungerat bra. 

 Satsa på 8 biogasdrivna med personbilar, ny inköpspolicy 

 Lätta fordon 2 elbilar med batteri som används vid skötsel av grönytor (en för förvaring och 

en med gallersläp med tippfunktion) 

 Utbyte till eldrivna handmaskiner 

Började i liten skala, lånade maskiner från olika tillverkare. Har valt Stihl och är nöjda med 

dem. Ex. häcksaxar, trimmer, motorsågar, lövblås, handgräsklippare 

Kräver en uppsättning batterier, ett batteri motsvarar en tankning. Snabbladdning möjlig under 

frukost och middagsraster. Trots att batterierna väger en del upplever de att maskinerna är lättare 

eftersom vikten fördelas på kroppen.  

Fördelar 

 Minskat buller, det är en fördel både för hyresgäster och för arbetsmiljön. 

 Mindre utsläpp ger bättre arbetsmiljö 

 Ingen bränslehantering – inget spill 

 Vibrationsskador minskar 

 Förnyelse av maskinparken 

Utmaningar? 

Batterier kan vara tunga 

Priset gör att det är en stor investering att köpa in många batterier. Men vi tjänar in det på minskad 

bränsleförbrukning på sikt. Kalkyl payoff gissar på 2 år. Beror på livslängd – vi tror att de kommer att 

hålla lika länge som bensindrivna, men livslängden är lite osäker. Hittills har man inte märkt någon 

skillnad i prestanda på nya och gamla batterier som varit i bruk i ca 2 år. 

Olika batterisystem hos olika tillverkare. 

Batteriernas och maskinernas hållbarhet i olika väder – hur är den? Än så länge problemfritt sedan 

förra året 

Eslövs bostads rekommenderar att köpa kraftigare batterier. Även om de väger mer är det värt det. 

När de gjorde sin första investering i fossilfria arbetsmaskiner var det inom ramen för en 

direktupphandling under 100 000 kr. 

Mål  

Antal handmaskiner 2015 0 %, 2016 28 %, Mål 2018 75% Nuläge 43 % 

 Bränsle till handmaskiner 1500 l 2015, 2018 mål 500 l, Nuläge 1000 l 

 Större motorsågar och ryggburna lövblåsare finns i nuläget inte. 

Reaktioner 

 Lättare än förväntat med övergången 

 Viktigt att förankra och informera 

 Koppla till miljömål 

 Arbetsmiljö bättre 

 Merinvestering ger payoff 2-3 år 

 Snabb teknikutveckling ger likvärdig prestanda 

Framöver  



 Undersöker alternativa drivmedel HVO och ASPEN alt med 90 % förnybart 

 Hybridteknik för gräsklippare (åkgräsklippare med el och diesel) 

 Fortsatt utprovning av nya handmaskiner 

 Utbytesprogram för fossila fordon ska antas i styrelsen, behövs tillskott i budgeten 

 

Fossilfria arbetsfordon – HVO ger en bättre arbetsmiljö 

Ann-Sofie Johnsson Karlskrona kommun, fordonssamordnare 

 

Mål: 2020 ska 100 % av drivmedel för personbilar vara förnybara bränslen 

Vill att det ska gälla alla fordon och arbetsmaskiner 

HVO är en kemisk kopia av diesel som minskar CO2 med 80 - 90 % 

3 månaders test av HVO i befintliga fordon. Utvärdering gjordes av: 

 förbrukning (oförändrad),  

 effekt (oförändrad),  

 driftsäkerhet (oförändrad),  

 arbetsmiljö (förbättrad, kranbilsförare upplevde förbättring i luftvägar) 

Testen gjorde på transportbil, beredskapsbil, åkgräsklippare, kran, spolbil och markvibratorer. 

De bytte inte bränslefilter innan testet. HVO löste upp alger men det satte inte igen några filter. Gick 

även smärtfritt att gå tillbaka till diesel. 

 

Nu har kommunen upphandlat HVO för att kunna börja köra på det till hösten. OKQ8 har HVO och 

det tankas redan nu av kommunala bilar som kör mycket till skolorna och på skolgårdar.  

En förhoppning är att få mackägare i Jämjö att erbjuda HVO. Jämfört med en farmartank i ett 

inhägnat område skulle en publik mack göra HVO tillgängligt för hemtjänst och allmänhet också. 

Energikartläggningsstöd 

Anna Månsson, Energikontor Sydost AB 

 

Små och medelstora företag kan få stöd för energikartläggning 

50 % av kostnaden, max 50 000 kr 

För att få stöd ska verksamheten ha en energianvändning över 300 MWh, för lantbruk gäller att 

verksamheten ska ha mer än 100 djurenheter. 

Det går även att få bidrag till fördjupade studier. 

Energikontoret svarar på frågor och ger stöd före, under och efter kartläggningen. 

 

Klimatklivet 

Cecilia Näslund, Länsstyrelsen i Blekinge län 

Lokala och regionala klimatinvesteringar – statligt stöd för att minska utsläpp av växthusgaser 

20 - 60 % i stöd av totalkostnad 

Samuel Karlström på länsstyrelsen handlägger ansökningar och det är bra att stämma av med honom 

inför en ansökan. 



Urval av projekt görs utifrån miljöeffekt per investerad krona 

Vem kan söka? Kommuner, regioner, företag och organisationer 

Det är positivt om projektet det bidrar till spridning av ny teknik och förbättrad situation även för 

andra miljömål. 

22 ansökningar har fått stöd i Blekinge, tex. biogas tankstationer för biogas, HVO laddstolpar, byte av 

oljepanna till biobränslepanna, handbok för miljövänliga festivaler 

Ansök på Naturvårdsverkets webbplats naturvardsverket.se/klimatklivet 

Där finns ett digitalt ansökningsverktyg. Ansökan ska göras innan 9 september. 

Tack till alla som delat med sig av sina erfarenheter! 

Vi ses på kommande träffar till hösten. 

 


