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Sammanfattning

Från år 2018 till 2020 har ett aktivt arbete utförts av Uppsala Skolfastigheter AB för att i linje
med de kommunala miljömål som finns ha en fordonsflotta som är fossilfri enligt definitioner-
na fossilfri och förnyelsebara drivmedel. Frågeställningen som rapporten är uppbyggd kring är
utformad för att utvärdera resultatet av arbetet mot detta mål samt hur arbetet kan vidareutvecklas.

Det totala utsläppet av koldioxidekvivalenter orsakat av drivmedel under åren 2018 till 2020, samt
hur stor del av detta drivmedel som varit fossilfritt, ger en summering av resultatet av arbetet.
År 2018 vad det totala utsläppet av växthusgaser 27 ton koldioxidekvivalenter jämfört med år
2020 då det hade minskat till 20 ton koldioxidekvivalenter. Och andelen fossilt drivmedel som
förbrukades år 2018 var 18 % medan endast 4 % år 2020. Trots att en ökning har skett i hur
många mil fordonsflottan har kört respektive år har den totala mängden utsläppta växthusgaser
orsakade av förbränningen av drivmedel minskat från år 2018 till 2020. Det är ett resultat som
beror på en ökad användning av drivmedel som enligt Uppsala kommun definieras som fossilfria
och förnyelsebara. Dessa drivmedel, främst biogas och HVO100, har en låg kvot av koldioxi-
dekvivalenter mätta i kg per MJ som utvinns ur bränslet. Denna kvot är den som rapporten
främst har fokuserat på för att avgöra vilken klimatpåverkan ett drivmedel har. En låg kvot
innebär låga halter växthusgaser i förhållande till förbrukad energi och är ett rimligt sätt att kun-
na jämföra drivmedel med varandra när de varierar i både aggregationstillstånd samt energidensitet.

Vilket drivmedel som är mest lämpligt att använda i framtiden är även det något som rap-
porten behandlar och lägger fram en slutsats om. Genom att ha arbetat fram en metod där olika
kriterier för drivmedel vägs mot varandra går det att i slutändan få fram det drivmedel som kan
anses vara mest optimal med de förutsättningar som finns för Skolfastigheters fordonsflotta. För att
drivmedlet ska anses som bra ska det ha ett lågt utsläpp av koldioxidekvivalenter per energienhet,
ha hög andel förnybar råvara, finnas tillgängligt på de tankstationer som fordonsflottan har tillgång
till samt vara priseffektivt. Av de drivmedel som fordonsflottan har använt sig av under åren 2018
- 2020 var det HVO100 samt biogas som fick bäst resultat enligt metoden och som anses vara det
mest optimala drivmedel för Skolfastigheter att i dagsläget driva sina fordon med.

Nyckelord

Alternativa drivmedel, fordon, fordonsflotta, fossilfri, förnybar, GWP, Global Warming Potentials,
klimatpåverkan, koldioxidekvivalenter, LCA, Livscykelanalys, växthusgasutsläpp, statistisk signifi-
kans.



Abstract

From the year 2018 to 2020 Uppsala Skolfastigheter AB changed their vehicle fleet to follow Uppsala
municipality’s goal of a fossil-fuel-free vehicle fleet. Fossil-fuel-free, according to the municipality’s
regulations, means that a vehicle can run on fossil-free fuel. To evaluate Skolfastigheter’s initiative,
this report will examine both the change in greenhouse gas emissions as well as the usage of
fossil-free fuel from the year 2018 to the year 2020. The report will also evaluate what the most
appropriate fuel for Skolfastigheter’s vehicle fleet is.

The results showed that even though the vehicle fleet had used more fuel and traveled long-
er distances, the levels of greenhouse gas emissions were lower in the year 2020 than the previous
two years. To compare different fuels the greenhouse gas emissions were calculated as GWP (Global
warming potential) and divided by megajoule (MJ). The two fossil-free fuels, HVO100 and biogas,
had the lowest quotient compared to diesel, bio diesel and petrol. The usage of fossil-free fuel
increased from 35 % to 89 % between the years 2018 and 2020. As the fossil-free fuels have the
lowest GWP/MJ quotient, the increasing use of these could be one of the main reasons that the
greenhouse gas emissions were lower in 2020 than in both 2018 and 2019.

A method was created in order to properly evaluate the fuel types mentioned in this article.
Five criterions were chosen to classify the fuels; If the fuel was fossil free, its greenhouse gas
emissions [GWP100/MJ], its accessibility outside urban Uppsala, and its affordability [kr/MJ].
The criterions were also weighed differently in accordance with Skolfastigheter’s request. The
compared fuels were diesel, bio diesel, petrol, biogas and HVO100 as these are the ones that
Skolfastigheter have used in the examined time frame of 2018 to 2020. The fuel should also be
applicable to the vehicles Skolfastigheter have. With this method HVO100 was concluded to be the
most appropriate fuel, however, the biogas is locally produced and more affordable which can make
it more appropriate. The conclusion was that, for Skolfastigheter, gas vehicles should use biogas
and diesel powered vehicles should use HVO100.
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Ordlista
Aggregationstillstånd Fast, flytande eller gasform
Biogen naturgas Naturgas framställd från biologisk aktivitet,

även kallat biogas eller bio biogas
FAME Fatty Acid Methyl Esters

(fettsyrametylestrar), biodiesel på vegetabilisk
olja

Fossilfritt Drivmedel utan palmolja, PFAD och fossilt
innehål. Undantag biogas

Fossilbränslefritt Fordon som kan köra på ickefossila bränslen
FT- bränsle Bränsle tillverkat med Fischer-Tropsch

processen
GWP Global Warming Potential, internationell

motsvarighet till koldioxidekvivalent
HVO Hydrerad vegetabilisk olja, ofta kallat

biodiesel, förnybar diesel eller grön diesel
Klimatpositivt Klimatkompensation för mer än 100% av

utsläppen
Klimatpositivt Uppsala Samlade växthusgaserna jämfört med 1990 ska

ha minskat med 30 % till 2020, vara nära noll
och minskat med 90 % år 2040, minskat med
mer än 100 % vid år 2050 och minskat med
110 % till år 2070 inom kommunens gränser.

Klimatneutralt Klimatkompensation för 100% av utsläppen
Kolneutralt Kolavtrycket för hela livscykeln är noll
Koldioxidekvivalenter Mått på utsläpp av växthusgaser
PFAD Palm Fatty Acid Distillate, restprodukt från

tillverkning av palmolja
RME Rapsmetylester, biodiesel tillverkat av raps
Termisk naturgas Naturgas framställd i berggrunden av höga

tryck och temperaturer, ofta kallat fossil
naturgas

TTW Tank To Wheel , systemgräns vid
livscykelanalys för drivmedel

Verkningsgrad Andelen nyttig energi som fås ut via en motor
jämfört instoppad energi från bränslet

WTT Well To Tank, systemgräns vid livscykelanalys
för drivmedel

WTW Well To Wheel, systemgräns vid
livscykelanalys för drivmedel

%v/v Volymprocent



1 Introduktion

I slutet av september år 2015 godkände FN 17 globala mål för att uppnå en hållbar utveckling.
Beslutet innebär att alla medlemsländer i FN gemensamt ska jobba med att uppnå en socialt,
ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling. Beslutet är döpt till Agenda 2030 då målen ska
vara uppnådda till dess (Svenska FN-förbundet 2021).

Mål nummer 13, ”bekämpa klimatförändringarna” består bland annat av delmålet om att in-
teragera klimatåtgärder i politik och strategier på nationell nivå (FN 2018). I december samma
år slöts även Parisavtalet, där världens alla länder gemensamt beslutade om en plan för att
motverka klimatkrisen. Där förband sig länderna till bland annat målet om att inte låta den globala
temperaturen stiga med mer än 2 grader Celsius (Naturskyddsföreningen 2021). Gemensamt för de
båda besluten är att tillvägagångssättet för att uppnå målen är att begränsa och minska utsläppet
av växthusgaser.

I Sverige står transporter för ungefär en tredjedel av de nationella växthusgasutsläppen. Av
denna andel står vägtrafiken för 90 % framför allt genom förbränning av fossila drivmedel och det
är tydligt vilken sektor som åtgärder behöver inriktas mot (Trafikverket 2021).

Uppsala kommun har valt att i enlighet med Agenda 2030 anta sina egna klimatmål för att
arbeta fram en plan som minskar kommunens klimatpåverkan. År 2020 ska kommunens egna fordon
ha möjlighet att köra på fossilfritt bränsle (Uppsala kommun 2014b). Men hur stor påverkan har
bytet från fossilt till fossilfritt drivmedel? För att kunna fastslå att utsläppen faktiskt minskar till
följd av de åtgärder som vidtas växer ett behov av att kunna mäta resultat.

1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med rapporten är att kartlägga den potentiella förändring i klimatpåverkan som en
fordonsflotta har haft till följd av klimatmedvetna åtgärder. Genom systematiska och medvetna
uppgraderingar av fordonen i fordonsflottan förväntades det att förbrukningen av de drivmedel
som orsakade mest klimatpåverkan ska ha minskat.

Intresset ligger i att kunna avgöra om de fossilfria drivmedel som prioriterats har gett upp-
hov till en minskad klimatpåverkan. För att fortsätta arbetet mot ett lägre klimatavtryck för
fordonsflottan finns ett behov att kunna jämföra drivmedel med varandra och avgöra vilket/vilka
av dessa som är mest lämpade i sammanhanget.

Målet med rapporten är att sammanställa samt utvärdera om det utförda arbetet har givit
önskad reduktion av fordonsflottans klimatavtryck. Detta görs genom analys av historisk data för
fordonsflottan 2018-2020 för att presentera faktiska resultat för förändringen av tillhörande utsläpp
från transporter. Rapporten ska även ge underlag till framtida beslut rörande lämpliga drivmedel
till fordonsflottan för att arbetet mot ett lägre klimatavtryck ska fortsätta.
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• Analys av växthusgasemissioner: hur har antal koldioxidekvivalenter GWP100 av förbru-
kat drivmedel förändrats för Uppsala Skolfastigheter AB:s fordonsflotta mellan 2018 och 2020?

• Förbrukning av fossila bränslen: hur stor andel av drivmedlen som används av Uppsala
Skolfastigheter AB:s fordonsflotta mellan 2018-2020 var fossilfria?

• Utvärdering av drivmedel: vad är det mest optimala drivmedlet för Uppsala Skolfastigheter
AB:s fordonsflotta att använda?

1.2 Avgränsningar och vägval

Projektet omfattas av Skolfastigheters serviceteknikers fordonsflotta. Uppsala kommuns miljömål
är att vara fossilbränslefritt år 2030 och i detta projekt ska dessa bilar studeras och utvärderas med
avseende att kunna fastställa om de åtgärder som vidtagits är i linje med miljömålen.
Avgränsningar:

• Inte undersöka tillverkning- eller återvinningsprocesser för fordonsflottan. Detta på grund
av att det är leasade bilar och endast förbrukningen av drivmedel är av intresse i den här
rapporten.

• Undersöka olika drivmedels klimatpåverkan i form av växthusgasutsläpp samt energiinnehåll.

• Detta projekt kommer primärt ha fokus på nutiden men sekundärt även ge stöd till framtida
val av drivmedel, till 2030 vilket är i linje med Uppsalas miljömål.

2



2 Bakgrund

Den bakgrund som ligger som ursprung till rapporten kommer att presenteras i underkapitlena
nedan.

2.1 Uppsalas miljömål

Uppsala miljö- och klimatprogram togs fram 2014 av Uppsala kommunstyrelse med syftet att
minska kommunens negativa klimatpåverkan. Klimatprogrammet är kopplat till kommunens policy
för hållbar utveckling, som beskriver kommunens långsiktiga mål för hållbar utveckling (Uppsala
kommun 2017). Policyn för hållbar utveckling är i nuläget baserad på Agenda 2030 av FN från
2017, men det fanns en äldre version från 2008 som inte längre är tillgänglig digitalt.

Utifrån policyn för hållbar utveckling skapades Uppsalas ramverk för ekologisk hållbarhet 2014, som
sedan vid 2015 reviderades efter den nya Policyn för hållbar utveckling (Uppsala kommun 2014a).
Detta förklarar varför ramverket för ekologisk hållbarhet är daterad innan Agenda 2030 skapades.
Förhållandet mellan dessa styrdokument, årtalen de skapades samt när de reviderades illustreras i
figur 1.

Figur 1: Hierarki och tidslinje över relaterade dokument till Miljö- och klimatprogrammet 2014–2023.
Gällande dokument år 2021 är fetmarkerade i tidslinjen. Figur illustrerad av Moa Toll.
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Uppsala klimatprotokoll har sedan tagits fram som en tillämpning av miljö- och klimatprogrammet
och ska verka för att snabbare nå miljömålen i programmet (Uppsala klimatprotokoll uå:a).

2.1.1 Övergripande mål

Miljö- och klimatprogrammet är uppdelade i övergripande mål och etappmål. De övergripande
målen är att ha ett fossilfritt Uppsala 2030 och ett klimatpositivt Uppsala 2050. Begreppen
fossilfritt respektive klimatpositivt Uppsala är begrepp som kommunen själv definierat. Fossil-
fritt Uppsala innebär enligt Uppsala kommun (2014b) att transporter, energianvändning och
arbetsmaskiner inom kommunen ska baseras på förnybara energikällor samt att utsläppen av
växthusgaser ska vara nära noll. Klimatpositivt Uppsala innebär att de samlade växthusgasut-
släppen jämfört med 1990 ska ha minskat med 30 % till 2020, vara nära noll och minskat med
90 % år 2040, minskat med mer än 100% vid år 2050 och minskat med 110% till år 2070 inom
kommunens gränser. Växthusgasutsläppen beräknas och jämförs med hjälp av koldioxidekvivalenter.

Definitionen för fossilfritt är enligt kommunen att bränslet är fossilfritt och förnybart. Till-
verkningsprocessen av bränslet räknas inte in och de bränslen som räknas som fossilfria visas i
tabell 1 (Uppsala klimatprotokoll uå:b).

Tabell 1: Visar de fossila drivmedel som Uppsala kommuns klimatmål anser som fossilfria.

Drivmedel Krav
ED895 -
Biogas Den del som är naturgas bör kompenseras

enligt gröngasprincipen
HVO 100% Utan palmolja, PFAD
Vätgas -

Gröngasprincipen ingår i lagen om skatt och energi (LSE) och innebär bland annat att handeln
med biogas följs virtuellt med hjälp av avtal och inte gasens fysiska plats i nätet. Principen gäller
gasnäten inom Sverige och handeln kan även ske mellan två olika gasnät. Biogas och naturgas
har samma kemiska egenskaper och kan finnas inom samma nät. Gröngasprincipen innebär att om
naturgas är köpt och uttagen, ska biogas tillföras till nätet vilket diskuterats av Naturvårdsverket
(2020a).

2.1.2 Etappmål och uppföljning

De tio etappmålen är mer kortsiktiga delmål som ska verka som en drivkraft för att nå de över-
gripande målen (Uppsala kommun 2014b). De sträcker sig från ekologiskt producerade livsmedel
till Uppsala kommuns energiförsörjning. Etappmål tre beskriver att kommunens egna fordon ska
vara fossilbränslefria till år 2020, vilket innebär att fordonen ska ha en möjlighet att köra på fossil-
fritt bränsle. Målet beskriver även klimatneutrala upphandlade transporter och en fossilbränslefri
maskinpark till år 2023 (Uppsala kommun 2014b). Miljö- och klimatprogrammets etappmål och
långsiktiga mål följs upp varje år av Uppsala kommunstyrelse. En slutlig utvärdering görs sedan år
2024 (Uppsala kommun 2014b).
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2.2 Intressenter

Nedan presenteras de huvudsakliga intressenterna i rapporten. Uppsala Skolfastigheter AB är både
projektbeställare och projektägare till arbetet. Det är deras fordonsflotta som är utgångspunkten
för rapportens frågeställningar och mål.

2.2.1 Uppsala Skolfastigheter AB

Uppsala Skolfastigheter AB är ett kommunalt fastighetsbolag som grundades 2013. De både äger
och förvaltar Uppsala kommuns lokaler för pedagogisk verksamhet. Verksamheten som bedrivs
är dels förskole-, grundskole- och gymnasieverksamhet, men innefattar även fritidsgårdar och
skolbibliotek. Förutom att äga och förvalta lokalerna bygger även Skolfastigheters nya lokaler i takt
med att Uppsala kommun växer (Skolfastigheter 2020b).

97 % av alla skolor inom Uppsala kommun ägs eller förvaltas av Skolfastigheter. 2020 be-
stod företagets fastighetsbestånd av en yta på 457 000 kvm och 136 fastigheter. De hade 86
anställda och omsatte 679 miljoner kr (Skolfastigheter 2020a).

2.2.2 Fordonsservice

Uppsala Skolfastigheter AB leasar sina bilar av Fordonsservice som är en del av Uppsala kommun.
Enheten är en del av Hållbara transporter och deras ansvarsområde är att införskaffa, sköta och
avskaffa kommunens fordon. Fordonen som Fordonsservice förvärvar ska leva upp till kommunens
riktlinjer och krav på minskad klimatpåverkan, men även vara anpassade för den funktion de ska
fylla, bidra till en säker arbetsmiljö för de anställda samt vara kostnadseffektiva enligt deras egna
interna information.

2.3 Koldioxidekvivalenter

Det finns ett flertal olika tillvägagångssätt för att beräkna utsläpp av växthusgaser. För att ge
en helhetsbild och presentera det på ett lättförståeligt sätt kommer rapporten använda enheten
koldioxidekvivalenter (CO2-ekv), även kallat GWP (Global Warming Potentials).

GWP är ett sätt att beräkna den påverkan något har på växthuseffekten i form av utsläpp
av växthusgaser, där växthusgaserna är viktade till hur stor påverkan de har under en be-
stämd tidsperiod. Basreferensen är koldioxid, därav namnet CO2-ekvivalent på svenska. Som
exempel har ett kilo metan (CH4) 25 gånger större påverkan på växthuseffekten än vad ett
kilo koldioxid (CO2) har och GWP för metan är därmed 25 (Naturvårdsverket 2020b). GWP
kan beräknas över olika tidsperioder, det vill säga den påverkan som utsläppet kommer att
ha över den satta tiden. Den mest frekvent använda är GWP100 som syftar på påverkan över
100 år framöver. 100 år är den tidsram som kommer att användas i den här rapporten med
anledning av att det ger en bred helhetsbild och är vad som åsyftas vid benämning av GWP.
Det är även den tidsram som anges som standard enligt FNs klimatpanel (Raga Mexico et al. 2007).

De GWP värden som kommer att användas vid beräkningar i rapporten är hämtade från
Statens energimyndighet, STEMFS 2017:3 samt STEMFS 2017:4 och är beräknade med system-
gränserna ”Well-To-Wheel”, WTW och presenteras i tabell 2. Att systemgränsen WTW används
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innebär att hela drivmedlets klimatpåverkan tas med i beräkning, inte bara den påverkan det
har under själva förbränningen. WTW ger därför en bättre helhetsbild över klimatpåverkan ett
drivmedel har än exempelvis systemgränsen TTW, som bara betraktar påverkan som orsakas av
förbränningen (Drivkraft Sverige 2010).

För att kunna omvandla volymen bränsle som har förbrukats under de enskilda åren till
mängden MJ istället, behöver energidensiteten (MJ/L respektive MJ/kg) för varje drivmedelssort
multipliceras med den tankade volymen. Värdena för energidensiteten i SPBIs apport från Miljö-
och Energidempartementet (2017) presenteras även de i tabell 2, samt de medelvärden som kommer
användas presenteras i figur 2 (Miljö- och Energidepartementet 2017). Medelvärdena är baserade på
alla aktuella råvarukällor som finns för de olika drivmedlena och används för att få en uppskattning
av klimatpåverkan. Anledningen till detta, ibland något hårt dragna medelvärde, är att det i
många fall är svårt att veta den exakta råvaran till drivmedlet, och att medelvärdet då ger en mer
rättvis bild av resultatet i verkligheten. Medelvärdet för de olika drivmedlena är ett hårt draget
medelvärde av de olika råvarukomonenterna som finns för drivmedlet och som finns presenterade i
bilaga A (STEMFS 2017:3) samt bilaga B (STEMFS 2017:4). Övriga värden är med om de är av
intresse eller för att visa på hur växthusgasutsläppen skiljer sig för samma drivmedel beroende på
vad för råvara det är producerat av.

Tabell 2: Tabellen listar data över GWP100 samt energidensitet sammanställd av värden från källor
nämnda i texten.

Drivmedel Koldioxidekvivaleter Energidensitet Energidensitet
[CO2-ekv kg/MJ] [MJ/L] [MJ/kg]

Diesel
Råolja 0,095 35,28 -
Biogas
Organiskt kommunalt
avfall

0,023 - 46,8

Medelvärde 0,018 - 46,8
Biodiesel
Raps 0,052 33,012 -
vegitabiliskt/animaliskt
fett

0,014 33,012 -

Medelvärde 0,045 33,012 -
Medelvärde utan
palmolja

0,041 33,012 -

HVO100 0,013 34 -
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Figur 2: Jämförelse av GWP100 för diesel, bio diesel, biogas och HVO i enheten CO2-ekv kg/MJ.

När det i den här rapporten refererar till GWP100 är enheten som anses: “kg koldioxidekvivalenter
per MJ”, alltså det antal kilo koldioxidekvivalenter som ett megajoule av angivet förbrukat bränsle
ger upphov till under en hundraårsperiod. Att det kommer att anges per MJ är dels för att det är
jämförbart med hur STEMFS rapporterna presenterar datan, (CO2-ekv kg/MJ) men även för att
det gör det möjligt att jämföra bränslen oavsett om de mäts i kilogram eller i liter.

2.4 Bränsletyper

Idag finns ett brett sortiment av bränslen som går att tanka på bensinstationerna runt om Uppsala,
varje tillverkare har sitt eget varumärke och namn på bränslet men vad de egentligen innehåller
kommer sammanställas i det här kapitlet (Circle K 2021). Dessutom kommer för- och nackdelar för
de olika bränslena tas upp med avseende på hur mycket energi de innehåller och hur stort utsläpp
i GWP100 de ger upphov till. Senare i rapporten kommer det att sammanställas en metod för hur
dessa ska jämföras med varandra för att ta fram de bränslen som vi kan definiera som ett “bra
bränsle”. De bränslen som i främsta hand är aktuella att undersöka är de bränslen som Skolfastighe-
ters serviceteknikers fordonsflotta har tankat med under det senaste året. Där förekommer biogas,
biodiesel, hydrerad vegetabilisk olja (HVO), diesel och 95 oktanig bensin.

2.4.1 Råolja

Råolja eller petroleum är ett fossilt bränsle som förekommer i berggrunden. Både diesel och bensin
utvinns ur råolja, destillationsprodukterna delas upp i raffinaderier där de lättare används till bensin
som typiskt består av kolvätekedjor mellan 4 och 12 kolatomer (C4-C12) och tyngre till diesel som
består av längre kolvätekedjor (C12-C17) (Drivkraft Sverige 2021; Eriksson & Ahlgren 2013). Bensin
används i förbränningsmotorer med tändning och diesel i kompressionsmotorer (Eriksson & Ahlgren
2013).

2.4.2 Bensin

Bensin är lättillgängligt och går att tanka på näst intill alla drivmedelsstationer i Uppsala. Ur ett
livscykelanalysperspektiv ger det stora växthusgasutsläpp att använda bensin som bränsle jämfört
med förnybara bränslen. Råolja måste först pumpas upp och sedan raffineras vilket är energikrävande
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(Eriksson & Ahlgren 2013). Bensin har typiskt ett energiinnehåll på 9100 kWh/m3 och en densitet
på 750 kg/m3 (Drivkraft Sverige 2019).

2.4.3 Diesel

Diesel har som bensin god tillgänglighet i Uppsala. Dieseln i Sverige håller en miljöklassning som
kallas MK1 vilket innebär hårda krav på utsläpp i form av låga halter svavel och växthusgaser
(Eriksson & Ahlgren 2013). De flesta tankstationer har 7 % biodiesel inblandat i form av RME
(förklaras vidare i avsnitt 2.4.5) och ofta en extra andel HVO utöver det i sin diesel, från 7 % till
över 50 % beroende på leverantör (Circle K 2021b; Preem 2021d). Dessa blandningar kommer i
den här rapporten refereras till som ”biodiesel” och skiljer sig från ren biodiesel (FAME, förklaras
vidare i avsnitt 2.4.5)). Ren MK1 diesel har typiskt ett energiinnehåll på 9800 kWh/m3 och en
densitet på 815 kg/m3 (Drivkraft Sverige 2019). Verkningsgraden visades i en undersökning vara
30-35 % i dieselmotorer och enligt Svenskt Gastekniskt Center har dieselmotorer i bussar en bästa
verkningsgrad på 43 % (Johansson 2012) (Svensson & Rissler 2014).

2.4.4 Biogas

Biogasen i Uppsala tillverkas av Uppsala Vatten & Avfall AB och produceras genom att hushållsav-
fall och annat biologiskt avfall rötas i syrefri miljö till biogen naturgas som sedan uppgraderas till
högre kvalitet som går att använda i motorer (Uppsala Vatten 2018; Hagos Ahlgren 2018). Uppgra-
deringen innebär att koldioxid och vatten avskiljs från biogasen så innehållet koncentreras till minst
97 % metangas. Därefter transporteras gasen med rör till tankningsstationen (Uppsala Vatten 2018).

Termisk naturgas uppstår djupt ner i berggrunden av organiska sediment som omvandlas av
de massiva tryck och temperaturer som förekommer till följd av geologiska processer. Energiinne-
hållet i biogen naturgas med 97 % metanhalt är 9,67 kWh/m3 eller ca. 13 kWh/kg vilket i regel
är 10 % lägre än termisk naturgas som innehåller högre kolväten som eten och propan (Drivkraft
Sverige 2021; Svebio 2020). Enligt en sammanställning av livscykelanalyser har fordon som körs
med uppgraderad biogas en genomsnittlig sänkning av utsläpp gentemot fossila bränslen med 63
% (Puricelli et al. 2020). Verkningsgraden i biogasmotorer var 29-31 % i en undersökning och i
bussar har motorer med 40 % verkningsgrad utvecklats (Johansson 2012) (Svensson & Rissler 2014).

Den biogas som finns att tanka på bränslestationer runt Uppsala kan ibland vara blandad
med termisk naturgas, exempelvis innehåller OKQ8:s alternativ Biogas Bas ”minst 70 % biogas
och resten är naturgas” vilket innebär att det inte är helt fossilfritt (OKQ8 2021).

2.4.5 Biodiesel från FAME

Biodiesel från FAME består av blandningar av metylestrar framställda ur olika oljor (Knothe
2010). De kallas Fatty Acid Methyl Esters (FAME) och tillverkas från lipida råvaror (Puricelli et
al. 2020) som vegetabiliska oljor, överbliven matolja, djurfett och liknande (Bortel et al. 2017). Det
finns tillgängligt att tanka under namnet biodiesel eller diesel bio vilka brukar innehålla upp till 7
% FAME (Circle K 2021b). Andra namn kan användas när biodiesel är tillverkat av ett specifikt
ämne som Palm based Methyl Esters (PME), eller Rapseed based Methyl Esters (RME) vilket
tillverkas från oljepalmer (palmolja) respektive rapsbaserat material (rapsolja) (Kim et al. 2014).
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FAME kan blandas med fossil diesel upp till 7 % utan att modifikationer behövs på motorn, högre
blandning än så kräver specialmotorer (Puricelli et al. 2020). När biodieles från FAME lagras
degraderar den, dessutom är den trögflytande vid kalla temperaturer (Sondors et al. 2019).

Den har ett energiinnehåll kring 9150 kWh/m3 (Svebio 2020). Jämförande studier har visat
att en blandning av fossil diesel och biodiesel från FAME sänker motorns totala effekt (Sondors
et al. 2019; Kim et al. 2014). En undersökning visade att en blandning av fossil diesel och 7 %
FAME sänkte den totala effekten med 2,1 % och drivmomentet med 1,3 % i en testmotor mot en
helt fossil diesel (Sondors et al. 2019). En annan studie visade att effektförlusten mot fossil diesel
var större vid högre varvtal, dessutom hade de blandningar av 2 %, 10 %, 20 %, 30 % och 50 %
biodiesel från FAME och när motorn körde på 2000 rmp var effektförlusten 1,3 %, 1,9 %, 2,2 %, 3,5
% och 5 % (Kim et al. 2014). Ur ett livscykelperspektiv sänker ren biodiesel (FAME) i genomsnitt
växthusgasutsläppen med 41 % jämfört med fossil diesel (Puricelli et al. 2020).

2.4.6 Biodiesel från HVO

HVO är en förkortning på hydrerad vegetabilisk olja och brukar även kallas biodiesel, grön diesel
eller förnybar diesel. Det finns tillgängligt att tanka under namnet biodiesel eller diesel bio och
är då blandad med fossil diesel upp till exempelvis 42 % hos Circle K (Cicle K 2021b) eller som
100 % HVO under namnet HVO100 hos Circle K (Circle K 2016) eller Neste MY förnybar diesel
hos OKQ8 (NESTE 2018). Egenskaperna är mycket lika de hos fossil diesel vilket innebär att
fordon inte behöver specialanpassningar för att köra med det (Puricelli et al. 2020). Dessutom
har HVO högre cetantal än fossil diesel och biodiesel från FAME vilket är ett relaterat till hur
lätt bränslet självantänder, där ett högre cetantal innebär lättare antändning vilket är gynnsamt i
kompressionsmotorer (Puricelli et al. 2020; Knothe 2010). Tillverkningen sker från organiska oljor
som raps, palm eller tallolja (Kim et al. 2014) via en katalytisk hydroprocessteknologi vilket ger
upphov till ett bränsle med hög energimängd, ökad mättnadsgrad och högt cetantal (Sondors et al.
2019).

HVO går att tillverka på helt förnybara råvaror vilket exempelvis det finska företaget NES-
TE gör. Återförsäljare är OKQ8, Qstar, Biofuel Express och Energifabriken. Globalt sett består
deras HVO av ca. 80 % restprodukter och avfall som animaliskt fett från matindustriavfall, använd
matolja, fiskfett från fiskindustrin, restprodukter från matoljeindustrin och teknisk majsolja som är
en processrest från etanolindustrin. Resterande 20 % består av vegetabiliska oljor (NESTE 2021).
Denna helt förnybara produkt släpper ut en tiondel GWP100 gentemot traditionell diesel enligt
kalkylatorn på deras hemsida (NESTE 2021).

En blandning med fossil diesel och 7 % HVO (HVO7) jämfört med fossil diesel skiljde sig
endast med 0,07 % i bränslekonsumtion (Sondors et al. 2019). I jämförelse med en blandning med 7
% FAME (FAME7) var HVO7 bättre ur ett bränslekonsumtions- och effektgradssynpunkt (Sondors
et al. 2019). HVO7 hade i genomsnitt 3,03 % lägre bränslekonsumtion än FAME7 (Sondors et al.
2019). En sänkning med 3,56 % i CO2-ekv utsläpp uppmättes när HVO100 jämfördes med fossil
diesel (Bortel et al. 2017). Blandningar av 2 %, 10 %, 20 %, 30 % och 50 % HVO vid 2000 rpm
hade en effektförlust på 0,8 %, 1,1 %, 1,9 %, 1,7 %, 1,5 % jämfört med fossil diesel (Kim et al.
2014).
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2.5 Skolfastigheters fordonsflotta och fastigheter

Nedan presenteras information från Skolfastigheters fordonsflotta och fastigheter som är relevanta
för frågeställningarna. Informationen om fordonsflottan och tankningsmönster är erhållen data och
internt material från Skolfastigheter.

2.5.1 Skolfastigheters fordonsflotta 2018 - 2020

I nedanstående underkapitel presenteras de bilmodeller som används under åren 2018-2020 för
företaget Skolfastigheter. Skolfastigheter leasar sina fordons från kommunens enhet Fordonsservice
och byter därför kontinuerligt ut sina fordon. Data är erhållen från Skolfastigheter och beskrivs
under metoden. Med gasdrivet fordon menas fordon som kan köra på metangas, allstå både biogas
och CNG (compressed natural gas).

2018 bestod fordonsflottan av fem dieseldrivna Volkswagen Caddy, sju gasdrivna Volkswagen
Caddy, en dieseldriven Peugeot Partner, en dieseldriven Renault Trafic, en dieseldriven Ford
Transit Connect, en dieseldriven Peugeot Expert, en gasdriven/bensindriven Volkswagen Golf, en
bensindriven Toyota Auris och ett oidentifierad dieseldrivet fordon. Detta resulterar i 21 fordon
totalt varav åtta gasdrivna fordon, elva dieseldrivna fordon, och två okända.

2019 bestod fordonsflottan av 26 fordon. Tillskottet bestod av åtta stycken gasdrivna Volkswagen
Caddy, vilket totalt ger 15 metangasdrivna Caddy. En av de dieseldrivna Volkswagen Caddy, den
gas- och bensindrivna Volkswagen Golf, den bensindrivna Toyota Auris och det okända dieseldrivna
fordonet har tagits bort från flottan. En bensindriven Volkswagen Shuttle 2.0 har även adderats till
flottan. Detta resulterar i en flotta av 15 gasdrivna, tio dieseldrivna, och ett bensindrivet fordon.

2020 adderades ytterligare två metangasdrivna och en gasdriven Volkswagen Caddy in i flottan,
vilket ger 18 stycken gasdrivna Caddy. Tre stycken av de dieseldrivna Caddy har tagits bort ur flottan
tillsammans med den bensindrivna Volkswagen Shuttle 2.0. Flottan består 2020 av 25 fordon varav
18 gasdrivna och fem dieseldrivna fordon. Tabell 3 och 4 sammanfattar informationen i avsnittet.

Tabell 3: Antal fordon med drivmedel gas, diesel, bensin år 2018, 2019 och 2020 hos Skolfastigheters
fordonsflotta.

Antal fordon 2018 2019 2020
Gas 8 15 18
Diesel 12 10 7
Bensin 1 1 0
Totalt 21 26 25
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Tabell 4: Bilmodeller hos Skolfastigheters fordonsflotta år 2018, 2019 och 2020.

Bilmodell 2018 2019 2020 Drivmedel
Volkswagen Caddy gas 7 15 18 Gas
Volkswagen Caddy diesel 5 4 1 Diesel
Pegout Partner 1 1 1 Diesel
Pegout Expert 3 3 3 Diesel
Renaoult Trafic 1 1 1 Diesel
Ford Transit Connect 1 1 1 Diesel
Volkswagen Golf 1 0 0 Bensin
Volkswagen Shuttle 2.0 0 1 0 Bensin
Toyota Auris 1 0 0 Bensin
Okänd 1 0 0 Diesel

Enligt Fordonsservice beror tillökning på att Volkswagen Caddy att det är en funktionell storleks-
klass som passar många företags behov, men också att det är den enda modellen som både är
gasdriven och har automatväxellåda. Många verksamheter har krav på automatväxlade fordon och
Fordonsservice vill gärna ha biogasfordon.

2.5.2 Skolfastigheters fastigheter 2021

Skolfastigheter har 135 fastigheter inom Uppsala kommun varav 90 ligger inom Uppsala tätort.
Resterande finns utspridda inom kommunen. Två fastigheter ligger längs väg 55 mellan Uppsala och
Ramstalund. Fyra fastigheter ligger längs väg 72 mellan Uppsala och Järlåsa. Två fastigheter ligger
längs väg 272, nio fastigheter ligger längs väg 600, tio fastigheter längs väg 290, sex fastigheter längs
väg 288 och tolv fastigheter längs väg 282. Tabell 5 och figur 3 visar antalet fastigheter och vilka
vägsträckor de är nära belägna till.

Tabell 5: Skolfastigheters fastigheter som är belägna Utanför Uppsala tätort. Tabellen visar antal
fastigheter, vilken väg de ligger nära samt sträckan längs vägen.

Antal fastigheter Väg Sträcka
12 Väg 282 Uppsala - Knutby
10 Väg 290 Uppsala - Skyttorp
9 Väg 600 Uppsala - Björklinge
6 Väg 288 Uppsala - Alunda
4 Väg 72 Uppsala - Järlåsa
2 Väg 272 Uppsala - Åkerlänna
2 Väg 55 Uppsala- Ramstalund
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Figur 3: Karta över Uppsala Skolfastigheter AB:s fastigheter i Uppsala kommun 2021. Färgerna
på markeringarna visar typ av skola där blått är förskola, grön är grundskola och röd är gymna-
sieskola. Rosa illusterar vilka fastigheter som är inom Uppsala tätort. De gula områdena omsluter
fastigheterna som är närliggande vägarna 55, 72, 272, 600, 290, 288 och 282.

2.5.3 Skolfastigheters tankningsmönster 2018-2020

Skolfastigheters anställda tankar främst bränsle på de tankstationer där de har avtal med leveran-
törerna. De avtal som finns vid tidpunkten när rapporten skrivs är med Circle K och Ingo för alla
bränslen som erbjuds. Skolfastigheter har även avtal för att tanka biogas hos Uppsala Vatten AB:s
egna biogasanläggning i Uppsala men tankar även på OKQ8 samt Preem. Gällande HVO100 är det
Circle K som tillhandahåller en pump med det drivmedlet, samt att kommunen har en egen station
där drivmedlet tillhandahålls. De olika sorterna och märkena på drivmedel som tankas av den be-
rörda fordonsflottan summerades från de nämnda i stycket ovanför. Skolfastigheters tillhandahållna
Excel-filer presenteras i en separat bilaga till rapporten.

2.6 Utvärdering av drivmedel

I den här delen av rapporten undersöktes vilka metoder och kriterier som andra studier använt sig
av för att undersöka vilket drivmedel som är det mest optimala. Relevanta metoder/kriterier kom-
mer användas för att bestämma det mest optimala drivmedlet för Skolfastigheters serviceteknikers
fordonsflotta. Det är alltså inte resultatet från de olika studierna som är viktigt i första hand utan
metoden för att komma fram till resultatet. Detta är på grund av att resultatet varierar beroende
på vilka kriterier som används och hur relevanta kriterierna är för varje enskilt fall.
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2.6.1 Tidigare studier

Stokic et al (2020) undersökte 13 olika kriterier i deras rapport för att bedöma vilken fordonstyp
(fordon+drivmedel) som var bäst för en fordonsflotta med avseende på att minska kostnaden för
transport, underhåll och öka energieffektiviteten hos fordonen. Metoden för att komma fram till
vilken fordonstyp som var bäst för fordonsflottan består av sex olika steg. Steg 1 går ut på att
definiera de kriterierna som är rimliga för det enskilda fallet, till exempel koldioxidemissionen
från varje fordonstyp. Steg 2 går ut på att rangordna kriterierna från den viktigaste av dem till
den minst viktiga. Steg 3 i metoden går ut på att välja vilken typ av fordon och drivmedel som
kan användas. Därefter i steg 4 tas information kring kriterierna fram för alla fordonen. I steg
5 rankas sedan fordonen med avseende på steg 2 och 4 det vill säga på vilka värden respektive
fordon fick och vilka av kriterierna som var de viktigaste. Efter att alla fordonen har rangordnats
så går det att i steg 6 ta beslut om vilken fordonstyp som är den bästa. Resultatet av studien var
att en av de konventionella dieselbilarna blev klassad som det bästa alternativet med avseende
på att minska kostnaden för transport och underhåll samt för att öka energieffektivitet hos fordonen.

Figur 4 nedanför beskriver händelseförloppet för de olika stegen som gicks igenom i meto-
den ovanför vid valet av den bästa fordonstypen.

Figur 4: beskriver händelseförloppet för de olika stegen som gicks igenom i metoden ovanför vid valet
av den bästa fordonstypen. Bild illustrerad av Moa Toll
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I broschyren ”Vilket förnybart drivmedel passar mig bäst” skriven av Länsstyrelsen (2019) går de
igenom fördelar och nackdelar för flera olika förnybara drivmedel. Dessa fördelar och nackdelar
har kommit fram genom att analysera kriterierna: inköpskostnad av fordonet, infrastruktur,
drivmedelskostnad, räckvidd per tank, material som krävs för att skapa drivmedlet (till exempel
råvaror kan begränsa potentialen för etanol som fordonsbränsle), miljöfarliga utsläpp och farliga
utsläpp för människan. Länsstyrelsen ger också en inblick i hur de tror att drivmedlet kommer
att användas i framtiden, vilket är viktigt för att människor inte ska köpa en bil som har dåliga
förutsättningar för framtiden.

I examensarbetet ”Energieffektivisering – inom transportsektorn” skriven av Eklöv (2021)
analyseras en fordonspark för att undersöka om det går att ändra fordonsflottan så att utsläppen
av växthusgaser och den totala ägandekostnaden minskas för fordonsparken. I studien gjordes
en livscykelanalys (LCA) för respektive fordonstyp där hela livscykeln från råvaruutvinning till
avfallshantering för respektive fordonstyp beräknas. Något som bland annat kom fram av livscyke-
lanalysen var att fordon som drivits med konventionell bensin medförde de största utsläppen av
växthusgasemissioner medan elfordonen fick de lägsta utsläppen av växthusgasemissioner. Eftersom
att detta projekt endast kommer undersöka mängden koldioxidekvivalenter enligt metoden WTW
så är inte Eklövs resultat direkt jämförbart med de resultaten som kommer fås i den här rapporten.
Däremot ger studien ett intressant perspektiv vid klassificering av drivmedel för olika fordonstyper.

Aryanpur & Shafiei (2015) går i rapporten igenom en livscykelanalys enligt metoden WTW
med analys på produktions stegen för dels alternativa drivmedel men också konventionella
drivmedel. Detta har gjorts med avseende på kriterier angående ekonomi, teknik och miljön. Det
har också gjorts en livscykelanalys enligt WTT metoden för analys av drivmedelskostnaden och
tillgängligheten för dessa drivmedel och även en för TTW metoden för att analysera hur fordons-
flottan förändras över tiden. Resultatet var att drivmedeltyperna gas, komprimerad gas, diesel
och syntetisk diesel skulle användas mest vid år 2040. De fick också fram resultatet att cirka 85
% av växthusgaserna av hela WTW processen släpps ut i TTW processen (Aryanpur & Shafiei 2015).

I studien ”Fakta om biogas” skriven av Anderson & Einebrand (2015) har det tagits fram
information kring biogas för att analysera det nuvarande läget för biogas. Det undersöks flera
olika parametrar för biogasen och den jämförs också med andra drivmedel kring bland annat
växthusgaser, lokal miljöpåverkan och kostnad per kg koldioxidekvivalent. Det diskuteras också
kring hur olika växtgasutsläpp beror på vilken råvara som används vid tillverkning av biogas.
Några andra parametrar som också har betydelse är infrastruktur och hur energieffektiv gasmotorn
är. Även detta nämns i studien (Anderson & Einebrand 2015). Denna faktakälla ger en känsla av
vad för parametrar som är viktiga inför den här studien, däremot ges ingen direkt metod för hur
biodrivmedlet ska jämföras med andra drivmedel.

Golubeva & Magaril (2019) diskuterar i studien kring hur Rysslands fordonsflotta ökar väl-
digt snabbt och att det därför krävs alternativa drivmedel till de fossila bränslen som används. De
analyserar två olika vägval i studien, ena vägvalet är att använda sig av alternativa bränslen som
till exempel naturgas eller biodiesel och det andra vägvalet är att förbättra de gas- och dieselfordon
som de redan har. En förbättring skulle kunna ske genom att bilägare kör mer klimatsmart eller
genom tekniska lösningar som att till exempel förbättra verkningsgraden för motorn. Därefter
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analyserar de lite kort om vilka bränslen som troligen skulle kunna fungera bra i Ryssland. De
skriver till exempel att el och elhybridfordon inte skulle fungera så bra i Ryssland på grund av de
låga temperaturerna som de har där. Det diskuteras också att naturgas skulle vara ett smart val av
drivmedel i Ryssland på grund av att de har en väldigt bra tillgång på naturgas. Däremot kommer
de inte fram i studien till något konkret resultat av vilket drivmedel som hade varit det bästa för
de förutsättningarna de har i Ryssland (Golubeva & Magaril 2019).

Dessa studier har gett en bra överblick till hur rapporten ska komma fram till dels vilka pa-
rametrar som ska undersökas men också vilken metod som ska användas för att kunna klassificera
ett drivmedel som det bästa drivmedlet för Skolfastigheters utvalda fordon. Vid några av studierna
ovan beräknades koldioxidekvivalenter för olika fordonstyper med hjälp av en livscykelanalys. Den
här rapporten kommer inte analysera fordonstyper utan begränsas till drivmedelsalternativ där
datan hämtas från tidigare utförda LCA studier med systemgränsen WTW. Vi kommer i detta
projekt att använda oss av samma metod som i figur 4 vid bestämning av vilket drivmedel som är
det bästa.
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3 Metodik

Nedan presenteras och förklaras de olika tillvägagångs sättena för att besvara på rapportens fråge-
ställningar

3.1 Tillämpning av bakgrunden

Skolfastigheter är ett kommunalägt bolag, och dess fordonsflotta räknas som en del av kommunens
egna fordon. Detta innebär att fordonsflottan ska vara fossilbränslefri år 2020 enligt etappmål
tre av Miljö- och klimatprogrammet. Det finns i nuläget inget direkt krav på att bränslena som
fordonen tankas med är fossilfria, men för att nå kommunens övergripande mål till 2030 krävs det
även att fordonen tankar fossilfritt.

För att följa de långsiktiga målen om ett fossilfritt och klimatpositivt Uppsala kommer me-
toden formas med detta i åtanke. Koldioxidekvivalenter undersöks i linje med ett klimatpositivt
Uppsala och även fossilfriheten ska undersökas i bränslena. Vid utvärdering av drivmedel kommer
dessa delar viktas tyngst.

År 2020 bestod majoritetens av Skolfastigheters fordonsflotta av gasdrivna Volkswagen Cad-
dy och ett antal dieseldrivna fordon. Vid en utvärdering av drivmedels lämplighet kommer i första
hand drivmedel som dessa fordon kan tankas med diskuteras i rapporten. Fler drivmedel kommer
dock att utvärderas för att för att eventuellt kunna dra andra slutsatser i diskussionen också.

3.2 Hantering av data

För att rapporten ska kunna avhandla de skillnader i klimatavtryck som eventuellt har uppstått som
följd av Skolfastigheters arbete krävdes i första hand datahantering. Målet med datahanteringen var
att sedan kunna utföra beräkningar samt analys hur fordonsflottans utsläpp ändrats mellan åren
2018-2020.

3.2.1 Dataunderlag från Skolfastigheter

Den statistik över tankningar av drivmedel som Skolfastigheters servicetekniker har gjort med
sina bilar under åren 2018-2020 (med undantag för januari 2018 som det saknas uppgifter för på
grund av ett ansvarsskifte mellan bolagen) är grunden till rapporten. Statistiken finns sparade i tre
separata Excelfiler, som presenteras i separat bilaga (Bilaga 2A Bilaga 2B samt Bilaga 2C). Filerna
är skapade av det kommunala enheten Fordonsservice vilken Skolfastigheter leasar sina bilar från.
I filerna finns det dokumenterat vilken bil som har tankat vilket bränsle och i vilken mängd. Detta
är det underlag som kommer att användas för att uppskatta den klimatpåverkan fordonen haft
under de gällande åren.

Data är sammanställd genom summering av bränslepåfyllning i slutet av månaden. Den
summerade påfyllningen registreras sedan under registreringsnummer (cellen “RegNr”) det gäller,
vilken bränslesort (cellen “Debitering”) och vilken volym (cellen “ANTAL”) det handlar om.
Anledningen till denna summering är att rapporten kommer att baseras på data över hur bilarna
har tankats. Tankningen är i sin tur representativ för bränsleförbrukningen.
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För att formatera den information som fanns i de tre dokumenten var det första steget en
summering av tankat drivmedel för de olika sorterna. Data bearbetades med hjälp av Excels
kommando ”infoga pivotdiagram och pivottabell”, där Excel summerar ihop antal liter tankat
drivmedel av varje drivmedelstyp under året för att sedan presenteras i tabellform (se exempeltabell
6).

Tabell 6: Utformningen för tabellen med summerad mängd drivmedel.

Drivmedel År XXXX Totalt antal l (kg för gas)
Drivmedel 1 XXX
Drivmedel 2 ...
... ...
Totalsumma YYY

Registreringsnumren för bilarna användes för att söka i Transportstyrelsens register (Transportsty-
relsen 2021) där information om tillverkare, modell, årsmodell, bränsletyp samt förbrukning fanns
presenterad. Denna data registrerades i en separat flik i Excel-filerna för de tre åren i en övergri-
pande tabell. I de undantagsfall att ett registreringsnummer inte längre var kopplat till en bil i drift
i Sverige gick informationen att hitta på biluppgifter.se (Biluppgifter 2021). Även biluppgifter.se
hämtar information från transportstyrelsen, men de sparar informationen även när bilen, som i ma-
joriteten av fallen i den här undersökningen, har exporterats till utlandet. Summeringen av denna
information sparas i tabellform visualiserad av tabell 7

Tabell 7: Utformingen för tabellen med sammanställning av bildata från Transportstyrelsen.

Drivmedel Drivmedel 1 Drivmedel 2
Registreringsnummer ... ...
Bilmärke ... ...
Modell ... ...
Årsmodell ... ...
Förbrukning landsväg [l/100km],

[m3/100km]

... ...

Förbrukning stadskörning
[l/100km], [m3/100km]

... ...

En övergripande tabell skapades (pivottabell med tillhörande graf) för att summera ihop mängden
av de olika bränslena som hade registrerats under varje registreringsnummer och presenterades enligt
tabell 8.
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Tabell 8: Utformningen av tabellen med summeringen av tankat drivmedel för fordonen.

Registreringsnummer Summa av tankat drivmedel
ABC 123
Drivmedel 1 ...
Drivmedel 2 ...
DEF 345
... ...
Totalsumma YYY

Data från Transportstyrelsen över bränsleförbrukningen för bilarna tillsammans med den summera-
de mängden bränsle av olika slag för varje bil användes för att få fram en grov estimering över körda
mil per år (Tankade liter) / (genomsnittsförbrukning blandad körning /100 km). Beräkningarna
gjordes med den snittförbrukning bilarna ansågs ha vid blandad körning eftersom det inte går att
avgöra vilken miljö bilarna främst körs i enligt data som erhölls från Skolfastigheter. Data ska
därför inte ses som exakt, men bör kunna ge en god översiktsbild över användningen av bilarna och
avverkade mil under åren.

För att göra resultatet mer applicerbart har statistiken över de olika märkena på drivmedel
komprimerats och sammanställts under fyra huvudgrupper av drivmedelstyper istället; Diesel,
Biodiesel, Biogas samt HVO100. Mängden tankad bensin understiger 5 % för samtliga tre år vilket
presenteras i figur 5. Bensin antas därför ha en försumbar påverkan i den här rapporten. Det går
heller inte att utesluta att bensin i små volymer kan ha använts i annat ändamål än som drivmedel
för serviceteknikers fordon, som lövblåsar och andra arbetsmaskiner.

Figur 5: Presentation andel bränsletyper, med huvudfokus på bensin 2018, 2019 och 2020.

3.2.2 Förbrukning av fossila bränslen

För att undersöka hur fossilfria de drivmedel är som har använts av Skolfastigheter mellan 2018-
2020, undersöktes användningen av bränslet med tabell 1 som visar vad kommunen anser som
fossilfritt. All biogas och HVO100 markerades som fossilfria för att underlätta märkningen. När
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begreppet fossilfri nämns i rapporten hädanefter menas definitionen från tabell 1 utan de krav i
högra kolumnen; det vill säga all HVO100, biogas, ED895 och vätgas.

Förbrukningen beräknad i MJ märktes som fossilfri eller fossil och den totala mängden av
dessa två kategorier adderades ihop. Detta dividerades sedan på den totala årsförbrukningen av
drivmedel och andelarna beräknades för år 2018, 2019, och 2020. Detta presenterades sedan i ett
cirkeldiagram för respektive år för att visualisera användandet av drivmedel över dessa tre år.

3.3 Analys av växthusgasemissioner

För att på ett pålitligt sätt beräkna den eventuella skillnad som uppstått i utsläpp mellan
åren 2018-2020 kommer beräkningarna i rapporten om utsläpp att gå i linje med bestämmelsen
Statens energimyndighet publicerade 2017 (Statens energimyndighets författningssamling 2017:3).
Beräkning och rapportering av fossilt drivmedel ska ske enligt 2017:4 där regler för beräkningar
och rapportering för biodrivmedel presenteras (Statens Energimyndighets föreskrifter om hållbar-
hetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen - Energimyndigheten), allt i enlighet med
Drivmedelslagen (2011:319) (drivmedelslagen - miljödepartementet)

I Energimyndighetens rapport STEMFS 2017:3 s.6 presenteras en tabell som visas i Appen-
dix 7A med GWP-värden för fossila drivmedel som rapporten kommer att basera sina beräkningar
på. Även s.20 i Energimyndighetens rapport STEMFS 2017:4 presenterar motsvarande värden
för biodrivmedel som visas i Appendix 7B. Värdena i tabellerna är baserade på drivmedlets hela
livscykel, WTW, vilket är i enlighet med de avgränsningar som tidigare stadgades i rapporten.

I linje med bestämmelse C.37 ifrån det underlag som Naturvårdsverket har presenterat för rege-
ringen som bas för fortsatt arbete med Parisavtalet (Naturvårdsverket 2020a), kommer GWP100

vara termen som främst används i den här rapporten.

3.3.1 Metod för utsläppsberäkning

Datahantering och datautvärdering är två väsentliga och vitala delar inom varje arbete. Det finns
ett flertal tillvägagångssätt för att utvärdera huruvida beräknat resultat är signifikant eller inte.
Det komplexa med datautvärdering är att avgöra vilka faktorer som väger tyngst inom ämnet som
studeras. Faktorerna av intresse för detta projekt är hur utsläpp från en fordonsflotta har minskat
över tiden. Enligt beställaren önskas utsläppet utvärderas på formen koldioxidekvivalenter över tid.
Metodiken som har utvecklats för att beräkna detta är uppdelat i två huvuddelar med undergrupper:
en statistisk utvärdering samt en statistisk datahantering se figur 9.

Tabell 9: Översikt över metodiken kring datautvärdering.

Statistisk utvärdering Statistisk datahantering

i) Trendanpassning i) Totala förbrukningen för respektive drivmedel
ii) Låddiagram ii) Totala utsläppet räknat i koldioxidekvivalenter per år

19



3.3.2 Statistisk datahantering

För att skapa en övergripande bild över hur data såg ut så utförs en statistisk datahantering i
första hand. Här adderades den totala förbrukningen av drivmedel till ett aritmetiskt medelvärde
för respektive år. Även det totala utsläppet räknat i koldioxidekvivalenter summerades för respektive
år. För att erhålla en mer representativ bild normaliseras data till utsläpp samt körda mil per fordon.
Dessa värden presenteras enligt tabellstrukturen i tabell 10.

Tabell 10: Tabellstruktur för den statistiska datahanteringen.

År Total förbrukning
[l,kg]

Totalt körd mil [mil] GWP100 [kg]

2018
2019
2020

3.3.3 Statistisk utvärdering

Vid undersökning huruvida eventuell förändring är signifikant eller ej användes verktyg som kräver
en annan metod för utvärdering. De verktyg som användes är linjär regression samt låddiagram. För
båda tillvägagångssätten måste data delas upp i dataset för att sedan kunna användas som input
till de två metoderna. Data delades upp i månadsmedelvärden samt årsmedelvärden för respektive
drivmedel, räknat i koldioxidekvivalenter. Detta gjordes med programmet R Studios.

3.3.4 Trendanpassning

För att undersöka huruvida en bakomliggande trend eventuellt finns i ett dataset samt om den
går att beskriva som linjärt beroende, utfördes en linjär anpassning även kallad regression. Vid
avgörandet om en linjär anpassning är signifikant eller ej behöver sambandet mellan en drivvariabel
och responsvariabel bevisas. Detta gjordes genom att ange följande parametrar:

• Regressionens ekvation: På formen y=ax+b.

• R2-värde: Anger hur bra regressionen är, ett värde mellan 0 och 1.

• Vid fallet att värdet är 1 beskrivs 100 % av y i x. Alltså 100 % av variationen i y beskrivs.

• p-värde: Signifikansnivån.

• n: Anger antalet mätpunkter.

Även en nollhypotes krävs vid en regression. Nollhypotesen för en linjär regression är att det ej
finns ett samband mellan x och y matematiskt och lutningen är noll eller nära noll. Alltså om
lutningen är nollskild kan ett samband mellan x och y antas. För att då förkasta nollhypotesen
behövs signifikansnivån p <0,05, alltså ett 5% konfidensintervall.

Genomförande:

1. Medelvärdet för varje år plottas mot tiden.
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2. Den linjära regressionen nyttjas.

3. Utvärderar eventuell signifikans.

3.3.5 Låddiagram

För utvärderingen med hjälp av box-plot även kallat låddiagram måste först dataseten undersökas för
eventuell normalfördelning. Detta gjordes separat för varje år med hjälp av Shapiro-Wilk test. Box-
plot användes för att identifiera outliers i data det vill säga extremvärden som skiljer sig mycket från
övriga datapunkter. Om dataseten är normalfördelade kan även t-test genomföras för mer noggrann
utvärdering.

3.4 Utvärdering av drivmedel

Detta delkapitel behandlar metoden för att svara på frågeställningen om optimala drivmedlet för
Skolfastigheter. Först behandlas den översiktliga arbetsgången för metoden och senare behandlas
samt motiveras de specifika tillvägagångssätten.

3.4.1 Arbetsgång

Vid bedömning av vad som kan klassificerades som ett bra drivmedel användes samma metod som
i figur 4 som kommer från studien Stokic et al (2020). I figur 4 undersöktes vilken fordonstyp som
klassificerades som bäst, till skillnad från detta fall där det istället undersöktes vilket drivmedel
som är mest optimalt. Därför gjordes figur 6 för att poängtera att det är drivmedel som ska klassi-
ficeras. Med “det bästa drivmedlet” menas det drivmedel som är mest optimalt för Skolfastigheters
fordonsflotta med avseende på miljöpåverkan, tillgängligheten och kostnaden.
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Figur 6: Arbetsgång över metoden för att ta fram det bästa drivmedlet.

I steg 1 definieras de olika kriterierna som ska bestämma vilket som är det mest optimala
drivmedlet. I vårt fall analyserades vilka olika kriterier som är relevanta för att ta reda på vilket
som är det mest optimala drivmedlet för Skolfastigheters serviceteknikers fordonsflotta.

I steg 2 rangordnas de olika kriterierna från vilken som är viktigast till den som är minst
viktig. Vår rangordning är densamma som ordningen från vänster till höger som går att se för de
olika kriterierna i tabell 11, där kriteriet längst åt vänster är det viktigaste kriteriet.

Därefter i steg 3 ska de olika drivmedelstyperna som anses relevanta listas ner. Dessa går
att se i kolumnen under “Drivmedel” i tabell 12. I steg 4 tas underlag fram för respektive drivmedel
som togs fram i steg 3. Sedan i steg 5 rangordnas respektive drivmedel beroende på hur bra
varje drivmedel “presterar” för varje kriterium. Därefter i steg 6 ska det drivmedlet med högst
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rangordning väljas. Då får vi alltså det mest optimala drivmedlet.

För att lätt kunna beskriva hur bra respektive drivmedel var skapades tabell 11. Här delades
tabellen upp i två huvudrubriker, “Drivmedelsinformation” och “Kriterier”. Drivmedelsinformation
delas upp i de två underkategorierna “Drivmedel” och “Tankstation” där varje drivmedel som
undersöktes placerades i kategorin “Drivmedel” för att därefter läggas till i kategorin “Tankstation”.
Huvudrubriken “Kriterier” visar de olika kriterierna som undersöktes för respektive drivmedel för
att bestämma om ett drivmedel är bra eller inte. Här är det viktigaste kriteriet det som kommer
först i underrubriken till “Kriterier” och därefter med fallande skala i relevans desto längre åt höger
vi kommer.

Tabell 11: Tabell över den struktur som kommer att användas för att beskriva det mest optimala
drivmedlet.

Drivmedelsinformation Kriterier
Drivmedel Tankstation Kriterie 1 ...
Drivmedel 1 ... ... ...
... ... ... ...

3.4.2 Kriterier och rangordning (Steg 1 och 2)

Vi valde att undersöka kriterierna: Andel fossilfritt, CO2-ekvivalenter/energi, tillgänglighet och pri-
set vid framtagande av det mest optimala drivmedlet. Vi valde dessa kriterier i metoden för att
bestämma det mest optimala drivmedlet eftersom de alla ansågs relevanta vid fallet för Skolfastig-
heters servicebilar. Under detta projektet antogs också att verkningsgraden för respektive drivmedel
var lika. Varför vi valde respektive kriterium motiveras nedanför, där det första kriteriet rangord-
nades som det viktigaste kriteriet och det nedersta som minst viktigt.

1. Andel fossilfritt (%): Detta är viktigt för att nå Uppsala kommuns mål om ett fossilfritt
Uppsala 2030.

2. GWP100 (CO2-ekv kg/MJ) : Det är viktigt att undersöka mängden koldioxidekvivalenter som
varje drivmedel släpper ut i atmosfären eftersom detta visar hur mycket varje drivmedel
påverkar mängden växthusgaser i atmosfären.

3. Tillgänglighet: Eftersom alla drivmedel inte kan tankas överallt är det också viktigt att un-
dersöka tillgängligheten för varje drivmedel. Detta kriteriet är inte lika viktigt som kriterierna
ovanför eftersom vi i första hand ska analysera det mest optimala drivmedlet med avseende
på miljöpåverkan och där är Uppsala kommuns miljömål och antalet koldioxidekvivalenter per
energimängd viktigare.

4. Pris: Även priset är viktigt vid val av det mest optimala drivmedlet, då det inte heller ska
vara oacceptabelt dyrt att tanka miljösmart.

För att rangordna respektive drivmedel inom varje kategori tilldelades varje drivmedel en siffra
mellan ett och fyra. Eftersom fyra drivmedel undersöktes innerbar en etta att det är det bästa inom
kategorin och en fyra att det är den sämsta. Ur detta erhålls då ett resultat med en rangordning
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inom varje kategori. Vid valet av det mest optimala drivmedlet användes sedan rangordningen för
respektive kategori, där de direkt avgörande kriterierna var Andel fossilfritt och GWP100. Kriterierna
Tillgänglighet och Pris fungerar som utslagskriterier om de två andra kriterierna var lika för flera
drivmedel.

Fossilfrihet Fossilfriheten för drivmedlen undersöktes genom att se vad tillverkarna skriver om
sitt drivmedel på sin hemsida. Detta jämfördes sedan med tabell 1 som visar kommunens krav på
fossilfrihet. Det vill säga all ED895 och vätgas, biogas om den inte innehåller fossilgas och HVO100
om den inte innehåller palmolja eller PFAD. För att förenkla undersökningen kategoriserades all
HVO100 och biogas som fossilfri eftersom det skiljer sig mellan tillverkare. Om HVO100 innehål-
ler palmolja och PFAD, att biogasen innehåller fossilgas diskuteras det senare i rapporten. Om
drivmedlet var fossilfritt enligt beskrivet ovan, skrevs drivmedlet som 100 % fossiltfritt i drivme-
delsutvärderingen. Om bränslet var utblandat eller bestod av till viss del fossilfria komponenter
skrevs denna andel in i drivmedelsutvärderingen. Om andelen bestod av ett intervall skrevs hela
intervallet, men endast den lägsta procenten användes som grund till utvärderingen. Informationen
om varje drivmedel var tagen från följande drivmedelsdistrubitörer: OKQ8 (2021a), Preem (2021a,
2021b), Circle K (2021a, 2021b) och Uppsala vatten (2021).

Koldioxidekvivalenter Från tabell 2 kommer koldioxidekvivalenter per energimängd tas fram
för respektive drivmedel. Ju lägre mängd koldioxidekvivalenter per megajoule desto lägre klimat-
påverkan har drivmedlet. Dessa värden kommer sedan sättas in i tabell 12 för att sedan användas
som ett av kriterierna vid rangordning av det mest optimala drivmedlet.

Drivmedlets tillgänglighet Tillgängligheten av drivmedel bestämdes utifrån läget av Skolfastig-
heters fastigheter och möjlighet till tankställen. Utifrån bakgrunden om Skolfastigheters fastigheter
sågs det att majoriteten av fastigheterna låg inom Uppsala tätort. Tankstationerna uppdelades som
tankstationer inom Uppsala tätort och de utanför Uppsala tätort. För att kunna klassa drivmedlets
tillgänglighet svarades ja och nej beroende om drivmedlet finns utanför Uppsala tätort. Om det i
stället valts som inom Uppsala tätort skulle inte det ge någon relevant information kring stationerna
utanför Uppsala. De tankstationer som undersöktes var de drivmedelsdistribitörer som Skolfastig-
heter har avtal med och de som Skolfastigheters fordonsflotta tankat på innan. Informationen om
vart varje mack låg och vilka drivmedel de har vid varje mack var tagen från följande drivmedelsdi-
strubitörer: OKQ8 (2021a), Preem (2021a) Circle K (2021c). I tabell 12 står kriteriet Tillgänglighet
för tankställen utanför Uppsala tätort som beskrivits ovan.

Analys av kostnader för drivmedel Genom att leta reda på prishistorik via försäljarnas hem-
sidor för de aktuella bränslena kunde en figur konstrueras i MATLAB med struktur som i figur 7.
Priserna angavs i kronor per liter eller kronor per kilo på tillverkarnas hemsidor vilket räknades om
till kronor per megajoule. Alltså får figur 7 en tidsaxel på x-axeln och kr/MJ på y-axeln. Årsmedel-
värden räknades sedan ut för de sammanslagna kategorierna diesel, biodiesel, HVO100 och biogas
och sattes in i tabell 16 samt användes för att jämföras med varandra.

24



Figur 7: Figurmall som ska visa prisutvecklingen över tid för de aktuella bränslena.

3.4.3 Urval av drivmedel (Steg 3)

De drivmedel som går att se i tabell 12 valdes genom att kategorisera ihop de olika drivmedelssorter
som tankats av Skolfastigheters servicebilar till fyra stycken huvudgrupper. Dessa huvudgrupper är
Diesel, Biodiesel, HVO 100 och Biogas.

Tabell 12: Tabell över den struktur som kommer att användas för att beskriva det mest optimala
drivmedlet.

Drivmedelsinformation Kriterier
Drivmedel Tankstation Andel fossilfritt GWP Tillgänglighet Pris

[%] [CO2-ekv kg/MJ] [kr/MJ]
Diesel
Biodiesel
HVO100
Biogas
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4 Resultat

I kapitlet nedan kommer resultaten av de beräkningar och utvärderingar som har arbetats fram att
presenteras för att kunna besvara de frågeställningar som rapporten baseras på.

4.1 Analys av växthusgasemissioner

Resultatet för analysen av växthusgasemissioner ska besvara frågan hur klimatpåverkan förändrats
mellan 2018 och 2020 för Skolfastigheters serviceteknikers fordonsflotta med de åtgärder som vidtogs
under åren.

4.1.1 Statistisk datahantering

I tabell 13 presenteras de summerade värdet för total förbrukningen samt totalt körda mil för varje
år och omräkningen till GWP100. Detta utförs genom att summera data över hur mycket varje
fordon tankas för respektive år.

Tabell 13: Presentation av summerat drivmedel, antal körda mil samt GWP100 från fordonsflottan
mellan 2018-2020.

År Total förbrukning Körd sträcka GWP100

[l,kg] [mil] [CO2-ekv kg]
2018 17412 29303 26984
2019 23071 34079 33857
2020 24892 37639 19718

Figur 8 illustrerar utsläpp samt antal körda mil för varje bil mellan 2018-2020. Normalisering har
utförts för att på så vis få en representativ bild över huruvida en förändring har skett mellan de
angivna åren.

Figur 8: Resultat av förbrukat drivmedel i liter eller kg samt antal körda mil för varje år, omräknat
till förbrukat drivmedel och sträcka per bil och avrundat.
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Det totala utsläppet omräknat i GWP100 illustreras i figur 9. Respektive år är den totala drivme-
delsförbrukningen summerad och sedan omräknad till GWP100.

Figur 9: Utsläpp för respektive år beräknat i GWP100 uttryckt i CO2-ekv kg mellan 2018-2020.

Resultat över ändringen mellan 2018-2020 av CO2-ekv kg/mil presenteras i figur 10.

Figur 10: Illustration av förändringen i GWP100 per mil mellan 2018 och 2020.

Resultat över ändringen mellan 2018-2020 av CO2-ekv kg/MJ presenteras i figur 11.
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Figur 11: Illustration av förändringen av GWP100 per megajoule mellan 2018 och 2020.

4.1.2 Statistisk utvärdering

Figur 12 presenterar hur utsläppet har förändrats mellan år 2018 - 2020 räknat i GWP100. Den linjära
anpassningen resulterade i ett R2-värde på 0.075, p-värde på 0.11 samt antal mätpunkter n=36 som
representerar månaderna mellan 2018-2020. Ingen statistisk signifikans påvisas då signifikansnivån
är över 5 %.

Figur 12: Utsläpp beräknat i GWP100 mellan år 2018 - 2020. Månad 1-12 representerar 2018, 13-24
representerar år 2019 samt 25-36 år 2020.

Månadsvariationer för respektive år kan ses i figur 13. T-test angav medelvärdet för varje år är
M1=2449,65 CO2 kg, M2=2699,8 CO2-ekv kg och M3=1975,64 CO2-ekv kg. Data är även normal-
fördelad enligt Shapiro-Wilk för varje år då nollhypotesen ej förkastas (se Appendix Box-plot test
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7).

Figur 13: Låddiagram över månadsvariationer för åren 2018-2020. Morrhåren representerar max och
minvärdet i dataseten, den svarta linjen representerar medianvärdet och den övre respektive undre
delen av den gråa lådan representerar 75 % respektive 25 % av datan. Medelvärde föråren 2018, 2019
samt 2020 är M1 =2449,65 [kg CO2-ekv], M2=2699,8[kg CO2-ekv] , M3= 1975,64 [kg CO2-ekv].

4.2 Förbrukning av fossila bränslen

Det fossila innehållet i det använda drivmedlet 2018 var 18 %. Det ökade till 19 % under år 2019 för
att sedan sjunka till 4 % år 2020. Andelen fossilfritt bränsle har minskat från 35 % år 2018 till 19
% år 2019. 2020 var andelen använt fossilfritt bränsle 89 %. Även gråzonen biobränsle har minskat
till 2020. Resultatet finns illustrerat i figur 14.
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Figur 14: Den fossila och fossilfria andelen av Skolfastigheters fordonsflotta 2018, 2019 och 2020.
Gråzonen som inkluderar biodisesel finns också representerad.

4.3 Utvärdering av drivmedel

Resultatet från utvärderingen av drivmedel finns under detta delkapitel. Allt sammanfattas sedan
i slutet av delkapitlet i två tabeller. Den ena visar en sammanfattning av värdena och den andra
visar rangordningen i respektive kategori.

4.3.1 Andel fossilfritt

Biogas och HVO100 är 100 % fossilfritt bortsett från produkterna Biogas Bas från OKQ8 och For-
donsgas från Preem som innehåller som lägst 70 % biologisk naturgas, resterande termisk. Biodiesel
varierar mellan 7-100 % beroende på leverantör och sort av biodiesel. Diesel innehåller ingen kom-
ponent som klassas som fossilfri. Detta presenteras även tillsammans med samtliga kriterier i tabell
16.

4.3.2 Koldioxidekvivalenter

Diesel innehåller 0,095 kg koldioxidekvivalenter /MJ. Biodiesel har ett lägre värde än diesel som
är 0,045 kg koldioxidekvivalenter/MJ. Lägst kg koldioxidekvivalenter/MJ har HVO100 på 0,013.
Biogas värde är nära HVO100 och är 0,018 kg koldioxidekvivalenter/MJ. Detta presenteras även
med samtliga kriterier i tabell 16.
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4.3.3 Tillgänglighet

När tillgängligheten för varje drivmedel undersöktes delades den upp i tillgängliga bränslen utanför
respektive inom Uppsala tätort. Resultatet nedan visar vilka olika drivmedel som går att tanka på
för respektive tankstation med avseende på de olika tankstationerna som Skolfastigheter har avtal
med eller brukar tanka hos. För tabell 15 finns inte information kring väg och plats på grund av att
dessa ligger inom Uppsala tätort.

Tabell 14: Tillgängliga bränslen utanför Uppsala tätort.

Företag Plats Drivmedel Väg
Ingo Fullerö Diesel 290
OKQ8 Alunda GoEasy Diesel 288
OKQ8 Fullerö GoEasy Diesel 290
Preem Ramstalund Evolution Diesel 55
Preem Storvreta Evolution Diesel 290
Preem Oxsätra Evolution Diesel 272

Tabell 15: Tillgängliga bränslen inom Uppsala tätort.

Drivmedel Tankstation Andel fossilfritt [%]
Diesel Samtliga 0
Biodiesel
Evolution Diesel Preem >50
GoEasy Diesel OKQ8 7-42
Miles diesel bio Circle K 7-42
MilesPLUS diesel bio Circle K 7-42
HVO100
HVO Diesel 100 Preem 100
Neste MY Förnybar Diesel OKQ8 100
HVO100 Circle K 100
Biogas
Biogas Uppsala Vatten 100
Biogas Bas OKQ8 >70
Biogas 100 OKQ8 100
Fordonsgas Preem 50
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4.3.4 Kostnad för drivmedel

De fyra huvudtyperna av bränslen, bensin 95, diesel, HVO100 och biogas är markerade i grafen
med streckad linje, boxar, asterisker och ringar (figur 15). Det var tydligt att priserna för diesel och
HVO100 följde varandra, men att HVO100 var dyrare. Priserna var som lägst sep - okt 2020 och
som högst feb - mar 2021 efter en stor prishöjning med start i november 2020 som påverkade alla
bränslen förutom biogas. Bensin 95 varierade likt diesel och HVO100 under tidsperioden med en
månads fördröjning. Biogas visade på ett mycket mer konstant pris per MJ som dessutom var lägre
under hela tidsperioden än för de andra bränslen som undersöktes enligt figur (15). Medelvärdet
under hela perioden för HVO100 var 4,65 kr/MJ och för biogas 3,77 kr/MJ vilket innebär att biogas i
genomsnitt var 19 % billigare per MJ än HVO100 under året. För diesel var medelvärdet 4,16 kr/MJ
vilket innebär att biogas i genomsnitt var 9 % billigare.

Figur 15: Månadsmedelvärden i kr/MJ för olika drivmedel från maj 2020 till april 2021.
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4.3.5 Sammanfattning och rangordning

Diesel Enligt tabell 16 har diesel det högsta växthusgasutsläppen bland de drivmedelstyperna
som undersöktes. Detta gör att den får sämst betyg vid rangordningen av det mest optimala driv-
medlet i kategorin för GWP100. Eftersom diesel inte är ett fossilfritt bränsle kommer även diesel
klassificeras som sämst i denna kategorin, enligt tabell 17. Något som däremot är positivt med diesel
är att den har en stor tillgänglighet och finns utanför Uppsala tätort. Diesel har lägre kostnad per
MJ i jämförelse med HVO100 och blev kategoriserad som delad tvåa i priskategorin. En samman-
ställning av detta gör att drivmedlet diesel kategoriseras som det sämsta drivmedlet bland de fyra
huvudgrupperna. Eftersom den presterar sämst i de två viktigaste kategorierna Andel fossilfritt och
GWP100.

Biodiesel Biodiesel har det näst högsta värdet på GWP100, vilket gör att drivmedlet släpper
ut näst mest kg koldioxidekvivalenter per energimängd av de fyra huvudgrupperna (se tabell 16).
Andelen fossilfritt innehåll i biodiesel varierar väldigt mycket mellan olika distributörer som skrivits
om i kapitel 5.2 vilket gör det svårare att bedöma denna kategori för biodiesel. Däremot har båda
drivmedlen HVO100 och biogas 100 % fossilfritt innehåll vilket gör att biodiesel kategoriseras sämre
än dessa två i kategorin Andel fossilfritt (se tabell 17). Tillgängligheten för biodiesel är däremot
bättre än tillgängligheten för HVO100 och biogas enligt tabell 14 där tillgängliga drivmedel utanför
Uppsala tätort visas. I detta fall kategoriseras Goeasy Diesel från OKQ8 och Evolution Diesel från
Preem som biodiesel eftersom de innehåller en andel biodiesel i sina drivmedel. Drivmedelspriset för
biodiesel är densamma som för diesel och blir därmed kategoriserad delad tvåa i denna kategorin.
Biodiesel kommer efter sammanställning att bli klassificerad som det näst sämsta drivmedlet bland
de valda huvudgrupperna. Detta är främst eftersom den har högre värde på GWP100 jämfört med
HVO100 och biogas men också för att biodieslet har en mindre andel fossilfritt innehåll.

Biogas och HVO100 Biogas och HVO100 rangordnas båda som etta i kategorin Andel fossilfritt
(se tabell 17). Detta är eftersom de båda har 100 % andel fossilfritt i denna kategorin (se tabell
16). Biogas och HVO100 har enligt tabell 16 det näst lägsta värdet respektive det lägsta värdet i
kategorin GWP100. Detta gör att de har fått kategorisering två respektive ett i kategorin GWP100

enligt tabell 17. Skillnaden mellan värdena på GWP100 är dock liten. Eftersom drivmedlen
kategoriseras lika i kategorin Tillgänglighet, där de båda inte har några tankstationer utanför
Uppsala tätort och drivmedelspriset är betydligt lägre för biogas än HVO100 så är det extra svårt
att rangordna vilket av drivmedlen som klassificeras som bäst. Vid sammanslagning av de olika
kriterierna kommer HVO100 att klassificeras som det bästa drivmedlet, eftersom kriteriet GWP100

är viktigare än kriteriet för priset.

Sammanställning av samtliga delar i drivmedelsutvärderingen visas i tabell 16. Rangordning-
en utifrån värdena i tabell 16 visas i tabell 17.
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Tabell 16: Information kring hur de olika drivmedlen presterar för respektive kriterium.

Information Kriterier
Drivmedel Tankstation Andel

fossilfritt
GWP Tillgänglighet Pris

[%] [CO2-ekv
kg/MJ]

[kr/MJ]

Diesel Alla 0 0,095 Ja 4,16
Biodiesel Preem,

OKQ8,
CircleK

7-100 0,045 Ja 4,16

HVO100 Preem,
OKQ8,
CircleK

100 0,013 Nej 4,65

Biogas Preem,
OKQ8,
Uppsala
Vatten

100 0,018 Nej 3,77

Tabell 17: Rangordningen av varje drivmedel för respektive kriterium.

Information Kriterier
Drivmedel Andel fossilfritt GWP Tillgänglighet Pris

[%] [CO2-ekv
kg/MJ]

[kr/MJ]

Diesel 3 4 Ja 2
Biodiesel 2 3 Ja 2
HVO100 1 1 Nej 3
Biogas 1 2 Nej 1
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5 Diskussion

Resultat är alltid beroende av ett flertal parametrar där osäkerheten kan vara varierande. Detta
lämnar utrymme för diskussion så att läsaren kan få en bredare förståelse hur resultaten kan variera
eller påverkas. Detta kommer därför att diskuteras i kommande underkapitel.

5.1 Analys av växthusgasemissioner

Resultaten som presenteras under kapitel 4 visar att Skolfastigheter har kommit en god bit mot sitt
mål om fossilfri drift, och att minska på det klimatavtryck som deras serviceteknikers fordonsflotta
ger upphov till. Trots att antal körda mil ökade mellan åren, och att år 2020 hade högst antal körda
mil, har år 2020 ändå ett betydligt längre klimatavtryck enligt de beräkningar som har utförts.
De har alltså inte bara bytt till ett drivmedel med en lägre klimatpåverkan, de har även lyckats
bibehålla en energitäthet som gör att drivmedlet kan mäta sig med sina fossila konkurrenter.
För att ett drivmedel ska vara klimatmässigt effektivt behöver inte bara utsläppen drivmedlet
orsakar vara låga, det måste även vara energieffektivt. Ett drivmedel med låga utsläpp men som
samtidigt har lågt energiinnehåll kommer att öka förbrukningen av drivmedlet, vilket givetvis leder
till ett högre totalt utsläpp av växthusgaser. Med anledning av det här är det viktigt att ta båda
dessa värden för drivmedlet i beaktning innan det går att avgöra om det har en lägre klimatpåverkan.

Att det totala utsläppet för år 2019 ökade jämfört mot år 2018 kan gå att förklara med att
de dels använda bränslen med en högre klimatpåverkan per mil under år 2019, trots att den
totala körda sträckan år 2019 enligt beräkningar ska ha varit lägre än föregående år. Den sen
drastiska minskningen i totala utsläpp år 2020 trots att det är det år som har avverkat flest mil,
har att göra med att Skolfastigheter tydligt har att satsa på bilar som drivs av ett klimatmedvetet
drivmedel med låg klimatpåverkan per MJ. Ändringen i drivmedelsförbrukning som skiljer år
2020 från de andra två åren är att majoriteten av bilarna tankas med Biogas eller HVO100 och
dessa två bränslen ett klart lägre GWP100-värde när mängden utsläpps ställs mot energiinnehåll.
Skolfastigheter i samarbete med Fordonsservice har för att förtydliga, utfört ett arbete som är helt
i linje med de miljömål som Uppsala kommun har.

Att Skolfastigheter har kört fler mil totalt och fler mil per bil år 2020 jämfört med de tid
två tidigare åren kan bero på flera händelser. Fordonsteknikerna har under coronapandemin utgått
från det egna hemmet istället för Skolfastigheters parkeringar vilket framkommit från samtal med
företaget. Detta kan då ha resulterat i en längre resväg. Skolfastigheter kan även ha utökat antal
fastigheter för teknikerna att åka till. Det skulle även kunna bero på bytet till gasbilar som innebör
färre tankningställen för förarna. Då Skolfastigheter är kommunat ägda vill de helst tanka biogas
hos Uppsala Vatten AB som endast har en enda tankstation (Uppsala vatten 2021). Detta innebär
då en längre färdväg för förarna.

5.1.1 Statistisk datahantering

Den aritmetiska utvärderingen genomfördes i form av summering av den totala drivmedelsanvänd-
ningen samt antalet körda mil, sammanfattat i tabell 13. Resultatet påvisar att utsläppet räknat
i GWP100 har minskat mellan år 2018 - 2020 vilket kan ses i figur 9. Utsläppet räknat i GWP100

gick från ungefär 27000 CO2-ekv kg år 2018 till 34000 CO2-ekv kg 2019 för att sedan minska till
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19700 CO2-ekv kg år 2020. Enligt figur 8 har både det förbrukade drivmedlet per bil ökat mellan
åren 2018 - 2020 likaväl som antalet körda mil för fordonsflottan. Detta resultat är av stort intresse
då det visar att även om den totala drivmedelsförbrukningen samt antalet mil ökat så har det skett
en minskning i GWP100-utsläppet. Detta beror på att användningen av Biogas och HVO har ökat
och dessa drivmedel har lägre GWP100-påverkan än diesel och biodiesel (se figur 2 och Appendix 7
D Använt bränsle).

Vid närmare titt på hur CO2-ekv kg/mil har ändrats mellan 2018-2020 påvisas en tydlig
minskning enligt figur 10. Den största ändringen sker mellan 2019 - 2020 där GWP100 går från 0,96
till 0,52 CO2-ekv kg/mil, en minskning på drygt 54 %. Detta styrker att övergången till mer biogas
samt HVO har haft en positiv inverkan på utsläppen.

Ändringen av utsläppet av koldioxidekvivalenter per energiinnehåll har även det minskat
mellan åren 2018 till 2020 enligt figur 11. Den största ändringen påvisas mellan år 2019 och 2020
med en minskning från 0,038 till 0,019 CO2-ekv kg/MJ vilket är en minskning på 50 %.

5.1.2 Statistisk utvärdering

När det kommer till den statistiska utvärderingen är resultaten inte lika tydliga. Den linjära
regressionen genomfördes på det summerade utsläppet beräknat i GWP100 för varje månad och
plottas mot varje månad (se figur 12). För att en statistisk signifikans ska påvisas för en linjär
regression måste först och främst signifikansnivån p ligga under 5 % eller 0,05. Resultatet av
regressionen har ett p = 0,11 vilket är för högt för att då kunna påvisa signifikans och enbart 7.5
% av y beskrivs i x. Detta resultat är ändå av intresse då en avtagande trend kan ses dock ej
statistiskt säkert. Vid det fallet att ett större dataset tillhandahålls kan antalet mätpunkter öka
vilket då kan öka säkerheten i metoden och eventuellt erhålla en statistiskt signifikant ändring.

En variation i datapunkterna mellan varje månad och år kan urläsas ur figur 12. Ur detta
kan de högsta GWP-värdena ses under de kallare månaderna, medan värdena är lägre under de
varmare månaderna. De låga värdena under varma månader beror troligtvis på sommaruppe-
håll. De höga GWP-värdena under de kallare månaderna innebär troligtvis att mer drivmedel
behövs för transport då man inte får ut lika mycket energi ur drivmedel vid kalla temperatu-
rer. En alternativ lösning för att få en mer överskådlig bild av variationen är att genomföra
regressionen på ett flytande medelvärde där årets fyra kvartal används som datapunkter. Detta
utfördes dock inte i mån av tid och kan vara ett framtida uppdrag för att påvisa eventuell signifikans.

En diskussion om hur låga utsläpp under året man kan nå är av intresse. Oavsett vilket
drivmedel man använder så kommer utsläpp alltid finnas där. Vid det fallet att fordonsflottan
enbart använder drivmedel med lägst GWP-värde samt planerar körsträcka och tankning optimalt
kommer det ändå resultera i en klimatpåverkan. Denna lägsta punkt av utsläpp skulle kunna nås i
framtiden om trenden är fortsatt negativ och detta kan exempelvis utvärderas år 2030 i linje med
Uppsalas miljömål för att hitta denna botten.

Box-plot eller låddiagram var den andra metoden för att utvärdera hur GWP100-ändringen ser ut
mellan år 2018 - 2020. I detta fall plottas månadsvariatonerna för respektive år mot varandra (se
figur 13). Shapiro-Wilk normalitetstest resulterar i att data för respektive år är normalfördelad då
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w-värdet är nära 1 för alla fall (se Appendix E 7 Box-plot test). Då normalfördelning hittas kan
T-test utföras och på så vid få fram medelvärdet för varje år. Medelvärdet av utsläppen räknat i
GWP100 har minskat från det högsta värdet 2699,8 CO2-ekv kg år 2019 till 1975,64 CO2-ekv kg år
2020.

Låddiagramet påvisar inga outliers i datan. Vid närmare undersökning för varje år så ses det att
spridningen är lägst för året 2018. Variationen för varje månad är inte lika påtagande som för 2020
medan 2019 års spridning är mer jämt fördelad. År 2020 har fler GWP-värden som är högre än lägre
även om dessa värden är lägre än föregående år. Ett intressant resultat är att max-värdet för år
2020 är lägre än medianen för år 2019 (ger svarta linjen) samt att min-värdet är långt lägre än för
de andra åren. Detta återspeglas i att användningen av drivmedel med lägre GWP-värden används
i större utsträckning vilket ger en mindre klimatpåverkan. Spridning i de olika låddiagramen beror
på variationen mellan de kalla månaderna och de varma precis som för den linjära regressionen.
Med allt detta i åtanke så styrks det aritmetiska resultaten att det totala utsläppet har minskat
från år 2018 till 2020, dock ska man ha i åtanke att ett säkrare statistiskt resultat kan erhållas med
fler datapunkter.

Resultaten från den aritmetiska samt den statistiska utvärderingen visar tillsammans att utsläppen
räknat i GWP100 [CO2-ekv kg] har minskat mellan åren 2018 - 2020. Däremot ska man alltid ha i
åtanke att antalet datapunkter är ganska lågt vilket kan resultera i en felmarginal, dock avgränsas
detta projekt till närtiden vilket bidrar till en lägre och mer rimlig felmarginal.

5.2 Förbrukning av fossila bränslen

Det syns en tydlig trend att andelen fossilfritt bränsle har ökat varje år (figur 14). Det är rimligt
med tanke på att fordonsflottan har omarbetats ordentligt och delvis övergått från diesel och
bensinbilar till biogasbilar, se tabell 4. Speciellt stor skillnad syns mellan år 2019 och 2020 då den
fossilfria andelen går från 44 % till 89 % vilket är ett resultat av fler biogasbilar och större andel
tankat HVO100 istället för diesel (se Appendix 7D Använt bränsle). Intressant är att andelen
fossilt bränsle ökade med en procentenhet mellan år 2018 och 2019 trots fler biogasbilar. Detta
beror troligtvis på hur dieselbilarna har tankats, där det antingen går att välja diesel eller HVO100.
Väljs diesel blir resultatet fossilt bränsle, väljs HVO100 det fossilfritt. Det kan också bero på
att data för januari 2018 saknas vilket kan göra att andelen fossilt bränsle ser lägre ut 2018 än
2019. Eftersom det endast skiljer en procentenhet är det möjligt att den andel bilar som har
bytts ut till biogasbilar är helt tagen från gråzonen biobränsle och därav är användningen av
fossilt bränsle relativt konstant. Den fossilfria andelen i biodiesel varierar mycket mellan olika
distributörer och även inom de olika distributörerna vilket är förklaringen till gråzonen biobränsle.
Circle K (2021b) skriver på sin hemsida: ”På en majoritet av våra stationer innehåller miles
diesel upp till 42 % biodiesel (7 % RME (rapsmetylester) och 35 % HVO (förnybar diesel))” men
specificerar inte andelen mer än så. Preem (2021d) skriver på sin hemsida ”2012 ökade vi andelen
förnybar råvara till 30 procent och idag består Svanenmärkta Preem Evolution Diesel Plus av
minst 50 procent förnybar råvara”. Även där är det inte specificerat exakt hur mycket av dieseln
som är förnybar och det verkar som att endast ”plus” versionen av dieseln innehåller över 50
%. Det som går att säga är att gråzonen biobränsle i alla fall består av en viss andel fossilfritt
utsläpp, men att vi inte har någon exakt siffra. Gråzonen biobränsle har dock minskat drastiskt (fi-
gur 14) vilket är ett tecken på att mindre diesel har tankats och mer HVO100 och biogas har tankats.

37



Uppsala kommuns etappmål tre säger att deras egna bilar ska ha möjlighet att köra på fossilfritt
bränsle år 2020. Ute i Europa har andra metoder använts. Norge har har valt att förbjuda
försäljning av nyproducerade bilar med förbränningsmotorer från år 2025, i Nederländerna ska nya
bilar vara utsläppsfria år 2030 (Rask 2020). Det pågår diskussioner i Sverige om ett liknande förbud
från år 2030 vilket ska redovisas 1 juni 2021 (Miljödepartementet 2019; Miljödepartementet 2020).
Ett sådant förbud skulle innebära en utfasning av biogasfordon och dieselfordon trots att de kan
köra på fossilfritt bränsle. Detta är intressant, särskilt då elbilar inte alltid har lägre utsläpp under
sin livscykel än bilar med förbränningsmotorer. Eklöv (2021) visade att biogasfordon hade lägre
utsläpp än elfordon oavsett batterikapacitet och att elfordon med stor kapacitet (100 kWh) hade
högre utsläpp än både konventionell diesel och bensin. Nackdelen med att ha dieselfordon i sin
fordonsflotta är att det fortfarande går att tanka fossil diesel, så även om kommunens etappmål är
uppnått i den mån att fordonen kan köra fossilfritt behöver inte det återspeglas i resultatet. Notera
därför att det år 2020 fortfarande användes en andel om minst 4 % fossila bränslen (figur 14) vilket
beror på att ett fossilt drivmedel har valts att tankas istället för ett fossilfritt vid tankningstillfället.
En lösning till detta skulle vara att sätta upp en policy inom Skolfastigheter om att enbart tanka
HVO100 och biogas.

5.2.1 PFAD

Resultaten skulle se annorlunda ut ifall HVO100 innehållandes palmolja och PFAD inte hade räk-
nats som fossilfritt enligt Uppsala kommuns miljö- och klimatmål (tabell 1). Det är troligt att en
del tankat HVO100 innehåller PFAD eftersom HVO100 från OKQ8 innehåller PFAD (Neste 2021).
Circle K som Skolfastigheter har tankningsavtal med har också en andel PFAD i deras HVO100
enligt Circle Ks kundtjänst. Preem har däremot inte PFAD i sitt HVO100 (Preem 2021e). Vad gäller
biogas så är det endast Uppsala Vatten och OKQ8:s biogas 100 som är 100 % fossilfri enligt Uppsala
kommuns miljömål, eftersom de består av 100 % biogas (Uppsala Vatten 2021)(OKQ8 2021c). Pre-
ems fordonsgas innehåller 50 % fossil gas och OKQ8:s biogas bas innehåller 30% fossilgas (Preem
2021b)(OKQ8 2021c). För att biogasen innehållandes fossilgas ska räknas som fossilfri enligt Upp-
sala kommuns miljömål måste Skolfastigheter kompensera den fossila delen enligt gröngasprincipen
(tabell 1). Andelen fossilfritt enligt Uppsala kommuns mål som Skolfastigheter har tankat mellan
tidsperioden 2018 - 2020 skulle i vidare studier kunna beräknas, ifall data från vilket drivmedel
och från vilken drivmedelsdistributör tankningen skedde. Information från Circle K samt Uppsala
kommuns egna HVO100-tankningsstationer gällande PFAD-innehållet behövs även för ett fullstän-
digt utvärdering utifrån miljömålens definition. Sammaställning kring nämna HVO100-produkter
och biogasprodukter syns i tabell 18 och 19.
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Tabell 18: HVO100 produkter nämnda i rapporten och om de innehåller PFAD, om de räknas som
fossilfria enligt Uppsala kommuns miljömål samt fossilfria enligt den här rapportens metod.

Företag Produktnamn Innehåller
PFAD

Fossilfri enligt
Uppsala
kommun

Fossilfri enligt
rapportens
metod

Preem HVO Diesel 100 Nej Ja Ja
OKQ8 Neste MY

HVO100
Ja Nej Ja

Circle K HVO100 Ja Nej Ja

Tabell 19: Jämförelse av biogasprodukter nämna i rapporten. Jämförelse kring om de innehåller fos-
silgas, och om de räknas som fossilfria enligt Uppsala kommuns och miljömål, samt enligt rapportens
metod.

Företag Produktnamn Innehåller
fossilgas

Fossilfri enligt
Uppsala
kommun

Fossilfri enligt
rapportens
metod

Preem Fordonsgas 50 % Vid
kompensation

Ja

OKQ8 Biogas Bas 30 % Vid
kompensation

Ja

OKQ8 Biogas 100 Nej Ja Ja
Uppsala Vatten Biogas Nej Ja Ja

5.3 Utvärdering av drivmedel

Nedan diskuteras frågeställningen om det optimala drivmedlet för Uppsala Skolfastigheter AB for-
donsflotta utifrån kriterierna som tagits fram under metoddelen.

5.3.1 Koldioxidekvivalenter

Resultatet för vilket drivmedel som kan anses ha lägst GWP100 kg/MJ kvot går att diskutera och
omvärdera då värdet beror till stor del på vad drivmedlet har för ursprung. Enligt Energimyndig-
heten (Bilaga 1 i Appendix 7 A) går det att se att samma drivmedel har olika stor klimatpåverkan
beroende på vad för råvara som har använts vid tillverkningen. Som exempel går det att se att
biodiesel som är tillverkad av vegetabiliskt eller animaliskt fett (restprodukt) har ett betydligt
lägre utsläpp per energienhet än vad biodiesel tillverkad av raps har. Slutprodukten för båda är
desamma men vägen dit har så stor betydelse att biodiesel av fett har ett värde på 0,014 GWP100

kg/MJ jämfört med biodiesel tillverkad av raps som har ett värde på 0,052 GWP100 kg/MJ. Det
innebär givetvis att avgörandet vilket drivmedel som skulle få bäst poäng gällande sitt värde på
koldioxidekvivalenter skulle kunna variera om det gick att med bestämdhet att säga ursprunget
på drivmedlet. Tyvärr är både halten förnybar råvara men även typen av förnybar råvara svår att
avgöra då den varierar kraftigt vid alla de stationer som har undersökts. Därför har ett medelvärde
presenterats och är det som använts i rapporten, men det lämnar därmed utrymme för variationer
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i faktisk klimatpåverkan.

Även om värdena för GWP100 som har använts i rapporten är hämtade från en pålitlig källa är det
viktig att alltid ha i åtanke att data producerad som resultat av en livscykelanalys aldrig kan ses
som fullständigt exakta. Detta eftersom att metoden livscykelanalys inte är en exakt metod och
lämnar utrymme för både stora avrundningar och antaganden.

5.3.2 Tillgänglighet

Resultatet för tillgängligheten är utifrån att varje enskilt drivmedel finns utanför Uppsala tätort
eller inte. Enligt tabell 14 finns ingen tankstation belägen utanför Uppsala tätort i närheten av
Skolfastigheters fastigheter som har tillgång till HVO100 eller biogas. Det finns däremot diesel och
viss andel av biodiesel i både Preem Evolution Diesel (Preem 2021c) och Goeasy Diesel från OKQ8
(OKQ8 2021d) på de tankstationer som står i tabell 14. Detta gör att dessa två drivmedlen gynnas
i denna kategori för klassificering av det mest optimala drivmedlet. Däremot behöver inte detta
resultat påverka klassificeringen särskilt mycket. Om till exempel alla bilarna utgått från Uppsala
tätort så skulle bilarna kunna tanka HVO100 alternativt biogas innan de kört ut till respektive skol-
fastighet. Det skulle göra att tillgängligheten förlorade sin betydelse som kriterie om ett drivmedel
är bra eller inte.

5.3.3 Analys av kostnader

Biogas har helt klart ett billigare pris per energienhet än övriga bränslen. Det som kan tala emot
den stora skillnaden vi ser (figur 15) är att verkningsgraden på biogasmotorer generellt sett är lägre
än dieselmotorer. Dieselmotorer visade sig i en undersökning ha en termisk verkningsgrad på 30 -
35 % medan biogasmotorer hade en verkningsgrad på 29 - 31 % (Johansson 2012). Enligt Svensson
& Rissler (2014) har gasmotorer i bussar uppnått en bästa verkningsgrad på 40 % mot dieselns
43 %. Detta är procentskillnader på som högst 17 % i Johanssons studie och endast 7 % enligt
Svensson & Rissler. Enligt resultatet att biogas har varit 19 % billigare än HVO100 under året
var det alltså alltid mer kostnadseffektivt att köra på biogas än HVO100, även om dieselmotorn
presterade på toppen och gasmotorn på botten.

Priset på diesel var under året 9 % dyrare än biogas vilket presenterades i resultatdelen.
Vad som är mest kostnadseffektivt beror helt på vilka motorer som ställs mot varandra då de är
jämnare i pris. Om motorerna presterar på topp med de siffrorna Svensson & Rissler presenterade
skulle det även alltid vara mer lönsamt att tanka biogas jämfört mot diesel då skillnaden är 7 %
i verkningsgrad till dieselns fördel men 9 % i pris till biogasens fördel. I de fall då biogasmotorn
presterar en verkningsgrad lägre än 9 % än dieselmotorn är det mer kostnadseffektivt att tanka
diesel.

En stor ökning av bränslepriser påbörjades kring november år 2020 (figur 15) och höll i sig
till april 2021 där alla bränslen förutom biogas påverkades. En förklaring till prisernas ökning kan
vara regeringens lagförslag om reduktionsplikt som ska träda i kraft 1 augusti 2021 (Eneroth &
Lindholm 2021). Reduktionsplikten innebär ett krav på att tillverkarnas diesel och bensin år 2021
ska minska sina utsläpp med 26 % respektive 6 % mot fossil diesel/bensin ur ett livscykelperspektiv,
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vilket görs genom inblandning av biodiesel och etanol (Eneroth Lindholm 2021). Då biodrivmedel
kan vara dyrare att framställa är det rimligt att en ökning av priserna sker i takt med att bränslen
innehåller mer biodrivmedel (Eklind 2020). Mer användning av biodiesel innebär högre efterfrågan
vilket också kan förklara prisökningen av HVO100. Att biogas inte blev påverkat styrker detta
eftersom det inte går att blanda biogas med diesel. En annan förklaring kan vara skatteändringar.
I Sverige består priset på bensin till 66 % av bensinskatter vilket är en samling av koldioxidskatt,
energiskatt och moms (Holmström 2021). Därav har skatteändringar en stor påverkan på priset.
Indexering av drivmedelsskatten sker varje år vilket innebär att skatten höjs med 2 % varje år för
bensin och diesel (Eklind 2020). Detta skulle delvis kunna förklara ökningen kring årsskiftet.

5.3.4 Det mest optimala drivmedlet

Enligt resultatet är HVO100 det mest optimala drivmedlet för Uppsala Skolfastigheters fordons-
flotta med avseende på de fyra olika drivmedlen som undersöktes. Men hur tillförlitligt är det här
resultatet?

Eftersom vi har utgått ifrån fyra olika kriterier vid bedömning av det mest optimala driv-
medlet så gör det att vi kan ha missat relevant information kring drivmedlen, som påverkat
resultatet av det mest optimala drivmedlet. Om vi till exempel också hade analyserat olika typer
av luftföroreningar som drivmedlen släpper ut så hade biogas troligen rangordnats som bättre
än HVO100 i det kriteriet (Energigas Sverige 2018). Men eftersom Skolfastigheter främst var
intresserade av mängden koldioxidekvivalenter och andelen fossilfritt så hann inte fler kriterier gås
igenom än de fyra som användes i resultatet.

Om fler drivmedel än de fyra som vi jämförde med varandra hade presenterats så skulle
även det påverkat resultatet. Det skulle till exempel vara väldigt intressant att se hur en
elbil skulle prestera i utvärderingen av det mest optimala drivmedlet. El som drivmedel blev in-
te vald bland de drivmedel som undersöktes eftersom det inte fanns någon sådan bil i fordonsflottan.

Eftersom resultatet av det mest optimala drivmedlet var väldigt jämt mellan HVO100 och
biogas så är det extra intressant att jämföra dessa. Det som bland annat går att säga om dessa
drivmedel är att de båda produceras genom råvaror som inte är obegränsade. HVO100 kan
göras på flera olika råvaror, enligt energimyndighetens rapport över använt drivmedel 2019 så ser
råvarufördelningen för HVO ut som figur 16 (Energimyndigheten 2020).
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Figur 16: Råvarufördelningen för använt HVO enligt energimyndigheten (2020).

Enligt figur 16 gjordes 36 % av allt HVO på råvaran PFAD (Palm Fatty Acid Distillate) som är en
restprodukt från tillverkningen av palmolja (KVDbil uå). Eftersom palmolja leder till skövling av
regnskogen så kan det diskuteras om även PFAD är en drivande faktor till detta (Riksförbundet M
Sverige 2019). På hemsidan kvdbil.se skrivs det att ”PFAD är omdiskuterat och svenska regeringen
har nyligen beslutat att det ska uteslutas från den svenska marknaden, eftersom det ses som en
del av oljeindustrin” (KVDbil uå). Däremot i SVT nyheter skriver de att ”trots att Miljöpartiet
säger sig vara mot palmolja är det inte säkert att hållbarhetskraven kommer att innehålla ett
förbud mot PFAD och palmolja” (Elliot Katia 2020). Det som källorna ovan reflekterar över visar
att det är en komplex fråga om PFAD kan räknas som en faktor till skövling av regnskog eller inte
(Riksförbundet M Sverige 2019). Men en slutsats som kan dras är att det är en väldigt viktig fråga
då flera försäljare av HVO100 använder väldigt mycket PFAD som råvara.

Forskningen kring HVO går framåt, Lindström et al. (2017) skriver i sin studie att ”utvinning av
HVO från alger har ett möjligt oljeutbyte på minst 10–20 gånger jämfört med övriga vegetabili-
er.”. Det skulle kunna göra att denna typ av HVO skulle ha en stor konkurrens med andra drivmedel.

För produktion av biogas används bland annat matavfall och slakteriavfall som råvaror och
dessa är 100 % fossilfria enligt Uppsala kommuns miljömål (Uppsala Vatten 2021). I kriteriet
för andelen fossilfritt står det även där att biogasen är 100 % fossilfri. Men detta är utgående
från rapportens syn på fossilfritt som inte stämmer överens med Uppsala kommuns miljömål om
fossilfritt, se tabell 19. Om kategorin Innehåller fossilgas i tabell 19 undersöks så går det att se att
Biogas Bas från OKQ8 och Fordonsgas från Preem inte är 100 % fossilfri i enlighet med Uppsala
kommuns miljömål. Utan resterande andel är naturgas. Denna del bör då kompenseras enligt
grönsgasprincipen för att nå Uppsala kommuns miljömål. För Biogas Bas skulle den fossila andelen
kunna vara i närheten av 100 % fossilfritt då det står att ”Biogas Bas innehåller minst 70 % biogas”
på hemsidan för OKQ8 (OKQ8 2021b).
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6 Slutsatser

Utifrån det resultat som undersökningen har gett och den diskussion som sedan har förts sammanfat-
tas avsnitten “analys av växthusgasemissioner”, “förbrukning av fossila bränslen” och “utvärdering
av drivmedel” här. Sammanfattningarna svarar till frågeställningarna och presenterar det vi har
kommit fram till i rapporten.

6.1 Slutsatser och rekommendationer

Uppsala Skolfastigheter AB har lyckats minska sitt växthusgasutsläpp år 2020 jämfört med de
två tidigare åren. Att detta beror på att de har gjort förändringar i sin fordonsflotta är mycket
troligt. Resultaten visar att mängden fossilt bränsle som använts har minskat drastiskt under 2020
jämfört med de tidigare två åren, medan mängden fossilfritt har ökat. Andelen fossilfritt bränsle
har ökat från 35 % år 2018, till 44 % år 2019 och slutligen 89 % år 2020. Detta korrelerar väl
till att fordonslottan bestod av endast fossilbränslefria fordon 2020. Dock visar resultaten att det
har tankats 4 % fossilt bränsle år 2020. Detta tros vara för att dieselfordonen, som räknas som
fossilbränslefria, har tankat diesel istället för fossilfritt HVO100.

Genom att byta till fordon som kan köra på fossilfritt bränsle minskar användningen av fossilt
bränsle som har högre GWP100/MJ, än fossilfria bränslen. Trots att skolfastigheter har kört längre
och förbrukat mer bränsle år 2020 jämför med 2018 och 2019 har de totala växthusgasutsläppen,
beräknat i GWP100, minskat. Den ökade bränsleförbrukningen år 2020 skulle kunna kopplas till
coronapandemin eftersom fordonsteknikerna har utgått från deras egna hem istället för Skolfastig-
heters egna parkeringsplatser. De fossilfria bränslena finns även på färre antal tankstationer. Därför
kan ökningen även bero på att förarna har behövt åka längre till tankstationerna än tidigare.

Utvärderingen kring vilket drivmedel som är mest fördelaktig att använda i framtiden visar att
både HVO100 och biogas är i framkant. Enligt metoden var HVO100 det mest optimala drivmedelt
eftersom den anses fossilfri av metoden, samt att den har lägst GWP100/MJ. Biogas har dock
liknande GWP100/MJ samtidigt som den är billigare och lokalproducerad i Uppsala. Skolfastigheters
befintliga fordonsflotta består av gasdrivna och dieseldrivna fordon. De gasdrivna fordonen bör
därför tanka med biogas medan de dieseldrivna bör tanka med HVO100. För att följa Uppsala
kommuns miljömål bör även tankning av biogas ske av OKQ8:s Biogas 100 eller Uppsala Vattens
biogas. HVO100 bör tankas som Preems HVO Diesel 100.

6.2 Fortsatta studier

Det finns alltid utrymme för att utveckla en studie och så givetvis även i det här fallet. För att
vidareutveckla, det arbete som har påbörjats i och med den här rapporten skulle författarna vilja
föreslå att en eventuellt uppföljande studie skulle betrakta nedanstående ämnen. Att studera dessa
skulle kunna ge förändringar i resultatet men som inte var genomförbart med den tidsram och
begränsning som den här rapporten hade.

Tillgängligheten för drivmedlen skulle kunnat ha undersöks utförligare. Data av av hur fordonen
rörde sig, tillsammans med tankstationerna skulle kunna användas för att få fram vart och var ett
fordon ska tanka för att få minst klimatpåverkan. Det skulle även vara intressant att undersöka
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mer specifikt hur långt en förare kan åka för att tanka fossilfritt och det fortfarande anses som
gynnsamt för klimatet. Detta har dock till viss del undersöks genom att utvärdera antal koldiox-
idekvivalenter mellan åren 2018 till 2020. Det totala antalet koldioxidekvivalenter var mindre vid
2020 än vid 2018, när biogas var det huvudsakliga drivmedlet. Den ytterligare sträcka som krävdes
av förarna för att tanka biogas finns då inräknad i det totala utsläppet, som ändå var mindre än 2018.

Det är även relevant att utvärdera fordonens livscykelanalys och dessa koldioxidutsläpp. Just nu är
fordonen leasade av Fordonsservice, liksom alla Uppsala kommuns fordon. Men hur gynnsamt för
miljön är det att byta ut ett dieselfordon till ett nyproducerat biogasfordon efter leasingtiden? Att
det totala antalet koldioxidekvivalenter har minskat från drivmedlen har svarats på i detta arbete,
men det kan även vara intressant att få hela fordonsflottans påverkan. Genom att också undersöka
fordonen ytterligare kan information om till exempel motorernas verkningsgrad tas fram.

Med hjälp av denna information kan det senare undersökas vilka fordon Skolfastigheter bör
ha för att nå Uppsala kommuns miljö- och klimatmål om ett fossilfritt och klimatpositivt Uppsala.
Men även med vilket intervall dessa fordon bör bytas ut. I arbetet har också endast olika typer
av förbränningsmotorer undersökts. Elbilarnas möjligheter skulle också kunna utvärderas hos
Skolfastigheter. Även mer djupgående analyser av de drivmedel som finns inom Uppsala kommun
skulle kunna göras. I arbetet användes generaliseringar och antaganden av drivmedlen för att kunna
genomföra arbetet inom tidsplanen. Därför skulle de specifika distributörernas drivmedel kunna
undersökas närmre. Detta är särskilt relevant för kategorin biodiesel, vars egenskaper varierar
mycket från distributörer.

Även andra drivmedel skulle kunna utvärderas. I arbetet undersöktes endast drivmedel som
Skolfastigheters fordonsflotta kan använda i nuläget eller har använts mellan år 2018 - 2020. Om
ett annat drivmedel skulle vara särskilt fördelaktigt kan kanske företaget tänka sig att leasa andra
fordon i framtiden. Det finns även bränslen som i framtiden kan komma att vara intressant. Ett
sådant exempel är FT-bränslen. FT-bränslen framställs från biomassa genom Fischer- Tropsch-
processen och har potential till att vara ett kolneutralt bränsle (Hamelinck et al. 2004). Bränslets
egenskaper är mycket goda om inte bättre än sina fossila motsvarigheter då mängden svavel och
aromater är lägre (Puricelli et al. 2020). Bränslet kan framställas helt och hållet på förnybara
råvaror och beroende på hur det görs kan både diesel och bensin fås som slutprodukt (Hamelinck
et al. 2004). I teorin är detta bränsle minst lika bra som biobränsle, men har fördelen att det går
att helt substituera mot fossila bränslen utan att behöva modifiera fordonen (Puricelli et al. 2020).
Det som i dagsläget talar emot bränslet är att framställningen är en kostsam process (Hamelinck
et al. 2004), men tekniken finns vilket visats av Sydafrika som har använt processen en längre tid
och i betydande skala (Svebio 2020). Tekniken har också använts i Finland i en pilotanläggning av
företaget Stora Enso (Svebio 2020).
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7 Appendix

A - Energimyndigheten Bilaga 1
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B - Energimyndigheten Bilaga 4
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C - Energitäthet av drivmedel

D - Använt bränsle
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E - Boxplottest

Shapiro-Wilk normality test
data: iBox18W = 0.93248, p− value = 0.4071
> shapiro.test(iBox19)
Shapiro-Wilk normality test
data: iBox19W = 0.9833, p− value = 0.9936
> shapiro.test(ibox20)
Shapiro-Wilk normality test
data: ibox20W = 0.87974, p− value = 0.08697
> t.test(iBox18)
One Sample t-test
data: iBox18t = 12.529, df = 11, p − value = 7.456e − 08alternativehypothesis :
truemeanisnotequalto095percentconfidenceinterval : 2019.3302879.979sampleestimates :
meanofx2449.654
> t.test(iBox19)T − testfunkarejpSiggeforaddatanejrnormalfrdelad
One Sample t-test
data: iBox19t = 13.572, df = 11, p − value = 3.25e − 08alternativehypothesis :
truemeanisnotequalto095percentconfidenceinterval : 2261.9833137.626sampleestimates :
meanofx2699.804
> t.test(ibox20)
One Sample t-test
data: ibox20t = 12.661, df = 11, p − value = 6.693e − 08alternativehypothesis :
truemeanisnotequalto095percentconfidenceinterval : 1632.1862319.088sampleestimates :
meanofx1975.637
> wilcox.test(iBox18, iBox19, paired = FALSE,exact = FALSE) Grupptesta detta
Wilcoxon rank sum test with continuity correction
data: iBox18andiBox19 W = 57, p-value = 0.4025 alternative hypothesis: true location shift is not
equal to 0
> wilcox.test(iBox19, ibox20, paired = FALSE, exact = FALSE)
Wilcoxon rank sum test with continuity correction
data: iBox19andibox20 W = 114, p-value = 0.01657 alternative hypothesis: true location shift is
not equal to 0
> wilcox.test(ibox20, iBox18, paired = FALSE, exact = FALSE)
Wilcoxon rank sum test with continuity correction
data: ibox20andiBox18 W = 41, p-value = 0.07825 alternative hypothesis: true location shift is not
equal to 0
> setwd("C:/Users/PCUser/Desktop") > i=read.csv(BRASKIT.csv", sep=",", dec=".") > >
boxplot(iBox18, iBox19, ibox20, ylab = GWP [CO2 kg]",xlab="2018 2019 2020", main=Box-plot
över månadsvariationer för respektive år beräknat i GWP [CO2 kg] ") > shapiro.test(iBox18)
Shapiro-Wilk normality test
data: iBox18W = 0.93248, p− value = 0.4071
> shapiro.test(iBox19)
Shapiro-Wilk normality test
data: iBox19W = 0.9833, p− value = 0.9936
> shapiro.test(ibox20)
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Shapiro-Wilk normality test
data: ibox20W = 0.87974, p− value = 0.08697
> t.test(iBox18)
One Sample t-test
data: iBox18t = 12.529, df = 11, p − value = 7.456e − 08alternativehypothesis :
truemeanisnotequalto095percentconfidenceinterval : 2019.3302879.979sampleestimates :
meanofx2449.654
> t.test(iBox19)T − testfunkarejpSiggeforaddatanejrnormalfrdelad
One Sample t-test
data: iBox19t = 13.572, df = 11, p − value = 3.25e − 08alternativehypothesis :
truemeanisnotequalto095percentconfidenceinterval : 2261.9833137.626sampleestimates :
meanofx2699.804
> t.test(ibox20)
One Sample t-test
data: ibox20t = 12.661, df = 11, p − value = 6.693e − 08alternativehypothesis :
truemeanisnotequalto095percentconfidenceinterval : 1632.1862319.088sampleestimates :
meanofx1975.637
> wilcox.test(iBox18, iBox19, paired = FALSE,exact = FALSE) Grupptesta detta
Wilcoxon rank sum test with continuity correction
data: iBox18andiBox19 W = 57, p-value = 0.4025 alternative hypothesis: true location shift is not
equal to 0
> wilcox.test(iBox19, ibox20, paired = FALSE, exact = FALSE)
Wilcoxon rank sum test with continuity correction
data: iBox19andibox20 W = 114, p-value = 0.01657 alternative hypothesis: true location shift is
not equal to 0
> wilcox.test(ibox20, iBox18, paired = FALSE, exact = FALSE)
Wilcoxon rank sum test with continuity correction
data: ibox20andiBox18 W = 41, p-value = 0.07825 alternative hypothesis: true location shift is not
equal to 0

F - Rstudio kod

Linjär regression
setwd("C:/Users/PCUser/Desktop") x=read.csv(BRASKIT.csv", sep=",", dec=".")
plot(xM.nga.m.nader, xTot.GWP, main=("Utsläpp beräknat i GWP mellan 2018-
2020"),xlab=(Månader"), ylab=(GWP [CO2 kg]")) fit=lm(xTot.GWP xMÃ.nga.mÃ.nader)
abline(fit) modsum=summary(fit) r=modsumr.squaredrp = vector(′expression′, 3)my.p =
modsumcoefficients[2,4] rp[1]=substitute(expression(italic(R)2 ==
MY V ALUE), list(MY V ALUE = format(r, dig = 3)))[2]rp[2] =
substitute(expression(italic(p) == MYOTHERV ALUE), list(MYOTHERV ALUE =
format(my.p, digits = 2)))[2]rp[3] = substitute(expression(italic(n) ==
36))[2]legend(′top′, legend = rp, bty =′ n′)
Box-plot
setwd("C:/Users/PCUser/Desktop") i=read.csv(BRASKIT.csv", sep=",", dec=".")
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boxplot(iBox18, iBox19, ibox20, ylab = GWP [CO2 kg]",xlab="2018 2019 2020", main=BB-
ox-plot över månadsvariationer för respektive år beräknat i GWP [CO2 kg] ")
shapiro.test(iBox18)shapiro.test(iBox19) shapiro.test(ibox20)t.test(iBox18) t.test(iBox19)T −
testfunkarejpSiggeforaddatanejrnormalfrdeladt.test(ibox20) wilcox.test(iBox18, iBox19, pai-
red = FALSE,exact = FALSE) Grupptesta detta wilcox.test(iBox19, ibox20, paired = FALSE,
exact = FALSE) wilcox.test(ibox20, iBox18, paired = FALSE, exact = FALSE)

G - MatLab kod

B = importdata(’prislistaMJ.mat’); mdb = B(:,1); mpdb = B(:,2); mHVO = B(:,3); bgbas = B(:,4);
bg100 = B(:,5); GE95 = B(:,6); GEd = B(:,7); NHVO100 = B(:,8); pgas = B(:,9); evod = B(:,10);
pHVO100 = B(:,11); i95 = B(:,12); idiesel = B(:,13); bg = B(:,14); year = B(:,15); month = B(:,16);
day = B(:,17);
x = datetime(year,month,day);
figure (1) plot(x,mdb,’rs -’) hold on plot(x,mpdb,’bs -’) hold on plot(x,mHVO,’* -’) hold on
plot(x,bgbas,’o -’) hold on plot(x,bg100,’o -’) hold on plot(x,GE95,’-.’) hold on plot(x,GEd,’gs
–’) hold on plot(x,NHVO100,’* -’) hold on plot(x,pgas,’o -’) hold on plot(x,evod,’s -’) hold on
plot(x,pHVO100,’* -’) hold on plot(x,i95,’-.’) hold on plot(x,idiesel,’ms -’) hold on plot(x,bg,’ko
-’) xlabel(’Datum’) ylabel(’Pris [kr/MJ]’) legend(’Cirkle K miles diesel’,’Cirkle K milesPlus die-
sel’,’Cirkle K milesBIO HVO100’,’OKQ8 biogas bas’,’OKQ8 biogas 100’,’OKQ8 GoEasy95’,’OKQ8
GoEasy diesel’,’OKQ8 Neste MY Förnybar Diesel HVO100’,’Preem Fordonsgas preem’,’Preem Evo-
lution diesel’,’Preem HVO Diesel 100’,’Ingo 95’,’Ingo diesel’,’Uppsala vatten’)
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Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp
Administrativ rapport

Dokumentkod
W-21-84 / A-1

Datum
13/4 - 2021

Ersätter
-

Författare
Klara Friberg

Handledare
Mikael Höök

Rapportnamn
Grundstruktur för projektarbetet

Sammanfattning
De övergripande och strukturerande reglerna samt arbetssätt för projektarbetet diskuterades
och bestämsdes. Rutiner för möten, rapportering, förväntad arbetstid och vissa
ansvarsområden som roterar mellan gruppens deltagare.

Administrativa bestämmelser:

Typ av möten och när:
Projektgrupps möten Måndag och Torsdag (till en början) 9.15
Projektledaren för den aktuella veckan driver mötet samt skriver och ansvarar för veckans
P-rapport(er)
Enklare samlingar 9.15 de övriga dagarna för att få in en bra rutin.

Förväntad arbetstid under dagen:
6 effektiva timmar
Daglig samling 9.15 via zoom

Mötesstruktur:
Flexibelt, men projektledaren ansvarar för att alla får komma till tals! Men mest på eget
ansvar.

Belöning:
Sluta tidigt
Ledig förmiddag
AW
(Gemensamma zoomfikastunder- belönings fika!)

Konsekvenser:
Tillsägelse
Undvika genom öppen kommunikation

Frånvaro:
Meddela i tid och ansvara för att läsa tillhörande rapport.



Rapportering: Vem ansvarar för vilken rapport?  När sker rapporteringen?
A: Veckans projektledare . Direkt efter ett administrativt möte. Författaren ansvarar för
rapportens innehåll.
P: Veckans projektledare. Direkt efter projektgruppsmötet. Projektledarens ansvar att föra
över till projektlogg. Veckans justerare ansvarar för att ladda upp.
G: Ansvariga för aktiviteten ansvarar för att G rapporten skrivs och lämnas in
L: Ansvariga för aktiviteten ansvarar för att G rapporten skrivs och lämnas in

Justering av P-rapport:
Nästkommande veckas projektansvarig

Projektlogg:
Strukturen för projektlogg samt rapport logg bearbetades gemensamt och en bra layout och
samt rutin arbetades fram. En är ansvarig för att logga sitt eget arbete samt sina egna
rapporter, med understöd av projektledaren för veckan.

Byte av projektledare:
Ny projektledare varje måndag enligt Gantt-schemat

Utseende rapporter:
Font: Times New roman
Teckenstorlek: 12
Radavstånd: 1,15
Tempus: Imperfekt/passivform
Rubriker: enligt standard.
Ordbehandlingsprogram: Word/google docs till A,P,G,L
Eventuellt LATEX till slutrapporten



Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp
Administrativrapport

Dokumentkod
W-21-84 / A-2

Datum
15/4 - 2021

Ersätter

Författare
Klara Friberg

Handledare
Mikael Höök

Rapportnamn
Tillägg i rapportnumrering för L-rapporter

Dokumentkoden för L-rapporter uppdateras och blir W-21-84 / L-X.x där X ska ange vilken
G-rapport L-rapporten tillhör, och x anger upplaga av L-rapporten.



Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp
Administrativrapport

Dokumentkod
W-21-84 / A-3

Datum
2021-04-20

Ersätter

Författare
Moa Toll

Handledare
Mikael Höök

Rapportnamn
Beslut kring rubriker,figurer och reflektionsdokument

1 Rubriker
Rubriker skrivs med fet text och storlek 14, underrubriker skrivs med fet text och storlek 12.
Numrering skrivs enligt nedan.

Ex.

1 En rubrik

1.1 En underrubrik

1.1.1 en underunderrubrik

2 Figurer och tabeller
Figur- och tabelltexter skrivs med med teckenstorlek 9 och kursivt. Figur-och tabelltexten
samt figurer och tabeller ska vara centrerade. Tabelltext skrivs ovan tabellen och figurtext
skrivs under tabellen.

3 Justering och centrering
All text ska vara justerad, förutom figur och tabell texter som är centrerade. Om rubriker ser
konstiga ut vänsterjusteras de.

2 Reflektionsdokument
Alla reflektioner för en gruppmedlem skrivs i samma dokument, där veckan för reflektionen
är rubrik. Varje vecka laddas reflektionsdokumentet upp på studium samtidigt som
föregående veckas dokument raderas. Det ska alltså alltid finnas ett dokument på studium
med samtliga veckors reflektioner i.



Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp
Administrativrapport

Dokumentkod
W-21-84/A-5

Datum
2021-04-26

Ersätter
W-21-84/A-4

Författare
Arvid Jonsson

Handledare
Mikael Höök

Rapportnamn
S-rapportens disposition och aktivitetsplanering

Gantt- schemat uppdaterades och det bestämdes att avsnitten bakgrund, metod, beräkningar
och diskussion ska ha varsin milstolpe som resulterar i varsin G- rapport.



Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp
Administrativrapport

Dokumentkod
W-21-84/A-6

Datum
2021-04-29

Ersätter

Författare
Arvid Jonsson

Handledare
Mikael Höök

Rapportnamn
Namngivning av tabeller och rutin för uppdatering av ärendelogg

1 Namngivning av tabeller
Om figur- eller tabellnummer är okänt ska den namnges med individuell bokstav t.ex. “det
går att läsa texten “Exempel” i figur B… “

Figur B: en text där det står “Exempel”

2 Rutin för uppdatering av ärendelogg
Varje måndag ska gruppen på projektgruppsmötet gemensamt uppdatera ärendeloggen. Det
innebär skriva in nya ärenden, grönmarkera det som är färdigt, gulmarkera pågående ärenden
eller rödmarkera sådant som missat deadline.



Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp

Projektgruppsprotokoll
Dokumentkod
W-21-84 / P-1

Datum
13/4 -2021

Ersätter
-

Författare
Klara Friberg

Handledare
Mikael Höök

Rapportnamn
Uppstartsvecka V.15



Tid: 10.15-11.00
Plats: Zoom

Närvarande: Moa Toll  Gustav Carlsson  Daniel Åkerlind Arvid Jonsson  Klara Friberg

Dagordningen för projektgruppsmöten

1)   Meddelanden
Moa borta mellan 8.30-10.30 Torsdag 15/4

2) Lägesrapport
I och med att projektet är under uppstart finns inget att rapportera på denna punkt.

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter

● G-rapport: Projektplaneringsredovisning (Moa) Laddas upp idag
● A samt P rapport (Klara) Laddas upp idag
● Börja leta fakta, starta förstudien!
● Leta upp någon sakkunnig! (Mikael?)
● Boka möte med Mikael (Arvid) (möte under denna vecka, så snabbt som möjligt) Mejla

idag
● Uppgifter enligt ärendeloggen

4)   Till nästa gång

Arbetar vidare enligt ärendeloggen
Nästa projektgruppsmöte torsdag 15/4 9.15

Vid protokollet
Klara Friberg

Justeras
Moa Toll



Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp
Projektgruppsprotokoll

Dokumentkod
W-21-84 / P-2

Datum
16/4 - 2021

Ersätter
-

Författare
Klara Friberg

Handledare
Mikael Höök

Rapportnamn
Projektgruppsmöte med beställare och handledare



Tid: 10:00
Plats: Microsoft Teams

Närvarande:
Moa Toll
Arvid Jonsson
Gustav Carlsson
Daniel Åkerlind
Klara Friberg
Eric Edström
Birgitta Michal
Magdalena Boork
Mikael Höök

1 Presentera projektplanen
Avgränsningar
Projektet omfattas av ett 20- tal bilar från skolfastigheter. Uppsalas miljömål är att vara
fossilbränslefritt år 2030 och i detta projekt ska dessa bilar studeras och utvärderas med avseende att
kunna fastställa om de åtgärder som vidtagits är i linje med miljömålen.

Avgränsningar:

● Inte undersöka tillverkning- eller återvinningsprocesser för fordonsflottan. Eftersom det är
leasade bilar

● I första hand undersöka hur olika drivmedel påverkar antalet koldioxidekvivalenter och vid
mån av tid undersöka andra parametrar som även påverkar miljön (ska skrivas om).

● Detta projekt kommer i första hand vara avseende på nutiden och i mån av tid undersöka
vilka typer av drivmedel som skulle kunna användas i framtiden.

Birgitta är nöjd med avgränsningarna

2 Kravspecifikation
Produktkravet för detta projekt är analys av drivmedels användningen och hur användningen har
förändrats mellan 2018-2020. Även alternativa klimatsmarta lösningar ingår i beställningen.
Projektkravet är att denna produkt ska levereras till beställaren inom tidsramen satt för projektet samt
att slutprodukten skall vara av adekvat och uppfylla kraven som ställs.
Birgitta godkänner

3 Leverans och utförande
Projektets slutprodukt och den produkt som ska levereras till beställaren är den slutgiltiga
projektrapporten.”

Jobba vidare med detta. excellfil.  presentation.



Birgitta styrgrupp forodnsservice.
Nyhtesbrev. kort notis.  FETT KUL
enkel sammanfattning som är väldigt konkret
A4 med enkla riktlinjer. positivt synsätt
Använda filmsnuttarna vi ska göra (stuns)

4 Diskutera de mål vi satt - är de i linje med Skolfastigheters?

● Hur har klimatavtrycket av förbrukad drivmedel förändrats för driftteknikers fordon mellan
2018    och 2020? (omräknad till koldioxidekvivalenter)

● Hur fossilfria är de drivmedel som används?
● Finns det drivmedels alternativ på marknaden som skulle passa bättre?
● Bör målet vara fossilfri drift eller klimatneutral drift? (stryk frågan)

fordonsservice tog över data osv från skolfastigheter 2018. Kan vi få tillgång till dtat innan
från skolfastigheter?

Superintressant med tankställen

samla alla frågeställningar och gå genom birgitta till fordonsservice.

5 Lägesrapport - Vad vi har gjort så här långt

● Projektplanering
● Litteraturstudie

“I förstudien kommer bland annat tankningsdatan analyseras som tillhandahålls av
Skolfastigheter och någon typ av beräkningsstrategi för att beräkna utsläppet från
varje fordon kommer tas fram. Vi kommer också söka upp information kring olika
drivmedel och också komma fram till hur vi ska utvärdera vilket drivmedel som är
bäst. Därefter kommer relevanta fakta från förstudien att analyseras för att sedan
utvärdera materialet som i sin tur leder till att vi kan dra slutsatser kring
frågeställningarna. “

● Går igenom person för person

6 Frågor från oss

Ska det vi tar fram  vara i linje med uppsala klimat och miljömål. Några andra krav än det?
Parametar för att avgöra bra drivmedel, är det i linje med Skolfastigheters mål? Gustav Stämde bra

Drivmedel- specificera vad och vart i dokumentet eller prata med fordonsscervise? Klara
Fråga
fordonsscervice



Hur vill du ha resultatet visualiserat? Daniel Fria tyglar

Kommer Skolfastigheter bli medlem i uppsala klimatprotokoll?

Birgitta vekrar inte ha exakt koll om Uppsalas miljömål och verkar tycka att det är bra om vi
definerar det tydligt och följer miljömålen.
Upppsala klimatmål- luftkvalitet. kan vara bra att ha med i “bra” drivmedel. som en ev eventuell
utvidning.
Allt vi inte hinner jobba med kan vi lägga in till “vidare studier”
Skolfastigheter är redan typ med i uppsala klimatprotokoll, fast arbetar med andra frågor än
transporter.

7 Har beställaren frågor?
Nej

8 Övrigt att tillägga?
Nej

Vid protokollet
Klara Friberg

Justeras
Moa Toll



Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp
Projektgruppsprotokoll

Dokumentkod
W-21-84 / P-3

Datum
2021-04-19

Ersätter
-

Författare
Moa Toll

Handledare
Mikael Höök

Rapportnamn
Projektgruppsmöte 2021-04-21



Tid: 09.15
Plats: Zoom

Närvarande:
Klara Friberg
Arvid Jonsson
Gustav Carlsson
Daniel Åkerlind
Moa Toll

Dagordning

1 Hur mår gruppen? Hur var helgen? (antecknas ej)

2 Meddelanden
2.1 Rapportlogg

2.2 Angående rapportering - Klara
Ersätter endast om man ska stryka en rapport.

2.3 Reflektionsdokument
- uppladdning
- Strukturförslag: alltid skriva veckonumret och mappar
Maila och fråga om vi får ladda upp samma dokument.

2.4 Övrigt
Daniel går efter lunch idag 19/4

3 Lägesrapport - Hur går det?
3.1 Rapport från varje pågående aktivitet
Inget nytt.
Moa och Klara avlastar Arvid när de är klara med sina L-rapporter
Alla är glada efter mötet med.

3.2 Grönmarkering i ärendeloggen
Daniel grönmarkerar W-21-84/L-2-3

4 Ändringar och åtgärder/uppgifter

Stryker punkten “förslag på bredd av rapporten”. Hur stryker man?
Markera med blå.

4.1 Tillägg till ärendeloggen
Nej



5 Till nästa gång

Alla L-rapporter klara till förstudien, lämnas in individuellt

Förstudie klar 21/4 17.00. Hur ska vi sätta ihop den, och vem lämnar in.

Imorgon 17.00 så klar som möjligt.
9.15 sätter ihop (onsdag)

6   Övrigt
6.1 Formalia: Förslag alla rapporter:

2 Rubrik  14 fet stil
2.1 underrubrik 12 fetstil
2.1.1 underunderrubrik 12 fetstil kursiv?

Vad som bestäms skrivs sedan in i en A rapport.

6.2 Mail till Birgitta
Klara formulerar ett mail till Birgitta om frågor till fordonsservice, om var de tankar
någonstans.

Vid protokollet
Moa Toll

Justeras
Arvid Jonsson



Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp
Projektgruppsprotokoll

Dokumentkod
W-21-84 / P-4

Datum
2021-04-22

Ersätter

Författare
Moa Toll

Handledare
Mikael Höök

Rapportnamn
Projektgruppsmöte 2021-04-22



Tid: 09.15
Plats: Zoom

Närvarande:
Klara Friberg
Arvid Jonsson
Gustav Carlsson
Daniel Åkerlind
Moa Toll

Dagordning

2 Meddelanden

2.1 Kommande frånvaro
Daniel 22/4 runt 10
ev Moa imorgon 9.

3 Lägesrapport

3.1 Rapport från varje pågående aktivitet
Inga pågående aktiviteter. Inlämning av förstudie igår.

4 Medelande från Cissi

4.1 Tittar på exempel av tidsplan från tidigare rapporter

4.2 Se till att ärendelogg och rapportlogg är uppdaterade

4.3 Alla läser och tolkar cissis meddelande

5 Ändringar och åtgärder/uppgifter - Planera nästa fas av projektet

5.1 Tillägg och ändringar av ganttschemat - Moa

5.2 Tillägg till ärendeloggen

5.3 Tillägg i projektplan



6 Till nästa gång

6.1 Nästa möte
Projektgruppsmöte: Måndag
Handledarmöte: idag 14.00

7   Övrigt

7.1

Vid protokollet
Moa Toll

Justeras
Arvid Jonsson



Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp
Projektgruppsprotokoll

Dokumentkod
W-21-84/P-5

Datum
2021-04-26

Ersätter

Författare
Arvid Jonsson

Handledare
Mikael Höök

Rapportnamn
Projektgruppsmöte 2021-04-26



Tid: 09.15
Plats: Zoom

Närvarande:
Klara Friberg
Arvid Jonsson
Gustav Carlsson
Daniel Åkerlind
Moa Toll

Dagordning
1 Hur mår vi?

2 Meddelanden
Daniel kanske sen imorgon på morgonen

Klara måste gå efter lunch idag

2.1 Reflektionsdokument
Lämna in

3 Lägesrapport
3.1 Rapport från pågående aktiviteter

4 Mittredovisning
Moa och Daniel redovisar

Projektplan: Moa

Metod: Daniel

5 Uppdatera ärendeloggen
Moa uppdaterar uppdelningen från A-4

6 Övrigt
6.1 Maila Cissi
Daniel mailar Cissi angående återanvända material från förstudien och GIS- licens

6.2 Maila Micke
Klara mailar Micke angående energienhet istället för liter med koldioxidekvivalenter.

6.3 Veckans belöning



Valborg på fredag = dagsfylla

7 Möten i veckan
7.1
Torsdag 10.00 möte med Skolfastigheter

Vid protokollet

Arvid Jonsson

Justeras

Gustav Carlsson



Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp
Projektgruppsprotokoll

Dokumentkod
W-21-84/P-6

Datum
2021-04-29

Ersätter

Författare
Arvid Jonsson

Handledare
Mikael Höök

Rapportnamn
Projektgruppsmöte 2021-04-29



Tid: 09.15
Plats: Zoom

Närvarande:
Klara Friberg
Arvid Jonsson
Gustav Carlsson
Daniel Åkerlind
Moa Toll

Dagordning
1 Godmorgon

2 Meddelanden
2.1 Mail
Svar från fordonsservice

2.2 Annat
Youtubevideo från FS bekräftar att gasbilarna måste tanka bensin ca. en gång per år

3 Förbered mötet med beställare
3.1 Frågor
Fråga om fordonsservice

3.2 Stämma av

4 Diskussionspunkter
4.1 Namngivning av L- rapporter, vilket nummer vi är på osv.
Diskussionen är G3 och alla är med på det.

Metod G5 osv.

4.2 Ärendelogg
Förslag: gå igenom varje måndag

5 Övrigt

7 Möten i veckan
7.1
Idag 10.00 möte med Skolfastigheter



Vid protokollet

Arvid Jonsson

Justeras

Gustav Carlsson



Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp
Projektgruppsprotokoll

Dokumentkod
W-21-84 / P-7

Datum
2021-05-03

Ersätter

Författare
Gustav Carlsson

Handledare
Mikael Höök

Rapportnamn
Projektgruppsmöte 2021-05-03



Tid: 09:15

Plats: Zoom

Närvarande personer:

Klara Friberg
Arvid Jonsson
Gustav Carlsson
Daniel Åkerlind
Moa Toll

Dagordning

1 Hur mår alla?

2 Meddelanden

2.1 Ärendeloggen
-Från förra mötet sa vi att vi skulle gå igenom ärendeloggen
- Hur L-rapporter skulle rapporteras?
- Kolla igenom så alla A och P rapporter har skrivits in som ärenden

2.2 Metoden
- Ska vara klar imorgon enligt Gant-schemat, återkommer till detta lägesrapporten

2.2 Resultat och diskussion
- Ska vara klara i slutet av veckan.
- Börja med dessa när metoden är klar? Hur ska vi planera detta gentemot skrivningen

av mini-litteraturstudie?

2.3 Tid för skrivning av mini-litteraturstudie om populärvetenskapligt skrivande

-Ska ju lämnas in 2021-05-06 klockan 23:59
-Vara cirka 1-3 sidor
-När ska vi avsätta tid för den?
Se lägesrapporten!

2.4 Möte med Höök?
- jag mailar

2.5 Ringa fordonsservice om bakgrund kring dem
-Har vi tänkt att vi ska göra detta? Isåfall läggas till i bakgrunden?

2.6 Påminnelser
- Lämna in Reflektionsdokument för förra veckan
- Skicka in P-4? eller har jag tolkat fel?

3 Lägesrapport



idé : Vi fortsätter med samma som vi gjorde i torsdags och gör klart detta tills imorgon. Sedan
sammanställer vi(eller jag) metoden imorgon som en G-rapport.

-Moa och klara kontaktar fordonsservice.
-Moa börjar med att skriva mini-litteraturstudien
-Gustav mailar Mikael Höök om att träffas tors-fre

4   Ändringar och åtgärder/uppgifter
Ovanstående beslut ska skrivas in i ärendeloggen!

5   Övrigt

-Har jag missat något?

6   Till nästa gång (2021-05-06)

Vid protokollet
Gustav Carlsson

Justeras
Daniel Åkerlind



Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp
Projektgruppsprotokoll

Dokumentkod
W-21-84 / P-8

Datum
2021-05-06

Ersätter

Författare
Gustav Carlsson

Handledare
Mikael Höök

Rapportnamn
Projektgruppsmöte 2021-05-06



Tid: 09:15

Plats: Zoom

Närvarande personer:

Klara Friberg
Arvid Jonsson
Gustav Carlsson
Daniel Åkerlind
Moa Toll

Dagordning

1 Hur mår alla?

2 Meddelanden

2.1 STUNS-lunchföredrag
-

2.2 Ärendeloggen

-Kolla så alla har lagt in sina nya delar i ärendeloggen och projektloggen

2.3 Inlämning av metoden och resultatet

-Idé lämna in båda delarna på senast fredag? (eventuellt idag) → se hur vi ligger i
lägesrapporten

2.4 Möte med Höök?

-Behövs det ett möte där vi alla träffar Höök? Vi diskuterade detta förra projektmötet, men
har blivit enskilda möten med honom under veckan istället.

3 Lägesrapport
- Moa och Arvid läser igenom rapporten
- Daniel fortsätter med beräkningarna
- Gustav kollar på resultat för tillgänglighet och andel fossilt bränsle
- lägg in L-rapporter
- Klara skriver klart det hon har för sig:D

4   Ändringar och åtgärder/uppgifter
Ovanstående beslut ska skrivas in i ärendeloggen!
Vi tar bort frågeställningen: Bör målet vara fossilfri drift eller klimatneutral drift?
Lägg till nya ärenden i ärendeloggen!!!

5   Övrigt



- Klara har en dejt!

6   Till nästa gång (2021-05-10)

Tänker över helgen!

Vid protokollet
Gustav Carlsson

Justeras
Daniel Åkerlind



Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp
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Daniel Åkerlind
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 Tid: 09:15

Plats: Zoom

Närvarande personer:

Klara Friberg
Arvid Jonsson
Gustav Carlsson
Daniel Åkerlind
Moa Toll

Dagordning

1 Hur mår alla?

2 Meddelanden
Rapport in onsdag 12:00!
Klara måste gå vid innan lunch på onsdag.
Nästa vecka ska sammanfattning in, den lilla enskilda
Möte med beställare den 17/5 klockan 10:00

2.2 Ärendeloggen

Nya L-rapporter kan vi lägga in

2.4 Möte med Höök?

Hade vi ett möte med Höök denna vecka?
Vi tittar 10:00 i hans rum. Han var ej där.

3 Lägesrapport
- Daniel justera förra P-rapporten
- Allt flyter på
- Klara börjar tittta på småfixet enligt Gantt 3.0
- Sammanfattning på svenska ska in i rapporten
- Beräkningar utförs fortfarande

4   Ändringar och åtgärder/uppgifter
Inget projektgruppsmöte 2021-05-13, flyttar det till den 2021-05-14

5   Övrigt

Ska vi ha möte på torsdag 13/5? Svar nej, har ett på fredagen istället.



6   Till nästa gång (2021-05-14)

Fundera ut Stunsfilm, bra koncept.
Jobba på den enskilda populärvetenskapliga sammanfattningen.
Spawna på en bra titel till rapporten

Vid protokollet
Daniel Åkerlind

Justeras
Klara Friberg
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Tid: 09:15

Plats: Zoom

Närvarande personer:

Klara Friberg
Arvid Jonsson
Gustav Carlsson
Daniel Åkerlind
Moa Toll(APEROLTOLL)

Dagordning

1 Hur mår alla?

2 Meddelanden

Fyll i reflektionsdokument!

Möte 10:00 måndag med beställare (Klara fixar presentation).
Gustav kanske blir lite sen på måndag, bra tandhälsa.

2.1 Rapportlogg

Lägg in alla rapporter i rapportloggen

2.2 Ärendeloggen

Nya L-rapporter kan vi lägga in
S och G-rapport skickas in?

3 Upplägg för presentation
Vem presenterar i par och vem i trio
Gå igenom alla presentationer vi ska ha



(bordlägga dessa tills nästa vecka?)

4  Ändringar och åtgärder/uppgifter

5   Övrigt

6   Till nästa gång (2021-05-17)

(Fundera ut Stunsfilm, bra koncept.)
Jobba på den enskilda populärvetenskapliga sammanfattningen.
G4 nästa gång
Hur ska man lägga till eller inkludera excel samt liknande saker i rapporterna

Vid protokollet
Daniel Åkerlind

Justeras
Klara Friberg
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Tid: 13.15

Plats: Zoom

Närvarande personer:

Klara Friberg
Arvid Jonsson
Gustav Carlsson
Daniel Åkerlind
Moa Toll

Dagordning

1. Berättelser från helgen?
Lättsam uppstart för att mjuka upp, få socialisera lite

2. Hur kändes redovisningen?
Alla var överens om att det gick bra med att vi hade olika målbild av mötet mot beställarna

3   Avstämning från P-10

1. (Fundera ut Stunsfilm, bra koncept.)
2. Jobba på den enskilda populärvetenskapliga sammanfattningen.
3. G4 nästa gång
4. Hur ska man lägga till eller inkludera excel samt liknande saker i rapporterna

4. Meddelanden

Klara: Startar igång dagen 9.15 med möte men är sen lite frånvarande pga födelsedag med
obligatoriskt fika. Insätter Moa i rollen som Vice projektledare för resten av dagen 18/5 pga
projektledare nästa vecka. Så beslut som ska fattas mellan 10:00-16:00 har Moa mandat att
bestämma. (Med vissa restriktioner, inga A eller P rapporter!)
5. I väntan på att få tillbaka rapporten:
Gemensamma:

Reflektionerna i fyllda?
L-rapporterna?  - Till på torsdag 20/5
G-rapporterna - Sen, annan gång
Nyhetsblad - kolla upp
Informationsblad - Moa Arvid  in charge
STUNS-Film  - Klara Gustav
Presentation Skola  - pp Daniel

Individuella:
Pop.sam Grupp-deadline 18/5
Abstract 19/5
Välj rapport?!



6.  Upplägg för presentation
Grupp 1: Daniel, Moa
Grupp 2: Klara , Gustav, Arvid
Ansvariga för att skapa presentationen: Daniel

5.1 Rapportlogg
Lägg in alla rapporter i rapportloggen (framförallt Klara!!)

5.2  Ärendeloggen
Nya L-rapporter kan vi lägga in
S och G-rapport skickas in?
SENARELÄGGER TORSDAG 19/5 (eller måndag, då blir det Moas problem!

5   Övrigt
Reflektioner in!
Inget

Mötet avslutas

Vid protokollet
Klara Friberg

Justeras
Moa Toll
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Tid: 9.15

Plats: Zoom

Närvarande personer:
Arvid Jonsson
Daniel Åkerlind
Moa Toll
Klara Friberg
Gustav Carlsson

Dagordning

1.Morgon prat!
Daniel gillar AW
Arvid är i form!
Gustav tycker det är orimligt fint ute!
Moa flexar med molnkunskper!

2. Meddelanden

Powerpointen: Check, känns överkomligt
Infobladet: VILL VIIISA: Både infoblad och nyhetsbrev är  nästan färdiga, mejlade till
Birgitta för hennes åsikter. (snabb reflektion från birgitta om mest körda mil 2019, Moa
svarar henne )
Filmen: Visat filmen och grunden är klar. Vi struntar i voiceover.

3. Rapporten
Gå igenom tillsammans, lägga upp en plan
Moa visar det hon justerat med titlar

4 Rapport logg
Lägg in alla rapporter i rapportloggen !

5.  Ärendeloggen
Nya L-rapporter kan vi lägga in
S och G-rapport skickas in?
G2 är inte uppladdad?

6. Namnändring rapport

7.  Övrigt
Reflektioner!
Moa har kontakt med Birgitta om presentation för Skolfastigheter., 2 eller 3e juni

Mötet avslutas



Vid protokollet
Klara Friberg

Justeras
Moa Toll
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Tid: 09,15
Plats: Arvids rum

Närvarande: Moa Toll, Klara Friberg,
personer Gustav Carlsson och Arvid Jonsson

Dagordning

1 Helg- och måeendeuppdatering
Obligatorisk uppvisning av Daniels tallrikar

2 Meddelanden
Fyll i reflektionsdokument! ¾ har glömt bort.
Opponeringsgrupp kommenterar i PDF och ger till oss sen.
Daniel är inte här

3 Uppdatering

3.1 Informationsblad

3.2 Film och STUNS
Klara visar film
Stunsredovisning onsdag 26/5 13-17

3.3 Slutredovisning
Visa daniels powerpoint

torsdag 27/7 8-17

3.4 Redovisning Skolfastigheter
11e juni kl 13.00

4  Ändringar och åtgärder/uppgifter

4.1 Rapportlogg



● Lägg in alla rapporter i rapportloggen, ladda upp på studium

Förslag till G-rapportskaoset

G4 - Ta S-1 metod-slutsats och göra till en rapport?

Alla ändringar mellan S-1 och S-2, och eventuellt S-3 skrivs direkt i Latex och redovisas inte i
L eller G rapporter.

4.2 Ärendeloggen

Moa: Abstract, Popsam
Arvid (Moa): infoblad
Daniel: göra powerpoint
Gustav:
Klara:

Inget av detta behövs göra till L rapporter om vi inte vill. Men det ska ju inte in i
slutrapporten. De färdiga infobladen kan vi göra till en L rapport i slutet, om vi vill skryta för
kommande studenter.

5   Opponering

opponering: opponering
rapporträttning: rättning

Dokument finns i mappen opponering.
Vi skriver direkt kommentarer i dokumentet som är uppe. Ser till att det är
konstruktiva kommentarer från början. Detta är det dokument vi kommer lämnat till
vår opponeringsgrupp.

Det som ska opponeras skrivs separat.

● Alla har ansvar för att sina kommentarer är konstruktivt skrivna och lätta att
förstå.

● Om man inte håller med en kommentar kommenterar man “håller inte med!”.



Så diskuteras dessa punkter vid nästa morgonmöte.

● Om man tycker samma som en annan kommentar: kommentera ej

● Om samma fel uppkommer flera gånger, “ex ocentrerade figurer”: markera, “ se
ovan”.

● Alla har en allmänt kommentar högst upp i dokumentet där man skriver sina
allmänna tankar. Eller om det är ett fel som uppkommer många gånger

Saker som ska in på opponeringen, skrivs i “ opponeringsfrågor”. Opponeringen
förbereds tisdag 9.15.

6 Övrigt
AW på måndag

7 Torsdagsmötet flyttat till fredag
rättning av opponeringsrapporten.
Skolfastigheteredovisningen 15min.

Vid protokollet
Moa Toll

Justeras
Arvid Jonsson
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Tid: 09,15
Plats: Arvids rum

Närvarande: Moa Toll, Klara Friberg, Daniel Åkerlind
personer Gustav Carlsson och Arvid Jonsson

Dagordning

1 Måeendeuppdatering

2 Meddelanden

Moa har skickat opponeringen till vår opponeringsgrupp
Flytta AWn till idag?
Klara borta 3 jun 9-10

3 En fet infopunkt

3.1 Slutrapport
“OBS Slutrapporten måste ha godkänts av handledaren innan den läggs in i totalrapporten. “

“1 juni: PÅ TISDAG ALLTSÅ
Gruppens lista över ”egen” rapport ska finnas uppladdad på Studium. Omarbetad
preliminär slutrapport till handledare kl. 17.00.

Åter från handledaren 3 juni senast kl. 8.00. Inlämningen av slutrapporten sker via
Studium och slutversionen och även denna version kommer att
plagiatkontrolleras.”

3.2 Opponeringskonsekvenser

“Mottagargruppen av kritiken ska:

1. Uppdatera slutrapporten utifrån synpunkter från opponeringen och ev. övrig relevant
kritik som framkommer vid slutpresentationen av projektet.

2. Skriva samman en rapport där gruppen visar hur de tagit ställning till kritiken. D.v.s.
för varje synpunkt skriva hur gruppen har hanterat kritiken.”

4 Lite att göra



Gå igenom tsm, och dela upp kommentarer!

4.1 Övrigt fr opponering:
● Kontrollera antalet fordon som skolfastigheter har 2020. 18+5=23 inte 25 haha.

vem: Klara

● PFAD-gate. Förslag på lösning
vem: Moa ändrar i metod och Gustav ändrar i diskussion. Lägg till preem

● Diskussion kring att inte förlita sig på en teknik. Biogas börjar bli utdaterat enligt
Micke.
vem: Arvid kontrollerar att detta står med

● Biogas. grönsgasprincipen
vem:Arvid?

● Opponeringsdokument
Vem: Klara

Daniel: metod
Arvid: DISKUSSION
GUSTAV: SLUTSATS + RESTEN
MOA: RESTEN

STAVFEL OCH SKIT
CONTENT ÄNDRAR MAN SJÄLV

4.2 Informationsblad
DL måndag. Moa. biogas Uppsala vatten, HVO100 Preem.
Moa mailar birgitta.

Gustav skickar mail till circle K.

4.3 Redovisning Skolfastigheter
11e juni kl 13.00
Förberedelser först när allt vårt är inlämnat!

5 Nästa vecka



1 jun TISDAG
Lista på rapporter
Inlämning av slutrapport

3 jun TORSDAG?
gemensamt reflek dokument
Abstract
popsam

inlämning av TOTALrapport

Övrigt

Hur ska alla unna sig?
Fyll i reflektionsdokument!

Nästa möte
Måndag med Arre

Vid protokollet
Moa Toll

Justeras
Arvid Jonsson
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Författare
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Rapportnamn
Projektplan

Sammanfattning
Projektet som vi ska arbeta med är att kartlägga hur klimatavtrycket har förändrats från den
fordonsflotta som Uppsala Skolfastigheter leasar. Beställaren är Skolfastigheter och det
primära uppdraget med projektet är att beräkna hur klimatavtrycket fordonsflottan har
minskat mellan 2018 och 2020. De vill även ha svar på lämpliga bränslen för deras
fordonsflotta och hur dessa skiljer sig åt i klimatpåverkan.



Beställare
Beställaren av projektet är Skolfastigheter, ett kommunalt ägt fastighetsbolag i Uppsala som äger och
förvaltar de flesta av kommunens lokaler för pedagogisk verksamhet. Birgitta Michal är
miljösamordnare på Skolfastigheter och är intiativ tagerskan till projektet.

STUNS fungerar som länk mellan Skolfastigheter och Universitetet och är projektägare. Stuns är en
del av Region Uppsala och har som uppgift att utveckla samarbeten mellan Universiteten i Uppsala,
näringslivet och offentliga organisationer. Målet med deras arbete är att stimulera ekonomisk tillväxt
genom att stärka konkurrenskraften hos Uppsala län, Universiteten i Uppsala samt företag arbetsamma
inom länet.

Bakgrund
Iden till projektet föddes ur Birgittas egna intresse i att fördjupa sig i den klimatpåverkan
fordonsflottan har, men som hon på grund av tidsbrist inte kan fördjupa sig i själv. Hon var nyfiken på
vad deras tidigare arbete, att alla bilarna nu kan köra på icke- fossilt bränsle har gett för resultat och
hur det går att utveckla vidare. På en större nivå så grundar sig arbetet i Uppsala kommuns klimat -och
miljömål om att vara en fossilfri stad till 2030 och klimatpositiv 2050. En del i detta är att kommunens
egna fordon sedan år 2020 ska vara fria från  fossila bränslen.

Syfte och mål
Målet och även syftet med projektet är att utröna huruvida drivmedel med lägre klimatpåverkan finns
tillgängligt på marknaden samt om detta drivmedel kan vara ett alternativ för beställaren. Detta är av
intresse med avseende på miljömålen Uppsala kommun har anammat att eftersträva.

Utifrån beställarens önskemål har följande frågeställningar arbetats fram:

● Hur har klimatavtrycket av förbrukad drivmedel förändrats för driftteknikers fordon mellan
2018    och 2020? (omräknad till koldioxidekvivalenter)
● Hur fossilfria är de drivmedel som används?
● Finns det drivmedels alternativ på marknaden som skulle passa bättre?
● Bör målet vara fossilfri drift eller klimatneutral drift?

Metod
Projektet kommer främst att baseras på data som tillhandahålls av Skolfastigheter över mängd
förbrukat drivmedel, fordonstyper samt annan information intressant för projektet. Utöver det kommer
en litteraturstudie att utföras för att leta efter information och material som dels kan hjälpa till att föra
projektet vidare, men som förhoppningsvis även kan leda till ideér och förslag på utveckling.

I förstudien kommer bland annat tankningsdatan analyseras som tillhandahålls av Skolfastigheter och
någon typ av beräkningsstrategi för att beräkna utsläppet från varje fordon kommer tas fram. Vi



kommer också söka upp information kring olika drivmedel och också komma fram till hur vi ska
utvärdera vilket drivmedel som är bäst. Därefter kommer relevanta fakta från förstudien att analyseras
för att sedan utvärdera materialet som i sin tur leder till att vi kan dra slutsatser kring
frågeställningarna.

Scrum är den projektmetodiken som kommer att användas. Korta dagliga möten via zoom för att hålla
samman projektet och frekvent stämma av för att undvika problem och missförstånd. Även för att med
enkelhet kunna bekräfta att allt flyter på eller om det behövs att vi gemensamt löser problem som
uppstått. För att göra arbetet med projektet mer greppbart och strukturerat kommer det delas upp i
delmoment med olika tidsplaner som finns lättillgängligt i projektets gantt-schema, och planerade
eller genomförda delmoment loggas i en projektlogg för att alla i gruppen enkelt ska få en överblick i
hur projektet framskrider.

Avgränsningar
Projektet omfattas av ett 20- tal bilar från skolfastigheter. Uppsalas miljömål är att vara
fossilbränslefria år 2030 och i detta projekt ska dessa bilar studeras och utvärderas med avseende att
kunna fastställa om de åtgärder som vidtagits är i linje med miljömålen.

Avgränsningar:

● Inte undersöka tillverkning- eller återvinningsprocesser för fordonsflottan. Eftersom det är
leasade bilar

● I första hand undersöka hur olika drivmedel påverkar antalet koldioxidekvivalenter och vid
mån av tid undersöka andra parametrar som även påverkar miljön (ska skrivas om).

● Detta projekt kommer i första hand vara avseende på nutiden och i mån av tid undersöka
vilka typer av drivmedel som skulle kunna användas i framtiden.

Kravspecifikation
Produktkravet för detta projekt är analys av drivmedels användningen och hur användningen har
förändrats mellan 2018-2020. Även alternativa klimatsmarta lösningar ingår i beställningen.
Projektkravet är att denna produkt ska levereras till beställaren inom tidsramen satt för projektet samt
att slutprodukten skall vara av adekvat och uppfylla kraven som ställs.

Leverans och utförande
Projektets slutprodukt och den produkt som ska levereras till beställaren är den slutgiltiga
projektrapporten.

Organisation och bemanning

Handledare
Mikael Höök mikael.hook@geo.uu.se



Kontakpersoner på STUNS
Erik Edström erik.edstrom@stuns.se
Magdalena Boork Magdalena.boork@stuns.se

Beställare och kontaktperson Skolfastigheter
Birgitta Michal birgitta.michal@skolfastigheter.se

Projektgrupp
Arvid Jonsson arrgnoo@gmail.com
Daniel Åkerlind daniel.akerlind@gmail.com
Gustav Carlsson gurra1778@gmail.com
Klara Friberg fribergklara@gmail.com
Moa Toll moa.toll@gmail.com

Rollen som projektledare är planerad att rotera med en ny projektledare varje ny vecka. Detta för att
alla i gruppen ska ha möjlighet att utveckla sina färdigheter samt få ha det ansvar som det innebär att
vara projektledare. Övriga roller är utdelade efter individernas unika intressen i de olika delarna i
projektet, befintliga färdigheter samt önskan att få lära sig mer om olika delmoment.

Kommunikation
Främsta kommunikationen arbetsgruppen emellan sker via Zoom, microsoft Teams och Facebooks
messenger. Vid önskad kontakt med handledare, projektägare eller beställare bokas möten via mail,
Microsoft Teams eller telefon.

Milstolpar och tidsplan
12/4 Presentera projektplan
28/4 Mittredovisning
11/5 Inlämning av Rapport 1.0
21/5 Inlämning av Prel. Slutrapport
26/5                   Stuns redovisning
27/5 Slutredovisning
16/6 Slutrevidering inlämnad

Tidsplanen för projektet är v15 -2021 fram tills att arbetet ska presenteras torsdagen 27 maj (v. 21
2021) men presenteras visuellt med hjälp av Gantt-schema samt en projektlogg.
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mailto:Magdalena.boork@stuns.se
mailto:birgitta.michal@skolfastigheter.se
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Förstudie 

 

Sammanfattning 

 

Under senaste decenniet har en ny sorts medvetenhet växt fram och är i dagsläget en hjärtefråga 

för politiker och även för privatpersoner. Hur ska man leva för att påverka miljön så lite som 

möjligt? Denna fråga har diskuterats flitigt och kommer i framtiden vara ett hett ämne. 

Den ökande medvetenheten kring miljöfrågor hos allmänheten intresserar även företag och 

organisationer. Uppsala tog år 2014 fram ett klimatprotokoll vars huvudsakliga syfte är att 

minska klimatpåverkan och i slutändan eftersträva en klimatpositiv kommun. Skolfastigheter 

är ett kommunalt företag som tar hand om driften i ett antal lokaler kopplade till utbildning. 

Vi som projektgrupp har fått i uppdrag att utvärdera fordonsflottan som Skolfastigheter nyttjar 

i sin verksamhet. Detta uppdrag går ut på att undersöka hur förändringen av drivmedelsutsläpp 

har minskat mellan 2018–2020 samt komma med innovativa och genomförbara förslag på hur 

klimatpåverkan från fordonsflottan kan minimeras i framtiden. 

Denna förstudie åskådliggör hur data hanteras och utvärderas, metodiken för avvägningen av 

vilket drivmedel som är “bäst”, vilka drivmedel som finns tillgängligt på marknaden och hur 

dessa passar till fordonsflottan Skolfastigheter använder i dagsläget. Allt detta med Uppsala 

klimatmål i periferin.  
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1 Uppsalas Miljömål 

 
1.1 Uppsala miljö- och klimatprogram 
 

1.1.1 Dokumentbakgrund 

Uppsala miljö- och klimatprogram togs fram 2014 av Uppsala kommunstyrelse med syftet att 

minska kommunens negativa klimatpåverkan. Klimatprogrammet är kopplat till kommunens 

Policy för hållbarutveckling,(Kommun 2017), som beskriver kommunens långsiktiga mål för 

hållbar utveckling. Policyn för Hållbar utveckling är i nuläget baserad på Agenda 2030 av FN 

från 2017, men det fanns en äldre version från 2008 som inte längre är tillgänglig. 

 

Utifrån Policyn för hållbar utveckling skapades Uppsalas ramverk för ekologisk hållbarhet 

2014 (Kommun 2014a), som sedan vid 2015 reviderades efter den nya Policyn för hållbar 

utveckling baserad på Agenda 2030. Detta förklarar varför ramverket för ekologisk hållbarhet 

är daterad innan Agenda 2030 skapades. Förhållandet mellan dessa styrdokument, årtalen de 

skapades samt när de reviderades illustreras i figur 1.  

 

 
Figur 1 hierarki och tidslinje över relaterade dokument till Miljö- och klimatprogrammet 2014–2023.Gällande dokument år 

2021 är fetmarkerade i tidslinjen. Figur ritad av Moa Toll 
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Uppsala klimatprotokoll har sedan tagits fram som en tillämpning av miljö- och 

klimatprogrammet och ska verka för att snabbare nå miljömålen i programmet. (Om 

Klimatprotokollet - Uppsala klimatprotokoll)  

 

 

1.1.2 Övergripande mål 

Miljö- och klimatprogrammet är uppdelade i övergripande mål och etappmål. De övergripande 

målen är ha ett fossilfritt Uppsala 2030 och klimatpositivt Uppsala 2050.  

 

Fossilfritt Uppsala innebär att transporter, energianvändning och arbetsmaskiner inom 

kommunen ska baseras på förnybara energikällor samt att utsläppen av växthusgaser ska vara 

nära noll. Klimatpositivt Uppsala innebär att de samlade växthusgaserna jämfört med 1990 ska 

ha minskat med 30% till 2020, vara nära noll och minskat med 90 % år 2040, minskat med mer 

än 100% vid år 2050 och minskat med 110% till år 2070 inom kommunens gränser. 

Växthusgaserna beräknas och jämförs med hjälp av koldioxidekvivalenter (Kommun 2014b). 

 

Definitionen för fossilfritt är enligt kommunen att bränslet är fossilfritt och förnybart. 

Tillverkningsprocessen av bränslet räknas inte in och de bränslen som räknas som fossilfria 

visas i tabell 1. (Uppsala kommun)  

 
Tabell 1 Visar de fossila drivmedel som Uppsala kommuns klimatmål anser som fossilfria. 

Drivmedel  Krav 

E85 ”85% Etanol och en del fossil bensin” 

ED95  

Biogas Även om den innehåller en del naturgas, 

den del som är naturgas bör 

kompenseras enligt gröngasprincipen 

HVO 100% utan palmolja eller PFAD 

Vätgas  

 

 

 

 

1.1.3 Etappmål 

De tio etappmålen är mer kortsiktiga delmål som ska verka som en drivkraft för att nå de 

övergripande målen. De sträcker sig från ekologiskt producerade livsmedel till Uppsala 

kommuns energiförsörjning. Etappmål tre beskriver att kommunens egna fordon ska vara 

fossilbränslefria till år 2020, vilket innebär att fordonen ska ha en möjlighet att köra på fossilt 

bränsle. Målet beskriver även klimatneutrala upphandlade transporter och en fossilbränslefri 

maskinpark till år 2023. (Kommun 2014b) 

 

 

1.1.4 Uppföljning 

Miljö- och klimatprogrammets etappmål och långsiktiga mål uppföljs varje år av Uppsala 

kommunstyrelse. En slutlig utvärdering görs sedan år 2024.(Kommun 2014b)  

 

1.2 Skolfastigheter 

 
1.2.1 Bakgrund 
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Skolfastigheter är ett kommunalägt fastighetsbolag som både äger och förvaltar Uppsala 

kommuns lokaler för pedagogisk verksamhet. Verksamheten som bedrivs är dels förskole-, 

grundskole- och gymnasieverksamhet, men innefattar även fritidsgårdar och skolbibliotek. 

Förutom att äga och förvalta lokalerna producerar även skolfastigheters nya lokaler i takt med 

att Uppsala kommun växer. (Roll och uppdrag - Uppsala Skolfastigheter 2020) 

 

 

1.2.2 Skolfastigheters fordonsflottas koppling till Uppsala miljö- och klimatprogram 

Som skrivet ovan är Skolfastigheter ett kommunalägt bolag, och dess fordonsflotta räknas som 

en del av kommunens egna fordon. Detta innebär att fordonsflottan ska vara fossilbränslefri år 

2020 enligt etappmål 3 av Miljö- och klimatprogrammet. Det finns i nuläget inga krav på att 

bränslena som fordonen tankas med är fossilfria. Uppsala miljö- och klimatprogram är skrivet 

mellan 2013 – 2023, och det är då troligt att nya etappmål för att nå de övergripande målen 

kommer. För att nå de övergripande målet 2030, om ett fossilfritt Uppsala är det rimligt att vara 

förberedd på att endast fossilfria drivmedel används. 

 

 

2 Drivmedel 

2.1 Inledning 
Idag finns ett brett sortiment av biobränslen som går att tanka på bensinstationerna runt om 

Uppsala, varje tillverkare har sitt eget varumärke och namn på bränslet men vad de egentligen 

innehåller kommer sammanställas i den här rapporten. Dessutom kommer för och nackdelar för 

de olika bränslena tas upp med avseende på hur mycket energi de innehåller och hur mycket 

utsläpp i de ger upphov till. Senare i rapporten kommer det att sammanställas en metod på hur 

dessa ska jämföras med varandra för att ta fram de bränslen som vi kan definiera som ett “bra 

bränsle”. 

De bränslen som i främsta hand är aktuella att undersöka är de bränslen som fordonsflottans 

bilar har tankat med under det senaste året. Där förekommer biogas, biodiesel, hydrerad 

vegetabilisk olja (HVO) och 95 oktanig bensin. Alternativa bränslen tillverkade genom 

Fischer- Tropsch- Processen kommer också diskuteras.  

2.2 Biobränslen 
 

2.2.1 Bensin och diesel 

Bensin och diesel framställs från fossil råolja och raffineras sedan till bensin eller diesel som 

går att använda som bränsle till förbränningsmotorer i fordon (Eriksson & Ahlgren). Både 

diesel och bensin tillverkas av råolja men genom olika processer, bensin menat för att användas 

i motorer med tändstift och diesel för kompressionsmotorer (Eriksson & Ahlgren). I både 

bensinen och dieseln som går att tanka i Sverige finns det inblandat en andel biobränsle, men 

mängden skiljer sig beroende på var tankningen sker (Circle K 2021). 

2.2.2 Biodiesel (FAME) 

Biodiesel består av blandningar av methylestrar framställda ur olika råvaror (Knothe 2010). De 

kallas Fatty acid methyl esters (FAME) och tillverkas från lipida råvaror (Puricelli et al. 2020) 

som vegetabiliska oljor, överbliven matolja, djurfett och liknande (Bortel et al. 2017). Andra 

namn kan användas när biodiesel är tillverkat av ett specifikt ämne som Palm based Methyl 

Esters (PME), vilket tillverkas på palmbaserat material (Kim et al. 2014) och är också en vanlig 

beståndsdel i biodiesel. 
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Biodiesel kan blandas med fossil diesel upp till 7% utan att modifikationer behövs på motorn, 

högre blandning än så kräver specialmotorer (Puricelli et al. 2020). När biodiesel lagras 

degraderas den och blir sämre, dessutom är den trögflytande vid kalla temperaturer vilket är ett 

problem på vintern i Sverige (Sondors et al. 2019). 

Jämförande studier har visat att en blandning av fossil diesel och biodiesel sänker motorns totala 

effekt (Sondors et al. 2019) (Kim et al. 2014). En undersökning visade att en blandning av 

fossil diesel och 7 % biodiesel sänkte totaleffekten med 2,1 % och drivmomentet med 1,3 % i 

en testmotor jämfört med fossil diesel (Sondors et al. 2019). En annan studie visade att 

effektförlusten mot fossil diesel var större vid högre varvtal, dessutom hade de blandningar av 

2 %, 10 %, 20 %, 30 % och 50 % biodiesel och när motorn körde på 2000 rpm (varv per minut) 

var effektförlusten 1,3 %, 1,9 %, 2,2 %, 3,5 % och 5 % (Kim et al. 2014). Ur ett 

livscykelperspektiv sänker ren biodiesel i genomsnitt växthusgasutsläppen med 41 % jämfört 

med fossil diesel (Puricelli et al. 2020). 

 

2.2.3 HVO – hydrerad vegetabilisk olja 

HVO är en förkortning på hydrerad vegetabilisk olja och brukar även kallas grön diesel eller 

förnybar diesel. Egenskaperna är mycket lika de hos fossil diesel (Puricelli et al. 2020) vilket 

innebär att fordon inte behöver specialanpassningar för att köra med den. Dessutom har HVO 

högre cetantal än fossil diesel eller biodiesel (Puricelli et al. 2020) vilket är ett relaterat till hur 

lätt bränslet självantänder, där ett högre cetantal innebär lättare antändning vilket är gynnsamt 

i kompressionsmotorer (Knothe 2010). Tillverkningen sker från organiska oljor som raps, palm 

eller tallolja (Kim et al. 2014) via en katalytisk hydroprocessteknologi vilket ger upphov till ett 

bränsle med hög energimängd, ökad mättnadsgrad och högt cetantal (Sondors et al. 2019). 

En blandning med fossil diesel och 7 % HVO (HVO7) jämfört med fossil diesel skiljde sig 

endast med 0,07 % i bränslekonsumtion (Sondors et al. 2019). I jämförelse med en blandning 

med 7 % biodiesel (bio7) var HVO7 bättre ur ett bränslekonsumtions- och effektgradssynpunkt 

(Sondors et al. 2019). HVO7 hade i genomsnitt 3,03 % lägre bränslekonsumtion än bio7 

(Sondors et al. 2019). En sänkning med 3,56 % i CO2 utsläpp uppmättes när HVO100 

jämfördes mot fossil diesel (Bortel et al. 2017). Blandningar av 2 %, 10 %, 20 %, 30 % och 50 

% HVO vid 2000 rpm hade en effektförlust på 0,8 %, 1,1 %, 1,9 %, 1,7 %, 1,5 % jämfört med 

fossil diesel (Kim et al. 2014). 

2.2.4 Biogas 

Biogasen i Uppsala tillverkas av Uppsala Vatten och Avfall AB (Uppsala Vatten 2018) och 

produceras genom att hushållsavfall och annat biologiskt avfall rötas i syrefri miljö till biogas 

som sedan uppgraderas till högre kvalitet som går att använda i motorer (Uppsala Vatten 2018) 

(Hagos & Ahlgren 2018). Uppgraderingen innebär att koldioxid avskiljs från biogasen så 

innehållet koncentreras till minst 97 % metangas varpå gasen sedan transporteras med rör till 

kommunens egen tankningsstation (Uppsala Vatten 2018). Enligt en sammanställning av 

livscykelanalyser har fordon som körs med uppgraderad biogas en genomsnittlig sänkning av 

utsläpp jämtemot fossila bränslen med 63 % (Puricelli et al. 2020).  

Det biobränsle som finns att tanka på andra bränslestationer runt Uppsala kan ibland vara 

blandat med naturgas, exempelvis innehåller OKQ8s alternativ Biogas Bas ”minst 70 % biogas 

och resten är naturgas” (OKQ8 2021) vilket innebär att det inte är fossilfritt. 
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2.2.5 FT bränslen 

FT bränslen framställs från biomassa genom Fischer- Tropsch- processen (Hamelinck et al. 

2004). Bränslets egenskaper är mycket goda om inte bättre än sina fossila motsvarigheter då 

mängden svavel och aromater är lägre (Puricelli et al. 2020). Bränslet kan framställas helt och 

hållet på förnybara råvaror och beroende på hur det görs kan både diesel och bensin fås som 

slutprodukt (Hamelinck et al. 2004). I teorin är detta bränsle minst lika bra som biobränsle, men 

har fördelen att det går att helt substituera mot fossila bränslen utan att behöva modifiera 

fordonen.  (Puricelli et al. 2020).   

Det som i dagsläget talar emot bränslet är att det är en kostsam process som fortfarande kräver 

utveckling (Hamelinck et al. 2004) och kräver en stor landareal (Puricelli et al. 2020), men 

detta kan vara intressant att undersöka mer i framtida studier.   

2.2.6 Bioetanol  

Bioetanol tillverkas genom fermentering av organiskt förnybart material så som majs, trärester 

organiskt avfall, alger med flera där spannmål sockerrör och majs är det vanligaste råvarorna. 

Produkten blir en mix av vatten och maximalt 95,6% etanol.  För att fungera som bränsle i en 

gnisttändnings motor blandas det in bensin i olika fraktioner.  För konventionella fordon inom 

Europa finns det två olika standardiserade blandningar med bioetanol och bensin, E10 som har 

maximalt 10%v/v etanol, samt E85 som består av upp till 85%v/v etanol. (Puricelli et al. 2020) 

Det senaste nämnda drivmedlet fungerar endast för fordon som kan köras på flexibla bränslen, 

det vill säga bensin eller E85 medans de bilmodeller som är lämpade att köra E10 med finns 

listade på Transportstyrelsens hemsida (Transportstyrelsen 2021)  

Även diesel kan blandas ut med bioetanol, då tunga dieseldrivna fordon kan använda drivmedlet 

ED95 som är en blandning av etanol och diesel (95%v/v, 5%v/v) (Länsstyrelsen 2019). Men 

även ren bioetanol finns som drivmedel och benämns som BE eller E100, även om den rena 

formen inte är lika vanlig vid drift av privata fordon (Puricelli et al. 2020). 

I Sverige är den som säljer bensin med över 5%v/v etanol inblandat skyldig att tydligt informera 

om andelen etanol i drivmedlet (Transportstyrelsen 2021). Vanligtvis blandas en liten mängd 

bioetanol in i bensindrivmedel för att höja prestationsförmågan hos drivmedlet, eller om det är 

en större mängd, för att sänka miljöpåverkan. 

 När det pratas om bioetanol dom drivmedel är det E85 det syftas på och är ett 

drivmedelsalternativ som säljs på majoriteten av drivmedelsstationer i Sverige (Stockholms 

stad et al. 2021). 

Fördelar: Bra tillgänglighet (Länsstyrelsen, 2019) 

 Minskar klimatpåverkan i en redan befintlig fordonspark (Länsstyrelsen, 2019) 

 Produceras av förnybara råvaror (Puricelli et al. 2020). 

Nackdelar: Organiskråvarutillgång (Länsstyrelsen, 2019) 

  

Energiinnehåll:  

100%Etanol: 5900 kWh/m3 

E85: 6300–6650 kWh/m3 (sommar resp. vinter) (Drivkraft Sverige 2019)  

Energiförbrukning: 0,66 kWh/km, (Energimyndigheten 2018) 
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3 Beräkningar 
3.1 Förberedande datahantering  
 

Arbetet med att bearbeta data i de tre tillhandahållna av Skolfastigheter börjar med att se över 

filerna och dess innehåll. Filerna innehåller data över driftteknikernas tankning av de bilar de 

använder i arbetet, bland annat drivmedelstyp (cellen “Debitering”) samt tankad volym (cellen 

“ANTAL”) för de olika bilarna registrerat under bilarnas registreringsnummer.  Datan 

bearbetades först ihop med Excels funktion “=if” (=om) men hittade sen ett mer lämpat 

kommando ”infoga pivotdiagram och pivottabell”, där Excel själv summerade ihop antal liter 

tankat drivmedel för varje drivmedelstyp som gemensamt har tankats under året, och 

presenterade det i en tabell samt i ett stapeldiagram. Detta kommando valdes över “=if” 

funktionen med anledning av risken för mänskligt fel vid manuell kodning. Resultatet 

presenterades dessutom på ett stilrent sätt och minskade arbetstiden drastiskt om uppgiften 

skulle behöva upprepas.  

Arbetet utfördes på Microsoft Excel på de nedladdade filerna och resultatet i form av tabeller 

samt grafer fördes sen in i ett spreadsheets med namnet “Total drivmedelsförbrukning 2018–

2020” på den gemensamma driven, detta för att både ha fördelen att arbeta med det mer 

lättnavigerade och utrustade programmet Microsoft Excel, men ändå kunna göra resultatet 

lättillgängligt för alla gruppens deltagare vida spreadsheet liggandes i den gemensamma Google 

driven. Original filen sparades lokalt för att all information ska vara kvar, då data komprimeras 

när det flyttas mellan program. Skolfastigheters drivmedelsstatestik användes för att få fram en 

uppfattning av hur många mil som fordonsflottan har avverkat de olika åren. Körsträcka 

kommer att vara intressant i senare skeden i projektet, men får beräknas och dokumenteras 

under förstudien eftersom data om detta saknas i de filer projektet har tillgång till. 

Registreringsnumren för bilarna användes för att söka i Transportstyrelsens register 

(Transportstyrelsen, 2021) där information om tillverkare, modell, årsmodell, bränsletyp samt 

förbrukning fans presenterad. Denna data registrerades i Excel-filerna för de tre åren i en 

övergripande tabell. I de undantagsfall att ett registreringsnummer inte längre var kopplat till 

en bild i drift i Sverige gick informationen att hitta på https://biluppgifter.se/ (Nilsson 2021) 

som även de hämtar information från Transportstyrelsen, men som sparar den även när bilen, 

som i majoriteten av fallen i den här undersökningen, har exporterats till utlandet. 

En övergripande tabell skapades (pivottabell med tillhörande graf) för att summera ihop mängd 

tankat bränsle och typ av bränsle, som hade registrerats under varje registreringsnummer. I ett 

fåtal fall fanns det en mindre mängd 95 oktan Bensin (<20 L) registrerade under bilar som drivs 

med Diesel eller som annars endast noterades tanka stora mängder biogas. Dessa fall noteras 

och utesluts då det går att anta att dessa handlar om fyllda dunkar avsedda för att tanka 

motordrivna verktyg, snarare än tankningar för bilen. 

Data över bränsleförbrukningen för bilarna från Transportstyrelsen tillsammans med den 

summerade mängden bränsle av olika slag för varje bil användes för att få fram en grov 

estimering över körda mil för varje år ((Tankade liter) / (genomsnittsförbrukning blandad 

körning /100 km)).  Beräkningen är gjord med den snittförbrukning bilarna anses ha vid blandad 

körning eftersom det inte går att avgöra i vilken miljöbilarna främst körs i på den data som finns 

tillgänglig från Skolfastigheter. Datan ska därför inte ses som exakt, men bör kunna ge en bild 

över användningen av bilarna och körbehoven under åren. Den totala tankade volymen av de 

olika bränsletyperna gemensamt med en uppskattning av hur många mil som fordonsflottan 

gemensamt avverkar kommer senare i projektet vara till stor nytta då det ska beräknas hur 
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utsläppet av koldioxidekvivalenter har förändrats som följd av ändrade drivmedel samt de 

uppdateringar som gjorts bland bilarna i fordonsflottan. Det kommer även vara viktigt att veta 

när de olika tillgängliga bränslena ska kunna ställas mot varandra för att kunna uppskatta vilket 

som är det mest lämpliga drivmedlet för Skolfastigheter att använda i sina bilar. 

Det kommer behöva genomföras en interpolering av datan för år 2018 då denna Excel-fil saknar 

statistik för januari månad. Sammanfattningen av datahanteringen laddas upp i en separat 

Excel-fil med namnet Förstudie: Bilmodeller och förbrukning. 

3.2 Stokastisk metodik 

 
Datahantering och datautvärdering är två väsentliga och vitala delar inom varje arbete. Det finns ett 

flertal tillvägagångsätt för att utvärdera huruvida beräknat resultat är signifikant eller inte. Det 

komplicerade med datautvärdering är att avgöra vilka faktorer som väger mest inom ämnet som studeras. 

Faktorerna av intresse för detta projekt är hur utsläpp från en fordonsflotta har minskat över tiden. Enligt 

beställaren önskas utsläppet utvärderas på formen koldioxidekvivalenter över tid. Metodiken som har 

utvecklats för att beräkna detta är uppdelat i två huvuddelar med undergrupper. En statistisk del samt en 

aritmetisk del.  

 

  
Figur 2. Översikt över metodiken kring datautvärdering. 

  

3.2.1 Aritmetisk utvärdering  

För att skapa en övergripande bild hur data ser ut så utförs en aritmetisk datahantering i första 

hand. Här adderas den totala förbrukningen av drivmedel till ett schablonvärde för respektive 

år. Även det totala utsläppet räknat i koldioxidekvivalenter summeras för respektive år. 

  

3.2.2 Statistisk utvärdering 

Vid undersökning huruvida eventuell förändring är signifikant eller ej används verktyg som 

kräver en annan metod för utvärdering.  De verktyg som används är linjär regression samt Box-

plot. För båda tillvägagångsätten måste data delas upp i data-set för att sedan kunna användas 

som input till de två metoderna. Data delas upp i månadsmedelvärden samt årsmedelvärden för 

respektive drivmedel, beräknat i koldioxidekvivalenter. Detta görs i programmet R Studios. 
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3.2.3 Linjär regression – Krav och genomförande 

 För att avgöra om en regression är signifikant eller ej behöver sambandet mellan en 

drivvariabel och responsvariabel bevisas. Detta görs genom att ange följande parametrar: 

• Regressionens ekvation: På formen y=ax+b. 

• R2-värde: Anger hur bra regressionen är, ett värde mellan 0 och 1. Vid fallet att värdet 

är 1 beskrivs 100% av y i x. Alltså 100% av variationen i y beskrivs.  

• p-värde: Signifikansnivån. 

• n: Anger antalet mätpunkter. 

  

Även en nollhypotes krävs vi en regression. Nollhypotesen för en linjär regression är att det ej 

finns ett samband mellan x och y matematiskt och lutningen är noll eller nära noll. Alltså om 

lutningen är nollskild kan ett samband mellan x och y antas. För att då förkasta nollhypotesen 

behövs signifikansnivån p <0,05, alltså ett 5% konfidensintervall. 

  

Genomförande 

  

1. Medelvärdet för varje år plottas mot tiden. 

2. Den linjära regressionen nyttjas. 

3. Utvärderar eventuell signifikans. 

  

  

3.2.4 Box-plot 

För utvärdering med hjälp av Box-plot måste först data-seten undersökas för eventuell 

normalfördelning. Detta görs separat för varje år med hjälp av Shapiro-Wilk test. Box-plot 

används för att identifiera outliers i data. Om data-seten är normalfördelade kan även t-test 

genomföras för mer noggrann utvärdering. 

 

 

4 Drivmedelsutvärdering  
 

4.1 Inledning  

 
I den här delen av rapporten ska vi ta fram en metod för att undersöka vilket drivmedel som är 

det bästa drivmedlet för den fordonsflottan som vi blivit givna. Detta kommer göras genom 

att analysera olika studier och rapporter för att sedan kunna applicera den informationen till 

att få svar på vilket drivmedel som är det bästa i vårt fall. Det är alltså inte resultatet från de 

olika studierna som är viktigt i första hand utan metoden för att komma fram till resultatet. 

Detta är på grund av att resultatet varierar beroende på vilka parametrar som rangordnas som 

viktigast i varje enskilt fall. När vi analyserar de olika studierna får vi också en insikt i vad för 

olika parametrar som vi kan använda oss av för att komma fram till vilket drivmedel som är 

det bäst.  

4.2 Genomgång av litteraturstudier  

 
I studien ”A new comprehensive approach for efficient road vehicle procurement using hydrid 

DANP-TOPSIS- method” skriven av Stokic et al (2020) går de igenom 13 olika kriterier för att 

bedöma vilken fordonstyp (fordon+drivmedel) som är bäst för en fordonsflotta med avseende 
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på att minska kostnaden för transport, underhåll och öka energieffektivitet hos fordonen. 

Metoden för att komma fram till vilken fordonstyp som var bäst för fordonsflottan bestod av 

sex olika steg. Steg 1 går ut på att definiera de kriterierna som är rimliga för det enskilda fallet, 

till exempel koldioxidemissionen från varje fordonstyp. Steg 2 går ut på att rangordna 

kriterierna från den viktigaste av dem till den minst viktiga. Steg 3 i metoden går ut på att välja 

vilken typ av fordon och drivmedel som kan användas. Därefter i steg 4 tas information kring 

kriterierna fram för alla fordonen. I steg 5 rankas sedan fordonen med avseende på steg 2 och 

4 det vill säga på vilka värden för respektive fordon fick och vilka av kriterierna som var 

viktigast. Eftersom som vi nu har alla fordonens placering så kan vi i steg 6 ta beslut om vilken 

fordonstyp som är den bästa. Resultatet av studien var att en av de konventionella dieselbilarna 

blev klassad som det bästa alternativet med avseende på att minska kostnaden för transport, 

underhåll och öka energieffektivitet hos fordonen. (Stokic et al. 2020) 

Bilden nedanför beskriver händelseförloppet för de olika stegen som gicks igenom i metoden 

ovanför vid valet av den bästa fordonstypen.  

 

 

Figur 3: Händelseförlopp över metoden för att ta fram den bästa fordonstypen 

I broschyren ”Vilket förnybart drivmedel passar mig bäst” skriven av Länsstyrelsen (2019) 

går de igenom fördelar och nackdelar för flera olika förnybara drivmedel. Dessa fördelar och 

nackdelar har kommit fram genom att analysera kriterierna/parametrarna: inköpskostnad av 

fordonet, infrastruktur, drivmedelskostnad, räckvidd per tank, material som krävs för att skapa 

drivmedlet (till exempel råvaror kan begränsa potentialen för etanol som fordonsbränsle), 

miljöfarliga utsläpp och farliga utsläpp för människan. Länsstyrelsen ger också en inblick av 

hur de tror att drivmedlet kommer att användas i framtiden, vilket är viktigt så människor inte 

köper en bil som inte har några bra förutsättningar för den kommande framtiden. 

(Länsstyrelsen 2019) 

I examensarbetet ”energieffektivisering – inom transportsektorn” skriven av Eklöv (2021) gås 

en fordonspark igenom för att undersöka om det går att ändra fordonsflottan så att utsläppen av 
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växthusgaser och den totala ägandekostnaden förändras för fordonsparken. I studien gjordes en 

LCA (livscykelanalys) för respektive fordonstyp där hela livscykeln från råvaruutvinning till 

avfallshantering för respektive fordonstyp beräknas. Något som bland annat kom fram av 

livscykelanalysen var att fordon som drivits med konventionell bensin medförde de största 

utsläppen av växtgasemissioner medans elfordonen fick de lägsta utsläppen av 

växtgasemissioner. Eftersom vi i vårat projekt bara kommer undersöka själva utsläppen vid 

direkt användning så ger inte resultatet ovan någon större relevans. Däremot finns det i studien 

också enskilt en kategori för de direkta utsläppen av växthusgasemissioner för varje fordonstyp. 

I denna kategori har Isak kommit fram till att gasfordon som använts som servicefordon har de 

lägsta utsläppen, därefter i ökande skala kommer biodiesel, konventionell diesel, biobensin och 

den konventionella bensinen har de högsta direkta utsläppen av själva drivmedlet under 

körning. Detta är ett intressant resultat som vi kommer kunna jämföra med våran studie. (Eklöv 

2021)  

I studien ”Transition to alternative fuel vehicles and implications for energy demand and GHG 

emissions in Iran” skriven av Aryanpur & Shafiei (2015) går de igenom en livscykelanalys 

enligt metoden WTW (Well-To-Wheel) med analys på produktionsstegen för dels alternativa 

drivmedel men också konventionella drivmedel. Detta har gjorts med avseende på kriterier 

angående ekonomi, teknik och miljön. Det har också gjorts en livscykelanalys enligt modellen 

WTT (Well-To-Tank) analys för drivmedelskostnaden och tillgängligheten för dessa drivmedel 

och även en för modellen TTW (Tank-To-Wheel) för att analysera hur fordonsflottan förändras 

över tiden. Resultatet var att drivmedeltyperna gas, komprimerad gas, diesel och syntetisk 

diesel skulle användas mest vid år 2040.  De fick också fram resultatet att cirka 85% av 

växthusgaserna av hela WTW processen släpps ut i TTW processen. (Aryanpur & Shafiei 2015) 

I studien ”Fakta om biogas” skriven av Anderson & Einebrand (2015) har det tagits fram 

information kring biogas för att analysera det nuvarande läget för biogas. Det undersöks flera 

olika parametrar för biogasen och den jämförs också med andra drivmedel kring bland annat 

växthusgaser, lokal miljöpåverkan och kostnad per kg koldioxidekvivalent. Det diskuteras 

också kring växtgasutsläppen beroende på vilken råvara som används vid tillverkning av 

biogas. Några andra parametrar som också har betydelse är infrastruktur och hur energieffektiv 

gasmotorn. Även detta nämns i studien (Anderson & Einebrand 2015). Denna faktakälla ger en 

känsla av vad för parametrar vi behöver tänka på inför vår studie, däremot ges ingen direkt 

metod för hur biodrivmedlet ska jämföras med andra drivmedel.  

I studien ”PROSPECTS FOR THE USE OF ALTERNATIVE FUELS AND ENERGY BY 

ROAD TRANSPORT IN RUSSIA” skriven av Golubeva & Magaril (2019) diskuteras det kring 

hur Rysslands fordonsflotta ökar väldigt snabbt och att därför krävs alternativa drivmedel till 

de fossila bränslen som används. De analyserar två olika vägval i studien, ena vägvalet är att 

använda sig av alternativa bränslen som till exempel naturgas eller biodiesel och det andra 

vägvalet är att förbättra de gas- och dieselfordon som de redan har. En förbättring skulle kunna 

ske genom att bilägare kör mer klimatsmart eller genom tekniska lösningar som att till exempel 

förbättra verkningsgraden för motorn. Därefter analyserar de lite kort om vilka bränslen som 

troligen kunde fungera bra i Ryssland. De skriver till exempel att el och elhybridfordon inte 

skulle fungera så bra i Ryssland på grund av de låga temperaturerna som de har där. Det 

diskuteras också att naturgas skulle vara ett smart val av drivmedel i Ryssland på grund av att 

de har en väldigt bra tillgång på naturgas. Däremot kommer de inte fram i studien till något 
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konkret resultat av vilket drivmedel som hade varit det bästa för de förutsättningarna de har i 

Ryssland (Golubeva & Magaril 2019). 

Dessa studier har gett en bra överblick till hur vi ska komma fram till dels vilka parametrar som 

vi ska undersöka men också hur vi ska kunna klassificera ett drivmedel som det bästa 

drivmedlet. Även om flera av studierna ovan använt sig av hela livscykelanalysen (WDW) vid 

beräkning av koldioxidekvivalenter och vi i vårt projekt begränsat oss till den direkta 

bränsleåtgången så har studierna ändå gett oss något att sträva efter. Vi kommer i detta projekt att 

använda oss av samma metod som i figur 1 vid bestämning av vilket drivmedel som är det bästa. 

 

5 Skolfastigheters fordon  
 

5.1 Bilmodeller hos Skolfastigheters fordonsflotta 

 

5.1.2 Data och felkällor 

Data är hämtat hos från Fordonsservice utgivna data samt Transportstyrelsen fordonsregister. 

Fordonen listade utgör Skolfastigheters fordonsflotta som inte är eldriven. Hur data är hämtat 

och behandlat står skrivet i delrapport W-21-84 /L-2-2. Data från Transportstyreslens 

fordonsregister är hämtat från 2020. Registreringsnumret från de fordon som varit en del av 

Skolfastigheters fordonsflotta tidigare kan ha fått ett nytt fordon och i de fallen kan data från 

Transportstyrelsens fordonsregister vara felaktiga. 

 

5.1.3 Bilmodeller hos Skolfastigheter 2018–2020 

2018 bestod fordonsflottan av fem dieseldrivna Volkswagen Caddy, sju metangasdrivna 

Volkswagen Caddy, en dieseldriven Peugot Partner, en dieseldriven Renault Trafic, en 

dieseldriven Ford Transit Connect, dieseldriven Peugot expert, en gasdriven/bensindriven 

Volkswagen Golf, en bensindriven Toyota Auris och ett oidentifierad dieseldrivet fordon. Detta 

resulterar i 21 fordon totalt varav åtta gasdrivna fordon, elva dieseldrivna fordon, och två 

okända. 

 

2019 bestod fordonsflottan av 26 fordon. Tillskottet bestod av åtta stycken metangasdrivna 

Volkswagen Caddy, vilket totalt ger 15 metangasdrivna Caddy. En av de dieseldrivna 

Volkswagen Caddy, den metangas- och bensindrivna Volkswagen golf, den bensindrivna 

Toyota Auris och det okända dieseldrivna fordonet har tagits bort från flottan. En bensindriven 

Volkswagen Shuttle 2.0 har även lagds till i flottan. Detta resulterar i en flotta av 15 

metangasdrivna, tio dieseldrivna, och ett bensindrivet fordon. 

 

2020 lades ytterligare två metangasdrivna och en CNG-driven Volkswagen Caddy i flottan, 

vilket ger 18 stycken gasdrivna Caddy. Tre stycken av de dieseldrivna Caddy har tagits bort ur 

flottan tillsammans med den bensindrivna Volkswagen Shuttle 2.0. Flottan består 2020 av 25 

fordon varav 18 gasdrivna och fem dieseldrivna fordon. Tabell 1 och 2 visar sammanfattar 

informationen i avsnittet. 

 
Tabell 2 Antal fordon med drivmedel , gas, diesel, bensin år 2018, 2019 och 2020 hos Skolfastigheters fordonsflotta 

Antal fordon med respektive 

drivmedel enligt 

Transportverket 

2018 2019 2020 
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Gas (metangas, CNG) 8+0 15+0 17+1 

Diesel 12 10 5 

Bensin 1 1 0 

 

 

 
Tabell 3 Bilmodeller hos Skolfastigheters fordonsflotta år 2018, 2019 och 2020. 

Bilmodell 2018 2019 2020 Drivmedel 

Volkswagen Caddy gas 7+0 15+0 18+1 Gas (metangas, CNG) 

Volkswagen Caddy Diesel 5 4 1 Diesel 

Peugot Partner  1 1 1 Diesel 

Peugot Expert 3 3 3 Diesel 

Renault Trafic 1 1 1 Diesel 

Ford Transit Connect 1 1 1 Diesel 

Volkswagen Golf 1 - - Diesel 

Volkswagen Shuttle 2.0 - 1 - Bensin 

Toyota Auris 1   Bensin 

Okänd 1 - - Diesel 

Totalt 21 26 25  

 

 

 

5.1.4 Fordonstyper  

De flesta bilar i fordonsflottan är enligt Transportstyrelsens databas lastbilar. Undantaget är 

Volkswagen Golf och Toyota Auris från 2018s flotta samt Volkswagen Shuttle 2.0 från 2019s 

flotta som är personbilar.  

 

6 Breddnings- och utvecklingsförslag av projektet 
 

6.1 Drivmedel 
 

Det är mycket som skulle kunna breddas i det här området. Ett förslag är att studera 

livscykelanalyser well to wheel på alla bränslen och inte endast förbränningsutsläppen. 

Kriterier i analysen skulle bland annat kunna vara hur mycket landmassa som används och 

vilka material som används vid tillverkningen av bränslena (ex. palmolja). Det skulle också 

vara intressant att kontakta de stora leverantörerna av bränsle i Sverige som Cirkle K, Preem 

och OKQ8 för att fråga hur de tänker kring förnybara bränslen i framtiden och vad de har för 

bild av utvecklingen. Är de glada på elbilar? Hur ska de hålla sig konkurrenskraftiga?  

 

 

6.2 Drivmedelsutvärdering 

 
Det går att utveckla projektet på flera olika sätt. Ett sätt är att gå igenom hela livscykelanalysen 

enligt WDW (Well-To-Wheel). Det skulle också gå att undersöka hur drivmedlet påverkar 

miljön mer än med bara koldioxidekvivalenter. Till exempel skulle det gå att analysera 

luftkvalité eller om det ”skapas” mer eller mindre buller mellan olika fordonstyper. Något annat 
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som skulle kunna undersökas är hur förhållandena är för de arbetare som till exempel gör några 

specifika bildelar. 

6.3 Fordonstyper 

 

6.3.1 Undersökning av gasdriven Volkswagen Caddy  

Eftersom de enda nya bilarna som leasades in 2020 var gasdrivna Volkswagen Caddy borde 

denna bilmodell undersökas vidare. Dels vilka bränslen den kan köra på och ytterligare 

utsläppsdata borde undersökas. En jämförelse av olika årsmodeller och specifikationer skulle 

också kunna vara lämplig. Data över vilka generationer av Volkswagen Caddy borde därför tas 

fram, för att kunna vara säker på att rätt specifikationer jämförs. Enligt Transportverket är 

majoriteten av drivmedelstypen för Caddy-fordonen metangas, medan en är av typen CNG. De 

borde därför undersökas om både fordonstyperna kan tankas med vilken gas som helst, eller 

endast den som står definierad. Vidare bör det undersökas om de gasdrivna bilarna också kan 

köra på bensin, eller om de endast kan köra på gas. 

 

2019 leasades en Volkswagen Shuttle 2.0 årsmodell 2004, som sedan byttes ut året efter. 

Eftersom den var bensindriven samt att den byttes ut finns ingen anledning att undersöka den 

fordonsmodellen närmare.  

 

6.3.2 Alternativ till Volkswagen Caddy 

Alla skolfastigheters senaste leasade fordon är av typen Volkswagen Caddy. Vidare 

undersökning skulle kunna vara att hitta andra alternativ till fossilbränslefria fordon. Just nu är 

samtliga av de som nyligen leasats av samma bilmodell och kan använda samma typ av 

drivmedel.  

 

Det skulle därför kunna undersökas om Skolfastigheter vill ha alternativ till Volkswagen 

Caddy. Om andra fossilfria drivmedel än fordonsgas tas fram som lämpliga i projektet kan det 

därför vara en möjlighet att undersöka vilka fordon som dessa drivmedel kan användas i. Även 

andra gasfordon skulle kunna föreslås för att ge arbetarna på Skolfastigheter alternativ att välja 

mellan. Detta borde diskuteras med Skolfastigheter och om endast Volkswagen Caddy är 

relevant för framtiden bör bränsletyperna som jämförs i projektet kunna användas av 

bilmodellen. 

 

6.3.3 Fossilfria drivmedel  

Det kan vara intressant att senare utvärdera hur många av bilarna som faktiskt kör på fossilfria 

drivmedel. Både att utvärdera hur många procent av bilarna som kan köra på fossilfritt kör på 

fossilfritt, hur stor del av de fossilbränslefria fordonen kör på fossilfritt, samt hur stor del av 

hela fordonsflottan som kör på fossilfritt. 

 

Vidare kan fossilfritt undersökas enligt Uppsala kommuns miljö- och klimatprogram som 

lämnar rum för att en liten andel av fossila bränslen används, men även undersöka hur stor del 

som faktiskt är fossilt. 

 

6.3.4 Utsläpp 

Undersöka vilken typ av standard som utsläppsberäkningarna från Transportstyrelsen använder 

sig av. Om det finns olika standarder kan det undersökas om vilken som är bäst lämplig att 

använda sig av och om det finns någon konvertering mellan dessa. 
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1 Uppsala miljö- och klimatprogram 

1.1 Dokumentbakgrund 

Uppsala miljö- och klimatprogram togs fram 2014 av Uppsala kommunstyrelse med syftet att 

minska kommunens negativa klimatpåverkan. Klimatprogrammet är kopplat till kommunens 

Policy för hållbarutveckling (Uppsala kommun 2017) som beskriver kommunens långsiktiga 

mål för hållbar utveckling. Policyn för Hållbar utveckling är i nuläget baserad på Agenda 

2030 av FN från 2017, men det fanns en äldre version från 2008 som inte längre är tillgänglig. 

Utifrån Policyn för hållbar utveckling skapades Uppsalas ramverk för ekologisk hållbarhet 

2014 (Uppsala kommun 2014a) som sedan vid 2015 reviderades. Detta förklarar varför 

ramverket för ekologisk hållbarhet är daterad innan Agenda 2030 skapades. Förhållandet 

mellan dessa styrdokument, årtalen de skapades samt när de reviderades illustreras i figur 1.  

 

  

   

Figur 1 hierarki och tidslinje över relaterade dokument till Miljö- och klimatprogrammet 2014–2023.Gällande dokument år 

2021 är fetmarkerade i tidslinjen.  

Uppsala klimatprotokoll har sedan tagits fram som en tillämpning av miljö- och 

klimatprogrammet och ska verka för att snabbare nå miljömålen i programmet. (Uppsala 

klimatprotokoll) 

  

1.2 Övergripande mål 

Miljö- och klimatprogrammet är uppdelade i övergripande mål och etappmål. De 

övergripande målen är att ha ett fossilfritt Uppsala 2030 och klimatpositivt Uppsala 2050. 

Begreppen fossilfritt respektive klimatpositivt Uppsala är begrepp som kommunen själv 

definierat. 



  

Fossilfritt Uppsala innebär att transporter, energianvändning och arbetsmaskiner inom 

kommunen ska baseras på förnybara energikällor samt att utsläppen av växthusgaser ska vara 

nära noll. Klimatpositivt Uppsala innebär att de samlade växthusgaserna jämfört med 1990 

ska ha minskat med 30% till 2020, vara nära noll och minskat med 90 % år 2040, minskat 

med mer än 100% vid år 2050 och minskat med 110% till år 2070 inom kommunens gränser. 

Växthusgaserna beräknas och jämförs med hjälp av koldioxidekvivalenter. (Uppsala kommun 

2014b)  

Definitionen för fossilfritt är enligt kommunen att bränslet är fossilfritt och förnybart. 

Tillverkningsprocessen av bränslet räknas inte in och de bränslen som räknas som fossilfria 

visas i tabell 1. (Uppsala klimatprotokoll) 

  

Tabell 1 Visar de fossila drivmedel som Uppsala kommuns klimatmål anser som fossilfria. 

Drivmedel  Krav 

E85 ”85% Etanol och en del fossil bensin” 

ED95   

Biogas Även om den innehåller en del naturgas, 

den del som som är naturgas bör 

kompenseras enligt gröngasprincipen 

HVO 100% utan palmolja eller PFAD 

Vätgas   

  

  

Gröngasprincipen ingår i lagen om skatt och energi (LSE) och innebär bland annat att handeln 

med biogas följs virtuellt med hjälp av avtal och inte gasens fysiska plats i nätet. Principen 

gäller gasnäten inom Sverige och handeln kan även ske mellan två olika gasnät. Biogas och 

naturgas har samma kemiska egenskaper och kan båda finnas inom samma nät. Kompensering 

enligt gröngasprincipen innebär då att om naturgas är köpt och uttagen, ska biogas tillföras till 

nätet. (Naturvårdsverket 2020)  

  

1.3 Etappmål 

De tio etappmålen är kortsiktigare delmål som ska verka som en drivkraft för att nå de 

övergripande målen. De sträcker sig från ekologiskt producerade livsmedel till Uppsala 

kommuns energiförsörjning. Etappmål tre beskriver att kommunens egna fordon ska vara 

fossilbränslefria till år 2020, vilket innebär att fordonen ska ha en möjlighet att köra på 

fossilfritt bränsle. Målet beskriver även klimatneutrala upphandlade transporter och en 

fossilbränslefri maskinpark till år 2023. (Uppsala kommun 2014b)  

1.4 Uppföljning 



Miljö- och klimatprogrammet etappmål och långsiktiga mål uppföljs varje år av Uppsala 

kommunstyrelse. En slutlig utvärdering görs sedan år 2024. (Uppsala kommun 2014b) 

  

2.2 Skolfastigheter 

Skolfastigheter är ett kommunalt fastighetsbolag som grundades 2013. De både äger och 

förvaltar Uppsala kommuns lokaler för pedagogisk verksamhet. Verksamheten som bedrivs är 

dels förskole-, grundskole- och gymnasieverksamhet, men innefattar även fritidsgårdar och 

skolbibliotek. Förutom att äga och förvalta lokalerna producerar även skolfastigheters nya 

lokaler i takt med att Uppsala kommun växer.(Skolfastigheter 2020b)  

97 % av alla skolor inom Uppsala kommun ägs eller förvaltas av Skolfastigheter.  2020 

bestod företagets fastighetsbestånd av en yta på 457 000 kvm och 136 fastigheter. De hade 86 

anställda och omsatte runt 679 miljoner kr. (Skolfastigheter 2020a) 

2.1 Skolfastigheters fordonsflottas koppling till Uppsala miljö- och klimatprogram 

Som skrivet ovan är Skolfastigheter ett kommunalägt bolag, och dess fordonsflotta räknas 

som en del av kommunens egna fordon. Detta innebär att fordonsflottan ska vara 

fossilfbränslefri år 2020 enligt etappmål 3 av Miljö- och klimatprogrammet. Det finns i 

nuläget inga krav på att bränslena som fordonen tankas med är fossilfria. Uppsala miljö- och 

klimatprogram är skrivet mellan 2013 – 2023, och det är då troligt att nya etappmål för att nå 

de övergripande målen kommer. För att nå de övergripande målet 2030, om ett fossilfritt 

Uppsala ska skolfastigheter använda fossilfria drivmedel 2030. 

2.3 Koldioxidekvivalenter 

För att ge en helhetsbild av växthusgasutsläpp och presentera det på ett lättförståeligt sätt 

kommer rapporten använda enheten koldioxid-ekvivalenter (CO2-ekv), även kallat GWP 

(Global Warming Potentials) vilket är benämningen som kommer att användas i den här 

rapporten. 

GWP är ett sätt att beräkna den påverkan något har på växthuseffekten i form av utsläpp av 

växthusgaser, där växthusgaserna är omräknade till hur stor påverkan de har. Basreferensen är 

koldioxid, därav namnet CO2-ekvivalent på svenska.  Som exempel har ett kg metan (CH4) 25 

gånger större påverkan på växthuseffekten än vad ett kg koldioxid har, och GWP för metan är 

därmed 25 (Naturvårdsverket 2017) 

GWP kan beräknas över olika tidsperioder, det vill säga den påverkan som utsläppet kommer 

att ha över den satta tiden, och vanligast är GWP100 som syftar på påverkan över 100 år 

framöver och är den tidsram som kommer att användas i rapporten med anledning av att det 

ger en bättre helhetsbild, samt är den tidsram som anges som standard enligt FN:s klimatpanel 

med rapporten ”Changes in Atmospheric Constituents and in Radiative Forcing” som grund 

(Raga Mexico et al. 2007). 

De GWP100 värden som kommer att användas i rapporten är hämtade från Naturvårdsverkets 

hemsida (Naturvårdsverket 2017), Statens energimyndighet (Statens Energimyndighet) 



samt  ”boiler Operator´s Handbok (Heselton Kenneth E 2014) och är beräknade med 

systemgränserna ”Well-To-Wheel”, WTW och presenteras i Tabell 2. 

 

Tabell 2. Tabellen listar data över GWP100 samt  

energidensitet sammanställd av värden från källor nämnda i texten. 

 
 

 

WTW tar hänsyn till den miljöpåverkan bränslet har från det att det tillverkas till dess att det 

används i en förbränningsmotor och ger en mer rättvis bild för utsläppet än den kortare 

systembegränsingen ”Tank-to-Wheel” som endast tar hänsyn till utsläppen under själva 

förbränningen (Drivkraft Sverige 2010)  

 

2.4          Bränsletyper 

Idag finns ett brett sortiment av biobränslen som går att tanka på bensinstationerna runt om 

Uppsala, varje tillverkare har sitt eget varumärke och namn på bränslet men vad de egentligen 

innehåller kommer sammanställas i det här kapitlet. Dessutom kommer för- och nackdelar för 

de olika bränslena tas upp med avseende på hur mycket energi de innehåller och hur mycket 

utsläpp i GWP100 de ger upphov till. Senare i rapporten kommer det att sammanställas en 

metod på hur dessa ska jämföras med varandra för att ta fram de bränslen som vi kan definiera 

som ett “bra bränsle”. 

De bränslen som i främsta hand är aktuella att undersöka är de bränslen som fordonsflottans 

bilar har tankat med under det senaste året. Där förekommer biogas, biodiesel, hydrerad 

vegetabilisk olja (HVO) och 95 oktanig bensin. Alternativa bränslen tillverkade genom 

Fischer- Tropsch- Processen och bioetanol kommer också diskuteras.  

2.4.1 Råolja 

Råolja eller petroleum är ett fossilt bränsle som förekommer i berggrunden. Både diesel och 

bensin utvinns ur råolja i raffinaderier men genom olika processer, där lättare 

destillationsprodukter används till bensin som typiskt består av kolvätekedjor mellan 4 och 12 

kolatomer (C4-C12) och tyngre till diesel som består av längre kolvätekedjor (C12-C17) 



(Drivkraft Sverige 2021) (Eriksson & Ahlgren). Bensin användas i förbränningsmotorer med 

tändning och diesel i kompressionsmotorer (Eriksson & Ahlgren).  

2.4.2 Bensin 

Bensin är väldigt lättillgängligt och går att tanka på varenda mack i Uppsala. Ur ett 

livscykelanalysperspektiv ger det höga växthusgasutsläpp i CO2eq att använda bensin som 

bränsle jämfört med förnybara bränslen då råolja först måste pumpas upp och sedan raffineras 

vilket är energikrävande (Eriksson & Ahlgren). Bensin har typiskt ett energiinnehåll på 9100 

kWh/m3 och en densitet på 750 kg/m3(Drivkraft Sverige 2019b).   

2.4.3 Diesel 

Diesel har som bensin god tillgänglighet i Uppsala. Dieseln i Sverige håller en miljöklassning 

som kallas MK1 (miljöklass 1) vilket innebär att svavelhalten inte får överstiga 10 milligram 

per kilo samt att dieseln inte får innehålla hälsofarliga polyaromatiska kolväten 

(Transportstyrelsen 2021a). De flesta tankstationer har 7 % biodiesel inblandat i form av 

RME och ofta en extra andel HVO utöver det i sin diesel, från 7 % till över 50 % beroende på 

leverantör (Circle K 2021). Ren MK1 diesel har typiskt ett energiinnehåll på 9800 kWh/m3 

och en densitet på 815 kg/m3 (Drivkraft Sverige 2019b). 

2.4.4 FT- diesel 

FT- bränslen framställs från biomassa genom Fischer- Tropsch- processen och har potential 

till att vara ett kolneutralt bränsle (Hamelinck et al. 2004). Bränslets egenskaper är mycket 

goda om inte bättre än sina fossila motsvarigheter då mängden svavel och aromater är lägre 

(Puricelli et al. 2020). Bränslet kan framställas helt och hållet på förnybara råvaror och 

beroende på hur det görs kan både diesel och bensin fås som slutprodukt (Hamelinck et al. 

2004). I teorin är detta bränsle minst lika bra som biobränsle, men har fördelen att det går att 

helt substituera mot fossila bränslen utan att behöva modifiera fordonen (Puricelli et al. 

2020).   

Det som i dagsläget talar emot bränslet är att framställningen är en kostsam process 

(Hamelinck et al. 2004), men tekniken finns vilket visats av Sydafrika som har använt 

processen en längre tid och i betydande skala (Svebio 2020). Tekniken har också använts i 

Finland i en pilotanläggning av företaget Stora Enso (Svebio 2020). 

2.4.5 Biogas 

Biogasen i Uppsala tillverkas av Uppsala Vatten och Avfall AB (Uppsala Vatten 2018) och 

produceras genom att hushållsavfall och annat biologiskt avfall rötas i syrefri miljö till biogas 

som sedan uppgraderas till högre kvalitet som går att använda i motorer (Uppsala Vatten 

2018) (Hagos & Ahlgren 2018). Uppgraderingen innebär att koldioxid och vatten avskiljs från 

biogasen så innehållet koncentreras till minst 97 % metangas. Därefter transporteras gasen 

med rör till tankningsstationen (Uppsala Vatten 2018). Energiinnehållet i biogas med 97 % 



metanhalt är 9,67 kWh/m3 (Drivkraft Sverige 2021) vilket i regel är 10 % lägre än naturgas 

som innehåller högre kolväten som eten och propan (Svebio 2020). Enligt en sammanställning 

av livscykelanalyser har fordon som körs med uppgraderad biogas en genomsnittlig sänkning 

av utsläpp gentemot fossila bränslen med 63 % (Puricelli et al. 2020). 

Det biobränsle som finns att tanka på andra bränslestationer runt Uppsala kan ibland vara 

blandat med naturgas, exempelvis innehåller OKQ8s alternativ Biogas Bas ”minst 70 % 

biogas och resten är naturgas” (OKQ8 2021) vilket innebär att det inte är fossilfritt.  

2.4.6 Bioetanol 

Bioetanol tillverkas genom fermentering av organiskt förnybart material såsom majs, trärester 

organiskt avfall, alger med flera där spannmål sockerrör och majs är det vanligaste råvarorna. 

Produkten blir en mix av vatten och maximalt 95,6% etanol. För att fungera som bränsle i en 

gnisttändningsmotor blandas det in bensin i olika fraktioner. För konventionella fordon inom 

Europa finns det två olika standardiserade blandningar med bioetanol och bensin, E10 som 

har maximalt 10%v/v (volymprocent) etanol, samt E85 som består av upp till 85%v/v etanol. 

(Puricelli et al. 2020) 

Det senaste nämnda drivmedlet fungerar endast för fordon som kan köras på flexibla bränslen, 

det vill säga bensin eller E85 medans de bilmodeller som är lämpade att köra E10 med finns 

listade på Transportstyrelsens hemsida (Transportstyrelsen 2021c) 

Även diesel kan blandas ut med bioetanol, då tunga dieseldrivna fordon kan använda 

drivmedlet ED95 som är en blandning av etanol och diesel (95%v/v, 5%v/v) (Länsstyrelsen 

2019). Men även ren bioetanol finns som drivmedel och benämns som BE eller E100, även 

om den rena formen inte är lika vanlig vid drift av privata fordon (Puricelli et al. 2020). 

I Sverige är den som säljer bensin med över 5%v/v etanol inblandat skyldig att tydligt 

informera om andelen etanol i drivmedlet (Transportstyrelsen 2021b). Vanligtvis blandas en 

liten mängd bioetanol in i bensindrivmedel för att höja prestationsförmågan hos drivmedlet, 

eller om det är en större mängd, för att sänka miljöpåverkan. När det pratas om bioetanol som 

drivmedel är det E85 det syftas på och är ett drivmedelsalternativ som säljs på majoriteten av 

drivmedelsstationer i Sverige (Stockholms stad et al. 2021). 

 

Fördelar:  

• Bra tillgänglighet (Länsstyrelsen 2019) 

• Minskar klimatpåverkan i en redan befintlig fordonspark (Länsstyrelsen 2019) 

• Produceras av förnybara råvaror (Puricelli et al. 2020) 

Nackdelar:  

• Organisk råvarutillgång (Länsstyrelsen 2019) 

Energiinnehåll: 



• 100%Etanol: 5900 kWh/m3 

• E85: 6300–6650 kWh/m3 (sommar resp. vinter) (Drivkraft Sverige 2019a) 

• Energiförbrukning: 0,66 kWh/km, (Energimyndigheten 2018) 

 

2.4.7 Biodiesel 

Biodiesel består av blandningar av methylestrar framställda ur olika ämnen (Knothe 2010). 

De kallas Fatty acid methyl esters (FAME) och tillverkas från lipida råvaror (Puricelli et al. 

2020) som vegetabiliska oljor, överbliven matolja, djurfett och liknande (Bortel et al. 2017). 

Andra namn kan användas när biodiesel är tillverkat av ett specifikt ämne som Palm based 

Methyl Esters (PME), eller Rapseed based Methyl Esters (RME) vilket tillverkas på 

palmbaserat material respektive rapsbaserat material (Kim et al. 2014). 

Biodiesel kan blandas med fossil diesel upp till 7 % utan att modifikationer behövs på motorn, 

högre blandning än så kräver specialmotorer (Puricelli et al. 2020). När biodiesel lagras 

degraderar den, dessutom är den trögflytande vid kalla temperaturer (Sondors et al. 2019). 

Den har ett energiinnehåll kring 9150 kWh/m3 (Svebio 2020). 

Jämförande studier har visat att en blandning av fossil diesel och biodiesel sänker motorns 

totala effekt (Sondors et al. 2019) (Kim et al. 2014). En undersökning visade att en blandning 

av fossil diesel och 7 % biodiesel sänkte totaleffekten med 2,1 % och drivmomentet med 1,3 

% i en testmotor mot en helt fossil diesel (Sondors et al. 2019). En annan studie visade att 

effektförlusten mot fossil diesel var större vid högre varvtal, dessutom hade de blandningar av 

2 %, 10 %, 20 %, 30 % och 50 % biodiesel och när motorn körde på 2000 rmp var 

effektförlusten 1,3 %, 1,9 %, 2,2 %, 3,5 % och 5 % (Kim et al. 2014). Ur ett 

livscykelperspektiv sänker ren biodiesel i genomsnitt växthusgasutsläppen med 41 % 

(Puricelli et al. 2020) jämfört med fossil diesel. 

2.4.8 HVO 

HVO är en förkortning på hydrerad vegetabilisk olja och brukar även kallas grön diesel eller 

förnybar diesel. Egenskaperna är mycket lika de hos fossil diesel (Puricelli et al. 2020) vilket 

innebär att fordon inte behöver specialanpassningar för att köra med den. Dessutom har HVO 

högre cetantal än fossil diesel och biodiesel (Puricelli et al. 2020) vilket är ett relaterat till hur 

lätt bränslet självantänder, där ett högre cetantal innebär lättare antändning vilket är gynnsamt 

i kompressionsmotorer (Knothe 2010). Tillverkningen sker från organiska oljor som raps, 

palm eller tallolja (Kim et al. 2014) via en katalytisk hydroprocessteknologi vilket ger upphov 

till ett bränsle med hög energimängd, ökad mättnadsgrad och högt cetantal (Sondors et al. 

2019). 

NESTE är ett finskt företag som tillverkar HVO på helt förnybara råvaror. Återförsäljare är 

OKQ8, Qstar, Biofuel Express och Energifabriken. Globalt sett består deras HVO av ca. 80 % 

restprodukter och avfall som animaliskt fett från matindustriavfall, använd matolja, fiskfett 



från fiskindustrin, restprodukter från matoljeindustrin och teknisk majsolja som är en 

processrest från etanolindustrin. Resterande 20 % består av vegetabiliska oljor (NESTE 

2021). Denna helt förnybara produkt släpper ut en tiondel CO2eq gentemot traditionell diesel 

enligt kalkylatorn på deras hemsida (NESTE 2021). 

En blandning med fossil diesel och 7 % HVO (HVO7) jämfört med fossil diesel skiljde sig 

endast med 0,07 % i bränslekonsumtion (Sondors et al. 2019). I jämförelse med en blandning 

med 7 % biodiesel (bio7) var HVO7 bättre ur ett bränslekonsumtions- och 

effektgradssynpunkt (Sondors et al. 2019). HVO7 hade i genomsnitt 3,03 % lägre 

bränslekonsumtion än bio7 (Sondors et al. 2019). En sänkning med 3,56 % i CO2 utsläpp 

uppmättes när HVO100 jämfördes med fossil diesel (Bortel et al. 2017). Blandningar av 2 %, 

10 %, 20 %, 30 % och 50 % HVO vid 2000 rpm hade en effektförlust på 0,8 %, 1,1 %, 1,9 %, 

1,7 %, 1,5 % jämfört med fossil diesel (Kim et al. 2014). 

2.5 Skolfastigheters fordonsflotta 2018–2020 

I nedanstående underkapitel presenteras de bilmodeller som används under åren 2018–2020 

för företaget Skolfastigheter. Skolfastigheter leasar sina fordons från kommunens egna 

leasingföretag Fordonsservice och byter därför kontinuerligt ut sina fordon. 

2018 bestod fordonsflottan av fem dieseldrivna Volkswagen Caddy, sju metangasdrivna 

Volkswagen Caddy, en dieseldriven Peugeot Partner, en dieseldriven Renault Trafic, en 

dieseldriven Ford Transit Connect, dieseldriven Peugeot expert, en gasdriven/bensindriven 

Volkswagen Golf, en bensindriven Toyota Auris och ett oidentifierad dieseldrivet fordon. 

Detta resulterar i 21 fordon totalt varav åtta gasdrivna fordon, elva dieseldrivna fordon, och 

två okända. 

 

2019 bestod fordonsflottan av 26 fordon. Tillskottet bestod av åtta stycken metangasdrivna 

Volkswagen Caddy, vilket totalt ger 15 metangasdrivna Caddy. En av de dieseldrivna 

Volkswagen Caddy, den metangas- och bensindrivna Volkswagen golf, den bensindrivna 

Toyota Auris och det okända dieseldrivna fordonet har tagits bort från flottan. En 

bensindriven Volkswagen Shuttle 2.0 har även adderats till i flottan. Detta resulterar i en flotta 

av 15 metangasdrivna, tio dieseldrivna, och ett bensindrivet fordon. 

 

2020 adderades ytterligare 2 metangasdrivna och en CNG-driven Volkswagen Caddy in i 

flottan, vilket ger 18 stycken gasdrivna Caddy. Tre stycken av de dieseldrivna Caddy har 

tagits bort ur flottan tillsammans med den bensindrivna Volkswagen Shuttle 2.0. Flottan 

består 2020 av 25 fordon varav 18 gasdrivna och fem dieseldrivna fordon. Tabell 3 och 4 

sammanfattar informationen i avsnittet. 

 

Tabell 3 Antal fordon med drivmedel gas, diesel, bensin år 2018, 2019 och 2020 hos Skolfastigheters 

fordonsflotta 



Antal fordon med respektive 

drivmedel enligt 

Transportverket 

2018 2019 2020 

Gas (metangas, CNG) 8+0 15+0 17+1 

Diesel 12 10 5 

Bensin 1 1 0 

 

 

Tabell 4 Bilmodeller hos Skolfastigheters fordonsflotta år 2018, 2019 och 2020. 

Bilmodell 2018 2019 2020 Drivmedel 

Volkswagen Caddy gas 7+0 15+0 18+1 Gas (metangas, CNG) 

Volkswagen Caddy Diesel 5 4 1 Diesel 

Peugot Partner  1 1 1 Diesel 

Peugot Expert 3 3 3 Diesel 

Renault Trafic 1 1 1 Diesel 

Ford Transit Connect 1 1 1 Diesel 

Volkswagen Golf 1 - - Diesel 

Volkswagen Shuttle 2.0 - 1 - Bensin 

Toyota Auris 1   Bensin 

Okänd 1 - - Diesel 

Totalt 21 26 25  

 

2.6 Utvärdering av drivmedel 

I den här delen av rapporten ska vi ta fram en metod för att undersöka vilket drivmedel som är 

det bästa drivmedlet för Skolfastigheters serviceteknikers Fordonsflotta. Detta kommer göras 

genom att analysera olika studier och rapporter för att sedan kunna applicera den 

informationen till att få svar på vilket drivmedel som är det bästa i det här fallet. Det är alltså 

inte resultatet från de olika studierna som är viktigt i första hand utan metoden för att komma 

fram till resultatet. Detta är på grund av att resultatet varierar beroende på vilka parametrar 

som rangordnas som de viktigaste i varje enskilt fall. Genom analyser av de olika studierna 

fås en insikt i vad för olika parametrar som kan vara viktiga att använda för att komma fram 

till vilket drivmedel som är bäst för Skolfastigheters fordonsflotta att tanka. 

2.6.1 Genomgång av litteraturstudier   

I studien ”A new comprehensive approach for efficient road vehicle procurement using hydrid 

DANP-TOPSIS- method” skriven av Stokic et al (2020) går de igenom 13 olika kriterier för 

att bedöma vilken fordonstyp (fordon+drivmedel) som är bäst för en fordonsflotta med 

avseende på att minska kostnaden för transport, underhåll och öka energieffektivitet hos 

fordonen. Metoden för att komma fram till vilken fordonstyp som var bäst för fordonsflottan 

består av sex olika steg. Steg 1 går ut på att definiera de kriterierna som är rimliga för det 

enskilda fallet, till exempel koldioxidemissionen från varje fordonstyp. Steg 2 går ut på att 



rangordna kriterierna från den viktigaste av dem till den minst viktiga. Steg 3 i metoden går ut 

på att välja vilken typ av fordon och drivmedel som kan användas. Därefter i Steg 4 tas 

information kring kriterierna fram för alla fordonen. I Steg 5 rankas sedan fordonen med 

avseende på Steg 2 och 4 det vill säga på vilka värden för respektive fordon fick och vilka av 

kriterierna som var viktigast. Efter att alla fordonen har rangordnats så går det att i Steg 6 ta 

beslut om vilken fordonstyp som är den bästa. Resultatet av studien var att en av de 

konventionella dieselbilarna blev klassad som det bästa alternativet med avseende på att 

minska kostnaden för transport och underhåll samt för att öka energieffektivitet hos fordonen. 

(Stokic et al. 2020) 

  

Figur 2 nedanför beskriver händelseförloppet för de olika stegen som gicks igenom i metoden 

ovanför vid valet av den bästa fordonstypen.   

 

Figur 2: Händelseförlopp över metoden för att ta fram den bästa fordonstypen 

I broschyren ”Vilket förnybart drivmedel passar mig bäst” skriven av Länsstyrelsen (2019) 

går de igenom fördelar och nackdelar för flera olika förnybara drivmedel. Dessa fördelar och 

nackdelar har kommit fram genom att analysera kriterierna/parametrarna: inköpskostnad av 

fordonet, infrastruktur, drivmedelskostnad, räckvidd per tank, material som krävs för att skapa 

drivmedlet (till exempel råvaror kan begränsa potentialen för etanol som fordonsbränsle), 

miljöfarliga utsläpp och farliga utsläpp för människan. Länsstyrelsen ger också en inblick av 



hur de tror att drivmedlet kommer att användas i framtiden, vilket är viktigt för att människor 

inte ska köpa en bil som inte har några bra förutsättningar för den kommande framtiden. 

(Länsstyrelsen 2019) 

I examensarbetet ”Energieffektivisering – inom transportsektorn” skriven av Eklöv (2021) 

analyseras en fordonspark för att undersöka om det går att ändra fordonsflottan så att 

utsläppen av växthusgaser och den totala ägandekostnaden minskas för fordonsparken. I 

studien gjordes en LCA för respektive fordonstyp där hela livscykeln från råvaruutvinning till 

avfallshantering för respektive fordonstyp beräknas. Något som bland annat kom fram av 

livscykelanalysen var att fordon som drivits med konventionell bensin medförde de största 

utsläppen av växthusgasemissioner medans elfordonen fick de lägsta utsläppen av 

växthusgasemissioner (Eklöv 2021). Eftersom detta projekt kommer undersöka mängden 

koldioxidekvivalenter för respektive drivmedelsalternativ. Där data är tagen från tidigare 

utförda LCA studier med systemgränsen WTW så är inte Isaks resultatet direkt jämförbart 

med de resultaten som kommer fås i den här rapporten. Däremot ger studien ett intressant 

perspektiv vid klassificering av drivmedel för olika fordonstyper.    

I studien ”Transition to alternative fuel vehicles and implications for energy demand and 

GHG emissions in Iran” skriven av Aryanpur & Shafiei (2015) går de igenom en 

livscykelanalys enligt metoden WTW med analys på produktionsstegen för dels alternativa 

drivmedel men också konventionella drivmedel. Detta har gjorts med avseende på kriterier 

angående ekonomi, teknik och miljön. Det har också gjorts en livscykelanalys enligt modellen 

WTT analys för drivmedelskostnaden och tillgängligheten för dessa drivmedel och även en 

för modellen TTW för att analysera hur fordonsflottan förändras över tiden. Resultatet var att 

drivmedeltyperna gas, komprimerad gas, diesel och syntetisk diesel skulle användas mest vid 

år 2040.  De fick också fram resultatet att cirka 85% av växthusgaserna av hela WTW 

processen släpps ut i TTW processen (Aryanpur & Shafiei 2015).  

I studien ”Fakta om biogas” skriven av Anderson & Einebrand (2015) har det tagits fram 

information kring biogas för att analysera det nuvarande läget för biogas. Det undersöks flera 

olika parametrar för biogasen och den jämförs också med andra drivmedel kring bland annat 

växthusgaser, lokal miljöpåverkan och kostnad per kg koldioxidekvivalent. Det diskuteras 

också kring hur olika växtgasutsläpp beror på vilken råvara som används vid tillverkning av 

biogas. Några andra parametrar som också har betydelse är infrastruktur och hur 

energieffektiv gasmotorn. Även detta nämns i studien(Anderson & Einebrand 2015). Denna 

faktakälla ger en känsla av vad för parametrar som är viktiga inför den här studien, däremot 

ges ingen direkt metod för hur biodrivmedlet ska jämföras med andra drivmedel.   

I studien ”Prospects for the use of alternative fuels and energy by road transport in Russia” 

skriven av Golubeva & Magaril (2019) diskuteras det kring hur Rysslands fordonsflotta ökar 

väldigt snabbt och att det därför krävs alternativa drivmedel till de fossila bränslen som 

används. De analyserar två olika vägval i studien, ena vägvalet är att använda sig av 

alternativa bränslen som till exempel naturgas eller biodiesel och det andra vägvalet är att 

förbättra de gas- och dieselfordon som de redan har. En förbättring skulle kunna ske genom 

att bilägare kör mer klimatsmart eller genom tekniska lösningar som att till exempel förbättra 

verkningsgraden för motorn. Därefter analyserar de lite kort om vilka bränslen som troligen 



kunde fungera bra i Ryssland. De skriver till exempel att el och elhybridfordon inte skulle 

fungera så bra i Ryssland på grund av de låga temperaturerna som de har där. Det diskuteras 

också att naturgas skulle vara ett smart val av drivmedel i Ryssland på grund av att de har en 

väldigt bra tillgång på naturgas. Däremot kommer de inte fram i studien till något konkret 

resultat av vilket drivmedel som hade varit det bästa för de förutsättningarna de har i Ryssland 

(Golubeva & Magaril 2019).  

Dessa studier har gett en bra överblick till hur rapporten ska komma fram till dels vilka 

parametrar som ska undersökas men också vilken metod som ska användas för att kunna 

klassificera ett drivmedel som det bästa drivmedlet för Skolfastigheters utvalda fordon. Vid 

några av studierna ovan beräknades koldioxidekvivalenter för olika fordonstyper med hjälp av 

en livscykelanalys. Den här rapporten kommer inte analysera fordonstyper utan begränsas till 

drivmedelsalternativ där data hämtas från tidigare utförda LCA studier med systemgränsen 

WTW. Vi kommer i detta projekt att använda oss av samma metod som i figur 2 vid 

bestämning av vilket drivmedel som är det bästa. 
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Kapitel 1

Metod och genomförande

1.1 Tillämpning av bakgrunden
Skolfastigheter ett kommunalägt bolag, och dess fordonsflotta räknas som en del av kommunens egna
fordon. Detta innebär att fordonsflottan ska vara fossilbränslefri år 2020 enligt etappmål tre av Miljö- och
klimatprogrammet. Det finns i nuläget inget direkt krav på att bränslena som fordonen tankas med är
fossilfria, men för att nå kommunens övergripande mål till 2030 behövs det även att fordonen tankar fossilfritt.

För att följa de långsiktiga målen om ett fossilfritt och klimatpositivt Uppsala kommer metoden for-
mas med detta i åtanke. Koldioxidekvivalenter undersöks i linje med ett klimatpositivt Uppsala och
fossilfriheten ska även undersökas i bränslena. Vid utvärdering av drivmedel kommer dessa delar viktas
tyngst.

År 2020 bestod majoritetens av Skolfastigheters fordonsflotta av gasdrivna Volkswagen Caddy och
ett antal dieseldrivna fordon. Vid en utvärdering av drivmedels lämplighet kommer i första hand drivmedel
som dessa fordon kan tankas med diskuteras i rapporten. Fler drivmedel kommer dock att utvärderas för
att för att eventuellt kunna dra andra slutsatser i diskussionen också.

1.2 Hantering av data
För att rapporten ska kunna avhandla de skillnader i klimatavtryck som eventuellt har uppstått som följd
av Skolfastigheters arbete med att nå upp till Uppsalas miljö- och klimatprogram behöver beräkningar och
analyser utföras på serviceteknikers fordonsflotta och deras utsläpp för åren 2018-2020.

1.2.1 Dataunderlag från Skolfastigheter
Statistik över de tankningar av drivmedel som Skolfastigheters servicetekniker har gjort med sina bilar under
åren 2018-2020 (med undantag för januari 2018 som det saknas uppgifter för på grund utav ett ansvars
skifte mellan bolagen) finns sparade i tre separata Excel-filer 5 och är den grund som projektet står på.
Filerna är skapade av det kommunala leasingföretag som skolfastigheter leasar sina bilar av, Fordonsservice.
I filerna finns det dokumenterat vilken bil som har tankat vilket bränsle och vilken mängd. Detta är det un-
derlag som kommer att användas för att uppskatta den klimatpåverkan fordonen haft under de gällande åren.

Datan är sammanställd på så vis att i slutet på månaden har all bränslepåfyllning summerats och
registrerats under vilket registreringsnummer (cellen “RegNr”) det gäller, vilken bränslesort (cellen “De-
bitering”) och vilken volym (cellen “ANTAL”) det handlar om. Anledningen att rapporten kommer att
baseras på data över hur bilarna har tankats, är för att tankningen är representativ för bränsleförbrukningen.
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För att formatera den information som finns i de tre dokumenten behövdes det först få en summe-
ring av tankat drivmedel av de olika sorterna. Datan bearbetades ihop med excels kommando ”infoga
pivotdiagram och pivottabell”, där Excel summerar ihop antal liter tankat drivmedel av varje drivmedelstyp
under året och presenterade det i en tabell (se tabell 1.1 samt i ett stapeldiagram, men där endast tabellen
var av intresse.

Tabell 1.1: Utformningen för tabellen med summerad mängd drivmedel
Drivmedel År XXXX Totalt antal l (kg för gas)
Drivmedel 1 XXX
Drivmedel 2 ...
... ...
Totalsumma YYY

Registreringsnumren för bilarna användes för att söka i Transportstyrelsens register (Transportstyrelsen 2021)
där information om tillverkare, modell, årsmodell, bränsletyp samt förbrukning fanns presenterad. Denna
data registrerades i en separat flik i Excel-filerna för de tre åren i en övergripande tabell. I de undantagsfall
att ett registreringsnummer inte längre var kopplat till en bil i drift i Sverige gick informationen att hitta på
biluppgifter.se (Biluppgifter 2021). Även biluppgifter.se hämtar information från transportstyrelsen, men de
sparar informationen även när bilen, som i majoriteten av fallen i den här undersökningen, har exporterats
till utlandet. Summeringen av denna information sparas i tabellform visualiserad av tabell 1.2

Tabell 1.2: Utformingen för tabellen med sammanställning av bildata från Transportstyrelsen
Drivmedel Drivmedel 1 Drivmedel 2
Registreringsnummer ... ...
Bilmärke ... ...
Modell ... ...
Årsmodell ... ...
Förbrukning landsväg [l/100km], [m3/100km] ... ...
Förbrukning stadskörning [l/100km], [m3/100km] ... ...
Förbrukning landsväg [l/100km], [m3/100km] ... ...

En övergripande tabell skapades (pivottabell med tillhörande graf) för att summera ihop mängden av de
olika bränslena som hade registrerats under varje registreringsnummer och presenterades enligt tabell 1.3.

Tabell 1.3: Utformningen av tabellen med summeringen av tankat drivmedel för fordonen
Registreringsnummer Summa av tankat drivmedel
ABC 123
Drivmedel 1 ...
Drivmedel 2 ...
DEF 345
... ...
Totalsumma YYY

Data från Transportstyrelsen över bränsleförbrukningen för bilarna tillsammans med den summerade
mängden bränsle av olika slag för varje bil användes för att få fram en grov estimering över körda mil
för varje år ((Tankade liter) / (genomsnittsförbrukning blandad körning /100 km)). Beräkningen är gjord
med den snittförbrukning bilarna anses ha vid blandad körning eftersom att det inte går att avgöra i
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vilken miljö bilarna främst körs i på den data som finns tillgänglig från Skolfastigheter. Datan ska där-
för inte ses som exakt, men bör kunna ge en bild över användningen av bilarna och avverkade mil under åren.

För att göra resultatet mer applicerbart har statistiken över de olika märkena på drivmedel kompri-
merats och sammanställts under fyra stycken huvudgrupper av drivmedelstyper istället; Diesel, Biodiesel,
Biogas samt HVO100. Mängden tankat bensin underskriver 5% alla tre åren som syns presenterat i bild
1.1. Bensin antas därför ha en försumbar påverkan i den här rapporten. Det går heller inte att utesluta att
bensin i små volymer kan ha använts i annat ändamål än som drivmedel för serviceteknikers fordon.

Figur 1.1: Fördelningen av drivmedelstyper för år 2018, 2019 och 2020

1.2.2 Förbrukning av fossila bränslen
För att undersöka hur fossilfria de drivmedel som har används av Skolfastigheter mellan 2018- 2020,
undersöktes användningen av bränslet med tabell ?? som visar vad kommunen anser som fossilfritt.

Förbrukningen beräknad i MJ märktes som fossilfri eller fossil och den totala mängden av dessa två
kategorier adderas ihop. Detta dividerades sedan på den totala årsförbrukningen av drivmedel och kan
andelarna beräknas för år 2018, 2019, och 2020. Detta presenterades sedan i ett cirkeldiagram för respektive
år för att visualisera användandet av drivmedel för dessa tre år.

1.3 Analys av växthusgasemissioner
För att på ett pålitligt sätt beräkna den eventuella skillnad som uppstått i utsläpp mellan åren 2018-2020
kommer beräkningarna i rapporten om utsläpp att gå i linje med bestämmelsen Statens energimyndighet
publicerade 2017 (Statens energimyndighets författningssamling 2017:3) om hur beräkning och rapportering
av fossilt drivmedel ska ske samt, 2017:4 där regler för beräkningar och rapportering för biodrivmedel
presenteras (Statens Energimyndighets föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande
biobränslen - Energimyndigheten), allt i enlighet med Drivmedelslagen (2011:319) (drivmedelslagen -
miljödepartementet)

I energimyndighetens rapport STEMFS 2017:3 (Statens energimyndighets författningssamling 2017:3)
s.6 presenteras en tabell 5 Bilaga 1 med GWP-värden för fossila drivmedel som rapporten kommer att
basera sina beräkningar på, på samma sätt som tabellen på s.20 5 bilaga 4 i STEMFS 2017:4 presenterar
motsvarande värden för biodrivmedel. Värdena i tabellerna är baserade på drivmedlets hela livscykel,
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WTW, vilket är i enlighet med de avgränsningar som tidigare stadgades i rapporten. Tabellen från STEMFS
2017:3 samt STEMFS 2017:4 finns presenterad i appendix 5 Energimyndighetens bilaga 1 och 4.

1.3.1 Metod för utsläppsberäkning
Datahantering och datautvärdering är två väsentliga och vitala delar inom varje arbete. Det finns ett flertal
tillvägagångssätt för att utvärdera huruvida beräknat resultat är signifikant eller inte. Det komplicerade
med datautvärdering är att avgöra vilka faktorer som väger mest inom ämnet som studeras. Faktorerna av
intresse för detta projekt är hur utsläpp från en fordonsflotta har minskat över tiden. Enligt beställaren
önskas utsläppet utvärderas på formen koldioxidekvivalenter över tid. Metodiken som har utvecklats för att
beräkna detta är uppdelat i två huvuddelar med undergrupper. En statistisk del samt en aritmetisk del se
figur 1.4.

Tabell 1.4: Översikt över metodiken kring datautvärderin
Statistisk utvärdering Aritmetisk utvärdering

i) Linjär regression i) Totala förbrukningen för respektive drivmedel
ii) Box-plot ii) Totala utsläppet räknat i koldioxidekvivalenter per år

1.3.2 Aritmetisk utvärdering
För att skapa en övergripande bild hur data ser ut så utförs en aritmetisk datahantering i första hand.
Här adderas den totala förbrukningen av drivmedel till ett schablonvärde för respektive år. Även det totala
utsläppet räknat i koldioxidekvivalenter summeras för respektive år. För att erhålla en mer representativ bild
normaliseras data till utsläpp samt körda mil per fordon. Dessa värden presenteras enligt tabellstrukturen i
tabell 1.5.

Tabell 1.5: Tabellstruktur för den aritmetiska utvärderingen
År Total förbrukning [l,kg] Totalt körd mil [mil] GWP100 [kg]
2018
2019
2020

1.3.3 Statistisk utvärdering
Vid undersökning huruvida eventuell förändring är signifikant eller ej används verktyg som kräver en annan
metod för utvärdering. De verktyg som används är linjär regression samt Box-plot. För båda tillvägagångssät-
ten måste data delas upp i dataset för att sedan kunna användas som input till de två metoderna. Data delas
upp i månadsmedelvärden samt årsmedelvärden för respektive drivmedel, räknat i koldioxidekvivalenter.
Detta görs i programmet R Studios.
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1.3.4 Linjär regression
För att avgöra om en regression är signifikant eller ej behöver sambandet mellan en drivvariabel och respon-
svariabel bevisas. Detta görs genom att ange följande parametrar:

• Regressionens ekvation: På formen y=ax+b.

• R2-värde: Anger hur bra regressionen är, ett värde mellan 0 och 1.

• Vid fallet att värdet är 1 beskrivs 100% av y i x. Alltså 100% av variationen i y beskrivs.

• p-värde: Signifikansnivån.

• n: Anger antalet mätpunkter.

Även en nollhypotes krävs vi en regression. Nollhypotesen för en linjär regression är att det ej finns ett
samband mellan x och y matematiskt och lutningen är noll eller nära noll. Alltså om lutningen är nollskild
kan ett samband mellan x och y antas. För att då förkasta nollhypotesen behövs signifikansnivån p <0,05,
alltså ett 5% konfidensintervall.
Genomförande:

1. Medelvärdet för varje år plottas mot tiden.

2. Den linjära regressionen nyttjas.

3. Utvärderar eventuell signifikans.

1.3.5 Box-plot
För utvärdering med hjälp av Box-plot måste först dataseten undersökas för eventuell normalfördelning.
Detta görs separat för varje år med hjälp av Shapiro-Wilk test. Box-plot används för att identifiera outliers
i data. Om dataseten är normalfördelade kan även t-test genomföras för mer noggrann utvärdering.

1.4 Utvärdering av drivmedel
Detta delkapitel behandlar metoden för att svara på frågeställningen om optimala drivmedlet för Uppsala
Skolfastigheter AB. Först behandlas den översiktliga arbetsgången för metoden och senare behandlas samt
motiveras de specifika tillvägagångssätten.

1.4.1 Arbetsgång
Vid bedömning över vad som kan klassificeras som ett bra drivmedel användes samma metod som i figur ??
som kommer från studien Stokic et al (2020). I figur ?? undersöktes vilken fordonstyp som klassificerades
som bäst, till skillnad från detta fall där det istället undersöktes vilket drivmedel som är bäst. Därför gjordes
figur 1.2 för att poängtera att det är drivmedel som ska klassificeras. Med “det bästa drivmedlet” menas
det drivmedel som är mest optimalt för Skolfastigheters fordonsflotta, med avseende på miljöpåverkan,
tillgängligheten och kostnaden.
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Figur 1.2: Arbetsgång över metoden för att ta fram det bästa drivmedlet

I Steg 1 definieras de olika kriterierna som ska bestämma vilket som är det bästa drivmedlet. I vårt fall
analyserades vilka olika kriterier som är relevanta för att ta reda på vilket som är det bästa drivmedlet för
Skolfastigheters serviceteknikers fordonsflotta.

I Steg 2 rangordnas de olika kriterierna från vilken som är viktigast till den som är minst viktig.
Vår rangordning är densamma som ordningen från vänster till höger som går att se för de olika kriterierna
i tabell 1.6, där kriteriet längst åt vänster är det viktigaste kriteriet.

Därefter i Steg 3 ska de olika drivmedelstyperna som anses relevanta listas ner. Dessa går att se i
kolumnen under “Drivmedel” i tabell 1.7. I Steg 4 tas underlag fram för respektive drivmedel som togs fram
i Steg 3. Sedan i Steg 5 rangordnas respektive drivmedel beroende på hur bra varje drivmedel “presterar”
för varje kriterium. Därefter i Steg 6 ska det drivmedlet med bäst rangordning väljas. Då får vi alltså det
bästa drivmedlet.

För att lätt kunna beskriva hur bra respektive drivmedel är skapades tabell 1.6. Här delades tabel-
len upp i två huvudrubriker, “Drivmedelsinformation” och “Kriterier”. Drivmedelsinformation delas upp i
de två underkategorierna “Drivmedel” och “Tankstation” där varje drivmedel som kommer att undersökas
placeras i kategorin “Drivmedel” för att därefter läggas till i kategorin “Tankstation”. Huvudrubriken
“Kriterier” visar de olika kriterierna som undersöktes för respektive drivmedel för att bestämma om ett
drivmedel är bra eller inte. Här är det viktigaste kriteriet det som kommer först i underrubriken till
“Kriterier” och därefter med fallande skala i relevans desto längre åt höger vi kommer.

7



Tabell 1.6: Tabell över den struktur som kommer att användas för att beskriva det bästa drivmedlet
Drivmedelsinformation Kriterier
Drivmedel Tankstation Kriterie 1 Kriterie 2 ...
Drivmedel 1 ... ... ... ...
... ... ... ... ...

1.4.2 Kriterier och rangordning (Steg 1 och 2)
Vi har valt att undersöka kriterierna: Andel fossilfritt, CO2-ekvivalenter/energi, tillgänglighet och priset
vid framtagande av det “bästa drivmedlet”. Vi har valt dessa kriterier i metoden för att bestämma det
bästa drivmedlet eftersom de alla anses relevanta vid fallet för Skolfastigheters servicebilar. Under detta
projektet antogs också att verkningsgraden för respektive drivmedel är lika. Varför vi valt respektive kriterium
motiveras nedanför, där det första kriteriet rangordnas som det viktigaste kriteriet och det nedersta som
minst viktigt.

• Andel fossilfritt (%) : Detta är viktigt för att nå Uppsala kommuns mål om ett fossilfritt Uppsala 2030.

• GWP100 (CO2 kg/MJ) : Det är viktigt att undersöka mängden koldioxidekvivalenter som varje driv-
medel släpper ut i atmosfären eftersom detta visar hur mycket varje drivmedel påverkar mängden
växthusgaser i atmosfären.

• Tillgänglighet : Eftersom alla drivmedel inte kan tankas överallt är det också viktigt att undersöka
tillgängligheten för varje drivmedel. Detta kriteriet är inte lika viktigt som kriterierna ovanför eftersom
vi i första hand ska analysera det bästa drivmedlet med avseende på miljöpåverkan och där är Uppsala
kommuns miljömål och antalet koldioxidekvivalenter per energimängd.

• Pris : Även priset är viktigt vid val av det bästa drivmedlet, då det inte heller ska vara orimligt dyrt
att tanka miljösmart.

För att rangordna respektive drivmedel inom varje kategori tilldelas varje drivmedel en siffra mellan 1 och
n där n är antalet utvärderade drivmedel. Om fem drivmedel undersöks innebär en etta att det är det bästa
inom kategorin och fem är den sämsta. Ur detta erhålls då ett resultat med en rangordning inom varje
kategori. Fossilfrihet

Fossilfrihet

Fossilfriheten för drivmedlen undersöktes genom att se vad tillverkarna skriver om sitt drivmedel på sin
hemsida. Detta jämfördes sedan med tabell ?? som visar kommunens krav på fossilfrihet. Om drivmedlet är
fossilfritt enligt kommunens krav, skrevs drivmedlet som 100 % fossiltfritt i drivmedelsutvärderingen. Om
bränslet var utblandat eller bestod av till viss del fossilfria komponenter skrevs denna andel in i drivmedels-
utvärderingen. Om andelen bestod av ett intervall skrevs hela intervallet, men endast den lägsta procenten
användes som grund till utvärderingen. Informationen om varje drivmedel var tagen från följande drivme-
delsdistrubitörer: OKQ8 (OKQ8 2021a), Preem (Preem 2021a) (Preem 2021b), Circle K (Circle K 2021a)
(Circle K 2021b) och Uppsala vatten (Uppsala Vatten 2021).

Koldioxidekvivalenter

Från tabellen ?? kommer koldioxidekvivalenter per energimängd tas fram för respektive drivmedel. Ju lägre
mängd koldioxidekvivalenter per MegaJoule desto lägre klimatpåverkan har drivmedlet. Dessa värden kom-
mer sedan sättas in i tabell 1.7 för att sedan användas som ett av kriterierna vid rangordning av det bästa
drivmedlet.
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Drivmedlets Tillgänglighet

Tillgängligheten av drivmedel bestämdes utifrån läget av Skolfastigheters fastigheter och möjlighet till tank-
ställen. Utifrån bakgrunden om Skolfastigheters fastigheter sågs det att majoriteten av fastigheterna låg
inom Uppsala tätort. Tankstationerna uppdelades som tankstationer inom Uppsala tätort och de utanför
Uppsala tätort. För att kunna klassa drivmedlets tillgänglighet svarades ja och nej beroende om drivmed-
let finns utanför Uppsala tätort. Om det i stället valts som inom Uppsala tätort skulle inte det ge någon
relevant information kring stationerna utanför Uppsala. De tankstationer som undersöktes var de drivme-
delsdistribitörer som Skolfastigheter har avtal med och de som Skolfastigheters fordonsflotta tankat på innan.
Informationen om vart varje mack låg och vilka drivmedel de har vid varje mack var tagen från följande
drivmedelsdistrubitörer: OKQ8 (OKQ8 2021a), Preem (Preem 2021a) Circle K (Circle K 2021c). I tabell 1.7
står kriteriet Tillgänglighet för tankställen utanför Uppsala tätort som beskrivits ovan.

Analys av kostnader för drivmedel

Genom att leta reda på prishistorik via försäljarnas hemsidor för de aktuella bränslena kunde en figur
konstrueras i matlab med struktur som i figur 1.3. Priserna angavs i kronor per liter eller kronor per kilo
på tillverkarnas hemsidor vilket räknades om till kronor per MegaJoule. Alltså får figur 1.3 en tidsaxel på
x-axeln och kr/MJ på y-axeln. Årsmedelvärden räknades sedan ut för de sammanslagna kategorierna diesel,
biodiesel, HVO100 och biogas och sattes in i tabell 2.4 samt användes för att jämföras med varandra.

Figur 1.3: Figurmall som ska visa prisutvecklingen över tid för de aktuella bränslena
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1.4.3 Urval av drivmedel (Steg 3)
De drivmedel som går att se i tabell 1.7 blev valda genom att kategorisera ihop de olika drivmedelssorter
som tankats av Skolfastigheters servicebilar till fyra stycken huvudgrupper Dessa huvudgrupper är Diesel,
Biodiesel, HVO 100 och Biogas.

Tabell 1.7: Tabell över den struktur som kommer att användas för att beskriva det bästa drivmedlet
Drivmedelsinformation Kriterier
Drivmedel Tankstation Andel fossilfritt GWP Tillgänglighet Pris

[%] [CO2kg/MJ] [kr/MJ]
Diesel
Biodiesel
HVO100
Biogas
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Kapitel 2

Resultat

I kapitlet nedan kommer resultaten av de beräkningar och utvärderingar som har arbetats fram att presen-
teras för att kunna besvara de frågeställningar som rapporten baseras på.

2.1 Analys av växthusgasemissioner
Resultatet för analysen av växthusgasemissioner ska besvara frågan på hur förändringen i klimatpåverkan
har utvecklats från år 2018 till 2020 för Skolfastigheters serviceteknikers fordonsflotta med de åtgärder som
har vidtagits under åren.

2.1.1 Aritmetisk utvärdering
I tabell 2.1 presenteras de summerade värdet för total förbrukningen samt totalt körda mil för varje år och
omräkningen till GWP100. Detta utförs genom att summera data över hur mycket varje fordon tankas för
respektive år. Figur 2.1 illustrerar utsläpp samt antal körda mil för varje bil mellan 2018-2020. Normalisering
har utförts för att på så vis få en representativ blir huruvida en förändring har skett mellan de angivna åren.

Tabell 2.1: Presentation av summerat drivmedel, antal körda mil samt GWP100 från fordonsflottan mellan
2018-2020.

År Total förbrukning Körd sträcka GWP100

[l,kg] [mil] [CO2 kg]
2018 17412 29303 26984
2019 23071 34079 33857
2020 24892 37639 19718
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Figur 2.1: Resultat av förbrukat drivmedel i liter eller kg samt antal körda mil för varje år, omräknat till
förbrukat drivmedel och sträcka per bil

Det totala utsläppet omräknat i GWP100 illustreras i figur 2.2. Respektive år är det totala drivmedelsför-
brukningen summerad och sedan omräknad till GWP100.

Figur 2.2: Utsläpp för respektive år beräknat i GWP100 uttryckt i CO2 kg mellan 2018-2020.

Resultat över ändringen mellan 2018-2020 av CO2 kg/mil presenteras i figur 2.3.
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Figur 2.3: Illustration av förändringen i GWP100 per mil mellan 2018 och 2020.

Resultat över ändringen mellan 2018-2020 av CO2 kg/MJ presenteras i figur 2.4.

Figur 2.4: Illustration av förändringen av GWP100 per MegaJoule mellan 2018 och 2020.
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2.1.2 Statistisk utvärdering
Figur 2.5 presenterar hur utsläppet har förändrats mellan år 2018-2020 räknat i GWP100. Den linjära anpass-
ningen resulterade i ett R2-värde på 0.075, p-värde på 0.11 samt antal mätpunkter n=36 som representerar
månaderna mellan 2018-2020. Ingen statistisk signifikans påvisas då signifikansnivån är över 5 %.

Figur 2.5: Utsläpp beräknat i GWP100 mellan år 2018-2020. Månad 1-12 representerar 2018, 13-24 repre-
senterar år 2019 samt 25-36 år 2020.

Månadsvariationer för respektive år kan ses i figur 2.6. T-test angav medelvärdet för varje år är M1=2449.65
CO2 kg, M2=2699.8 CO2 kg och M3=1975.64 CO2 kg. Datan är även normalfördelad enligt Shapiro-Wilk
för varje år då nollhypotesen ej förkastas (se appendix Box-plot test 5).
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Figur 2.6: Låddiargam över månadsvariationer för åren 2018-2020. Morrhåren representera max och min-
värdet i dataseten, den svarta linjen representerar medianvärdet och den gråa lådan representerar 50 % av
datan. Medelvärde för 2018, 2019 samt 2020 är M1 =2449.65 [CO2 kg], M2=2699.8[CO2 kg] , M3= 1975.64
[CO2 kg].

2.2 Förbrukning av fossila bränslen
Det fossila innehållet i det använda drivmedlet var 2018 var 18 %. Det ökade till 19 % under år 2019 för att
sedan sjunka till 4 % till år 2020. Andelen fossilfritt bränsle har ökat från 35 % år 2018 till 19 % år 2019.
2020 var andel använt fossilfritt bränsle 89 %. Även gråzonen biobränsle har minskat till 2020. Resultatet
finns illustrerat i figur 2.7.
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Figur 2.7: Den fossila och fossilfria andelen av Skolfastigheters fordonsflotta 2018, 2019 och 2020. Gråzonen
som inkluderar biodisesel finns också representerad

2.3 Utvärdering av drivmedel
Resultatet från utvärderingen av drivmedel finns under detta delkapitel. Allt sammanfattas sedan i slutet av
delkapitlet i två tabeller. Den ena visar en sammanfattning av värdena och den andra visar rangordningen i
respektive kategori.

2.3.1 Andel fossilfritt
Biogas och HVO100 är 100 % fossilfritt. Biodiesel varierar mellan 7-100 % beroende på leverantör och sort av
biodiesel. Diesel innehåller ingen komponent som klassas som fossilfri. Detta presenteras även tillsammans
med samtliga kriterier i tabell 2.4.

2.3.2 Koldioxidekvivalenter
Diesel innehåller 0,095kg koldioxidekvivalenter /MJ. Biodiesel har ett lägre värde än diesel som är 0,045 kg
koldioxidekvivalenter/MJ. Lägst kg koldioxidekvivalenter/MJ har HVO100 på 0,013. Biogas värde är nära
HVO100 och är 0,018. Detta presenteras även med samtliga kriterier i tabell 2.4.

2.3.3 Tillgänglighet
När tillgängligheten för varje drivmedel undersöktes delades den upp i tillgängliga bränslen utanför Uppsala
tätort och tillgängliga bränslen utanför Uppsala tätort. Resultatet nedan visar vilka olika drivmedel som går
att tanka på för respektive mack med avseende på de olika tankstationerna som Uppsala Skolfastigheter AB
har avtal med eller brukar tanka hos. För tabell 2.3 finns inte information kring väg och plats på grund av
att dessa ligger inom Uppsala tätort.
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Tabell 2.2: Tillgängliga bränslen utanför Uppsala tätort
Företag Plats Drivmedel Väg
Ingo Fullerö Diesel 290
OKQ8 Alunda GoEasy Diesel 288
OKQ8 Fullerö GoEasy Diesel 290
Preem Ramstalund Evolution Diesel 55
Preem Storvreta Evolution Diesel 290
Preem Oxsätra Evolution Diesel 272

Tabell 2.3: Tillgängliga bränslen inom Uppsala tätort
Drivmedel Tankstation Andel fossilfritt [%]
Diesel Samtliga 0
Biodiesel
Evolution Diesel Preem >50
GoEasy Diesel OKQ8 7-42
Miles diesel bio Circle K 7-42
MilesPLUS diesel bio Circle K 7-42
HVO100
HVO Diesel 100 Preem 100
Neste MY Förnybar Diesel HVO100 OKQ8 100
HVO100 Circle K 100
Biogas
Biogas Uppsala Vatten 100
Biogas Bas OKQ8 >70
Biogas 100 OKQ8 100
Fordonsgas Preem -

2.3.4 Kostnad av drivmedel
De fyra huvudtyperna av bränslen d.v.s. 95 bensin, diesel, HVO100 och biogas är markerade i grafen med
streckad linje, boxar, asterisker och ringar (figur 2.8). Det var tydligt att priserna för diesel och HVO100
följde varandra, men att HVO100 var dyrare. Priserna var som lägst sep- okt 2020 och som högst feb- mar
2021. 95 bensin varierade likt diesel och HVO100 men under tidsperioden släpandes en månad efter. Biogas
visade på ett mycket mer konstant pris per MegaJoule som dessutom var lägre än alla andra bränslen som
undersöktes under hela tidsramen (figur 2.8). Medelvärdet under hela perioden för HVO100 var 4,65 kr/MJ
och för biogas 3,77 kr/MJ vilket innebär att biogas i genomsnitt var 19 % billigare per MJ än HVO100 under
året. För diesel var medelvärdet 4,16 kr/MJ vilket innebär att biogas i genomsnitt var 9 % billigare.
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Figur 2.8: Månadsmedelvärden i kr/MJ för olika drivmedel från maj 2020 till april 2021

2.3.5 Sammanfattning och rangordning
Sammanställning av samtliga delar i drivmedelsutvärderingen visas i tabell 2.4. Rangordningen utifrån vär-
dena i tabell 2.4 visas i tabell 2.5.

Tabell 2.4: Information kring hur de olika drivmedlen presterar för respektive kriterium
Information Kriterier
Drivmedel Tankstation Andel fossilfritt GWP Tillgänglighet Pris

[%] [CO2kg/MJ] [kr/MJ]
Diesel Alla 0 0,095 Ja 4,16
Biodiesel Preem, OKQ8, Circle K 7-100 0,045 Ja 4,16
HVO100 Preem, OKQ8, Circle K 100 0,013 Nej 4,65
Biogas Preem, OKQ8, Uppsala vatten 100 0,018 Nej 3,77

Tabell 2.5: Rangordningen av varje drivmedel för respektive kriterium
Drivmedelsinformation Kriterier
Drivmedel Andel fossilfritt GWP Tillgänglighet Pris

[%] [CO2kg/MJ] [kr/MJ]
Diesel 3 4 Ja 2
Biodiesel 2 3 Ja 2
HVO100 1 1 Nej 3
Biogas 1 2 Nej 1

Det mest lämpliga drivmedlet enligt metoden är HVO100.
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Kapitel 3

Diskussion

Resultat är alltid beroende av ett flertal parametrar där osäkerheten kan vara varierande. Detta lämnar
utrymme för diskussion så att läsaren kan få en bredare förståelse hur resultaten kan variera eller påverkas.
Detta kommer därför att diskuteras i kommande underkapitel, dels för att visa förslag på breddning till
uppföljande projekt, men även för att belysa andra tillvägagångssätt.

3.1 Analys av växthusgasemissioner
Resultaten som presenteras under kapitel 4.1 visar att Uppsala Skolfastigheter AB har kommit en god bit
mot sitt mål om fossilfri drift, och att minska på det klimatavtryck som deras serviceteknikers fordonsflotta
ger upphov till. Trots att antal körda mil ökade mellan åren, och att år 2020 hade högst antal körda mil, har
år 2020 ändå ett betydligt längre klimatavtryck enligt de beräkningar som har utförts. De har alltså inte bara
bytt till ett drivmedel med en lägre klimatpåverkan, de har även lyckats bibehålla en energitäthet som gör att
drivmedlet kan mäta sig med sina fossila konkurrenter. För att ett drivmedel ska vara klimatmässigt effektivt
behöver inte bara utsläppen drivmedlet orsakar vara låga, det måste även vara energieffektivt. Ett drivmedel
med låga utsläpp men som samtidigt har lågt energiinnehåll kommer att öka förbrukningen av drivmedlet,
vilket givetvis leder till ett högre totalt utsläpp av växthusgaser. Med anledning av det här är det viktigt att
ta båda dessa värden för drivmedlet i beaktning innan det går att avgöra om det har en lägre klimatpåverkan.

Att det totala utsläppet för 2019 ökade jämfört mot 2018 kan gå att förklara med att de dels an-
vända bränslen med en högre klimatpåverkan per mil under 2019, trots att den totala körda sträckan 2019
enligt beräkningar ska ha varit lägre än föregående år. Och den sen drastiska minskningen i totala utsläpp
2020 trots att det är det år som har avverkat flest mil, har att göra med att Skolfastigheter tydligt har
att satsa på bilar som drivs av ett klimatmedvetet drivmedel med låg klimatpåverkan per MJ. Ändringen
i drivmedelsförbrukning som skiljer 2020 från de andra två åren är att majoriteten av bilarna tankas med
Biogas eller HVO100 och dessa två bränslen ett klart lägre GWP100-värde när mängden utsläpps ställs mot
energiinnehåll. Uppsala skolfastigheter AB i samarbete med Fordonsservice har för att förtydliga, utfört ett
arbete som är helt i linje med de miljömål som Uppsala kommun har.

3.1.1 Diskussion Aritmetisk utvärdering
Den aritmetiska utvärderingen genomfördes i form av summering av den totala drivmedelsanvändningen
samt antalet körda mil, sammanfattat i tabell 2.1. Resultatet påvisar att utsläppet räknat i GWP100 har
minskat mellan år 2018-2020 vilket kan ses i figur 2.2. Utsläppet räknat i GWP100 gick från ungefär 27000
CO2 kg år 2018 till 34000 CO2 kg 2019 för att sedan minska till 19700 CO2 kg år 2020. Enligt figur 2.1 har
både det förbrukade drivmedlet per bil ökat mellan 2018-2020 likaväl som antalet körda mil för fordonsflot-
tan. Detta resultat är av stort intresse då det visar att även om den totala drivmedelsförbrukningen samt
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antalet mil ökat så har det skett en minskning i GWP100-utsläppet. Detta beror på att användningen av
Biogas och HVO har ökat och dessa drivmedel har lägre GWP100-påverkan än diesel och biodiesel (se figur
?? och appendix 5 Använt bränsle).

Vid närmare titt på hur ändringen av CO2 kg/mil har ändrats mellan 2018-2020 påvisas en tydlig
minskning enligt figur 2.3. Den största ändringen sker mellan 2019-2020 där GWP100 går från 0.96 till 0.52
CO2 kg/mil, en minskning på drygt 54%. Detta styrker att övergången till mer biogas samt HVO har haft
en positiv inverkan på utsläppen.

Ändringen av utsläppet av koldioxidekvivalenter per energiinnehåll har även det minskat mellan 2018-2020
enligt figur 2.4. Den största ändringen påvisas mellan 2019 och 2020 med en minskning från 0.038 till 0.019
CO2 kg/MJ vilket är en minskning på 50%.

3.1.2 Diskussion statistisk utvärdering
När det kommer till den statistiska utvärderingen är resultaten inte lika tydliga. Den linjära regressionen
genomfördes på det summerade utsläppet beräknat i GWP100 för varje månad och plottas mot varje månad
(se figur 2.5). För att en statistisk signifikans ska påvisas för en linjär regression måste först och främst
signifikansnivån p ligga under 5 % eller 0.05. Resultatet av regressionen har ett p=0.11 vilket är för högt
för att då kunna påvisa signifikans och enbart 7.5 % av y beskrivs i x. Detta resultat är ändå av intresse
då en avtagande trend kan ses dock ej statistiskt säkert. Vid det fallet att ett större dataset tillhandahålls
kan antalet mätpunkter öka vilket då kan öka säkerheten i metoden och eventuellt erhålla en statistiskt
signifikant ändring.

Box-plot var den andra metoden för att utvärdera hur GWP100-ändringen ser ut mellan 2018-2020. I
detta fall plottas månadsvariatonerna för respektive år mot varandra (se figur 2.6). Shapiro-Wilk norma-
litetstest resulterar i att datan för respektive år är normalfördelad då w-värdet är nära 1 för alla fall (se
appendix 5 Box-plot test). Då normalfördelning hittas kan T-test utföras och på så vid få fram medelvärdet
för varje år. Medelvärdet av utsläppen räknat i GWP100 har minskat från det högsta värdet 2699.8 CO2

kg år 2019 till 1975.64 CO2 kg år 2020. Detta resultat styrket det aritmetiska resultaten att det totala
utsläppet har minskat från 2018-2020.

Resultaten från den aritmetiska samt den statistiska utvärderingen visar tillsammans att utsläppen
räknat i GWP100 [CO2 kg] har minskat från 2018-2020. Däremot ska man alltid ha i åtanke att antalet
datapunkter är ganska lågt vilket kan resultera i en felmarginal, dock avgränsas detta projekt till närtiden
vilket bidrar till en lägre och mer rimlig felmarginal.

3.2 Förbrukning av fossila bränslen
Det syns en tydlig trend att andelen fossilfritt bränsle har ökat varje år (figur 2.7). Det är rimligt med
tanke på att fordonsflottan har omarbetats ordentligt och delvis övergått från diesel och bensinbilar till
biogasbilar, se tabell ??. Speciellt stor skillnad syns mellan år 2019 och 2020 då den fossilfria andelen går
från 44 % till 89 % vilket är ett resultat av fler biogasbilar och större andel HVO100 tankat istället för
diesel (se appendix 5 Använt bränsle). Intressant är att andelen fossilt bränsle ökade med en procentenhet
mellan år 2018 och 2019 trots fler biogasbilar, detta beror troligtvis på hur dieselbilarna har tankats, där
det antingen går att välja diesel eller HVO100. Väljs diesel blir resultatet fossilt bränsle, väljs HVO100
blir det fossilfritt. Det kan också bero på att data för januari 2018 saknas vilket kan göra att andelen
fossilt bränsle ser lägre ut 2018 än 2019. Eftersom det endast skiljer en procentenhet är det möjligt att
den andel bilar som har bytts ut till biogasbilar är helt tagen från gråzonen och därav är användningen
av fossilt bränsle relativt konstant. Den fossilfria andelen i biodiesel varierar mycket mellan olika distri-
butörer och även inom de olika distributörerna vilket är förklaringen till gråzonen. Circle K skriver på
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sin hemsida: ”På en majoritet av våra stationer innehåller miles diesel upp till 42 % biodiesel (7 % RME
(rapsmetylester) och 35 % HVO (förnybar diesel)” (Circle K 2021) men specificerar inte andelen mer än
så. Preem skriver på sin hemsida ”2012 ökade vi andelen förnybar råvara till 30 procent och idag består
Svanenmärkta Preem Evolution Diesel Plus av minst 50 procent förnybar råvara” (Preem 2021). Även
där är det inte specificerat exakt hur mycket av dieseln som är förnybar och det verkar som att endast
”plus” versionen av dieseln innehåller över 50 %. Det som går att säga är att gråzonen i alla fall består av
en viss andel fossilfritt utsläpp, men att vi inte har någon exakt siffra. Gråzonen har dock minskat dras-
tiskt (figur 2.7) vilket är ett tecken på att mindre diesel har tankats och mer HVO100 och biogas har tankats.

Kommunens etappmål tre säger att deras egna bilar ska ha möjlighet att köra på fossilfritt bränsle, vilket
är uppnått eftersom HVO100 är fossilfritt och kan tankas i dieselbilar (Circle K 2016) men notera att det
fortfarande år 2020 användes en andel om minst 4 % fossila bränslen (figur 2.7) vilket beror på att ett fossilt
drivmedel har valts att tankas istället för ett fossilfritt vid tankningstillfället.

3.3 Utvärdering av drivmedel
Nedan diskuteras frågeställningen om det optimala drivmedlet för Uppsala Skolfastigheter AB fordonsflotta
utifrån kriterierna som tagits fram under metoddelen.

3.3.1 Koldioxidekvivalenter
Resultatet för vilket drivmedel som kan anses ha lägst GWP100 KG/MJ kvot går att diskutera och
omvärdera då värdet beror till stor del på vad drivmedlet har för ursprung. Enligt Energimyndigheten
Bilaga 1 Appendix 5 går det att se att samma drivmedel har olika stor klimatpåverkan beroende på vad
för råvara som har använts vid tillverkningen. Som exempel går det att se att biodiesel som är tillverkad
av vegetabiliskt eller animaliskt fett (restprodukt) har ett betydligt lägre värde än vad biodiesel tillverkad
av raps har. Slutprodukten för båda är desamma men vägen dit påverkar så mycket att restprodukten
av fett har ett värde på 0,014 GWP100 kg/MJ jämfört biodiesel tillverkad av raps får ett värde på 0,052
GWP100 kg/MJ. Det innebär givetvis att avgörandet vilket drivmedel som skulle få bäst poäng gällande sitt
värde på koldioxidekvivalenter skulle kunna variera om det gick att med bestämdhet att säga ursprunget
på drivmedlet. Tyvärr är både halten förnybar råvara men även typen av förnybar råvara svår att avgöra
då den varierar kraftigt vid alla de stationer som har undersökts. Därför har ett medelvärde presenterats
och är det som använts i rapporten, men det lämnar därmed utrymme för variationer i faktisk klimatpåverkan.

Även om värdena för GWP100 som har använts i rapporten är hämtade från en pålitlig källa är det viktig
att alltid ha i åtanke att data producerad som resultat av en livscykelanalys aldrig kan ses som fullständigt
exakta. Detta eftersom att metoden livscykelanalys inte är en exakt metod och lämnar utrymme för både
stora avrundningar och antaganden.

3.3.2 Tillgänglighet
Resultatet för tillgängligheten är utifrån att varje enskilt drivmedel finns utanför Uppsala tätort eller inte.
Enligt tabell 2.2 finns ingen tankstation belägen utanför Uppsala tätort i närheten av Skolfastigheters fas-
tigheter som har tillgång till HVO100 eller biogas. Det finns däremot diesel och viss andel av biodiesel i både
Preem Evolution Diesel (Preem 2021b) och Goeasy Diesel från OKQ8 (OKQ8 2021d) på de tankstationer
som står i tabell 2.2. Detta gör att dessa två drivmedlen gynnas i denna kategori för klassificering av det bästa
drivmedlet. Däremot behöver inte detta resultat påverka klassificeringen särskilt mycket. Om till exempel
alla bilarna utgått från Uppsala tätort så skulle bilarna kunna tanka HVO100 alternativt biogas innan de
kört ut till respektive skolfastighet. Det skulle göra att tillgängligheten förlorade sin betydelse som kriterie
om ett drivmedel är bra eller inte.
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3.3.3 Analys av kostnader
Biogas har helt klart ett billigare pris per energienhet än övriga bränslen, det som kan tala emot den
stora skillnaden vi ser (figur 2.8) är att verkningsgraden på biogasmotorer generellt sett är lägre än
dieselmotorer. Dieselmotorer visade sig i en undersökning ha en termisk verkningsgrad på 30-35 % medan
biogasmotorer hade en verkningsgrad på 29-31 % (Johansson 2012). Enligt Svenskt Gastekniskt Center
(SGC) har gasmotorer i bussar uppnått en bästa verkningsgrad på 40 % mot dieselns 43 % (Svensson
Rissler 2014). Detta är procentskillnader på som högst 17 % i Johanssons studie och endast 7 % enligt
SGC. Enligt resultatet att biogas har varit 19 % billigare än HVO100 under året var det alltså alltid mer
kostnadseffektivt att köra på biogas än HVO100, även om dieselmotorn presterade på topp och gasmotorn
på bott.

Dieseln är mer konkurrenskraftig, och det beror helt på vilka motorer som ställs mot varandra då de
är jämnare i pris. Om motorerna presterar på topp som i SGC:s broschyr innebär det att det även alltid är
mer lönsamt att tanka biogas jämfört mot diesel då skillnaden är 7 % i verkningsgrad till dieselns fördel
men 9 % i pris till biogasens fördel. I de fall då biogasmotorn presterar en verkningsgrad lägre än 9 % än
dieselmotorn är det mer kostnadseffektivt att tanka diesel.

3.3.4 Det bästa drivmedlet
Diesel

Enligt tabell 2.4 har diesel det högsta växthusgasutsläppet bland de drivmedelstyperna vi undersökt. Detta
gör att den får sämst “värde” vid rangordningen av det bästa drivmedlet i kategorin för GWP100. Eftersom
diesel inte är ett fossilfritt bränsle kommer även diesel klassificeras som sämst i denna kategorin, enligt
tabell 2.5. Något som däremot är positivt med diesel är att den har en stor tillgänglighet och finns utanför
Uppsala tätort. Diesel har lägre kostnad per MJ i jämförelse med HVO100 och blev kategoriserad som delad
tvåa i priskategorin. En sammanställning av detta gör att drivmedlet diesel kategoriseras som det sämsta
drivmedlet bland de fyra huvudgrupperna. Eftersom den presterar sämst i de två viktigaste kategorierna
Andel fossilfritt och GWP100.

Biodiesel

Biodiesel har det näst högsta värdet på GWP100, vilket gör att drivmedlet släpper ut näst mest kilogram
koldioxidekvivalenter per energimängd av de 4 huvudgrupperna (se tabell 2.4). Andelen fossilfritt innehåll i
biodiesel varierar väldigt mycket mellan olika distributörer som skrivits om i kapitel 5.2 vilket gör det svårare
att bedöma denna kategori för biodiesel. Däremot har båda drivmedlen HVO100 och biogas 100 % fossilfritt
innehåll vilket gör att biodiesel kategoriseras sämre än dessa två i kategorin Andel fossilfritt (se tabell 2.5.
Tillgängligheten för biodiesel är däremot bättre än tillgängligheten för HVO100 och biogas enligt tabell 2.2
där tillgängliga drivmedel utanför Uppsala tätort visas. I detta fall kategoriseras Goeasy Diesel från OKQ8
(OKQ8 2021d) och Evolution Diesel från Preem (Preem 2021b) som biodiesel eftersom de innehåller en
andel biodiesel i sina drivmedel. Drivmedelspriset för biodiesel är densamma som för diesel och blir därmed
kategoriserad delad tvåa i denna kategorin. Biodiesel kommer efter sammanställning att bli klassificerad som
det näst sämsta drivmedlet bland de valda huvudgrupperna. Detta är främst eftersom den har högre värde
på GWP100 jämfört med HVO100 och biogas men också för att biodieslet har en mindre andel fossilfritt
innehåll.

Biogas och HVO100

Biogas och HVO100 blev båda rangordnade som etta i kategorin Andel fossilfritt (se tabell 2.5). Detta var
eftersom de båda hade 100 % andel fossilfritt i denna kategorin (se tabell 2.4). Biogas och HVO100 har enligt
tabell 2.4 det näst lägsta värdet respektive det lägsta värdet i kategorin GWP100. Detta gör att de har fått
kategorisering två respektive ett i kategorin GWP100 enligt tabell 2.5. Skillnaden mellan värdena på GWP100
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är dock liten. Eftersom drivmedlen kategoriseras lika i kategorin Tillgänglighet, där de båda inte har några
tankstationer utanför Uppsala tätort och drivmedelspriset är betydligt billigare för biogas än HVO100 så är
det extra svårt att rangordna vilket av drivmedlen som klassificeras som bäst.

3.4 Fortsatta studier
Det finns alltid utrymme för att utveckla en studie och så givetvis även i det här fallet. För att utveckla,
eller vidareutveckla, det arbete som har påbörjats i och med den här rapporten skulle författarna vilja
föreslå att en eventuellt uppföljande studie skulle betrakta nedanstående ämnen. Att studera dessa skulle
kunna ge förändringar i resultatet men som inte var genomförbart med den tidsram och begränsning som
den här rapporten hade.

Tillgängligheten för drivmedlen skulle kunnat ha undersöks utförligare. Data av av hur fordonen rörde sig,
tillsammans med tankstationerna skulle kunna användas för att få fram vart och var ett fordon ska tanka
för att få minst klimatpåverkan. Det skulle även vara intressant att undersöka mer specifikt hur långt en
förare kan åka för att tanka fossilfritt och det fortfarande anses som gynnsamt för klimatet. Detta har dock
till viss del undersöks genom att utvärdera antal koldioxidekvivalenter mellan åren 2018 till 2020. Det totala
antalet koldioxidekvivalenter var mindre vid 2020 än vid 2018, när biogas var det huvudsakliga drivmedlet.
Den ytterligare sträcka som krävdes av förarna för att tanka biogas finns då inräknad i det totala utsläppet,
som ändå var mindre än 2018.

Det känns även relevant att utvärdera fordonens livscykelanalys och dessa koldioxidutsläpp. Just nu
är fordonen leasade av Fordonsservice, liksom alla Uppsala kommuns fordon. Men hur gynnsamt för miljön
är det att byta ut ett dieselfordon till ett nyproducerat biogasfordon efter leasingtiden? Att det totala
antalet koldioxidekvivalenter har minskat från drivmedlen har svarats på i detta arbete, men det kan även
vara intressant att få hela fordonsflottans påverkan. Genom att också undersöka fordonen ytterligare kan
information om till exempel motorernas verkningsgrad tas fram.

Med hjälp av denna information kan det senare undersökas vilka fordon Skolfastigheter bör ha för
att nå Uppsala kommuns miljö- och klimatmål om ett fossilfritt och klimatpositivt Uppsala. Men även med
vilket intervall dessa fordon bör bytas ut. I arbetet har också endast olika typer av förbränningsmotorer
undersökts. Elbilarnas möjligheter skulle också kunna utvärderas hos Skolfastigheter.Även mer djupgående
analyser av de drivmedel som finns inom Uppsala kommun skulle kunna göras. I arbetet användes genera-
liseringar och antaganden av drivmedlen för att kunna genomföra arbetet inom tidsplanen. Därför skulle
de specifika distributörernas drivmedel kunna undersökas närmre. Detta är särskilt relevant för kategorin
biodiesel, vars egenskaper varierar mycket från distributörer.

Även andra drivmedel skulle kunna utvärderas. I arbetet undersöktes endast drivmedel som Skolfas-
tigheters fordonsflotta kan använda i nuläget eller har använts mellan år 2018 - 2020. Om ett annat
drivmedel skulle vara särskilt fördelaktigt kan kanske företaget tänka sig att leasa andra fordon i framtiden.
Det finns även bränslen som i framtiden kan komma att vara intressant. Ett sådant exempel är FT-bränslen.
FT- bränslen framställs från biomassa genom Fischer- Tropsch- processen och har potential till att vara
ett kolneutralt bränsle (Hamelinck et al. 2004). Bränslets egenskaper är mycket goda om inte bättre än
sina fossila motsvarigheter då mängden svavel och aromater är lägre (Puricelli et al. 2020). Bränslet kan
framställas helt och hållet på förnybara råvaror och beroende på hur det görs kan både diesel och bensin fås
som slutprodukt (Hamelinck et al. 2004). I teorin är detta bränsle minst lika bra som biobränsle, men har
fördelen att det går att helt substituera mot fossila bränslen utan att behöva modifiera fordonen (Puricelli et
al. 2020). Det som i dagsläget talar emot bränslet är att framställningen är en kostsam process (Hamelinck
et al. 2004), men tekniken finns vilket visats av Sydafrika som har använt processen en längre tid och i
betydande skala (Svebio 2020). Tekniken har också använts i Finland i en pilotanläggning av företaget Stora
Enso (Svebio 2020).
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Kapitel 4

Slutsatser

Utifrån det resultat som undersökningen har gett och den diskussion som sedan har förts sammanfattas
avsnitten “analys av växthusgasemissioner”, “förbrukning av fossila bränslen” och “utvärdering av drivme-
del” här. Sammanfattningarna svarar till frågeställningarna och presenterar det vi har kommit fram till i
rapporten.

4.1 Analys av växthusgasemissioner
Uppsala Skolfastigheter har uppnått sitt mål i att minska den klimatpåverkan som deras serviceteknikers
fordonsflotta ger upphov till. En slutsats som går att dra genom att se skillnaden på den totala mängden
GWP100 som fordonen har bidragit med sjunka från år 2018 till år 2020 baserat på de antaganden och
uppgifter den här rapporten är baserad på.

4.2 Förbrukning av fossila bränslen
Etappmål tre från Uppsala kommun innebar att kommunens egna fordon skulle vara fossilbränslefria år
2020. Sedan 2018 har andelen fossil bränsleanvändning minskat drastiskt i och med de åtgärder skolfastigheter
vidtagit fordonsflottan och målet är uppfyllt om man ser till bilarnas möjlighet att köra på fossilfria bränslen.
Trots det förbrukades år 2020 ändå en andel på 4 % fossila bränslen vilket beror på att fossil diesel tankats
i stället för HVO100.

4.3 Utvärdering av drivmedel
HVO100 är bäst med avseende på miljöpåverkan men dyrast i pris. Eftersom biogas har liknande koldioxid-
utsläpp, men är billigare kan biogas väljas ur en ekonomisk aspekt.
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Kapitel 5

Appendix

A - Energimyndigheten Bilaga 1
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B - Energimyndigheten Bilaga 4
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C - Energitäthet av drivmedel

D - Använt bränsle

31



E - Boxplottest
Shapiro-Wilk normality test
data: iBox18W = 0.93248, p− value = 0.4071
> shapiro.test(iBox19)
Shapiro-Wilk normality test
data: iBox19W = 0.9833, p− value = 0.9936
> shapiro.test(ibox20)
Shapiro-Wilk normality test
data: ibox20W = 0.87974, p− value = 0.08697
> t.test(iBox18)
One Sample t-test
data: iBox18t = 12.529, df = 11, p − value = 7.456e − 08alternativehypothesis :
truemeanisnotequalto095percentconfidenceinterval : 2019.3302879.979sampleestimates :
meanofx2449.654
> t.test(iBox19)T − testfunkarejpSiggeforaddatanejrnormalfrdelad
One Sample t-test
data: iBox19t = 13.572, df = 11, p − value = 3.25e − 08alternativehypothesis :
truemeanisnotequalto095percentconfidenceinterval : 2261.9833137.626sampleestimates :
meanofx2699.804
> t.test(ibox20)
One Sample t-test
data: ibox20t = 12.661, df = 11, p − value = 6.693e − 08alternativehypothesis :
truemeanisnotequalto095percentconfidenceinterval : 1632.1862319.088sampleestimates :
meanofx1975.637
> wilcox.test(iBox18, iBox19, paired = FALSE,exact = FALSE) Grupptesta detta
Wilcoxon rank sum test with continuity correction
data: iBox18andiBox19 W = 57, p-value = 0.4025 alternative hypothesis: true location shift is not equal to
0
> wilcox.test(iBox19, ibox20, paired = FALSE, exact = FALSE)
Wilcoxon rank sum test with continuity correction
data: iBox19andibox20 W = 114, p-value = 0.01657 alternative hypothesis: true location shift is not equal
to 0
> wilcox.test(ibox20, iBox18, paired = FALSE, exact = FALSE)
Wilcoxon rank sum test with continuity correction
data: ibox20andiBox18 W = 41, p-value = 0.07825 alternative hypothesis: true location shift is not equal to
0
> setwd("C:/Users/PCUser/Desktop") > i=read.csv(BRASKIT.csv", sep=",", dec=".") > >
boxplot(iBox18, iBox19, ibox20, ylab = GWP [CO2 kg]",xlab="2018 2019 2020", main=Box-plot över
månadsvariationer för respektive år beräknat i GWP [CO2 kg] ") > shapiro.test(iBox18)
Shapiro-Wilk normality test
data: iBox18W = 0.93248, p− value = 0.4071
> shapiro.test(iBox19)
Shapiro-Wilk normality test
data: iBox19W = 0.9833, p− value = 0.9936
> shapiro.test(ibox20)
Shapiro-Wilk normality test
data: ibox20W = 0.87974, p− value = 0.08697
> t.test(iBox18)
One Sample t-test
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data: iBox18t = 12.529, df = 11, p − value = 7.456e − 08alternativehypothesis :
truemeanisnotequalto095percentconfidenceinterval : 2019.3302879.979sampleestimates :
meanofx2449.654
> t.test(iBox19)T − testfunkarejpSiggeforaddatanejrnormalfrdelad
One Sample t-test
data: iBox19t = 13.572, df = 11, p − value = 3.25e − 08alternativehypothesis :
truemeanisnotequalto095percentconfidenceinterval : 2261.9833137.626sampleestimates :
meanofx2699.804
> t.test(ibox20)
One Sample t-test
data: ibox20t = 12.661, df = 11, p − value = 6.693e − 08alternativehypothesis :
truemeanisnotequalto095percentconfidenceinterval : 1632.1862319.088sampleestimates :
meanofx1975.637
> wilcox.test(iBox18, iBox19, paired = FALSE,exact = FALSE) Grupptesta detta
Wilcoxon rank sum test with continuity correction
data: iBox18andiBox19 W = 57, p-value = 0.4025 alternative hypothesis: true location shift is not equal to
0
> wilcox.test(iBox19, ibox20, paired = FALSE, exact = FALSE)
Wilcoxon rank sum test with continuity correction
data: iBox19andibox20 W = 114, p-value = 0.01657 alternative hypothesis: true location shift is not equal
to 0
> wilcox.test(ibox20, iBox18, paired = FALSE, exact = FALSE)
Wilcoxon rank sum test with continuity correction
data: ibox20andiBox18 W = 41, p-value = 0.07825 alternative hypothesis: true location shift is not equal to
0

F - Rstudio kod
Linjär regression
setwd("C:/Users/PCUser/Desktop") x=read.csv(BRASKIT.csv", sep=",", dec=".")
plot(xM.nga.m.nader, xTot.GWP, main=("Utsläpp beräknat i GWP mellan 2018-2020"),xlab=(MM-
ånader"), ylab=(GWP [CO2 kg]")) fit=lm(xTot.GWP xMÃ.nga.mÃ.nader) abline(fit) mod-
sum=summary(fit) r=modsumr.squaredrp = vector(′expression′, 3)my.p = modsumcoefficients[2,4]
rp[1]=substitute(expression(italic(R)2 == MY V ALUE), list(MY V ALUE = format(r, dig =
3)))[2]rp[2] = substitute(expression(italic(p) == MYOTHERV ALUE), list(MYOTHERV ALUE =
format(my.p, digits = 2)))[2]rp[3] = substitute(expression(italic(n) == 36))[2]legend(′top′, legend =
rp, bty =′ n′)
Box-plot
setwd("C:/Users/PCUser/Desktop") i=read.csv(BRASKIT.csv", sep=",", dec=".")
boxplot(iBox18, iBox19, ibox20, ylab = GWP [CO2 kg]",xlab="2018 2019 2020", main=BB-
ox-plot över månadsvariationer för respektive år beräknat i GWP [CO2 kg] ")
shapiro.test(iBox18)shapiro.test(iBox19) shapiro.test(ibox20)t.test(iBox18) t.test(iBox19)T −
testfunkarejpSiggeforaddatanejrnormalfrdeladt.test(ibox20) wilcox.test(iBox18, iBox19, paired =
FALSE,exact = FALSE) Grupptesta detta wilcox.test(iBox19, ibox20, paired = FALSE, exact = FALSE)
wilcox.test(ibox20, iBox18, paired = FALSE, exact = FALSE)

G - MatLab kod
B = importdata(’prislistaMJ.mat’); mdb = B(:,1); mpdb = B(:,2); mHVO = B(:,3); bgbas = B(:,4); bg100
= B(:,5); GE95 = B(:,6); GEd = B(:,7); NHVO100 = B(:,8); pgas = B(:,9); evod = B(:,10); pHVO100 =
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B(:,11); i95 = B(:,12); idiesel = B(:,13); bg = B(:,14); year = B(:,15); month = B(:,16); day = B(:,17);
x = datetime(year,month,day);
figure (1) plot(x,mdb,’rs -’) hold on plot(x,mpdb,’bs -’) hold on plot(x,mHVO,’* -’) hold on plot(x,bgbas,’o -’)
hold on plot(x,bg100,’o -’) hold on plot(x,GE95,’-.’) hold on plot(x,GEd,’gs –’) hold on plot(x,NHVO100,’*
-’) hold on plot(x,pgas,’o -’) hold on plot(x,evod,’s -’) hold on plot(x,pHVO100,’* -’) hold on plot(x,i95,’-.’)
hold on plot(x,idiesel,’ms -’) hold on plot(x,bg,’ko -’) xlabel(’Datum’) ylabel(’Pris [kr/MJ]’) legend(’Cirkle
K miles diesel’,’Cirkle K milesPlus diesel’,’Cirkle K milesBIO HVO100’,’OKQ8 biogas bas’,’OKQ8 biogas
100’,’OKQ8 GoEasy95’,’OKQ8 GoEasy diesel’,’OKQ8 Neste MY Förnybar Diesel HVO100’,’Preem Fordons-
gas preem’,’Preem Evolution diesel’,’Preem HVO Diesel 100’,’Ingo 95’,’Ingo diesel’,’Uppsala vatten’)
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Underlag för opponering på grupp 84 från grupp 90
- Kommentarer från opponentgruppen
- Hantering och eventuell korrigering som följd av kommentarer

Bra arbete med rapporten! Nedan följer våra synpunkter på er text samt frågor som tas
upp på den muntliga opponeringen, där alla troligtvis inte kommer hinnas med men
som ni kan kika på dessa efter. Vi skickar även med powerpointen så att ni kan se vilka
frågor som hör till vad, de är i samma nummerordning i powerpointen som i detta
dokument.

Ni har en supersnygg broschyr, lägg in den i er rapport och skriv något om den!
Väljer att inte lägga in broschyren i rapporten då den inte är en del av arbetet med just
denna, utan snarare ett resultat av resultatet, och har som syfte att ge information och
uppmuntran till anställda på Skolfastigheter och Fordonsservice.

Bra figurer och framför allt bra tabeller över lag.

Bra och tydlig metod med mycket fin struktur, väldigt fint med exempeltabeller. Dock
överflödigt med den stora figur.7 som mest tar plats och ej tillför så mycket, överväg att
ta bort denna.
Väljer att ha kvar figuren då det finns en stark poäng att redovisa en tom tabell i metoden för
att läsaren enklare ska kunna följa med och senare förstå den ifyllda tabellen när den dyker
upp i rapporten. Kommentarer Ignoreras därför.

Upplösningen är dålig på flertalet figurer vilket är synd då det gör texten svår att läsa.
Försöker att åtgärda genom att undvika att flytta bilderna mellan för många olika
bildhanterare. Flytt mellan program kan vara orsaken till dålig upplösning.

Punkter i figurtext och referenser saknar till flera figurer. (observera att detta gäller om
ni inte gjort alla figurer själv, svårt att se)
Punkterna i figurtext åtgärdades men referens (antar att de menar källhänvisning då det
refereras till alla figurer och tabeller i9 texten) till bilderna ignorerades då bilderna är
producerade av gruppen själva i onlineprogramet canva.com

Det finns många referenser som är mitt i mening, i många fall före ett kommatecken.
Referenserna ska alltid ligga i slutet av meningen innan punkten, om de ej vävs in i
texten. Då ska det göras på formen “... i opponeringsunderlaget av grupp 90 (2021)
framgår det att ni gjort ett bra jobb”
Har flyttat till slutet av meningarna där det lämpar sig. Men många av gångerna i rapporten
som de syftar på att det ligger mitt i meningen och är fel, är gruppen inte beredda att hålla
me efter att ha läst referenshantering på SLU-s hemsida (SLU-harvard). Det står att det
viktigaste är att det är tydligt vilken referens som hör till vilken information. Har det varit



genomförbart så har en flytt gjorts men annars har det fått vara kvar i enlighet med hur
SLU-Harvard tolkades.

Se över att använda samma tempus, detta orsakar syftningsfel på ett antal ställen.
Åtgärdat. rapporten lästes  igenom ytterligare ett antal gånger för att hitta och korrigera
dessa misstag

Blandat enheter och text på enheter i text, t.ex. megajoule i text och kg i text. Skriv hela
namnet om vävs in i text och förkortat om i enhetsform.
Ignorerar. Är skrivet med förkortning i meningar efter samrådan med handledare tidigare i
skrivprocessen. I och med att förkortningarna är förklarade tiidgare i raporten är det rimligt
att endast använda förkortningarna till välkända enheter som kilogram och mega joule,

Koldioxidekvivalenter ska skrivas som CO2e och inte CO2, detta är fel på flera ställen i
rapporten.
Ändrat

Överlag så känns det blandat bakgrund, resultat, diskussion, borde vara mer
konsekvent med vad som är vad och placeras på rätt ställe.
Läser igenom rapporten och ändrar där det känns rimligt och förtydligar på ställen där det
behövs

Vi tycker att ordet bäst är ovetenskapligt, detta borde bytas ut till något mer lämpligt.
Till Exempel, optimal (kanske inte heller bästa ordet). Där det förklaras innan som ni
gör nu med “bäst”, det mest optimala bränslet m.a.p. → och sedan använda “optimal”.
Ordet bäst blir kvar dels i brist på ett bättre ord men även för att det tydligt förklaras tidigt
vad det innebär när det står att ett drivmedel är bäst. Med en tydlig förklaring och brist på
bättre ord väljer gruppen att behålla det. För flytet i text och meningsuppbyggnaden skull
behålls “optimalt” på ett antal ställen.

Förtydliga med att skriva företaget Fordonsservice eller Fordonsservice AB för att
förtydliga att det är ett företag.
Fordonsservice är inte ett  aktiebolag eller ens ett företag vilket beskrivs under bakgrunden
redan.  Utan det står tydligt att det är en “enhet på Uppsala kommun”

Förtydliga med text varför Skolfastigheter helst tankar gas hos Uppsala Vatten. Det står
% på s 37. Men ej någon diskussion just varför. Utveckla!
Utvecklar texten så den blir tydligare

Frågeställning 2 diskuteras och har bra resultat, men det finns ej med i någon tydlig
slutsats. Förtydliga.
Korrigerar texten för att den ska bli lättare att förstå och ha en mer tydlig slutsats.



Det finns många tydliga, bra, korta och koncisa diskussioner/slutsatser, dessa är mycket
bra. (Framgår av kommentarer i er rapport)
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Fordonsnamn Debitering Datum Avdelning BELOPP TotAntal

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 9/28/2018 Leasing 660,64 54,24

VOLKSWAGEN, VW 2KN miles diesel bio 7/31/2018 Leasing 590,92 50,42

VOLKSWAGEN, VW 2KN miles diesel bio 12/28/2018 Leasing 598,29 52,39

VOLKSWAGEN, VW 2KN milesPLUS diesel 1/31/2019 Leasing 628,4 52,63

VOLKSWAGEN, VW 2KN milesPLUS diesel 12/28/2018 Leasing 657,73 51,79

VOLKSWAGEN, VW 2KN milesPLUS diesel bio 6/29/2018 Leasing 266,01 21,61

VOLKSWAGEN, VW 2KN milesPLUS diesel bio 11/30/2018 Leasing 301 22,7

VOLKSWAGEN, VW 2KN milesPLUS diesel bio 6/29/2018 Leasing 510,28 40,79

VOLKSWAGEN, VW 2KN milesPLUS diesel bio 5/31/2018 Leasing 619,22 52,7

VOLKSWAGEN, VW 2KN milesPLUS diesel bio 5/31/2018 Leasing 641,03 53,11

VOLKSWAGEN, VW 2KN milesPLUS diesel bio 8/31/2018 Leasing 642,64 52,59

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 4/27/2018 Leasing 592,02 53,24

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 5/31/2018 Leasing 600,43 53,23

VOLKSWAGEN, VW 2KN miles diesel bio 1/31/2019 Leasing 548,86 50,17

VOLKSWAGEN, VW 2KN miles diesel bio 1/31/2019 Leasing 601,58 52,13

VOLKSWAGEN, VW 2KN miles diesel bio 1/31/2019 Leasing 624,79 54,71

VOLKSWAGEN, VW 2KN miles diesel bio 6/29/2018 Leasing 637,53 54,49

VOLKSWAGEN, VW 2KN miles diesel bio 7/31/2018 Leasing 642,03 54,41

VOLKSWAGEN, VW 2KN miles diesel bio 12/28/2018 Leasing 646,01 54,47

VOLKSWAGEN, VW 2KN miles diesel bio 10/31/2018 Leasing 651,11 53,99

VOLKSWAGEN, VW 2KN miles diesel bio 11/30/2018 Leasing 651,56 52,63

VOLKSWAGEN, VW 2KN miles diesel bio 8/31/2018 Leasing 659,91 55,83

VOLKSWAGEN, VW 2KN miles diesel bio 12/28/2018 Leasing 667,34 54,79

VOLKSWAGEN, VW 2KN miles diesel bio 7/31/2018 Leasing 672,36 56,98

VOLKSWAGEN, VW 2KN miles diesel bio 9/28/2018 Leasing 672,43 56,13

VOLKSWAGEN, VW 2KN miles diesel bio 10/31/2018 Leasing 679,17 56,13

VOLKSWAGEN, VW 2KN miles diesel bio 9/28/2018 Leasing 681,53 55,59

VOLKSWAGEN, VW 2KN miles diesel bio 12/28/2018 Leasing 691,1 56,37

VOLKSWAGEN, VW 2KN miles diesel bio 11/30/2018 Leasing 713 55,79

VOLKSWAGEN, VW 7J0 miles diesel bio 4/27/2018 Leasing 721,99 66,36

VOLKSWAGEN, VW 7J0 milesPLUS diesel bio 4/27/2018 Leasing 806,5 70,56

VOLKSWAGEN, VW 2KN miles diesel bio 7/31/2018 Leasing 360,84 30,07

VOLKSWAGEN, VW 2KN miles diesel bio 5/31/2018 Leasing 484,06 41,73

VOLKSWAGEN, VW 2KN miles diesel bio 4/27/2018 Leasing 514,13 46,91

VOLKSWAGEN, VW 2KN miles diesel bio 3/28/2018 Leasing 553,58 51,64

VOLKSWAGEN, VW 2KN miles diesel bio 5/31/2018 Leasing 614,42 54,47

VOLKSWAGEN, VW 2KN miles diesel bio 4/27/2018 Leasing 620,05 56,99

VOLKSWAGEN, VW 2KN miles diesel bio 4/27/2018 Leasing 626,97 55,98

VOLKSWAGEN, VW 2KN miles diesel bio 4/27/2018 Leasing 634,8 57,92

VOLKSWAGEN, VW 2KN miles diesel bio 6/29/2018 Leasing 635,11 52,75

VOLKSWAGEN, VW 2KN miles diesel bio 6/29/2018 Leasing 642,09 54,6

VOLKSWAGEN, VW 2KN miles diesel bio 5/31/2018 Leasing 657,9 57,11

VOLKSWAGEN, VW 2KN miles diesel bio 6/29/2018 Leasing 672,04 56,38

VOLKSWAGEN, VW 2KN miles diesel bio 5/31/2018 Leasing 689,09 61,09

VW CADDY MAXI SKÅP miles diesel bio 7/31/2018 Leasing 300,26 25,62

VW CADDY MAXI SKÅP miles diesel bio 7/31/2018 Leasing 358,72 30,4

VW CADDY MAXI SKÅP miles diesel bio 4/27/2018 Leasing 391,46 35,98

VW CADDY MAXI SKÅP miles diesel bio 6/29/2018 Leasing 561,88 46,98

VW CADDY MAXI SKÅP miles diesel bio 6/29/2018 Leasing 624,78 51,38



VW CADDY MAXI SKÅP milesPLUS diesel bio 4/27/2018 Leasing 455,24 39,01

VW CADDY MAXI SKÅP milesPLUS diesel bio 7/31/2018 Leasing 517,46 41,9

VW CADDY MAXI SKÅP milesPLUS diesel bio 4/27/2018 Leasing 548,64 48

VW CADDY MAXI SKÅP milesPLUS diesel bio 6/29/2018 Leasing 613,89 49,87

VW CADDY MAXI SKÅP milesPLUS diesel bio 5/31/2018 Leasing 650,33 54,24

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 4/27/2018 Leasing 252,84 23,07

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 12/28/2018 Leasing 390,19 31,62

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 12/28/2018 Leasing 428,49 35,18

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 8/31/2018 Leasing 434,26 36,74

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 10/31/2018 Leasing 447,49 36,74

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 12/28/2018 Leasing 462,53 37,85

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 6/29/2018 Leasing 466,69 39,45

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 6/29/2018 Leasing 469,92 39,96

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 1/31/2019 Leasing 537,76 46,6

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 10/31/2018 Leasing 559,67 45,95

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 7/31/2018 Leasing 574,51 49,02

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 5/31/2018 Leasing 584,98 51,86

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 12/28/2018 Leasing 588,36 51,52

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 5/31/2018 Leasing 590,97 51,3

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 11/30/2018 Leasing 601,92 48

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 9/28/2018 Leasing 612,77 50,31

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 9/28/2018 Leasing 623,95 51,91

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 7/31/2018 Leasing 625,4 53

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 11/30/2018 Leasing 629,74 49,9

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 6/29/2018 Leasing 630,98 51,89

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 11/30/2018 Leasing 653,42 52,61

VOLKSWAGEN, VW 2KN miles diesel bio 1/31/2019 Leasing 577,77 51,13

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 10/31/2018 Leasing 508,76 42,61

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 4/27/2018 Leasing 546,79 49,89

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 4/27/2018 Leasing 547,48 50,32

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 5/31/2018 Leasing 573,24 50,82

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 1/31/2019 Leasing 577,35 50,03

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 5/31/2018 Leasing 579,53 49,96

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 8/31/2018 Leasing 580,55 49,62

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 8/31/2018 Leasing 583,11 49,5

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 8/31/2018 Leasing 599,2 51,04

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 12/28/2018 Leasing 609,12 50,01

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 6/29/2018 Leasing 614,76 51,06

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 11/30/2018 Leasing 634,52 51,42

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 11/30/2018 Leasing 636,66 50,77

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 10/31/2018 Leasing 638,47 51,74

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 6/29/2018 Leasing 659,4 54,95

Toyota Auris miles 95 4/27/2018 Leasing 396,81 35,43

Toyota Auris miles 95 5/31/2018 Leasing 417,59 35,51

RENAULT Diesel 1/31/2019 Leasing 854,74 78,13

RENAULT Diesel 6/29/2018 Leasing 864,44 74,65

RENAULT Diesel 6/29/2018 Leasing 866,98 72,49

RENAULT Diesel 1/31/2019 Leasing 878,31 76,11

RENAULT Diesel 5/31/2018 Leasing 891,22 76,83

RENAULT Diesel 9/28/2018 Leasing 898,09 75,47



RENAULT Diesel 1/31/2019 Leasing 901,39 78,11

RENAULT Diesel 12/28/2018 Leasing 904,24 74,24

RENAULT Diesel 9/28/2018 Leasing 910,94 77,33

RENAULT Diesel 10/31/2018 Leasing 914,74 75,35

RENAULT Diesel 12/28/2018 Leasing 942,92 76,91

RENAULT Diesel 11/30/2018 Leasing 1003,49 78,52

RENAULT Diesel bio 10/31/2018 Leasing 749,92 61,57

RENAULT Diesel bio 11/30/2018 Leasing 825,79 66,92

RENAULT Diesel bio 5/31/2018 Leasing 882,2 76,58

RENAULT Diesel bio 5/31/2018 Leasing 883,33 78,31

RENAULT Diesel bio 9/28/2018 Leasing 901 74,71

RENAULT Diesel bio 8/31/2018 Leasing 907,88 77,07

RENAULT Diesel bio 7/31/2018 Leasing 914,28 76,96

RENAULT Diesel bio 8/31/2018 Leasing 917,94 77,66

RENAULT Diesel bio 6/29/2018 Leasing 918,93 75,57

RENAULT Diesel bio 10/31/2018 Leasing 918,98 75,45

RENAULT milesPLUS diesel 12/28/2018 Leasing 951,41 77,1

RENAULT milesPLUS diesel 11/30/2018 Leasing 1019,08 78,27

RENAULT milesPLUS diesel bio 7/31/2018 Leasing 968,22 78,91

Peugeot Partner Diesel 1/31/2019 Leasing 499,43 43,58

Peugeot Partner Diesel bio 6/29/2018 Leasing 470,59 38,7

Peugeot Partner Diesel bio 4/27/2018 Leasing 490,5 44,11

Peugeot Partner Diesel bio 10/31/2018 Leasing 558,08 45,82

Peugeot Partner Diesel bio 11/30/2018 Leasing 583,25 46,66

Peugeot Partner miles diesel bio 9/28/2018 Leasing 401,92 33,55

Peugeot Partner miles diesel bio 4/27/2018 Leasing 402,88 37,03

Peugeot Partner miles diesel bio 5/31/2018 Leasing 403,66 35,04

Peugeot Partner miles diesel bio 9/28/2018 Leasing 436,68 36,33

Peugeot Partner miles diesel bio 8/31/2018 Leasing 437,45 37,01

Peugeot Partner miles diesel bio 8/31/2018 Leasing 443,72 37,54

Peugeot Partner miles diesel bio 5/31/2018 Leasing 453,23 40,18

Peugeot Partner miles diesel bio 7/31/2018 Leasing 453,26 38,94

Peugeot Partner miles diesel bio 10/31/2018 Leasing 459,12 38,07

Peugeot Partner miles diesel bio 1/31/2019 Leasing 464,32 41,68

Peugeot Partner miles diesel bio 9/28/2018 Leasing 468,58 39,51

Peugeot Partner miles diesel bio 9/28/2018 Leasing 474,16 38,93

Peugeot Partner miles diesel bio 5/31/2018 Leasing 475,07 41,82

Peugeot Partner miles diesel bio 12/28/2018 Leasing 490,5 41,08

Peugeot Partner miles diesel bio 6/29/2018 Leasing 492,77 41,34

Peugeot Partner miles diesel bio 4/27/2018 Leasing 495,5 45,21

Peugeot Partner miles diesel bio 7/31/2018 Leasing 495,63 41,72

Peugeot Partner miles diesel bio 1/31/2019 Leasing 503,96 44,13

Peugeot Partner miles diesel bio 5/31/2018 Leasing 523,97 45,17

Peugeot Partner miles diesel bio 1/31/2019 Leasing 529,2 46,34

Peugeot Partner miles diesel bio 6/29/2018 Leasing 536,94 45,35

Peugeot Partner miles diesel bio 12/28/2018 Leasing 545,94 44,53

Peugeot Partner miles diesel bio 12/28/2018 Leasing 549,99 44,57

Peugeot Partner miles diesel bio 10/31/2018 Leasing 551,7 45

Peugeot Partner miles diesel bio 7/31/2018 Leasing 557,12 46,12

Peugeot Partner miles diesel bio 10/31/2018 Leasing 577,45 47,41



Peugeot Partner miles diesel bio 11/30/2018 Leasing 583,55 46,24

Peugeot Partner miles diesel bio 11/30/2018 Leasing 592,97 47,59

Peugeot Partner milesPLUS diesel bio 4/27/2018 Leasing 464,21 40,9

Peugeot Partner milesPLUS diesel bio 7/31/2018 Leasing 542,45 44,21

Ford Transit Connect miles diesel bio 11/30/2018 Leasing 385,12 30,42

Ford Transit Connect miles diesel bio 5/31/2018 Leasing 480,18 42,57

Ford Transit Connect miles diesel bio 12/28/2018 Leasing 503,89 41,1

Ford Transit Connect miles diesel bio 10/31/2018 Leasing 506,8 41,61

Ford Transit Connect miles diesel bio 11/30/2018 Leasing 529,09 42,6

Ford Transit Connect miles diesel bio 5/31/2018 Leasing 541,36 46,35

Ford Transit Connect miles diesel bio 1/31/2019 Leasing 541,97 49,54

Ford Transit Connect miles diesel bio 1/31/2019 Leasing 549,07 47,58

Ford Transit Connect miles diesel bio 12/28/2018 Leasing 556,75 45,71

Ford Transit Connect miles diesel bio 12/28/2018 Leasing 558,05 47,86

Ford Transit Connect miles diesel bio 8/31/2018 Leasing 559,67 47,35

Ford Transit Connect miles diesel bio 1/31/2019 Leasing 573,77 49,72

Ford Transit Connect miles diesel bio 11/30/2018 Leasing 583,61 46,54

Ford Transit Connect miles diesel bio 6/29/2018 Leasing 611,13 51,27

Ford Transit Connect miles diesel bio 9/28/2018 Leasing 612,89 50,32

Ford Transit Connect miles diesel bio 6/29/2018 Leasing 618,25 51,35

Ford Transit Connect miles diesel bio 9/28/2018 Leasing 633,64 53,79

Ford Transit Connect miles diesel bio 11/30/2018 Leasing 637,71 52,53

Ford Transit Connect miles diesel bio 9/28/2018 Leasing 642,95 54,03

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 1/31/2019 Leasing 281,54 20,11

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 8/31/2018 Leasing 286,12 19,87

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 7/31/2018 Leasing 326,09 23,63

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 7/31/2018 Leasing 347,2 25,16

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 4/27/2018 Leasing 359,88 26,54

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 4/27/2018 Leasing 366,79 27,05

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 11/30/2018 Leasing 368,64 25,6

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 5/31/2018 Leasing 378,81 27,45

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 10/31/2018 Leasing 380,16 26,4

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 8/31/2018 Leasing 380,73 26,44

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 8/31/2018 Leasing 382,03 26,53

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 11/30/2018 Leasing 382,03 26,53

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 4/27/2018 Leasing 382,39 28,2

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 10/31/2018 Leasing 388,94 27,01

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 4/27/2018 Leasing 393,24 29

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 4/27/2018 Leasing 393,64 29,03

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 7/31/2018 Leasing 395,5 28,66

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 10/31/2018 Leasing 396,57 27,54

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 9/28/2018 Leasing 401,32 27,87

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 9/28/2018 Leasing 404,2 28,07

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 10/31/2018 Leasing 406,65 28,24

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 9/28/2018 Leasing 407,08 28,27

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 8/31/2018 Leasing 409,1 28,41

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 5/31/2018 Leasing 412,89 29,92

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 8/31/2018 Leasing 415,15 28,83

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 6/29/2018 Leasing 417,31 30,24

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 4/27/2018 Leasing 420,49 31,01



VW Caddy Maxi Skåp BIOG 5/31/2018 Leasing 421,03 30,51

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 7/31/2018 Leasing 422,14 30,59

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 6/29/2018 Leasing 425,31 30,82

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 11/30/2018 Leasing 426,1 29,59

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 5/31/2018 Leasing 427,24 30,96

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 1/31/2019 Leasing 434,98 31,07

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 1/31/2019 Leasing 436,1 31,15

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 12/28/2018 Leasing 436,16 29,47

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 6/29/2018 Leasing 443,25 32,12

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 10/31/2018 Leasing 444,67 30,88

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 10/31/2018 Leasing 445,53 30,94

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 12/28/2018 Leasing 448,59 30,31

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 12/28/2018 Leasing 449,77 30,39

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 11/30/2018 Leasing 450,29 31,27

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 7/31/2018 Leasing 451,58 31,36

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 1/31/2019 Leasing 459,9 32,85

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 11/30/2018 Leasing 460,22 31,96

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 11/30/2018 Leasing 464,54 32,26

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 12/28/2018 Leasing 477,6 32,27

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 12/28/2018 Leasing 483,37 32,66

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 12/28/2018 Leasing 491,66 33,22

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 8/31/2018 Leasing 424,66 27,38

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 10/31/2018 Leasing 508,94 33,33

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 1/31/2019 Leasing 511,63 36,26

VW Caddy Maxi Skåp miles 95 1/31/2019 Leasing 86,77 7,99

VW Caddy Maxi Skåp miles 95 11/30/2018 Leasing 98,58 8,34

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 10/31/2018 Leasing 271,29 18,84

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 4/27/2018 Leasing 299,67 22,1

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 4/27/2018 Leasing 356,76 26,31

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 9/28/2018 Leasing 380,44 26,42

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 5/31/2018 Leasing 386,26 27,99

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 5/31/2018 Leasing 388,74 28,17

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 8/31/2018 Leasing 390,81 27,14

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 8/31/2018 Leasing 391,96 27,22

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 8/31/2018 Leasing 393,55 27,33

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 5/31/2018 Leasing 396,75 28,75

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 8/31/2018 Leasing 398,01 27,64

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 10/31/2018 Leasing 403,34 28,01

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 9/28/2018 Leasing 405,64 28,17

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 4/27/2018 Leasing 408,69 30,14

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 9/28/2018 Leasing 412,56 28,65

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 8/31/2018 Leasing 413,85 28,74

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 9/28/2018 Leasing 418,03 29,03

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 9/28/2018 Leasing 421,34 29,26

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 8/31/2018 Leasing 423,21 29,39

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 9/28/2018 Leasing 450,43 31,28

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 10/31/2018 Leasing 237,45 15,51

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 10/31/2018 Leasing 329,04 21,27

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 12/28/2018 Leasing 422,2 28,78

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 1/31/2019 Leasing 428,94 30,4



VW Caddy Maxi Skåp Biogas 11/30/2018 Leasing 472,31 30,85

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 12/28/2018 Leasing 480,49 32,14

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 12/28/2018 Leasing 491,87 34,86

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 1/31/2019 Leasing 495,54 35,12

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 11/30/2018 Leasing 521,34 33,7

VW Caddy Maxi Skåp miles 95 10/31/2018 Leasing 59,49 4,95

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 4/27/2018 Leasing 341,16 25,16

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 4/27/2018 Leasing 408,69 30,14

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 5/31/2018 Leasing 427,38 30,97

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 9/28/2018 Leasing 357,41 23,78

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 7/31/2018 Leasing 384,54 25,45

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 7/31/2018 Leasing 390,74 25,86

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 6/29/2018 Leasing 397,99 26,48

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 9/28/2018 Leasing 403,86 27,16

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 7/31/2018 Leasing 431,99 28,59

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 1/31/2019 Leasing 434,69 31,25

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 7/31/2018 Leasing 439,7 29,1

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 1/31/2019 Leasing 440,11 31,64

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 10/31/2018 Leasing 446,95 29,58

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 6/29/2018 Leasing 448,94 30,03

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 12/28/2018 Leasing 458,52 30,67

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 9/28/2018 Leasing 470,58 31,31

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 5/31/2018 Leasing 472,48 32,12

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 9/28/2018 Leasing 479,15 31,88

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 11/30/2018 Leasing 479,17 31,38

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 12/28/2018 Leasing 483,73 33,43

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 11/30/2018 Leasing 491,08 32,5

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 10/31/2018 Leasing 493,83 32,34

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 10/31/2018 Leasing 501,04 33,16

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 12/28/2018 Leasing 505,21 36,32

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 5/31/2018 Leasing 512,16 35,2

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 11/30/2018 Leasing 527,12 34,52

VW Caddy Maxi Skåp miles diesel bio 5/31/2018 Leasing 409,82 35,33

Peugeot Expert miles diesel bio 12/28/2018 Leasing 561,93 47,38

Peugeot Expert miles diesel bio 8/31/2018 Leasing 607,49 51,57

Peugeot Expert miles diesel bio 1/31/2019 Leasing 620,97 53,81

Peugeot Expert miles diesel bio 11/30/2018 Leasing 622,93 50,81

Peugeot Expert miles diesel bio 1/31/2019 Leasing 623,65 54,42

Peugeot Expert miles diesel bio 9/28/2018 Leasing 650,03 54,26

Peugeot Expert miles diesel bio 5/31/2018 Leasing 666,3 59,07

Peugeot Expert miles diesel bio 12/28/2018 Leasing 681,11 55,92

Peugeot Expert miles diesel bio 10/31/2018 Leasing 696,98 56,85

Peugeot Expert miles diesel bio 10/31/2018 Leasing 719,1 59,43

Peugeot Expert miles diesel bio 11/30/2018 Leasing 721,13 57,69

Peugeot Expert miles diesel bio 11/30/2018 Leasing 748,14 59,66

Peugeot Expert milesBIO HVO100 7/31/2018 Leasing 562,28 47,33

Peugeot Expert milesBIO HVO100 5/31/2018 Leasing 615,72 53,08

Peugeot Expert milesBIO HVO100 7/31/2018 Leasing 617,14 52,3

Peugeot Expert milesBIO HVO100 7/31/2018 Leasing 656,3 54,33

Peugeot Expert milesBIO HVO100 6/29/2018 Leasing 682,74 55,78



Peugeot Expert milesBIO HVO100 6/29/2018 Leasing 761,44 63,88

Peugeot Expert miles diesel bio 12/28/2018 Leasing 281,72 23,13

Peugeot Expert miles diesel bio 10/31/2018 Leasing 340,97 28,18

Peugeot Expert miles diesel bio 8/31/2018 Leasing 342,42 28,97

Peugeot Expert miles diesel bio 12/28/2018 Leasing 375,1 32,17

Peugeot Expert miles diesel bio 10/31/2018 Leasing 400,49 33,43

Peugeot Expert miles diesel bio 5/31/2018 Leasing 467,82 40,33

Peugeot Expert miles diesel bio 8/31/2018 Leasing 517,14 43,9

Peugeot Expert miles diesel bio 12/28/2018 Leasing 560,48 45,42

Peugeot Expert miles diesel bio 9/28/2018 Leasing 561,98 46,14

Peugeot Expert miles diesel bio 12/28/2018 Leasing 570,37 47,77

Peugeot Expert miles diesel bio 11/30/2018 Leasing 577,13 46,17

Peugeot Expert miles diesel bio 1/31/2019 Leasing 580,71 50,85

Peugeot Expert miles diesel bio 8/31/2018 Leasing 594,07 50,26

Peugeot Expert miles diesel bio 10/31/2018 Leasing 641,19 52,3

Peugeot Expert miles diesel bio 5/31/2018 Leasing 666,42 59,08

Peugeot Expert miles diesel bio 12/28/2018 Leasing 710,36 57,38

Peugeot Expert milesBIO HVO100 6/29/2018 Leasing 272,49 22,86

Peugeot Expert milesBIO HVO100 6/29/2018 Leasing 365,36 29,85

Peugeot Expert milesBIO HVO100 6/29/2018 Leasing 446,83 36,99

Peugeot Expert milesBIO HVO100 7/31/2018 Leasing 567,98 47,81

Peugeot Expert milesBIO HVO100 7/31/2018 Leasing 613,36 51,98

Peugeot Expert milesBIO HVO100 6/29/2018 Leasing 614,11 51,52

Peugeot Expert miles diesel bio 12/28/2018 Leasing 494,97 42,45

Peugeot Expert miles diesel bio 1/31/2019 Leasing 552,49 48,21

Peugeot Expert miles diesel bio 11/30/2018 Leasing 553,26 44,12

Peugeot Expert miles diesel bio 11/30/2018 Leasing 566,35 45,6

Peugeot Expert miles diesel bio 1/31/2019 Leasing 578,79 49,81

Peugeot Expert miles diesel bio 8/31/2018 Leasing 595,72 50,4

Peugeot Expert miles diesel bio 10/31/2018 Leasing 623,61 51,2

Peugeot Expert miles diesel bio 11/30/2018 Leasing 626,25 50,1

Peugeot Expert miles diesel bio 11/30/2018 Leasing 636,8 50,3

Peugeot Expert miles diesel bio 10/31/2018 Leasing 638,47 51,74

Peugeot Expert miles diesel bio 11/30/2018 Leasing 646,05 51,85

Peugeot Expert miles diesel bio 10/31/2018 Leasing 648,94 53,81

Peugeot Expert miles diesel bio 5/31/2018 Leasing 668,56 59,27

Peugeot Expert miles diesel bio 9/28/2018 Leasing 672,1 55,73

Peugeot Expert miles diesel bio 12/28/2018 Leasing 684,75 55,49

Peugeot Expert miles diesel bio 9/28/2018 Leasing 685,24 56,26

Peugeot Expert miles diesel bio 12/28/2018 Leasing 722,64 59,33

Peugeot Expert miles diesel bio 9/28/2018 Leasing 759,57 64,48

Peugeot Expert miles diesel bio 8/31/2018 Leasing 763,38 65,47

Peugeot Expert milesBIO HVO100 7/31/2018 Leasing 588,41 49,53

Peugeot Expert milesBIO HVO100 5/31/2018 Leasing 696,23 60,02

Peugeot Expert milesBIO HVO100 7/31/2018 Leasing 718,07 60,04

Peugeot Expert milesBIO HVO100 6/29/2018 Leasing 755,57 61,73

Peugeot Expert milesBIO HVO100 6/29/2018 Leasing 775,43 63,98

Peugeot Expert milesBIO HVO100 6/29/2018 Leasing 789,46 66,23

VW Golf 1,4 TGI BIOG 10/31/2018 Leasing 175,53 12,19

VW Golf 1,4 TGI BIOG 10/31/2018 Leasing 180,57 12,54



VW Golf 1,4 TGI BIOG 6/29/2018 Leasing 186,99 13,55

VW Golf 1,4 TGI BIOG 11/30/2018 Leasing 189,07 13,13

VW Golf 1,4 TGI BIOG 1/31/2019 Leasing 190,68 13,62

VW Golf 1,4 TGI BIOG 9/28/2018 Leasing 191,66 13,31

VW Golf 1,4 TGI BIOG 7/31/2018 Leasing 192,09 13,34

VW Golf 1,4 TGI BIOG 7/31/2018 Leasing 194,44 14,09

VW Golf 1,4 TGI BIOG 9/28/2018 Leasing 196,56 13,65

VW Golf 1,4 TGI BIOG 1/31/2019 Leasing 201,6 14,4

VW Golf 1,4 TGI BIOG 12/28/2018 Leasing 204,39 13,81

VW Golf 1,4 TGI BIOG 12/28/2018 Leasing 208,53 14,09

VW Golf 1,4 TGI miles 95 12/28/2018 Leasing 352,2 30

VW Golf 1,4 TGI miles 95 10/31/2018 Leasing 424,59 34,52

VW Caddy Skåp 95 Goeasy 12/28/2018 Leasing 77,69 6,93

VW Caddy Skåp 95 Goeasy 1/31/2019 Leasing 112,71 10,35

VW Caddy Skåp 95 Oktan 9/28/2018 Leasing 38,33 3,14

VW Caddy Skåp 95 Oktan 10/31/2018 Leasing 66,83 5,51

VW Caddy Skåp 95 Oktan 9/28/2018 Leasing 86,08 7,05

VW Caddy Skåp 95 Oktan 9/28/2018 Leasing 92,66 7,54

VW Caddy Skåp 95 Oktan 10/31/2018 Leasing 125,84 10,24

VW Caddy Skåp 95 Oktan 8/31/2018 Leasing 164,09 12,81

VW Caddy Skåp BIOG 9/28/2018 Leasing 240,91 16,73

VW Caddy Skåp BIOG 7/31/2018 Leasing 317,37 22,04

VW Caddy Skåp BIOG 8/31/2018 Leasing 322,7 22,41

VW Caddy Skåp BIOG 8/31/2018 Leasing 332,06 23,06

VW Caddy Skåp BIOG 7/31/2018 Leasing 342 23,75

VW Caddy Skåp BIOG 9/28/2018 Leasing 382,17 26,54

VW Caddy Skåp BIOG 1/31/2019 Leasing 453,18 32,37

VW Caddy Skåp BIOG 7/31/2018 Leasing 453,74 32,88

VW Caddy Skåp Biogas 1/31/2019 Leasing 325,63 23,41

VW Caddy Skåp Biogas 11/30/2018 Leasing 413,41 27,36

VW Caddy Skåp Biogas 10/31/2018 Leasing 427,91 28,32

VW Caddy Skåp Biogas 1/31/2019 Leasing 446,79 32,12

VW Caddy Skåp Biogas 1/31/2019 Leasing 446,93 32,13

VW Caddy Skåp Biogas 11/30/2018 Leasing 459,47 30,09

VW Caddy Skåp Biogas 10/31/2018 Leasing 463,74 30,37

VW Caddy Skåp Biogas 7/31/2018 Leasing 483,64 31,84

VW Caddy Skåp Biogas 12/28/2018 Leasing 493,09 33,43

VW Caddy Skåp Biogas 10/31/2018 Leasing 495,96 32,48

VW Caddy Skåp Biogas 10/31/2018 Leasing 496,73 32,53

VW Caddy Skåp Biogas 1/31/2019 Leasing 498,53 35,84

VW Caddy Skåp Biogas 9/28/2018 Leasing 501,7 33,38

VW Caddy Skåp Biogas 9/28/2018 Leasing 503,05 33,47

VW Caddy Skåp Biogas 12/28/2018 Leasing 520,2 35,95

VW Caddy Skåp Biogas 8/31/2018 Leasing 520,67 33,92

VW Caddy Skåp Biogas 12/28/2018 Leasing 525,64 35,16

VW Caddy Skåp Biogas 10/31/2018 Leasing 528,49 34,61

VW Caddy Skåp Biogas 11/30/2018 Leasing 528,7 34,99

VW Caddy Skåp Biogas 10/31/2018 Leasing 530,2 35,09

VW Caddy Skåp Biogas 12/28/2018 Leasing 535,35 35,43

VW Caddy Skåp Biogas 11/30/2018 Leasing 536,13 35,11



VW Caddy Skåp Biogas 11/30/2018 Leasing 537,66 35,21

VW Caddy Skåp Goeasy 95 11/30/2018 Leasing 142,81 11,62

VW Caddy Skåp miles 95 10/31/2018 Leasing 95,88 7,72

VW Caddy Skåp miles 95 7/31/2018 Leasing 154,31 12,69

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 9/28/2018 Leasing 345,31 23,98

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 9/28/2018 Leasing 405,64 28,17

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 11/30/2018 Leasing 407,95 28,33

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 1/31/2019 Leasing 410,2 29,3

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 1/31/2019 Leasing 414,54 29,61

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 10/31/2018 Leasing 431,28 29,95

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 12/28/2018 Leasing 431,42 29,15

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 9/28/2018 Leasing 437,04 30,35

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 8/31/2018 Leasing 437,47 30,38

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 10/31/2018 Leasing 446,68 31,02

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 11/30/2018 Leasing 457,63 31,78

VW Caddy Maxi Skåp miles 95 11/30/2018 Leasing 79,28 6,73

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 1/31/2019 Leasing 315,9 22,71

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 12/28/2018 Leasing 341,03 22,57

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 12/28/2018 Leasing 359,75 24,39

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 1/31/2019 Leasing 364,86 26,23

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 1/31/2019 Leasing 366,53 26,35

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 12/28/2018 Leasing 368,26 25,45

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 11/30/2018 Leasing 377,15 24,96

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 1/31/2019 Leasing 383,78 27,59

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 12/28/2018 Leasing 388,52 27,15

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 11/30/2018 Leasing 403,13 26,4

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 11/30/2018 Leasing 410,61 26,89

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 11/30/2018 Leasing 413,56 27,37

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 12/28/2018 Leasing 420,5 29,06

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 11/30/2018 Leasing 436,87 28,61

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 9/28/2018 Leasing 428,4 29,75

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 12/28/2018 Leasing 433,05 29,26

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 1/31/2019 Leasing 433,16 30,94

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 12/28/2018 Leasing 441,78 29,85

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 1/31/2019 Leasing 447,86 31,99

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 11/30/2018 Leasing 455,9 31,66

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 11/30/2018 Leasing 467,71 32,48

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 10/31/2018 Leasing 468,72 32,55

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 10/31/2018 Leasing 472,89 32,84

VW Caddy Maxi Skåp miles 95 11/30/2018 Leasing 99,92 8,54

RENAULT Diesel 1/29/2021 Leasing 817,45 76,54

RENAULT Diesel 1/29/2021 Leasing 830,69 77,78

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 1/29/2021 Leasing 373,61 28,07

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 1/29/2021 Leasing 427,88 31,86

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 1/29/2021 Leasing 430,26 31,66

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 1/29/2021 Leasing 433,52 32,28

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 1/29/2021 Leasing 302,04 22,49

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 1/29/2021 Leasing 366,64 27,3

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 1/29/2021 Leasing 312,94 23,01

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 1/29/2021 Leasing 333,74 24,54



VW Caddy Maxi Skåp BIOG 1/29/2021 Leasing 346,8 25,5

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 1/29/2021 Leasing 425,14 31,26

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 12/29/2020 Leasing 359,45 26,43

VW Caddy Maxi Skåp miles diesel bio 1/29/2021 Leasing 49,88 4,67

Peugeot Expert milesBIO HVO100 1/29/2021 Leasing 613,55 54,83

Peugeot Expert milesBIO HVO100 1/29/2021 Leasing 655,05 58,96

Peugeot Expert milesBIO HVO100 1/29/2021 Leasing 561,06 50,5

Peugeot Expert milesBIO HVO100 1/29/2021 Leasing 577,14 51,21

Peugeot Expert milesBIO HVO100 1/29/2021 Leasing 630,49 56,75

Peugeot Expert milesBIO HVO100 1/29/2021 Leasing 645,44 57,68

Peugeot Expert milesBIO HVO100 1/29/2021 Leasing 661,1 58,66

Peugeot Expert milesBIO HVO100 1/29/2021 Leasing 676,21 60,43

VW Caddy Skåp Bg Bas Kg 1/29/2021 Leasing 280,04 21,04

VW Caddy Skåp Bg Bas Kg 1/29/2021 Leasing 349,58 26,03

VW Caddy Skåp Bg Bas Kg 1/29/2021 Leasing 438,89 32,68

VW Caddy Skåp Bg Bas Kg 1/29/2021 Leasing 441,58 32,88

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 1/29/2021 Leasing 360,54 26,51

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 1/29/2021 Leasing 361,62 26,59

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 1/29/2021 Leasing 252,91 18,61

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 1/29/2021 Leasing 328,09 24,43

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 1/29/2021 Leasing 354,69 26,41

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 1/29/2021 Leasing 372,09 27,38

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 1/29/2021 Leasing 383,66 28,21

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 1/29/2021 Leasing 386,1 28,39

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 12/29/2020 Leasing 402,97 29,63

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 1/29/2021 Leasing 343,14 25,55

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 1/29/2021 Leasing 380,52 28

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 1/29/2021 Leasing 403,35 29,68

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 1/29/2021 Leasing 424,14 31,21

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 1/29/2021 Leasing 376,58 28,04

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 1/29/2021 Leasing 382,83 28,17

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 1/29/2021 Leasing 226,7 16,88

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 1/29/2021 Leasing 398,2 29,65

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 1/29/2021 Leasing 424,28 31,22

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 1/29/2021 Leasing 364,75 26,82

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 1/29/2021 Leasing 384,74 28,29

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 1/29/2021 Leasing 10,88 0,8

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 1/29/2021 Leasing 19,04 1,4

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 1/29/2021 Leasing 289,68 21,3

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 1/29/2021 Leasing 324,36 23,85

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 1/29/2021 Leasing 338,78 24,91

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 1/29/2021 Leasing 350,2 25,75

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 1/29/2021 Leasing 389,5 28,64

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 1/29/2021 Leasing 10,88 0,8

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 1/29/2021 Leasing 16,32 1,2

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 1/29/2021 Leasing 213,38 15,69

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 1/29/2021 Leasing 250,65 18,43

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 1/29/2021 Leasing 353,6 26

VW Caddy Maxi Skåp miles 95 1/29/2021 Leasing 54,81 5,25

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 1/29/2021 Leasing 395,62 29,09



VW Caddy Maxi Skåp BIOG 1/29/2021 Leasing 403,78 29,69

VW Caddy Maxi skåp Bg Bas Kg 1/29/2021 Leasing 469,24 34,94

VW Caddy Maxi skåp Bg Bas Kg 1/29/2021 Leasing 242,45 17,84

VW Caddy Maxi skåp Bg Bas Kg 1/29/2021 Leasing 245,77 18,3

VW Caddy Maxi skåp Bg Bas Kg 1/29/2021 Leasing 403,17 30,02

VW Caddy Maxi skåp Bg Bas Kg 1/29/2021 Leasing 478,5 35,21

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 1/29/2021 Leasing 269,69 19,83

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 1/29/2021 Leasing 399,16 29,35

VOLKSWAGEN, VW 2KN 95 Blyfri bensin 3/31/2020 Leasing 584,99 50,43

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 4/29/2020 Leasing 582,68 50,58

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 2/28/2020 Leasing 621,76 51,47

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 2/28/2020 Leasing 635,41 50,27

RENAULT Diesel 4/29/2020 Leasing 559,31 52,37

RENAULT Diesel 10/29/2020 Leasing 654,46 64,67

RENAULT Diesel 10/29/2020 Leasing 775,4 76,02

RENAULT Diesel 6/30/2020 Leasing 779,81 77,67

RENAULT Diesel 11/30/2020 Leasing 786,62 77,12

RENAULT Diesel 12/29/2020 Leasing 805,13 77,12

RENAULT Diesel 11/30/2020 Leasing 818,75 79,03

RENAULT Diesel 12/29/2020 Leasing 822,19 79,67

RENAULT Diesel 2/28/2020 Leasing 961,49 77,29

RENAULT miles diesel bio 12/29/2020 Leasing 131,44 12,4

RENAULT miles diesel bio 7/31/2020 Leasing 758,02 72,33

RENAULT miles diesel bio 5/29/2020 Leasing 795,8 75,36

RENAULT miles diesel bio 6/30/2020 Leasing 802 79,88

RENAULT miles diesel bio 5/29/2020 Leasing 806,46 76,66

RENAULT miles diesel bio 3/31/2020 Leasing 924,03 77,26

RENAULT milesPLUS diesel 12/29/2020 Leasing 556,71 50,29

RENAULT milesPLUS diesel 6/30/2020 Leasing 809 75,82

RENAULT milesPLUS diesel 6/30/2020 Leasing 812,9 75,06

RENAULT milesPLUS diesel 5/29/2020 Leasing 813,1 75,92

RENAULT milesPLUS diesel 5/29/2020 Leasing 817,07 78,64

RENAULT milesPLUS diesel 4/29/2020 Leasing 824,69 72,66

RENAULT milesPLUS diesel 10/29/2020 Leasing 852,43 78,42

RENAULT milesPLUS diesel 12/29/2020 Leasing 881,78 81,42

RENAULT milesPLUS diesel 4/29/2020 Leasing 927,79 77,38

RENAULT milesPLUS diesel 2/28/2020 Leasing 957,2 72,57

Peugeot Partner miles diesel bio 3/31/2020 Leasing 499,44 41,62

Peugeot Partner miles diesel bio 4/29/2020 Leasing 499,62 43,37

Peugeot Partner miles diesel bio 2/28/2020 Leasing 554,59 45,91

Peugeot Partner milesBIO HVO100 2/28/2020 Leasing 504,01 38,92

Peugeot Partner milesBIO HVO100 2/28/2020 Leasing 549,28 41,77

Peugeot Partner milesBIO HVO100 3/31/2020 Leasing 551,27 44,35

Peugeot Partner milesBIO HVO100 2/28/2020 Leasing 564,22 43,84

Ford Transit Connect miles diesel bio 5/29/2020 Leasing 291,14 27,57

Ford Transit Connect miles diesel bio 4/29/2020 Leasing 343,81 31,6

Ford Transit Connect miles diesel bio 10/29/2020 Leasing 395,3 38,01

Ford Transit Connect miles diesel bio 9/30/2020 Leasing 452,37 43,33

Ford Transit Connect miles diesel bio 5/29/2020 Leasing 453,23 46,06

Ford Transit Connect miles diesel bio 10/29/2020 Leasing 467,96 45,17



Ford Transit Connect miles diesel bio 6/30/2020 Leasing 477,8 47,59

Ford Transit Connect miles diesel bio 5/29/2020 Leasing 478,49 48,43

Ford Transit Connect miles diesel bio 4/29/2020 Leasing 493,06 42,8

Ford Transit Connect miles diesel bio 10/29/2020 Leasing 501,85 49,59

Ford Transit Connect miles diesel bio 5/29/2020 Leasing 504,75 47,98

Ford Transit Connect miles diesel bio 7/31/2020 Leasing 504,93 48,18

Ford Transit Connect miles diesel bio 6/30/2020 Leasing 521 50,29

Ford Transit Connect miles diesel bio 7/31/2020 Leasing 521,5 48,83

Ford Transit Connect miles diesel bio 3/31/2020 Leasing 526,74 44,19

Ford Transit Connect miles diesel bio 11/30/2020 Leasing 529,6 51,12

Ford Transit Connect miles diesel bio 3/31/2020 Leasing 532,58 44,83

Ford Transit Connect miles diesel bio 9/30/2020 Leasing 553,77 52,49

Ford Transit Connect miles diesel bio 2/28/2020 Leasing 594,99 48,61

VW Caddy Maxi Skåp 95 Goeasy 4/29/2020 Leasing 67,91 7,03

VW Caddy Maxi Skåp 95 Goeasy 10/29/2020 Leasing 77,4 7,4

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 11/30/2020 Leasing 298,16 21,94

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 5/29/2020 Leasing 314,39 23,55

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 6/30/2020 Leasing 321,29 24,81

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 9/30/2020 Leasing 334,81 24,93

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 10/29/2020 Leasing 336,76 24,78

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 4/29/2020 Leasing 344,21 25,63

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 10/29/2020 Leasing 361,4 26,91

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 8/31/2020 Leasing 367,85 27,39

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 6/30/2020 Leasing 367,91 28,41

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 7/31/2020 Leasing 369,83 27,87

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 5/29/2020 Leasing 372,47 27,9

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 7/31/2020 Leasing 377 28,24

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 10/29/2020 Leasing 384,9 28,66

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 10/29/2020 Leasing 386,11 28,75

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 11/30/2020 Leasing 388,55 28,76

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 9/30/2020 Leasing 391,75 29,17

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 9/30/2020 Leasing 394,3 29,36

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 5/29/2020 Leasing 395,31 29,79

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 11/30/2020 Leasing 396,28 29,16

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 9/30/2020 Leasing 399,01 29,71

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 4/29/2020 Leasing 409,22 30,29

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 7/31/2020 Leasing 410,82 30,59

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 10/29/2020 Leasing 412,97 30,75

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 5/29/2020 Leasing 413,05 30,94

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 6/30/2020 Leasing 417,03 31,81

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 12/29/2020 Leasing 418,33 31,43

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 12/29/2020 Leasing 423,39 31,81

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 7/31/2020 Leasing 425,2 31,85

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 6/30/2020 Leasing 426,83 32,36

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 12/29/2020 Leasing 432,71 32,51

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 4/29/2020 Leasing 436,88 30,36

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 12/29/2020 Leasing 437,55 32,58

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 12/29/2020 Leasing 444,69 33,41

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 11/30/2020 Leasing 450,29 33,33

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 2/28/2020 Leasing 460,82 30,66



VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 3/31/2020 Leasing 488,22 33,19

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 4/29/2020 Leasing 488,23 34,7

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 2/28/2020 Leasing 492,08 32,74

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 3/31/2020 Leasing 499,55 33,96

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 2/28/2020 Leasing 500,95 33,33

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 3/31/2020 Leasing 502,79 34,18

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 3/31/2020 Leasing 508,97 34,6

VW Caddy Maxi Skåp D Goeasy 11/30/2020 Leasing 92,59 9,06

VW Caddy Maxi Skåp 95 Goeasy 11/30/2020 Leasing 58,68 5,67

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 9/30/2020 Leasing 262,96 19,58

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 6/30/2020 Leasing 285,4 21,77

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 8/31/2020 Leasing 299,35 22,29

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 8/31/2020 Leasing 308,62 22,98

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 10/29/2020 Leasing 309,43 23,04

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 10/29/2020 Leasing 309,99 22,81

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 7/31/2020 Leasing 310,64 23,13

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 10/29/2020 Leasing 315,2 23,47

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 7/31/2020 Leasing 316,03 23,96

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 8/31/2020 Leasing 320,57 23,87

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 9/30/2020 Leasing 321,51 23,94

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 11/30/2020 Leasing 325,96 24,49

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 5/29/2020 Leasing 326,67 24,47

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 11/30/2020 Leasing 330,72 24,48

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 12/29/2020 Leasing 331,82 24,93

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 9/30/2020 Leasing 333,74 24,85

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 8/31/2020 Leasing 334,81 24,93

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 8/31/2020 Leasing 334,94 24,94

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 11/30/2020 Leasing 340,99 25,24

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 5/29/2020 Leasing 341,17 25,71

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 12/29/2020 Leasing 342,07 25,7

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 4/29/2020 Leasing 347,03 25,84

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 4/29/2020 Leasing 356,11 25,31

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 5/29/2020 Leasing 369,93 27,71

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 4/29/2020 Leasing 387,31 26,33

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 6/30/2020 Leasing 395,36 30,53

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 3/31/2020 Leasing 406,88 27,66

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 3/31/2020 Leasing 419,82 28,54

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 2/28/2020 Leasing 430,01 28,61

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 2/28/2020 Leasing 474,5 31,57

VW Caddy Maxi Skåp Bg100 Kg 7/31/2020 Leasing 395,54 29,54

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 4/29/2020 Leasing 358,6 24,92

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 2/28/2020 Leasing 417,62 28,39

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 2/28/2020 Leasing 440,53 29,31

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 2/28/2020 Leasing 456,75 31,05

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 2/28/2020 Leasing 460,37 30,63

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 3/31/2020 Leasing 469,54 31,92

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 3/31/2020 Leasing 478,52 32,53

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 3/31/2020 Leasing 506,76 34,45

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 12/29/2020 Leasing 35,36 2,6

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 9/30/2020 Leasing 191,49 14,08



VW Caddy Maxi Skåp BIOG 8/31/2020 Leasing 235,82 17,34

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 5/29/2020 Leasing 245,62 18,06

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 12/29/2020 Leasing 259,35 19,07

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 7/31/2020 Leasing 260,36 19,43

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 6/30/2020 Leasing 270,2 20,47

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 12/29/2020 Leasing 273,5 20,11

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 6/30/2020 Leasing 277,86 21,05

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 12/29/2020 Leasing 280,98 20,66

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 7/31/2020 Leasing 310,34 23,16

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 4/29/2020 Leasing 315,52 23,2

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 6/30/2020 Leasing 318,65 24,14

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 6/30/2020 Leasing 326,17 24,71

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 12/29/2020 Leasing 328,03 24,12

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 7/31/2020 Leasing 336,47 25,11

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 9/30/2020 Leasing 338,5 24,89

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 11/30/2020 Leasing 338,91 24,92

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 8/31/2020 Leasing 339,32 24,95

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 10/29/2020 Leasing 345,03 25,37

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 4/29/2020 Leasing 345,04 24,23

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 5/29/2020 Leasing 345,3 25,39

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 5/29/2020 Leasing 349,79 25,72

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 7/31/2020 Leasing 354,03 26,42

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 7/31/2020 Leasing 354,97 26,49

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 9/30/2020 Leasing 356,59 26,22

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 10/29/2020 Leasing 356,59 26,22

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 9/30/2020 Leasing 361,9 26,61

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 11/30/2020 Leasing 371,55 27,32

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 10/29/2020 Leasing 375,9 27,64

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 10/29/2020 Leasing 390,86 28,74

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 11/30/2020 Leasing 401,34 29,51

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 6/30/2020 Leasing 402,34 30,48

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 5/29/2020 Leasing 411,94 30,29

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 11/30/2020 Leasing 416,16 30,6

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 4/29/2020 Leasing 418,34 30,76

VW Caddy Maxi Skåp miles 95 5/29/2020 Leasing 41,65 4,45

VW Caddy Maxi Skåp miles 95 12/29/2020 Leasing 66,8 6,68

VW Caddy Maxi Skåp miles 95 3/31/2020 Leasing 77,02 6,64

Peugeot Expert miles diesel bio 2/28/2020 Leasing 662,95 54,88

Peugeot Expert miles diesel bio 4/29/2020 Leasing 694,31 60,27

Peugeot Expert milesBIO HVO100 8/31/2020 Leasing 442,07 39,79

Peugeot Expert milesBIO HVO100 12/29/2020 Leasing 467,51 43,98

Peugeot Expert milesBIO HVO100 6/30/2020 Leasing 495,98 45,13

Peugeot Expert milesBIO HVO100 12/29/2020 Leasing 517,96 47,65

Peugeot Expert milesBIO HVO100 7/31/2020 Leasing 534,03 48,77

Peugeot Expert milesBIO HVO100 10/29/2020 Leasing 541,82 50,78

Peugeot Expert milesBIO HVO100 11/30/2020 Leasing 545,76 50,58

Peugeot Expert milesBIO HVO100 5/29/2020 Leasing 549,32 49,09

Peugeot Expert milesBIO HVO100 10/29/2020 Leasing 550,88 53,02

Peugeot Expert milesBIO HVO100 3/31/2020 Leasing 550,96 45,05

Peugeot Expert milesBIO HVO100 12/29/2020 Leasing 568,05 51,13



Peugeot Expert milesBIO HVO100 4/29/2020 Leasing 577,44 50,52

Peugeot Expert milesBIO HVO100 7/31/2020 Leasing 580,07 53,96

Peugeot Expert milesBIO HVO100 6/30/2020 Leasing 593,57 55,63

Peugeot Expert milesBIO HVO100 11/30/2020 Leasing 600,08 56,88

Peugeot Expert milesBIO HVO100 9/30/2020 Leasing 612,84 56,64

Peugeot Expert milesBIO HVO100 11/30/2020 Leasing 618,16 57,29

Peugeot Expert milesBIO HVO100 5/29/2020 Leasing 619,35 57,4

Peugeot Expert milesBIO HVO100 5/29/2020 Leasing 621,74 58,27

Peugeot Expert milesBIO HVO100 9/30/2020 Leasing 627,96 57,4

Peugeot Expert milesBIO HVO100 10/29/2020 Leasing 636,35 60,09

Peugeot Expert milesBIO HVO100 7/31/2020 Leasing 639,4 57,14

Peugeot Expert milesBIO HVO100 11/30/2020 Leasing 655,77 61,23

Peugeot Expert milesBIO HVO100 2/28/2020 Leasing 673,87 52,36

Peugeot Expert milesBIO HVO100 3/31/2020 Leasing 727,78 58,55

Peugeot Expert milesBIO HVO100 2/28/2020 Leasing 732,31 56,03

Peugeot Expert miles diesel bio 4/29/2020 Leasing 558,03 48,44

Peugeot Expert milesBIO HVO100 10/29/2020 Leasing 323,63 30,91

Peugeot Expert milesBIO HVO100 11/30/2020 Leasing 473,25 44,52

Peugeot Expert milesBIO HVO100 4/29/2020 Leasing 477,95 43,02

Peugeot Expert milesBIO HVO100 9/30/2020 Leasing 478,62 43,71

Peugeot Expert milesBIO HVO100 4/29/2020 Leasing 480,63 42,05

Peugeot Expert milesBIO HVO100 6/30/2020 Leasing 490,59 44,64

Peugeot Expert milesBIO HVO100 5/29/2020 Leasing 496,95 44,41

Peugeot Expert milesBIO HVO100 11/30/2020 Leasing 497,33 47,14

Peugeot Expert milesBIO HVO100 10/29/2020 Leasing 499,45 48,07

Peugeot Expert milesBIO HVO100 5/29/2020 Leasing 513,03 49

Peugeot Expert milesBIO HVO100 2/28/2020 Leasing 516,86 40,16

Peugeot Expert milesBIO HVO100 12/29/2020 Leasing 522,34 48,59

Peugeot Expert milesBIO HVO100 11/30/2020 Leasing 528,06 48,94

Peugeot Expert milesBIO HVO100 6/30/2020 Leasing 539,48 50,56

Peugeot Expert milesBIO HVO100 7/31/2020 Leasing 543,23 49,61

Peugeot Expert milesBIO HVO100 9/30/2020 Leasing 543,45 50,79

Peugeot Expert milesBIO HVO100 5/29/2020 Leasing 548,83 50,49

Peugeot Expert milesBIO HVO100 3/31/2020 Leasing 555,13 44,95

Peugeot Expert milesBIO HVO100 7/31/2020 Leasing 563,3 50,34

Peugeot Expert milesBIO HVO100 12/29/2020 Leasing 568,07 52,26

Peugeot Expert milesBIO HVO100 4/29/2020 Leasing 588,8 52,06

Peugeot Expert milesBIO HVO100 3/31/2020 Leasing 588,87 48,15

Peugeot Expert milesBIO HVO100 9/30/2020 Leasing 589,26 54,46

Peugeot Expert milesBIO HVO100 7/31/2020 Leasing 646,98 59,52

Peugeot Expert milesBIO HVO100 2/28/2020 Leasing 691,01 53,36

Peugeot Expert miles diesel bio 7/31/2020 Leasing 583,44 56,1

Peugeot Expert miles diesel bio 10/29/2020 Leasing 640,25 62,77

Peugeot Expert miles diesel bio 3/31/2020 Leasing 640,81 53,94

Peugeot Expert miles diesel bio 9/30/2020 Leasing 651,04 61,71

Peugeot Expert miles diesel bio 2/28/2020 Leasing 722,77 59,05

Peugeot Expert milesBIO HVO100 8/31/2020 Leasing 472,02 42,64

Peugeot Expert milesBIO HVO100 7/31/2020 Leasing 546,3 48,82

Peugeot Expert milesBIO HVO100 9/30/2020 Leasing 556,08 50,83

Peugeot Expert milesBIO HVO100 9/30/2020 Leasing 563,14 52,63



Peugeot Expert milesBIO HVO100 5/29/2020 Leasing 569,33 54,17

Peugeot Expert milesBIO HVO100 5/29/2020 Leasing 574,61 51,35

Peugeot Expert milesBIO HVO100 6/30/2020 Leasing 596,32 54,26

Peugeot Expert milesBIO HVO100 6/30/2020 Leasing 597,84 56,03

Peugeot Expert milesBIO HVO100 7/31/2020 Leasing 598,24 55,65

Peugeot Expert milesBIO HVO100 11/30/2020 Leasing 603,15 56,74

Peugeot Expert milesBIO HVO100 9/30/2020 Leasing 605,62 56,6

Peugeot Expert milesBIO HVO100 10/29/2020 Leasing 612,95 57,88

Peugeot Expert milesBIO HVO100 10/29/2020 Leasing 618,72 59,55

Peugeot Expert milesBIO HVO100 5/29/2020 Leasing 619,09 59,13

Peugeot Expert milesBIO HVO100 12/29/2020 Leasing 626,25 59,36

Peugeot Expert milesBIO HVO100 4/29/2020 Leasing 628,71 56,59

Peugeot Expert milesBIO HVO100 12/29/2020 Leasing 648,07 59,62

Peugeot Expert milesBIO HVO100 7/31/2020 Leasing 669,92 61,18

Peugeot Expert milesBIO HVO100 5/29/2020 Leasing 670,07 60,75

Peugeot Expert milesBIO HVO100 6/30/2020 Leasing 671,89 62,97

Peugeot Expert milesBIO HVO100 4/29/2020 Leasing 673,17 59,52

Peugeot Expert milesBIO HVO100 12/29/2020 Leasing 677,76 64

Peugeot Expert milesBIO HVO100 11/30/2020 Leasing 678,58 62,89

Peugeot Expert milesBIO HVO100 11/30/2020 Leasing 685,33 63,99

Peugeot Expert milesBIO HVO100 4/29/2020 Leasing 688,2 57,59

Peugeot Expert milesBIO HVO100 3/31/2020 Leasing 700,12 56,69

Peugeot Expert milesBIO HVO100 12/29/2020 Leasing 702 64,11

Peugeot Expert milesBIO HVO100 9/30/2020 Leasing 706,18 64,55

Peugeot Expert milesBIO HVO100 11/30/2020 Leasing 709,98 65,8

Peugeot Expert milesBIO HVO100 3/31/2020 Leasing 720,94 58

Peugeot Expert milesBIO HVO100 7/31/2020 Leasing 731,35 66,79

Peugeot Expert milesBIO HVO100 2/28/2020 Leasing 814,3 62,88

Peugeot Expert milesBIO HVO100 2/28/2020 Leasing 821,74 62,49

VW Golf 1,4 TGI BIOG 8/31/2020 Leasing 107,98 7,94

VW Golf 1,4 TGI BIOG 8/31/2020 Leasing 138,31 10,17

VW Golf 1,4 TGI BIOG 7/31/2020 Leasing 140,57 10,49

VW Golf 1,4 TGI BIOG 3/31/2020 Leasing 150,8 10,08

VW Golf 1,4 TGI BIOG 7/31/2020 Leasing 169,51 12,65

VW Golf 1,4 TGI BIOG 5/29/2020 Leasing 176,94 13,01

VW Golf 1,4 TGI BIOG 7/31/2020 Leasing 178,09 13,29

VW Golf 1,4 TGI BIOG 6/30/2020 Leasing 180,97 13,71

VW Golf 1,4 TGI BIOG 5/29/2020 Leasing 196,11 14,42

VW Golf 1,4 TGI BIOG 2/28/2020 Leasing 206,15 13,78

VW Golf 1,4 TGI BIOG 4/29/2020 Leasing 213,74 15,01

VW Golf 1,4 TGI BIOG 3/31/2020 Leasing 219,91 14,7

VW Golf 1,4 TGI miles 95 4/29/2020 Leasing 420,72 40,61

VW Golf 1,4 TGI miles 95 11/30/2020 Leasing 476,77 45,32

VW Caddy Skåp 95 Goeasy 5/29/2020 Leasing 48,59 5,18

VW Caddy Skåp 95 Goeasy 11/30/2020 Leasing 57,8 5,59

VW Caddy Skåp Bg Bas Kg 5/29/2020 Leasing 254,05 19,03

VW Caddy Skåp Bg Bas Kg 5/29/2020 Leasing 293,7 22

VW Caddy Skåp Bg Bas Kg 11/30/2020 Leasing 340,59 25,21

VW Caddy Skåp Bg Bas Kg 5/29/2020 Leasing 344,43 25,8

VW Caddy Skåp Bg Bas Kg 7/31/2020 Leasing 352,44 26,4



VW Caddy Skåp Bg Bas Kg 6/30/2020 Leasing 375,99 28,68

VW Caddy Skåp Bg Bas Kg 7/31/2020 Leasing 377,14 28,25

VW Caddy Skåp Bg Bas Kg 11/30/2020 Leasing 378,14 27,99

VW Caddy Skåp Bg Bas Kg 5/29/2020 Leasing 381,14 28,55

VW Caddy Skåp Bg Bas Kg 9/30/2020 Leasing 382,76 28,5

VW Caddy Skåp Bg Bas Kg 9/30/2020 Leasing 396,99 29,56

VW Caddy Skåp Bg Bas Kg 9/30/2020 Leasing 399,27 29,73

VW Caddy Skåp Bg Bas Kg 4/29/2020 Leasing 401,79 29,74

VW Caddy Skåp Bg Bas Kg 10/29/2020 Leasing 405,32 30,18

VW Caddy Skåp Bg Bas Kg 9/30/2020 Leasing 418,61 31,17

VW Caddy Skåp Bg Bas Kg 10/29/2020 Leasing 419,96 31,27

VW Caddy Skåp Bg Bas Kg 10/29/2020 Leasing 420,63 31,32

VW Caddy Skåp Bg Bas Kg 6/30/2020 Leasing 423,59 32,71

VW Caddy Skåp Bg Bas Kg 7/31/2020 Leasing 423,98 31,95

VW Caddy Skåp Bg Bas Kg 11/30/2020 Leasing 424,19 31,87

VW Caddy Skåp Bg Bas Kg 11/30/2020 Leasing 429,04 31,57

VW Caddy Skåp Bg Bas Kg 5/29/2020 Leasing 429,28 32,35

VW Caddy Skåp Bg Bas Kg 3/31/2020 Leasing 430,56 29,27

VW Caddy Skåp Bg Bas Kg 3/31/2020 Leasing 437,92 29,77

VW Caddy Skåp Bg Bas Kg 10/29/2020 Leasing 449,37 33,46

VW Caddy Skåp Bg Bas Kg 12/29/2020 Leasing 455,87 34,25

VW Caddy Skåp Bg Bas Kg 4/29/2020 Leasing 465,52 32,35

VW Caddy Skåp Bg Bas Kg 4/29/2020 Leasing 490,06 34,83

VW Caddy Skåp Bg Bas Kg 2/28/2020 Leasing 527,85 35,12

VW Caddy Skåp Bg Bas Kg 2/28/2020 Leasing 530,11 35,27

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 7/31/2020 Leasing 204,35 15,25

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 12/29/2020 Leasing 357 26,25

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 8/31/2020 Leasing 368,97 27,13

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 6/30/2020 Leasing 370 28,03

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 10/29/2020 Leasing 383,38 28,19

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 10/29/2020 Leasing 398,21 29,28

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 11/30/2020 Leasing 398,89 29,33

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 7/31/2020 Leasing 400,26 29,87

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 8/31/2020 Leasing 401,06 29,49

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 3/31/2020 Leasing 405,12 27,08

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 5/29/2020 Leasing 411,54 30,26

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 2/28/2020 Leasing 424,12 28,35

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 4/29/2020 Leasing 426,63 29,96

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 9/30/2020 Leasing 428,13 31,48

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 2/28/2020 Leasing 437,73 29,26

VW Caddy Maxi Skåp miles 95 9/30/2020 Leasing 70,42 6,52

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 9/30/2020 Leasing 5,5 0,41

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 9/30/2020 Leasing 47,27 3,52

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 11/30/2020 Leasing 119,32 8,78

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 6/30/2020 Leasing 131,57 10,16

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 10/29/2020 Leasing 229,25 17,07

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 10/29/2020 Leasing 238,25 17,74

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 7/31/2020 Leasing 241,77 18,11

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 7/31/2020 Leasing 243,62 18,47

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 6/30/2020 Leasing 248,9 18,87



VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 7/31/2020 Leasing 251,41 18,72

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 10/29/2020 Leasing 251,41 18,72

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 7/31/2020 Leasing 254,96 19,33

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 6/30/2020 Leasing 262,99 20,06

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 10/29/2020 Leasing 269,94 20,1

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 9/30/2020 Leasing 278,54 20,74

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 9/30/2020 Leasing 278,81 20,76

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 6/30/2020 Leasing 288,91 22,31

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 9/30/2020 Leasing 289,01 21,52

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 7/31/2020 Leasing 290,48 21,89

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 4/29/2020 Leasing 295,33 21,99

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 6/30/2020 Leasing 296,68 22,63

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 7/31/2020 Leasing 301,58 22,59

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 9/30/2020 Leasing 301,77 22,47

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 6/30/2020 Leasing 301,99 23,32

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 9/30/2020 Leasing 306,61 22,83

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 9/30/2020 Leasing 307,82 22,92

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 11/30/2020 Leasing 315,73 23,37

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 5/29/2020 Leasing 317,29 23,91

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 10/29/2020 Leasing 318,69 23,73

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 5/29/2020 Leasing 327,48 24,53

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 12/29/2020 Leasing 331,29 24,89

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 5/29/2020 Leasing 331,48 24,98

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 7/31/2020 Leasing 333,2 24,81

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 4/29/2020 Leasing 334,57 23,25

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 4/29/2020 Leasing 339,78 25,15

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 11/30/2020 Leasing 342,2 25,18

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 3/31/2020 Leasing 343,04 23,32

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 4/29/2020 Leasing 349,22 23,74

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 12/29/2020 Leasing 349,92 26,29

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 11/30/2020 Leasing 353,69 26,18

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 12/29/2020 Leasing 375,87 28,24

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 11/30/2020 Leasing 399,14 29,37

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 5/29/2020 Leasing 407,84 30,55

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 2/28/2020 Leasing 411,07 27,35

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 4/29/2020 Leasing 434,2 30,86

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 2/28/2020 Leasing 437,97 29,14

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 3/31/2020 Leasing 448,07 30,46

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 12/29/2020 Leasing 286,14 21,04

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 12/29/2020 Leasing 287,64 21,15

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 12/29/2020 Leasing 413,17 30,38

VW Caddy Maxi Skåp miles 95 10/29/2020 Leasing 56,67 5,47

VW Caddy Maxi Skåp miles 95 4/29/2020 Leasing 61,23 5,91

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 7/31/2020 Leasing 220,43 16,45

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 6/30/2020 Leasing 318,12 24,1

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 5/29/2020 Leasing 349,93 25,73

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 10/29/2020 Leasing 361,35 26,57

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 4/29/2020 Leasing 375,37 26,36

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 12/29/2020 Leasing 379,03 27,87

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 9/30/2020 Leasing 381,62 28,06



VW Caddy Maxi Skåp BIOG 11/30/2020 Leasing 389,23 28,62

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 10/29/2020 Leasing 392,5 28,86

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 6/30/2020 Leasing 396,4 30,03

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 9/30/2020 Leasing 398,34 29,29

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 4/29/2020 Leasing 399,84 29,4

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 12/29/2020 Leasing 402,56 29,6

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 7/31/2020 Leasing 406,29 30,32

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 8/31/2020 Leasing 415,48 30,55

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 12/29/2020 Leasing 419,29 30,83

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 5/29/2020 Leasing 440,78 32,41

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 3/31/2020 Leasing 442,82 29,6

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 4/29/2020 Leasing 459,72 30,73

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 3/31/2020 Leasing 482,16 32,23

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 2/28/2020 Leasing 483,51 32,32

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 2/28/2020 Leasing 484,7 32,4

VW Caddy Maxi Skåp miles 95 6/30/2020 Leasing 89,21 8,85

VW Caddy Maxi Skåp miles 95 11/30/2020 Leasing 124,01 12,11

VW Caddy Maxi Skåp 95 Goeasy 6/30/2020 Leasing 44,38 4,36

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 12/29/2020 Leasing 265,14 19,92

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 8/31/2020 Leasing 277,46 20,66

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 11/30/2020 Leasing 288,57 21,36

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 4/29/2020 Leasing 300,83 22,4

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 9/30/2020 Leasing 302,58 22,53

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 5/29/2020 Leasing 306,01 23,63

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 7/31/2020 Leasing 312,92 23,3

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 6/30/2020 Leasing 315,72 24,38

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 9/30/2020 Leasing 315,74 23,51

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 9/30/2020 Leasing 317,22 23,62

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 10/29/2020 Leasing 318,96 23,75

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 5/29/2020 Leasing 321,33 24,07

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 5/29/2020 Leasing 321,66 24,24

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 7/31/2020 Leasing 323,6 24,24

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 9/30/2020 Leasing 323,8 24,11

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 10/29/2020 Leasing 324,33 24,15

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 12/29/2020 Leasing 327,03 24,57

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 10/29/2020 Leasing 327,15 24,36

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 9/30/2020 Leasing 327,69 24,4

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 5/29/2020 Leasing 328,54 24,61

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 12/29/2020 Leasing 332,08 24,95

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 10/29/2020 Leasing 336,29 25,04

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 9/30/2020 Leasing 337,09 25,1

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 7/31/2020 Leasing 341,23 25,56

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 8/31/2020 Leasing 348,51 25,95

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 11/30/2020 Leasing 351,17 25,84

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 12/29/2020 Leasing 352,45 26,48

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 7/31/2020 Leasing 356,39 27,02

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 8/31/2020 Leasing 358,85 26,72

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 12/29/2020 Leasing 361,63 27,17

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 10/29/2020 Leasing 363,55 27,07

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 11/30/2020 Leasing 364,56 27,39



VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 12/29/2020 Leasing 364,69 27,4

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 12/29/2020 Leasing 365,63 27,47

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 10/29/2020 Leasing 365,97 27,25

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 6/30/2020 Leasing 366,69 27,97

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 8/31/2020 Leasing 376,17 28,01

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 11/30/2020 Leasing 379,16 27,9

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 10/29/2020 Leasing 383,29 28,54

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 12/29/2020 Leasing 385,84 28,73

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 8/31/2020 Leasing 386,25 28,76

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 12/29/2020 Leasing 389,32 29,25

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 11/30/2020 Leasing 395,6 29,11

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 9/30/2020 Leasing 400,89 29,85

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 12/29/2020 Leasing 408,27 30,4

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 11/30/2020 Leasing 423,06 31,13

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 11/30/2020 Leasing 425,43 31,49

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 11/30/2020 Leasing 437,99 32,42

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 11/30/2020 Leasing 455,96 33,75

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 2/28/2020 Leasing 491,88 32,88

VW Caddy Maxi Skåp 95 Goeasy 6/30/2020 Leasing 59,85 6,07

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 7/31/2020 Leasing 290,22 21,61

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 7/31/2020 Leasing 309,57 23,47

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 7/31/2020 Leasing 320,8 24,03

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 7/31/2020 Leasing 328,01 24,57

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 6/30/2020 Leasing 330,48 25,52

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 12/29/2020 Leasing 348,46 26,18

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 12/29/2020 Leasing 350,98 26,37

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 5/29/2020 Leasing 352,94 26,28

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 7/31/2020 Leasing 354,81 26,9

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 8/31/2020 Leasing 355,9 26,5

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 9/30/2020 Leasing 360,06 26,81

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 10/29/2020 Leasing 364,22 27,12

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 6/30/2020 Leasing 369,31 28,17

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 5/29/2020 Leasing 369,53 27,68

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 10/29/2020 Leasing 375,5 27,96

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 6/30/2020 Leasing 381,64 29,47

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 11/30/2020 Leasing 391,66 28,82

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 12/29/2020 Leasing 398,5 29,94

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 4/29/2020 Leasing 399,41 29,74

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 5/29/2020 Leasing 401,3 30,06

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 9/30/2020 Leasing 272,95 20,07

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 3/31/2020 Leasing 297,26 19,87

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 10/29/2020 Leasing 301,24 22,15

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 6/30/2020 Leasing 310,46 23,52

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 7/31/2020 Leasing 310,48 23,17

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 6/30/2020 Leasing 316,67 23,99

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 4/29/2020 Leasing 324,5 23,86

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 2/28/2020 Leasing 329,72 22,04

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 11/30/2020 Leasing 337,14 24,79

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 4/29/2020 Leasing 346,62 23,17

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 4/29/2020 Leasing 346,89 24,36



VW Caddy Maxi Skåp BIOG 4/29/2020 Leasing 348,65 23,88

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 3/31/2020 Leasing 360,84 24,12

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 3/31/2020 Leasing 361,43 24,16

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 3/31/2020 Leasing 405,86 27,13

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 3/31/2020 Leasing 417,83 27,93

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 2/28/2020 Leasing 438,93 29,34

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 2/28/2020 Leasing 450 30,08

VW Caddy Maxi Skåp 95 Goeasy 10/29/2020 Leasing 67,14 6,37

VW Caddy Maxi Skåp 95 Goeasy 5/29/2020 Leasing 77,39 8,25

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 12/29/2020 Leasing 263,67 19,81

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 11/30/2020 Leasing 281,55 20,84

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 11/30/2020 Leasing 300,46 22,24

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 11/30/2020 Leasing 310,26 22,83

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 9/30/2020 Leasing 347,43 25,87

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 9/30/2020 Leasing 367,98 27,4

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 10/29/2020 Leasing 388,67 28,6

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 12/29/2020 Leasing 394,38 29,63

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 8/31/2020 Leasing 411,23 30,62

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 10/29/2020 Leasing 413,78 30,81

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 10/29/2020 Leasing 429,89 32,01

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 9/30/2020 Leasing 446,55 33,25

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 12/29/2020 Leasing 451,61 33,93

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 12/29/2020 Leasing 461,59 34,37

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 2/28/2020 Leasing 109,36 7,31

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 7/31/2020 Leasing 175,94 13,13

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 3/31/2020 Leasing 267,63 17,89

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 6/30/2020 Leasing 272,45 20,64

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 5/29/2020 Leasing 276,35 20,32

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 5/29/2020 Leasing 287,78 21,16

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 5/29/2020 Leasing 288,86 21,24

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 4/29/2020 Leasing 291,21 20,45

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 5/29/2020 Leasing 291,58 21,44

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 5/29/2020 Leasing 333,61 24,53

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 6/30/2020 Leasing 345,58 26,18

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 7/31/2020 Leasing 351,21 26,21

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 5/29/2020 Leasing 356,59 26,22

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 4/29/2020 Leasing 362,78 24,25

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 7/31/2020 Leasing 369,84 27,6

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 4/29/2020 Leasing 378,14 25,9

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 6/30/2020 Leasing 380,03 28,79

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 7/31/2020 Leasing 399,45 29,81

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 2/28/2020 Leasing 466 31,15

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 3/31/2020 Leasing 471,69 31,53

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 3/31/2020 Leasing 484,7 32,4

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 2/28/2020 Leasing 493,53 32,99

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 11/30/2020 Leasing 198,29 14,58

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 5/29/2020 Leasing 255,54 18,79

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 12/29/2020 Leasing 316,61 23,28

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 12/29/2020 Leasing 325,86 23,96

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 6/30/2020 Leasing 327,62 24,82



VW Caddy Maxi Skåp BIOG 12/29/2020 Leasing 359,31 26,42

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 11/30/2020 Leasing 382,98 28,16

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 7/31/2020 Leasing 389 29,03

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 10/29/2020 Leasing 398,75 29,32

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 8/31/2020 Leasing 426,63 31,37

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 12/29/2020 Leasing 426,63 31,37

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 3/31/2020 Leasing 469 31,35

VW Caddy Maxi Skåp miles 95 10/29/2020 Leasing 38,71 3,68

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 12/29/2020 Leasing 23,39 1,72

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 12/29/2020 Leasing 24,48 1,8

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 6/30/2020 Leasing 194,7 14,75

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 12/29/2020 Leasing 213,79 15,72

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 10/29/2020 Leasing 257,04 18,9

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 7/31/2020 Leasing 257,95 19,25

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 10/29/2020 Leasing 270,5 19,89

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 12/29/2020 Leasing 275,4 20,25

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 7/31/2020 Leasing 277,25 20,69

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 3/31/2020 Leasing 286,18 19,13

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 11/30/2020 Leasing 293,76 21,6

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 5/29/2020 Leasing 306,95 22,57

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 12/29/2020 Leasing 306,95 22,57

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 6/30/2020 Leasing 312,58 23,68

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 6/30/2020 Leasing 313,24 23,73

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 9/30/2020 Leasing 313,34 23,04

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 10/29/2020 Leasing 322,73 23,73

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 7/31/2020 Leasing 322,94 24,1

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 12/29/2020 Leasing 325,58 23,94

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 6/30/2020 Leasing 325,64 24,67

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 6/30/2020 Leasing 325,78 24,68

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 12/29/2020 Leasing 329,8 24,25

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 7/31/2020 Leasing 332,45 24,81

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 9/30/2020 Leasing 333,47 24,52

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 11/30/2020 Leasing 334,02 24,56

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 11/30/2020 Leasing 336,19 24,72

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 8/31/2020 Leasing 336,87 24,77

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 10/29/2020 Leasing 338,37 24,88

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 9/30/2020 Leasing 343,67 25,27

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 7/31/2020 Leasing 344,25 25,69

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 10/29/2020 Leasing 349,52 25,7

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 4/29/2020 Leasing 351,42 25,84

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 9/30/2020 Leasing 352,38 25,91

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 5/29/2020 Leasing 356,32 26,2

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 9/30/2020 Leasing 358,77 26,38

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 5/29/2020 Leasing 359,18 26,41

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 11/30/2020 Leasing 363,26 26,71

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 4/29/2020 Leasing 363,83 24,92

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 10/29/2020 Leasing 364,48 26,8

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 12/29/2020 Leasing 365,16 26,85

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 7/31/2020 Leasing 368,9 27,53

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 4/29/2020 Leasing 381,63 25,51



VW Caddy Maxi Skåp BIOG 5/29/2020 Leasing 382,43 28,12

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 11/30/2020 Leasing 386,92 28,45

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 10/29/2020 Leasing 389,1 28,61

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 3/31/2020 Leasing 399,88 26,73

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 5/29/2020 Leasing 407,73 29,98

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 3/31/2020 Leasing 409,75 27,39

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 3/31/2020 Leasing 412,75 27,59

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 4/29/2020 Leasing 420,24 30,9

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 2/28/2020 Leasing 431,45 28,84

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 2/28/2020 Leasing 433,84 29

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 2/28/2020 Leasing 435,34 29,1

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 4/29/2020 Leasing 438 30

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 3/31/2020 Leasing 451,64 30,19

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 2/28/2020 Leasing 452,84 30,27

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 2/28/2020 Leasing 457,03 30,55

VW Caddy Maxi Skåp miles 95 9/30/2020 Leasing 72,29 6,7

VW Caddy Maxi Skåp 95 Blyfri bensin 2/28/2020 Leasing 61,66 5,19

VW Caddy Maxi Skåp 95 Blyfri bensin 7/31/2020 Leasing 106,16 10,13

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 11/30/2020 Leasing 428,49 31,53

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 7/31/2020 Leasing 36,05 2,69

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 2/28/2020 Leasing 100,23 6,7

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 8/31/2020 Leasing 237,46 17,46

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 7/31/2020 Leasing 257,01 19,18

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 9/30/2020 Leasing 269,82 19,84

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 12/29/2020 Leasing 274,86 20,21

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 5/29/2020 Leasing 290,36 21,35

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 11/30/2020 Leasing 291,86 21,46

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 5/29/2020 Leasing 303,28 22,3

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 8/31/2020 Leasing 319,6 23,5

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 3/31/2020 Leasing 323,88 21,65

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 8/31/2020 Leasing 338,1 24,86

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 7/31/2020 Leasing 340,9 25,44

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 11/30/2020 Leasing 341,9 25,14

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 4/29/2020 Leasing 346,31 23,72

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 6/30/2020 Leasing 350,06 26,52

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 6/30/2020 Leasing 353,63 26,79

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 11/30/2020 Leasing 362,3 26,64

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 9/30/2020 Leasing 367,06 26,99

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 12/29/2020 Leasing 375,36 27,6

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 7/31/2020 Leasing 376,67 28,11

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 9/30/2020 Leasing 379,3 27,89

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 5/29/2020 Leasing 391,54 28,79

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 9/30/2020 Leasing 395,9 29,11

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 6/30/2020 Leasing 396,79 30,06

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 8/31/2020 Leasing 402,15 29,57

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 10/29/2020 Leasing 406,23 29,87

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 2/28/2020 Leasing 412,6 27,58

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 12/29/2020 Leasing 432,62 31,81

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 12/29/2020 Leasing 435,34 32,01

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 3/31/2020 Leasing 468,85 31,34



VW Caddy Maxi Skåp BIOG 2/28/2020 Leasing 487,1 32,56

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 2/28/2020 Leasing 496,37 33,18

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 3/31/2020 Leasing 514,03 34,36

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 11/30/2020 Leasing 410,28 30,19

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 11/30/2020 Leasing 440,45 32,41

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 10/29/2020 Leasing 216,38 15,91

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 12/29/2020 Leasing 284,92 20,95

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 8/31/2020 Leasing 334,02 24,56

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 7/31/2020 Leasing 356,84 26,63

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 10/29/2020 Leasing 357,27 26,27

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 8/31/2020 Leasing 359,04 26,4

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 12/29/2020 Leasing 363,12 26,7

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 7/31/2020 Leasing 363,81 27,15

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 6/30/2020 Leasing 363,92 27,57

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 7/31/2020 Leasing 366,76 27,37

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 11/30/2020 Leasing 372,37 27,38

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 8/31/2020 Leasing 385,02 28,31

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 11/30/2020 Leasing 387,6 28,5

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 10/29/2020 Leasing 390,18 28,69

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 9/30/2020 Leasing 393,18 28,91

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 12/29/2020 Leasing 394,81 29,03

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 6/30/2020 Leasing 404,71 30,66

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 5/29/2020 Leasing 411,13 30,23

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 6/30/2020 Leasing 414,35 31,39

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 4/29/2020 Leasing 432,75 30,39

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 3/31/2020 Leasing 446,41 29,84

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 5/29/2020 Leasing 451,11 33,17

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 4/29/2020 Leasing 458,82 30,67

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 2/28/2020 Leasing 476,63 31,86

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 2/28/2020 Leasing 496,82 33,21

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 2/28/2020 Leasing 504,75 33,74

VW Caddy Maxi Skåp miles 95 8/31/2020 Leasing 100 9,47

VW Caddy Maxi skåp 95 Goeasy 11/30/2020 Leasing 37,54 3,67

VW Caddy Maxi skåp Bg Bas Kg 12/29/2020 Leasing 339,41 25,5

VW Caddy Maxi skåp Bg Bas Kg 10/29/2020 Leasing 351,19 26,15

VW Caddy Maxi skåp Bg Bas Kg 10/29/2020 Leasing 402,63 29,98

VW Caddy Maxi skåp Bg Bas Kg 9/30/2020 Leasing 417,81 31,11

VW Caddy Maxi skåp Bg Bas Kg 10/29/2020 Leasing 421,43 31,01

VW Caddy Maxi skåp Bg Bas Kg 7/31/2020 Leasing 439,64 33,13

VW Caddy Maxi skåp Bg Bas Kg 12/29/2020 Leasing 443,59 33,03

VW Caddy Maxi skåp Bg Bas Kg 11/30/2020 Leasing 452,54 34

VW Caddy Maxi skåp Bg Bas Kg 11/30/2020 Leasing 459,48 33,81

VW Caddy Maxi skåp BIOG 6/30/2020 Leasing 297,66 22,55

VW Caddy Maxi skåp BIOG 5/29/2020 Leasing 338,78 24,91

VW Caddy Maxi skåp BIOG 7/31/2020 Leasing 356,57 26,61

VW Caddy Maxi skåp BIOG 5/29/2020 Leasing 369,38 27,16

VW Caddy Maxi skåp BIOG 7/31/2020 Leasing 412,18 30,76

VW Caddy Maxi skåp BIOG 9/30/2020 Leasing 413,03 30,37

VW Caddy Maxi skåp BIOG 6/30/2020 Leasing 434,28 32,9

VW Caddy Maxi skåp BIOG 4/29/2020 Leasing 445,94 32,79



VW Caddy Maxi skåp BIOG 4/29/2020 Leasing 453,54 31,85

VW Caddy Maxi skåp 95 Goeasy 5/29/2020 Leasing 58,46 6,18

VW Caddy Maxi skåp 95 Goeasy 8/31/2020 Leasing 75,83 7,14

VW Caddy Maxi skåp 95 Goeasy 10/29/2020 Leasing 85,28 8

VW Caddy Maxi skåp 95 Goeasy 12/29/2020 Leasing 98,53 9,42

VW Caddy Maxi skåp Bg Bas Kg 8/31/2020 Leasing 166,13 12,37

VW Caddy Maxi skåp Bg Bas Kg 10/29/2020 Leasing 268,47 19,99

VW Caddy Maxi skåp Bg Bas Kg 9/30/2020 Leasing 288,07 21,45

VW Caddy Maxi skåp Bg Bas Kg 12/29/2020 Leasing 314,66 23,43

VW Caddy Maxi skåp Bg Bas Kg 6/30/2020 Leasing 322,63 24,46

VW Caddy Maxi skåp Bg Bas Kg 12/29/2020 Leasing 329,16 24,73

VW Caddy Maxi skåp Bg Bas Kg 8/31/2020 Leasing 333,06 24,8

VW Caddy Maxi skåp Bg Bas Kg 10/29/2020 Leasing 340,32 25,34

VW Caddy Maxi skåp Bg Bas Kg 11/30/2020 Leasing 374,27 27,54

VW Caddy Maxi skåp Bg Bas Kg 11/30/2020 Leasing 378,35 27,84

VW Caddy Maxi skåp Bg Bas Kg 6/30/2020 Leasing 382,03 29,5

VW Caddy Maxi skåp Bg Bas Kg 12/29/2020 Leasing 395,31 29,7

VW Caddy Maxi skåp Bg Bas Kg 9/30/2020 Leasing 419,69 31,25

VW Caddy Maxi skåp Bg Bas Kg 7/31/2020 Leasing 423,72 31,55

VW Caddy Maxi skåp Bg Bas Kg 7/31/2020 Leasing 424,53 31,8

VW Caddy Maxi skåp Bg Bas Kg 11/30/2020 Leasing 428,54 31,72

VW Caddy Maxi skåp Bg Bas Kg 7/31/2020 Leasing 432,9 32,82

VW Caddy Maxi skåp Bg Bas Kg 8/31/2020 Leasing 433,79 32,3

VW Caddy Maxi skåp Bg Bas Kg 8/31/2020 Leasing 435,4 32,42

VW Caddy Maxi skåp Bg Bas Kg 10/29/2020 Leasing 437,68 32,59

VW Caddy Maxi skåp Bg Bas Kg 11/30/2020 Leasing 440,83 32,63

VW Caddy Maxi skåp Bg Bas Kg 6/30/2020 Leasing 445,48 33,98

VW Caddy Maxi skåp Bg Bas Kg 10/29/2020 Leasing 446,01 33,21

VW Caddy Maxi skåp Bg Bas Kg 5/29/2020 Leasing 457,42 34,47

VW Caddy Maxi skåp Bg Bas Kg 5/29/2020 Leasing 460,71 34,51

VW Caddy Maxi skåp BIOG 6/30/2020 Leasing 303,86 23,02

VW Caddy Maxi skåp BIOG 4/29/2020 Leasing 337,14 24,79

VW Caddy Maxi skåp BIOG 4/29/2020 Leasing 357,95 26,32

VW Caddy Maxi skåp BIOG 7/31/2020 Leasing 378,68 28,26

VW Caddy Maxi skåp BIOG 5/29/2020 Leasing 381,62 28,06

VW Caddy Maxi skåp BIOG 12/29/2020 Leasing 447,58 32,91

VW Caddy Maxi skåp BIOG 4/29/2020 Leasing 452,12 31,75

VW Caddy Maxi skåp BIOG 4/29/2020 Leasing 467,7 34,39

VW Caddy Maxi skåp BIOG 12/29/2020 Leasing 468,11 34,42

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 11/30/2020 Leasing 372,5 27,39

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 12/29/2020 Leasing 412,35 30,32

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 2/28/2019 Leasing 529,97 38,1

Peugeot Expert miles diesel bio 2/28/2019 Leasing 548,17 49,97

VW Caddy Skåp Biogas 2/28/2019 Leasing 419,8 30,18

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 2/28/2019 Leasing 274,72 19,47

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 2/28/2019 Leasing 401,94 28,71

Peugeot Partner Diesel 2/28/2019 Leasing 454,93 41,17

VOLKSWAGEN, VW 2KN miles diesel bio 2/28/2019 Leasing 601,34 54,42

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 2/28/2019 Leasing 565,87 50,66

VW Caddy Skåp Biogas 2/28/2019 Leasing 408,54 29,37



VW Caddy Maxi Skåp Biogas 2/28/2019 Leasing 447 31,68

Peugeot Expert miles diesel bio 2/28/2019 Leasing 562,52 50,36

Peugeot Partner miles diesel bio 2/28/2019 Leasing 433,06 38,77

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 2/28/2019 Leasing 357,49 25,7

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 2/28/2019 Leasing 574,76 51,09

RENAULT Diesel 2/28/2019 Leasing 858,15 76,28

Ford Transit Connect miles diesel bio 2/28/2019 Leasing 573,64 50,99

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 2/28/2019 Leasing 476,97 34,29

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 2/28/2019 Leasing 355,12 25,53

Peugeot Expert miles diesel bio 2/28/2019 Leasing 615,11 53,91

VW Golf 1,4 TGI BIOG 2/28/2019 Leasing 211,82 15,13

VW Caddy Skåp Biogas 2/28/2019 Leasing 352,06 25,31

Peugeot Expert miles diesel bio 2/28/2019 Leasing 632,06 55,01

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 2/28/2019 Leasing 412,29 29,22

VOLKSWAGEN, VW 2KN milesPLUS diesel 2/28/2019 Leasing 603,5 50,46

Peugeot Partner Diesel bio 2/28/2019 Leasing 411,69 35,83

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 2/28/2019 Leasing 428,68 30,62

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 2/28/2019 Leasing 306,16 22,01

VOLKSWAGEN, VW 2KN miles diesel bio 2/28/2019 Leasing 604,83 52,64

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 2/28/2019 Leasing 344,93 30,02

VW Caddy Skåp Biogas 2/28/2019 Leasing 503,96 36,23

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 2/28/2019 Leasing 455,05 32,25

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 2/28/2019 Leasing 420,08 30,2

RENAULT Diesel bio 2/28/2019 Leasing 888,81 76,82

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 2/28/2019 Leasing 438,48 31,32

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 2/28/2019 Leasing 533,72 46,13

Peugeot Expert miles diesel bio 2/28/2019 Leasing 551,54 47,67

Peugeot Expert AdBlue pump 2/28/2019 Leasing 12,84 2,31

Peugeot Expert miles diesel bio 2/28/2019 Leasing 338,65 29,27

Peugeot Expert miles diesel bio 2/28/2019 Leasing 611,71 52,87

Peugeot Partner miles diesel bio 2/28/2019 Leasing 539,73 46,17

Peugeot Expert miles diesel bio 2/28/2019 Leasing 723,03 61,85

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 2/28/2019 Leasing 334,12 24,02

VW Caddy Skåp Biogas 2/28/2019 Leasing 496,34 35,58

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 2/28/2019 Leasing 466,1 32,94

RENAULT milesPLUS diesel 2/28/2019 Leasing 560,94 46,13

Ford Transit Connect miles diesel bio 2/28/2019 Leasing 595,72 50,96

Peugeot Expert miles diesel bio 2/28/2019 Leasing 543,93 46,85

VOLKSWAGEN, VW 2KN miles diesel bio 2/28/2019 Leasing 634,25 54,63

Peugeot Partner miles diesel bio 2/28/2019 Leasing 455,92 39,27

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 3/29/2019 Leasing 457,14 32,77

VW Caddy Skåp Biogas 3/29/2019 Leasing 413,62 29,65

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 3/29/2019 Leasing 503,18 36,07

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 2/28/2019 Leasing 590,37 50,85

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 2/28/2019 Leasing 445,06 31,79

Peugeot Expert miles diesel bio 2/28/2019 Leasing 623,66 54,09

VW Caddy Maxi Skåp D Goeasy 2/28/2019 Leasing 179,73 15,78

VOLKSWAGEN, VW 2KN milesPLUS diesel 2/28/2019 Leasing 614,87 50,9

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 3/29/2019 Leasing 315,41 22,61

Peugeot Expert miles diesel bio 2/28/2019 Leasing 664,09 57,2



VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 2/28/2019 Leasing 603,6 51,99

Peugeot Partner Diesel bio 2/28/2019 Leasing 497,49 42,85

RENAULT Diesel 3/29/2019 Leasing 882,94 76,05

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 3/29/2019 Leasing 484,54 34,61

VW Caddy Skåp 95 Goeasy 3/29/2019 Leasing 77,44 6,97

VW Caddy Skåp Biogas 3/29/2019 Leasing 516,71 37,04

VW Golf 1,4 TGI BIOG 3/29/2019 Leasing 214,48 15,32

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 3/29/2019 Leasing 469,92 33,21

Ford Transit Connect miles diesel bio 3/29/2019 Leasing 578,07 49,45

VOLKSWAGEN, VW 2KN miles diesel bio 3/29/2019 Leasing 605,93 52,19

Peugeot Partner miles diesel bio 3/29/2019 Leasing 495,98 42,72

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 3/29/2019 Leasing 402,18 28,83

Peugeot Expert miles diesel bio 3/29/2019 Leasing 474,27 40,85

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 3/29/2019 Leasing 469,7 33,67

Peugeot Expert miles diesel bio 3/29/2019 Leasing 671,82 57,47

RENAULT Diesel 3/29/2019 Leasing 0,82 0,07

RENAULT Diesel 3/29/2019 Leasing 888,09 75,97

VW Caddy Skåp 95 Goeasy 3/29/2019 Leasing 155,54 14

Peugeot Expert miles diesel bio 3/29/2019 Leasing 586,14 50,14

VW Caddy Skåp BIOG 3/29/2019 Leasing 476,56 34,04

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 3/29/2019 Leasing 237,15 17

Ford Transit Connect miles diesel bio 3/29/2019 Leasing 530,02 45,34

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 3/29/2019 Leasing 513,64 36,82

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 3/29/2019 Leasing 449,12 32,08

Peugeot Partner Diesel bio 3/29/2019 Leasing 465,08 39,38

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 3/29/2019 Leasing 215,81 15,47

VW Golf 1,4 TGI BIOG 3/29/2019 Leasing 147 10,5

VOLKSWAGEN, VW 2KN milesPLUS diesel 3/29/2019 Leasing 621,49 50,61

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 3/29/2019 Leasing 441,2 31,18

VOLKSWAGEN, VW 2KN miles diesel bio 3/29/2019 Leasing 426,81 36,14

Peugeot Expert miles diesel bio 3/29/2019 Leasing 538,06 45,56

Peugeot Expert miles diesel bio 3/29/2019 Leasing 689,98 58,03

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 3/29/2019 Leasing 431,06 30,9

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 3/29/2019 Leasing 596,94 49,87

RENAULT Diesel 3/29/2019 Leasing 911,28 76,13

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 3/29/2019 Leasing 293,93 21,07

Peugeot Partner miles diesel bio 3/29/2019 Leasing 511,04 42,13

VW Caddy Maxi Skåp miles 95 3/29/2019 Leasing 75,91 6,63

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 3/29/2019 Leasing 398,13 28,54

Peugeot Expert miles diesel bio 3/29/2019 Leasing 739,03 61,33

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 3/29/2019 Leasing 339,06 24,03

VOLKSWAGEN, VW 2KN miles diesel bio 3/29/2019 Leasing 673,11 55,86

Peugeot Expert miles diesel bio 3/29/2019 Leasing 547,31 45,42

VW Golf 1,4 TGI miles 95 3/29/2019 Leasing 429,49 37,51

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 3/29/2019 Leasing 404,74 28,91

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 3/29/2019 Leasing 440,3 31,45

VOLKSWAGEN, VW 2KN miles diesel bio 3/29/2019 Leasing 330,54 27,16

VW Caddy Maxi Skåp miles 95 3/29/2019 Leasing 87,82 7,67

Ford Transit Connect miles diesel bio 3/29/2019 Leasing 580,63 47,71

VW Golf 1,4 TGI BIOG 3/29/2019 Leasing 169,54 12,11



VW Caddy Maxi Skåp Biogas 4/29/2019 Leasing 262,45 18,6

Peugeot Partner miles diesel bio 3/29/2019 Leasing 563,23 46,28

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 4/29/2019 Leasing 492,58 34,91

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 4/29/2019 Leasing 427,58 29,88

VOLKSWAGEN, VW 2KN milesPLUS diesel 3/29/2019 Leasing 657,05 52,48

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 4/29/2019 Leasing 282,48 20,02

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 3/29/2019 Leasing 616,96 51,2

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 3/29/2019 Leasing 623,23 51,72

RENAULT Diesel bio 3/29/2019 Leasing 932,55 77,39

Peugeot Expert miles diesel bio 4/29/2019 Leasing 734,09 60,92

Peugeot Expert miles diesel bio 4/29/2019 Leasing 548,15 45,49

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 4/29/2019 Leasing 335,68 23,79

VOLKSWAGEN, VW 2KN miles diesel bio 4/29/2019 Leasing 610,21 50,64

Peugeot Expert miles diesel bio 4/29/2019 Leasing 629,73 52,26

Peugeot Partner miles diesel bio 4/29/2019 Leasing 522,61 43,37

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 4/29/2019 Leasing 354,87 25,15

VW Caddy Maxi Skåp miles 95 4/29/2019 Leasing 89,51 7,9

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 4/29/2019 Leasing 422,59 29,95

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 4/29/2019 Leasing 500,76 35,49

Ford Transit Connect miles diesel bio 4/29/2019 Leasing 516,5 42,58

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 4/29/2019 Leasing 438,48 31,32

Peugeot Expert miles diesel bio 4/29/2019 Leasing 483,02 39,82

VW Caddy Skåp 95 Goeasy 4/29/2019 Leasing 123,16 10,59

VW Caddy Skåp Biogas 4/29/2019 Leasing 471,98 33,45

VW Golf 1,4 TGI BIOG 4/29/2019 Leasing 208,88 14,92

Peugeot Expert miles diesel bio 4/29/2019 Leasing 735,2 60,61

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 4/29/2019 Leasing 307,46 21,79

Peugeot Partner AdBlue dunk 4/29/2019 Leasing 91,2 1

Peugeot Partner miles diesel bio 4/29/2019 Leasing 389,49 32,11

VOLKSWAGEN, VW 2KN miles diesel bio 4/29/2019 Leasing 664,36 54,77

RENAULT Diesel 4/29/2019 Leasing 919,58 75,81

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 4/29/2019 Leasing 657,69 54,22

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 4/29/2019 Leasing 466,95 32,54

Peugeot Partner Diesel bio 4/29/2019 Leasing 551,67 45,48

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 4/29/2019 Leasing 291,59 20,32

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 4/29/2019 Leasing 466,76 33,34

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 4/29/2019 Leasing 489,19 34,09

Peugeot Expert miles diesel bio 4/29/2019 Leasing 757,7 62,88

Peugeot Expert AdBlue pump 4/29/2019 Leasing 4,17 0,75

Peugeot Expert miles diesel bio 4/29/2019 Leasing 709,26 58,86

VW Caddy Skåp Biogas 4/29/2019 Leasing 505,69 35,24

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 4/29/2019 Leasing 599,7 50,1

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 4/29/2019 Leasing 638,6 53,35

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 4/29/2019 Leasing 445,62 31,83

VW Golf 1,4 TGI BIOG 4/29/2019 Leasing 174,3 12,45

Peugeot Partner miles diesel bio 4/29/2019 Leasing 478,92 40,01

RENAULT Diesel 4/29/2019 Leasing 894,04 74,69

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 4/29/2019 Leasing 309,1 21,54

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 4/29/2019 Leasing 603,29 50,4

Peugeot Expert miles diesel bio 4/29/2019 Leasing 586,29 48,98



VOLKSWAGEN, VW 2KN miles diesel bio 4/29/2019 Leasing 615,26 51,4

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 4/29/2019 Leasing 459,49 32,02

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 4/29/2019 Leasing 456,04 31,78

Ford Transit Connect miles diesel bio 4/29/2019 Leasing 599,1 50,05

VW Caddy Skåp 95 Goeasy 4/29/2019 Leasing 134,62 11,19

VW Caddy Skåp Biogas 4/29/2019 Leasing 523,2 36,46

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 4/29/2019 Leasing 466,95 32,54

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 4/29/2019 Leasing 357,89 24,94

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 4/29/2019 Leasing 435,38 30,34

Peugeot Expert miles diesel bio 4/29/2019 Leasing 730,47 60,62

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 4/29/2019 Leasing 386,08 32,04

Peugeot Partner miles diesel bio 4/29/2019 Leasing 488,51 40,54

RENAULT Diesel bio 4/29/2019 Leasing 928,45 77,05

Peugeot Expert miles diesel bio 4/29/2019 Leasing 552,13 45,82

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 5/31/2019 Leasing 482,19 33,14

VOLKSWAGEN, VW 2KN miles diesel bio 5/31/2019 Leasing 662,06 55,31

Ford Transit Connect miles diesel bio 5/31/2019 Leasing 610,47 51

VW Caddy Skåp 95 Goeasy 5/31/2019 Leasing 95,31 7,87

VW Caddy Skåp Biogas 5/31/2019 Leasing 529,04 36,36

Peugeot Partner miles diesel bio 5/31/2019 Leasing 528,95 44,19

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 5/31/2019 Leasing 347,89 23,91

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 5/31/2019 Leasing 462,48 31,44

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 5/31/2019 Leasing 606,8 50,19

Peugeot Expert miles diesel bio 5/31/2019 Leasing 742,81 61,44

VOLKSWAGEN, VW 2KN milesPLUS diesel 5/31/2019 Leasing 448,64 35,72

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 5/31/2019 Leasing 385,25 26,19

Peugeot Expert miles diesel bio 5/31/2019 Leasing 687,2 56,84

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 5/31/2019 Leasing 401,42 27,57

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 5/31/2019 Leasing 467,19 31,76

VW Caddy Maxi Skåp D Goeasy 5/31/2019 Leasing 106,95 8,95

RENAULT Diesel 5/31/2019 Leasing 932,5 77,13

VW Caddy Skåp Biogas 5/31/2019 Leasing 519,41 35,31

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 5/31/2019 Leasing 332,59 22,61

Peugeot Partner miles diesel bio 5/31/2019 Leasing 510,44 42,22

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 5/31/2019 Leasing 473,35 32,51

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 5/31/2019 Leasing 519,64 35,04

VW Golf 1,4 TGI BIOG 5/31/2019 Leasing 199,18 13,68

Peugeot Expert miles diesel bio 5/31/2019 Leasing 727,52 59,78

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 5/31/2019 Leasing 520,53 35,1

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 5/31/2019 Leasing 273,47 18,44

VW Caddy Skåp Biogas 5/31/2019 Leasing 429,92 28,99

Peugeot Expert miles diesel bio 5/31/2019 Leasing 622,74 51,17

VOLKSWAGEN, VW 2KN miles diesel bio 5/31/2019 Leasing 666,06 54,73

Ford Transit Connect miles diesel bio 5/31/2019 Leasing 621,4 51,06

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 5/31/2019 Leasing 456,47 30,78

RENAULT Diesel bio 5/31/2019 Leasing 936,88 76,48

VW Golf 1,4 TGI BIOG 5/31/2019 Leasing 71,78 4,93

Peugeot Partner Diesel bio 5/31/2019 Leasing 564,11 46,05

Ford Transit Connect miles diesel bio 5/31/2019 Leasing 385,39 31,46

Peugeot Expert miles diesel bio 5/31/2019 Leasing 593,76 48,47



VOLKSWAGEN, VW 2KN milesPLUS diesel 5/31/2019 Leasing 670,6 52,72

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 5/31/2019 Leasing 684,53 55,88

Peugeot Expert miles diesel bio 5/31/2019 Leasing 700,95 57,22

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 5/31/2019 Leasing 419,42 27,98

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 5/31/2019 Leasing 277,17 18,49

VW Caddy Skåp 95 Goeasy 5/31/2019 Leasing 57,59 4,56

VW Caddy Skåp Biogas 5/31/2019 Leasing 528,85 35,28

VOLKSWAGEN, VW 2KN miles diesel bio 5/31/2019 Leasing 634,5 51,46

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 5/31/2019 Leasing 463,19 30,9

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 5/31/2019 Leasing 417,58 28,68

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 5/31/2019 Leasing 472,33 31,51

VOLKSWAGEN, VW 2KN miles diesel bio 5/31/2019 Leasing 680,62 55,2

RENAULT Diesel 5/31/2019 Leasing 930,42 75,46

Peugeot Partner Diesel bio 5/31/2019 Leasing 567,26 45,71

Peugeot Expert miles diesel bio 5/31/2019 Leasing 674,97 54,92

VW Caddy Skåp Biogas 6/28/2019 Leasing 473,53 31,59

Ford Transit Connect miles diesel bio 5/31/2019 Leasing 612,78 49,86

Peugeot Expert miles diesel bio 6/28/2019 Leasing 756,94 61,59

VW Golf 1,4 TGI BIOG 6/28/2019 Leasing 109,35 7,51

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 6/28/2019 Leasing 490,17 32,44

Peugeot Partner miles diesel bio 6/28/2019 Leasing 478,9 38,59

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 6/28/2019 Leasing 446,2 29,53

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 6/28/2019 Leasing 529 35,01

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 6/28/2019 Leasing 449,52 29,75

Peugeot Expert miles diesel bio 6/28/2019 Leasing 671,73 53,61

VOLKSWAGEN, VW 2KN milesPLUS diesel 6/28/2019 Leasing 680,55 52,35

VW Caddy Skåp Biogas 6/28/2019 Leasing 533,69 35,32

RENAULT Diesel bio 6/28/2019 Leasing 963,75 77,41

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 6/28/2019 Leasing 340,86 22,44

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 6/28/2019 Leasing 427,92 29,39

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 6/28/2019 Leasing 386,42 26,54

VOLKSWAGEN, VW 2KN miles diesel bio 6/28/2019 Leasing 765,43 61,48

Ford Transit Connect miles diesel bio 6/28/2019 Leasing 638,69 51,3

Peugeot Partner Diesel bio 6/28/2019 Leasing 545,43 43,81

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 6/28/2019 Leasing 519,65 34,21

VW Caddy Skåp Biogas 6/28/2019 Leasing 529,22 34,84

Peugeot Expert miles diesel bio 6/28/2019 Leasing 744,91 59,45

Peugeot Expert miles diesel bio 6/28/2019 Leasing 558,71 44,59

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 6/28/2019 Leasing 653,82 52,18

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 6/28/2019 Leasing 449,02 29,56

VW Golf 1,4 TGI BIOG 6/28/2019 Leasing 200,49 13,77

Nissan E-NV200 miles 95 6/28/2019 Leasing 900,86 70,99

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 6/28/2019 Leasing 335,7 22,1

VW Caddy Skåp Biogas 6/28/2019 Leasing 447,19 29,44

RENAULT Diesel 6/28/2019 Leasing 948,02 75,18

Peugeot Partner miles diesel bio 6/28/2019 Leasing 600,99 47,66

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 6/28/2019 Leasing 448,11 29,5

VOLKSWAGEN, VW 2KN miles diesel bio 6/28/2019 Leasing 704,73 55,36

Peugeot Expert miles diesel bio 6/28/2019 Leasing 706,5 55,85

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 6/28/2019 Leasing 494,59 32,56



VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 6/28/2019 Leasing 622,25 49,19

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 6/28/2019 Leasing 320,05 21,07

VOLKSWAGEN, VW 2KN milesPLUS diesel 6/28/2019 Leasing 508,4 38,75

Peugeot Expert miles diesel bio 6/28/2019 Leasing 504,48 39,88

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 6/28/2019 Leasing 468,4 32,17

VW Caddy Skåp Biogas 6/28/2019 Leasing 529,11 34,47

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 6/28/2019 Leasing 493,62 39,27

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 6/28/2019 Leasing 375 24,43

RENAULT Diesel bio 6/28/2019 Leasing 974,84 78,3

Peugeot Partner Diesel bio 6/28/2019 Leasing 586,97 47,76

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 6/28/2019 Leasing 380,22 24,77

VW Caddy Skåp Biogas 6/28/2019 Leasing 434,41 28,3

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 6/28/2019 Leasing 494,73 32,23

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 6/28/2019 Leasing 398,78 32,66

Ford Transit Connect miles diesel bio 6/28/2019 Leasing 636,26 52,11

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 6/28/2019 Leasing 373,77 24,35

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 7/31/2019 Leasing 615,11 50,71

VW Golf 1,4 TGI BIOG 7/31/2019 Leasing 1,37 0,09

VW Golf 1,4 TGI BIOG 7/31/2019 Leasing 182,86 12,03

Peugeot Expert miles diesel bio 7/31/2019 Leasing 659,63 54,38

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 7/31/2019 Leasing 363,89 23,94

Peugeot Partner miles diesel bio 7/31/2019 Leasing 542,37 45,16

Peugeot Expert miles diesel bio 7/31/2019 Leasing 462,05 38,86

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 7/31/2019 Leasing 382,22 24,9

VW Caddy Skåp Biogas 7/31/2019 Leasing 438,09 28,54

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 7/31/2019 Leasing 457,89 29,83

RENAULT Diesel bio 7/31/2019 Leasing 927,42 78

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 7/31/2019 Leasing 365,64 23,82

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 7/31/2019 Leasing 453,26 29,82

VW Golf 1,4 TGI BIOG 7/31/2019 Leasing 7,45 0,49

VW Golf 1,4 TGI BIOG 7/31/2019 Leasing 139,84 9,2

Peugeot Partner Diesel bio 7/31/2019 Leasing 578,85 49,18

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 7/31/2019 Leasing 448,07 29,42

VOLKSWAGEN, VW 2KN miles diesel bio 7/31/2019 Leasing 630,52 53,57

Peugeot Expert miles diesel bio 7/31/2019 Leasing 726,07 62,11

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 7/31/2019 Leasing 477,5 31,77

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 7/31/2019 Leasing 474,95 31,6

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 7/31/2019 Leasing 504,54 43,16

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 7/31/2019 Leasing 380,26 25,3

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 7/31/2019 Leasing 399,76 26,3

Peugeot Expert miles diesel bio 7/31/2019 Leasing 550,13 46,74

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 7/31/2019 Leasing 435,12 28,95

VOLKSWAGEN, VW 2KN miles diesel bio 7/31/2019 Leasing 614,63 52,22

Peugeot Partner miles diesel bio 7/31/2019 Leasing 475,39 40,39

RENAULT Diesel 7/31/2019 Leasing 916,11 78,3

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 7/31/2019 Leasing 461,47 30,36

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 7/31/2019 Leasing 450,14 30,11

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 7/31/2019 Leasing 588,51 51,13

Peugeot Partner miles diesel bio 7/31/2019 Leasing 520,14 44,84

Peugeot Expert miles diesel bio 7/31/2019 Leasing 679,6 57,35



VW Golf 1,4 TGI BIOG 7/31/2019 Leasing 172,98 11,38

Peugeot Expert miles diesel bio 7/31/2019 Leasing 508,74 42,36

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 7/31/2019 Leasing 401,41 26,85

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 7/31/2019 Leasing 404,85 27,08

VW SHUTTLE 2,0 miles 95 7/31/2019 Leasing 927,56 77,49

Peugeot Expert miles diesel bio 7/31/2019 Leasing 685,41 57,07

VOLKSWAGEN, VW 2KN miles diesel bio 7/31/2019 Leasing 540,81 45,03

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 7/31/2019 Leasing 348,78 23,33

Ford Transit Connect miles diesel bio 7/31/2019 Leasing 535,29 44,57

VW Caddy Skåp 95 Goeasy 8/30/2019 Leasing 121,74 10,02

VW Caddy Skåp Biogas 8/30/2019 Leasing 522,8 34,97

Peugeot Partner miles diesel bio 8/30/2019 Leasing 539,43 45,56

Peugeot Partner AdBlue dunk 8/30/2019 Leasing 91,2 1

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 8/30/2019 Leasing 633,2 53,48

RENAULT Diesel bio 8/30/2019 Leasing 928,49 78,42

Peugeot Expert HVO100 8/30/2019 Leasing 523,63 41,89

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 8/30/2019 Leasing 464,66 30,57

VOLKSWAGEN, VW 2KN miles diesel bio 8/30/2019 Leasing 606,93 51,61

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 8/30/2019 Leasing 414,71 27,74

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 8/30/2019 Leasing 463,75 31,02

VW Golf 1,4 TGI BIOG 8/30/2019 Leasing 214,47 14,11

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 8/30/2019 Leasing 358,56 30,49

VOLKSWAGEN, VW 2KN miles diesel bio 8/30/2019 Leasing 626,22 53,25

Peugeot Expert miles diesel bio 8/30/2019 Leasing 679,49 57,78

VW Caddy Skåp Biogas 8/30/2019 Leasing 445,96 29,83

Peugeot Partner miles diesel bio 8/30/2019 Leasing 524,03 44,56

RENAULT Diesel bio 8/30/2019 Leasing 869,53 72,22

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 8/30/2019 Leasing 433,7 29,01

VOLKSWAGEN, VW 2KN miles diesel bio 8/30/2019 Leasing 670,24 55,3

Peugeot Partner Diesel bio 8/30/2019 Leasing 563,58 46,5

Ford Transit Connect miles diesel bio 8/30/2019 Leasing 386,12 32,07

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 8/30/2019 Leasing 509,05 34,05

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 8/30/2019 Leasing 388,55 25,99

RENAULT Diesel bio 8/30/2019 Leasing 904,23 76,89

Peugeot Expert miles diesel bio 8/30/2019 Leasing 790,38 66,53

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 8/30/2019 Leasing 523,86 43,51

Ford Transit Connect miles diesel bio 8/30/2019 Leasing 441,87 36,7

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 9/30/2019 Leasing 387,36 26,05

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 8/30/2019 Leasing 367,23 24,16

VW Caddy Maxi Skåp 95 Goeasy 8/30/2019 Leasing 95,04 7,96

RENAULT Diesel 8/30/2019 Leasing 931,66 77,38

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 9/30/2019 Leasing 412,42 27,44

VW Golf 1,4 TGI BIOG 9/30/2019 Leasing 156,41 10,29

Peugeot Expert miles diesel bio 9/30/2019 Leasing 773,01 63,57

VW SHUTTLE 2,0 milesPLUS 98 9/30/2019 Leasing 783,75 61,04

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 9/30/2019 Leasing 428,81 28,53

Peugeot Expert HVO100 9/30/2019 Leasing 711,04 54,78

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 9/30/2019 Leasing 613,42 50,78

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 9/30/2019 Leasing 410,92 27,34

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 9/30/2019 Leasing 404,01 26,88



Peugeot Expert AdBlue pump 9/30/2019 Leasing 0,22 0,04

Peugeot Expert AdBlue pump 9/30/2019 Leasing 99,08 17,82

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 9/30/2019 Leasing 355,61 23,66

VW Golf 1,4 TGI miles 95 9/30/2019 Leasing 431,34 36,93

Ford Transit Connect miles diesel bio 9/30/2019 Leasing 606,99 51,44

RENAULT milesPLUS diesel 9/30/2019 Leasing 947,24 77,2

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 9/30/2019 Leasing 498,55 33,17

Peugeot Expert HVO100 9/30/2019 Leasing 611,19 48,43

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 9/30/2019 Leasing 383,42 25,51

Peugeot Expert HVO100 9/30/2019 Leasing 757,98 59,31

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 9/30/2019 Leasing 474,8 31,59

VOLKSWAGEN, VW 2KN miles diesel bio 9/30/2019 Leasing 641,53 53,64

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 9/30/2019 Leasing 423,47 27,86

VW Golf 1,4 TGI BIOG 9/30/2019 Leasing 206,42 13,58

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 9/30/2019 Leasing 610,99 51,43

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 9/30/2019 Leasing 506,85 34,27

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 9/30/2019 Leasing 365,31 24,7

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 9/30/2019 Leasing 375,52 25,39

Peugeot Partner miles diesel bio 9/30/2019 Leasing 452,69 37,85

VW SHUTTLE 2,0 miles 95 9/30/2019 Leasing 751,37 64,11

RENAULT Diesel 9/30/2019 Leasing 963,38 80,55

Peugeot Expert HVO100 9/30/2019 Leasing 711,59 55,68

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 9/30/2019 Leasing 443,69 29,19

Peugeot Expert HVO100 9/30/2019 Leasing 535,62 41,65

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 9/30/2019 Leasing 654,01 54,32

VOLKSWAGEN, VW 2KN miles diesel bio 9/30/2019 Leasing 600,92 49,91

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 9/30/2019 Leasing 508,04 34,35

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 9/30/2019 Leasing 319,46 21,6

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 9/30/2019 Leasing 463,22 31,32

Ford Transit Connect miles diesel bio 9/30/2019 Leasing 380,42 32,13

VW Caddy Skåp Biogas 9/30/2019 Leasing 394,6 26,68

RENAULT Diesel 9/30/2019 Leasing 873,61 74,54

VOLKSWAGEN, VW 2KN miles diesel bio 9/30/2019 Leasing 600,88 51,8

Peugeot Partner Diesel 9/30/2019 Leasing 542,54 46,69

Peugeot Expert HVO100 9/30/2019 Leasing 671,42 52,21

Peugeot Expert HVO100 9/30/2019 Leasing 427,72 33,26

VW Golf 1,4 TGI BIOG 9/30/2019 Leasing 201,86 13,28

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 9/30/2019 Leasing 419,74 28,38

Peugeot Expert HVO100 9/30/2019 Leasing 812,37 62,78

VOLKSWAGEN, VW 2KN miles diesel bio 9/30/2019 Leasing 633,39 52,26

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 10/31/2019 Leasing 471,24 31,5

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 10/31/2019 Leasing 444,46 29,71

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 10/31/2019 Leasing 589,88 48,67

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 10/31/2019 Leasing 417,67 28,24

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 10/31/2019 Leasing 419,3 28,35

RENAULT Diesel 10/31/2019 Leasing 913,48 75,37

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 10/31/2019 Leasing 644,78 53,2

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 10/31/2019 Leasing 481,56 32,56

Peugeot Expert milesBIO HVO100 10/31/2019 Leasing 508,8 38,84

Peugeot Expert milesBIO HVO100 10/31/2019 Leasing 791,5 60,42



VW Caddy Maxi Skåp Biogas 10/31/2019 Leasing 357,62 24,18

Peugeot Expert milesBIO HVO100 10/31/2019 Leasing 925,59 71,09

VOLKSWAGEN, VW 2KN miles diesel bio 10/31/2019 Leasing 678,56 55,62

VW Caddy Skåp Biogas 10/31/2019 Leasing 469,29 31,73

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 10/31/2019 Leasing 373,19 25,37

VOLKSWAGEN, VW 2KN miles diesel bio 10/31/2019 Leasing 660,53 54,32

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 10/31/2019 Leasing 464,1 31,55

Ford Transit Connect miles diesel bio 10/31/2019 Leasing 477,64 39,28

Peugeot Partner miles diesel bio 10/31/2019 Leasing 572,98 46,66

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 10/31/2019 Leasing 484,11 32,36

VW Caddy Maxi Skåp miles 95 10/31/2019 Leasing 81,78 7,05

Peugeot Expert milesBIO HVO100 10/31/2019 Leasing 606,02 45,98

Peugeot Expert milesBIO HVO100 10/31/2019 Leasing 758,25 57,53

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 10/31/2019 Leasing 503,52 34,23

RENAULT Diesel 10/31/2019 Leasing 990,97 79,66

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 10/31/2019 Leasing 418,21 28,43

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 10/31/2019 Leasing 593,26 47,69

VOLKSWAGEN, VW 2KN miles diesel bio 10/31/2019 Leasing 701,49 56,39

VW Golf 1,4 TGI BIOG 10/31/2019 Leasing 213,93 14,3

VW Caddy Skåp Biogas 10/31/2019 Leasing 498,96 33,92

Peugeot Expert milesBIO HVO100 10/31/2019 Leasing 730,49 55,09

VW SHUTTLE 2,0 miles 95 10/31/2019 Leasing 945,9 79,89

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 10/31/2019 Leasing 449,7 30,06

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 10/31/2019 Leasing 462,63 31,45

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 10/31/2019 Leasing 397,61 27,03

Peugeot Partner miles diesel bio 10/31/2019 Leasing 516,13 42,03

VOLKSWAGEN, VW 2KN miles diesel bio 10/31/2019 Leasing 667,54 54,36

Peugeot Expert milesBIO HVO100 11/29/2019 Leasing 561,07 42,57

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 11/29/2019 Leasing 398,94 27,12

Peugeot Expert milesBIO HVO100 11/29/2019 Leasing 629,35 47,75

Peugeot Partner miles diesel bio 11/29/2019 Leasing 400,83 32,43

Peugeot Partner AdBlue dunk 11/29/2019 Leasing 100 1

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 11/29/2019 Leasing 413,06 28,08

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 11/29/2019 Leasing 500,73 34,04

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 11/29/2019 Leasing 491,14 32,83

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 11/29/2019 Leasing 593,52 48,49

RENAULT Diesel 11/29/2019 Leasing 965,98 78,92

Ford Transit Connect miles diesel bio 11/29/2019 Leasing 588,38 48,07

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 11/29/2019 Leasing 479,25 32,58

VW SHUTTLE 2,0 miles 95 11/29/2019 Leasing 794,23 66,63

VOLKSWAGEN, VW 2KN miles diesel bio 11/29/2019 Leasing 688,56 55,89

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 11/29/2019 Leasing 597,4 48,49

Peugeot Expert milesBIO HVO100 11/29/2019 Leasing 537,29 40,89

VW Caddy Maxi Skåp miles 95 11/29/2019 Leasing 90,12 7,56

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 11/29/2019 Leasing 212,73 14,22

VOLKSWAGEN, VW 2KN miles diesel bio 11/29/2019 Leasing 649,63 52,73

Peugeot Expert milesBIO HVO100 11/29/2019 Leasing 731,77 55,69

VW Caddy Skåp Biogas 11/29/2019 Leasing 520,61 35,2

VW Caddy Maxi Skåp 95 Goeasy 11/29/2019 Leasing 71,4 6

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 11/29/2019 Leasing 385,87 26,09



Peugeot Partner miles diesel bio 11/29/2019 Leasing 571,77 46,41

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 11/29/2019 Leasing 499,61 33,78

Peugeot Expert milesBIO HVO100 11/29/2019 Leasing 728,35 55,43

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 11/29/2019 Leasing 473,58 32,02

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 11/29/2019 Leasing 484,37 32,75

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 11/29/2019 Leasing 621,55 50,78

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 11/29/2019 Leasing 379,68 25,38

RENAULT Diesel 11/29/2019 Leasing 940,64 76,85

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 11/29/2019 Leasing 482,61 32,26

Ford Transit Connect miles diesel bio 11/29/2019 Leasing 391,92 32,02

Peugeot Expert milesBIO HVO100 11/29/2019 Leasing 684,61 52,42

Peugeot Expert AdBlue pump 11/29/2019 Leasing 63,77 11,47

Peugeot Expert milesBIO HVO100 11/29/2019 Leasing 579,99 44,41

Peugeot Expert milesBIO HVO100 11/29/2019 Leasing 665,8 50,98

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 11/29/2019 Leasing 488,29 32,64

VW Caddy Skåp Biogas 11/29/2019 Leasing 521,64 35,27

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 11/29/2019 Leasing 447,4 30,25

VOLKSWAGEN, VW 2KN miles diesel bio 11/29/2019 Leasing 644,07 52,62

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 11/29/2019 Leasing 464,11 31,38

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 11/29/2019 Leasing 426,54 28,84

VW Caddy Maxi Skåp Biogas 11/29/2019 Leasing 468,6 32,03

VOLKSWAGEN, VW 2KN miles diesel bio 11/29/2019 Leasing 690,09 56,38

Ford Transit Connect miles diesel bio 11/29/2019 Leasing 352,88 28,83

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 11/29/2019 Leasing 450,6 30,12

VW Golf 1,4 TGI BIOG 11/29/2019 Leasing 202,41 13,53

Peugeot Partner miles diesel bio 11/29/2019 Leasing 457,65 37,39

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 11/29/2019 Leasing 642,97 52,53

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 11/29/2019 Leasing 419,18 28,02

Peugeot Expert milesBIO HVO100 11/29/2019 Leasing 744,42 57

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 12/30/2019 Leasing 504,26 34,28

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 11/29/2019 Leasing 523,3 34,98

VOLKSWAGEN, VW 2KN miles diesel bio 11/29/2019 Leasing 627,82 51,63

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 11/29/2019 Leasing 517,32 34,58

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 12/30/2019 Leasing 464,1 31,55

RENAULT Diesel 12/30/2019 Leasing 930,85 76,55

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 12/30/2019 Leasing 358,48 24,37

Peugeot Expert milesBIO HVO100 12/30/2019 Leasing 646,16 50,09

Peugeot Partner miles diesel bio 12/30/2019 Leasing 565,71 46,83

Peugeot Expert milesBIO HVO100 12/30/2019 Leasing 691,68 55,29

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 12/30/2019 Leasing 339,95 23,11

VOLKSWAGEN, VW 2KN miles diesel bio 12/30/2019 Leasing 598,56 49,55

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 12/30/2019 Leasing 613,66 50,8

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 12/30/2019 Leasing 318,91 21,68

VW Caddy Skåp Bg Bas Kg 12/30/2019 Leasing 521,76 35,47

VOLKSWAGEN, VW 2KN miles diesel bio 12/30/2019 Leasing 659,93 54,63

Peugeot Expert milesBIO HVO100 12/30/2019 Leasing 649,64 51,93

Ford Transit Connect miles diesel bio 12/30/2019 Leasing 594,58 49,22

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 12/30/2019 Leasing 512,35 34,83

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 12/30/2019 Leasing 593,73 49,15

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 12/30/2019 Leasing 470,94 31,48



VW Caddy Maxi Skåp BIOG 12/30/2019 Leasing 537,36 35,92

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 12/30/2019 Leasing 420,68 28,12

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 12/30/2019 Leasing 404,38 27,49

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 12/30/2019 Leasing 370,99 25,22

VW Golf 1,4 TGI BIOG 12/30/2019 Leasing 214,38 14,33

RENAULT Diesel 12/30/2019 Leasing 975,02 79,92

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 12/30/2019 Leasing 501,61 34,1

Peugeot Expert milesBIO HVO100 12/30/2019 Leasing 585,27 46,34

VOLKSWAGEN, VW 2KN miles diesel bio 12/30/2019 Leasing 635,38 52,08

Peugeot Expert milesBIO HVO100 12/30/2019 Leasing 640,59 50,72

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 12/30/2019 Leasing 418,58 27,98

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 12/30/2019 Leasing 548,43 36,66

Peugeot Partner Diesel bio 12/30/2019 Leasing 565,59 46,36

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 12/30/2019 Leasing 459,12 30,69

VW Caddy Maxi Skåp 95 Goeasy 12/30/2019 Leasing 93,93 7,92

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 12/30/2019 Leasing 479,99 32,63

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 12/30/2019 Leasing 345,98 23,52

VOLKSWAGEN, VW 2KN miles diesel bio 12/30/2019 Leasing 242,4 20

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 12/30/2019 Leasing 463,61 30,99

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 12/30/2019 Leasing 425,41 28,92

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 12/30/2019 Leasing 408,32 33,69

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 12/30/2019 Leasing 389,08 26,45

Peugeot Partner miles diesel bio 12/30/2019 Leasing 448,56 37,01

Peugeot Expert milesBIO HVO100 12/30/2019 Leasing 674,81 53,77

Peugeot Expert milesBIO HVO100 12/30/2019 Leasing 523,84 41,74

VW Caddy Skåp Bg Bas Kg 12/30/2019 Leasing 519,7 35,33

Peugeot Partner miles diesel bio 12/30/2019 Leasing 549,88 45,37

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 12/30/2019 Leasing 586,97 48,43

VOLKSWAGEN, VW 2KN miles diesel bio 12/30/2019 Leasing 634,48 52,35

RENAULT Diesel 12/30/2019 Leasing 987,47 80,94

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 12/30/2019 Leasing 427,71 28,59

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 12/30/2019 Leasing 473,63 31,66

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 12/30/2019 Leasing 510 34,67

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 12/30/2019 Leasing 163,36 10,92

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 12/30/2019 Leasing 444,83 30,24

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 12/30/2019 Leasing 409,38 27,83

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 12/30/2019 Leasing 536,91 35,89

VW Golf 1,4 TGI BIOG 12/30/2019 Leasing 153,04 10,23

VOLKSWAGEN, VW 2KN Diesel 1/31/2020 Leasing 500,68 41,31

RENAULT Diesel 1/31/2020 Leasing 913,78 74,9

Peugeot Partner milesBIO HVO100 1/31/2020 Leasing 426,39 33,76

Peugeot Partner milesBIO HVO100 1/31/2020 Leasing 552,69 44,18

Peugeot Partner milesBIO HVO100 1/31/2020 Leasing 557,22 44,4

Ford Transit Connect miles diesel bio 1/31/2020 Leasing 405,77 33,26

Ford Transit Connect miles diesel bio 1/31/2020 Leasing 553,56 46,44

Ford Transit Connect miles diesel bio 1/31/2020 Leasing 580,8 46,99

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 1/31/2020 Leasing 381,87 25,96

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 1/31/2020 Leasing 412,32 28,03

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 1/31/2020 Leasing 500,14 34

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 1/31/2020 Leasing 518,97 35,28



VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 1/31/2020 Leasing 363,63 24,72

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 2/28/2020 Leasing 408,2 27,75

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 1/31/2020 Leasing 415,56 28,25

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 1/31/2020 Leasing 463,95 31,54

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 1/31/2020 Leasing 466,31 31,7

Peugeot Expert milesBIO HVO100 1/31/2020 Leasing 687,61 54,79

Peugeot Expert milesBIO HVO100 1/31/2020 Leasing 715,2 57,17

Peugeot Expert milesBIO HVO100 1/31/2020 Leasing 761,46 59,91

Peugeot Expert milesBIO HVO100 1/31/2020 Leasing 511,66 40,77

Peugeot Expert milesBIO HVO100 1/31/2020 Leasing 590,33 46,74

Peugeot Expert milesBIO HVO100 1/31/2020 Leasing 662,06 52,42

Peugeot Expert milesBIO HVO100 1/31/2020 Leasing 784,83 63,14

VW Golf 1,4 TGI BIOG 1/31/2020 Leasing 204,65 13,68

VW Caddy Skåp Bg Bas Kg 1/31/2020 Leasing 500,14 34

VW Caddy Skåp Bg Bas Kg 1/31/2020 Leasing 515,29 35,03

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 1/31/2020 Leasing 495,33 33,11

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 1/31/2020 Leasing 311,85 21,2

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 1/31/2020 Leasing 364,51 24,78

VW Caddy Maxi Skåp Bg Bas Kg 1/31/2020 Leasing 375,69 25,54

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 1/31/2020 Leasing 474,53 31,72

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 1/31/2020 Leasing 533,62 35,67

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 1/31/2020 Leasing 522,25 34,91

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 1/31/2020 Leasing 334,95 22,39

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 1/31/2020 Leasing 455,38 30,44

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 1/31/2020 Leasing 534,67 35,74

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 1/31/2020 Leasing 269,28 18

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 1/31/2020 Leasing 344,08 23

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 1/31/2020 Leasing 422,92 28,27

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 1/31/2020 Leasing 494,28 33,04

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 1/31/2020 Leasing 417,98 27,94

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 1/31/2020 Leasing 457,93 30,61

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 1/31/2020 Leasing 464,36 31,04

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 1/31/2020 Leasing 493,38 32,98

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 1/31/2020 Leasing 243,7 16,29

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 1/31/2020 Leasing 541,1 36,17

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 1/31/2020 Leasing 2,99 0,2

VW Caddy Maxi Skåp BIOG 1/31/2020 Leasing 506,7 33,87
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Rapportnamn
Informationsblad till Skolfastigheter

Sammanfattning
Informationsblad och nyhetsbrev till Uppsala Skolfastigheter AB med syfte att informera de
anställda på företaget om arbetet. Fokus är att informera om de positiva resultaten samt
uppmuntra de anställda att tanka HVO100 och biogas.



41 %

89 %

Tanka 
genomtänkt!

Uppsala kommun har ett miljö- och
klimatprogram som arbetar för ett fossilfritt
och klimatpositivt Uppsala. Utifrån detta har
ni på Skolfastigheter successivt bytt ut era
fordon så att de kan köra på fossilfria
bränslen. Resultaten för detta syns tydligt i
den positiva förändring som visas ovan.
Denna förändring skulle inte ske om ni inte
gjorde ansträngningen att faktiskt tanka
biogas och HVO100.  Fortsätt med detta i
framtiden och tanka gärna din HVO100 på
Preem och din biogas på Uppsala Vatten eller
Biogas 100 på OKQ8.

Ni har sänkt växthusgasutsläppen  med
41% mellan 2020 och 2019. Den totala
minskningen motsvarar 1.7 miljoner
telefonladdningar eller  den mängd kol
som 231 träd hade bundit under 10 år. 

Cirkeldiagrammen visar hur stor andel fossilt, fossilfritt och blandat bränsle (gråzonen) ni
tankat det senaste tre åren. Ändringarna i fordonsflottan har tydligt gjort skillnad!
Fossilfritt drivmedel har ökat från 35 % till hela 89 %. Gråzonen representerar drivmedel
som innehåller både fossilfri och fossil diesel, exempelvis Miles Diesel Bio från Circle K.
All HVO100 och biogas har vi här räknat som fossilfritt, men i verkligheten är det endast
HVO100 från Preem samt biogas från Uppsala Vatten och biogas 100 från OKQ8 som är
fossilfria enligt kommunmålen. Vi ser i cirkeldiagrammet att ni har all möjlighet att
tanka helt fossilfritt! Välj  HVO100 från Preem till ditt dieselfordon och biogas från
Uppsala Vatten eller biogas 100 från OKQ8 till ditt gasfordon. 

År 2020 använde ni 89% fossilfritt
bränsle. Detta är en ökning med 54
procentenheter jämfört med 2018.

Tanka biogas och
HVO100! Det gör
skillnad!

27 ton

20 ton

34 ton

Arvid Jonsson, Daniel Åkerlind, Klara Friberg, Gutsav
Carlsson och Moa Toll  på miljö- och

vattenteknikprogrammet vid Uppsala Universitet

2018 2019 2020
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2018 - de totala utsläppen var 27
ton koldioxidekvivalenter från
er fordonsflotta. 

2019 - de totala utsläppen var 34
ton koldioxidekvivalenter. En
ökning jämtemot 2018 som kan
bero på fler körda mil.

2020 - de totala utsläppen var 20
ton koldioxidekvivalenter från
er fordonsflotta. En minskning
på 14 ton! Detta trots högst antal
körda mil år 2020. Minskningen
beror på att ni tankat mer biogas
och HVO100 än tidigare år. 



Klimatförändringarna är ett problem som fler och fler börjar uppmärksamma. Fler

unga har börjat oroa sig över sin framtid och globala rörelser som Fridays for Future

har nog ingen missat. Människor har börjat tänka över sin egen påverkan och

konsumtion men det är samtidigt viktigt att stater också tar till styrmedel för att

tackla klimatkrisen. I Agenda 2030 år  2015 bestämdes de globala målen som du

kanske känner igen. Sverige utformade därefter egna miljökvalitetsmål som sedan

tagits sig ned på kommunnivå. Uppsala kommun har egna miljömål för att nå de

globala målen om bland annat nettonoll växthusgasutsläpp senast år 2045. Uppsala

kommuns miljö- och klimatmål baseras på långsiktiga mål som kommunen satt upp;

ett fossilfritt Uppsala 2030 och klimatpositivt Uppsala 2050. Begreppen fossilfri och

klimatpositiv har kommunen själv definierat, men ett exempel kan användas för att

förstå skillnaden. Fossilfritt syftar till ursprunget av materialet. Stenkol är till exempel

ett fossilt material medan ved är trä och således fossilfritt. Om du skulle elda dessa så

skapas det koldioxid. Mängden koldioxid är  i sig inte beroende på om materialet är

fossilt eller inte. Målet om fossilfrihet syftar alltså till ursprunget av materialet medan

målet om klimatpositivt syftar till växthusgasutsläppen. Dock så är ett fossilfritt

material bättre för att inte öka koncentrationen växthusgaser i atmosfären.  Trädet

som du eldar har tagit upp samma mängd koldioxid under sin livstid som sedan släpps

ut när det eldas upp. I ett längre tidsperspektiv blir därför koldioxiden från trädet 0.

I detta arbete undersökte vi er fordonslotta på Uppsala skolfastigheter AB.

Skolfastigheter har successivt bytt ut sina fordon till sådana som kan köra på fossilfritt

bränsle för att följa Uppsala kommuns miljömål om ett fossilfritt samhälle. Denna

förändring väckte  nyfikenhet kring de positiva konsekvenserna av fordonsbytet. Har

ni tankat fossilfritt efter bytet? Ger ett byte till fossilfritt bränsle också mindre

växthusgasutsläpp? För att svara på dessa funderingar undersöktes tre huvudspår i

arbetet. Dels undersöktes hur växthusgasutsläppen och mängden använt fossilfria

bränslen har förändrats mellan år 2018 – 2020. För att rikta arbetet mot framtiden

gjordes även en utvärdering kring vilka drivmedel ni på Skolfastigheter bör använda i

fortsättningen utifrån era förutsättningar.

Resultatet visar att ni har förbrukat mer drivmedel och kört fler mil per bil året 2020

jämfört med åren 2019 och 2018. Varje bil har i genomsnitt kört 100 mil mer år 2020

än vid år 2018. Trots detta har de totala växthusgasutsläppen, mätt i

koldioxidekvivalenter, minskat från 27 ton år 2018 till 20 ton år 2020. Mängden fossila

bränslen har även minskat mellan 2018 – 2020 av fordonsflottan, medan mängden

fossilfritt bränsle har ökat. Även mängden biodiesel som har ett varierande och

inkonsekvent fossilt innehåll har minskat. Båda dessa resultat visar att det taktiska

bytet av fordon har bidragit till en positiv förändring till båda klimatmålen om

klimatpositivt och fossilfritt.

Det optimala drivmedlet för  Skolfastigheter bestämdes utifrån om drivmedlet var

fossilfritt, växthusgasutsläppen, om bränslet var tillgängligt i Uppsala och slutligen

kostnaden på drivmedlet. Bränslet HVO100 vann undersökning eftersom kriterierna

om fossilfrihet och koldioxidekvivalenter ansågs viktigare vägdes tyngre en de andra

kriterierna. Dock diskuterades det i rapporten att biogas är rimligare för

fordonsflottan eftersom det både är billigare och lokalproducerat.  Planera därför

gärna din tankning och tanka gärna biogas om du kör ett gasfordon eller HVO100 om

du kör ett fordon med diesel motor. Olika tankstationers bränslen uppfyller  även

Uppsalas miljömål olika. För att följa Uppsala kommuns miljömål om fossilfrihet

rekommenderas därför HVO100 från Preem medan biogas rekommenderas  från

Uppsala Vatten eller Biogas 100 från OKQ8.

Om oss

Tanka 
genomtänkt!

Tanka biogas och
HVO100! Det gör
skillnad!

Arvid Jonsson, Daniel Åkerlind, Klara Friberg, Gutsav
Carlsson och Moa Toll  på miljö- och

vattenteknikprogrammet vid Uppsala Universitet

Hej! Vi är fem studenter från civilingenjörsprogrammet på Uppsala universitet med

inriktning miljö- och vattenteknik. Vi har precis skrivit vår kandidatuppsats  i

samarbete mer er på  Skolfastigheter och en organisation som heter STUNS. Uppdraget

var bland annat att undersöka hur förändringarna på er fordonsflotta har påverkat

växthusgasutsläppen och  vilka bränslen som är mest aktuella för er att tanka. 

Nedan ser ni en sammanfattning av vår rapport och de slutsatser vi kommit fram till.

Läs gärna igenom och hör av er till oss om ni har några frågor. 

Sammanfattning av vår rapport

Tack för ert intresse! Att ni tänker på att tanka

HVO100 och biogas gör skillnad. Se gärna även vårt

infoblad för lite rolig statistik. Om ni vill veta mer

får ni gärna delta på vår presentation den 11 juni

13.00 hos er på Skolfastigheter. Där kommer vi

förklara mer om vårt arbete, resultat och

rekommendationer. 

Allt gott!

Arvid Jonsson, Daniel Åkerlind, Klara Friberg, Gustav

Carlsson och Moa Toll

Kontakt: Moa Toll, moa.toll@gmail.com
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Rapportnamn
Bearbetning av tankningsdata från Skolfastigheters fordon

Bearbetar datan i de tre excelfilerna vi fick  av Birgitta Michal. Filerna innehåller data över
tankning, bland annat (och för projektet i nuläget intressant) drivmedelstyp (cellen
“Debitering”) samt tankad volym (cellen “ANTAL”). Datan bearbetades först ihop med
excels funktion “=if” (=om) Men hittade sen ett mer lämpat kommando”infoga pivotdiagram
och pivottabell”, där excel själv summerade ihop antal liter tankat drivmedel för varje
drivmedelstyp och presenterade det i en tabell samt i ett stapeldiagram. Valde detta
kommando över “if” funktionen med anledning av risken för mänskligt fel vid manuell
kodning. Resultatet presenterades dessutom på ett stilrent sätt och minskade arbetstiden
drastiskt om uppgiften skulle behöva upprepas.

Arbetet utfördes på microsoft Excel på de nedladdade filerna och resultatet i form av tabeller
samt grafer fördes sen in i ett spreadsheets med namnet “Total drivmedelsförbrukning
2018-2020” på den gemensamma driven, detta för att både ha fördelen med det mer
lättnavigerade och utrustade programmet Microsoft Excel, men ändå kunna göra resultatet
lättillgängligt för alla gruppens deltagare. Original filen sparas på Klaras dator för att all
information ska vara kvar, då det riskerar att tappa data när när det flyttas mellan program.
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Biltyper, förbrukning och körda mil

Sammanfattning

Skolfastigheters drivmedelsstatestik användes för att få fram en uppfattning av hur många mil
fordonsflottan har avverkat de olika åren. Körsträcka kommer att vara intressant i senare
skeden i projektet, men får beräknas och dokumenteras under förstudien eftersom att data om
detta saknas i de filer projektet har tillgång till.

Regstreringsnummren för bilarna användes för att söka i Transportstyrelsens register
(https://fu-regnr.transportstyrelsen.se/extweb/UppgifterAnnatFordon 15/4-2021) där
information om tillverkare, modell, årsmodell, bränsletyp samt förbrukning franns
presenterad. Denna data registrerades i excel-filerna för de tre åren i en övergripande tabell. I
de undantagsfall att ett registreringsnummer inte längre var kopplat till en bild i drift i
Sverige gick informationen att hitta på https://biluppgifter.se/ (15/4-2021) som öven de
hämtar information från transportstyrelsen, men som sparar den även när bilen, som i
majoriteten av fallen i den här undersökningen, har exporterats till utlandet.

En övergripande tabell skapades ( pivottabell med tillhörande graf) för att summera ihop
mängd tankat bränsle och typ av bränsle, som hade registrerats under varje
registreringsnummer. I ett fåtal fall fanns det en mindre mängd 95 oktan Bensin (<20 L)
registrerade under bilar som drivs med Diesel eller som annars endast noterades tanka stora
mängder biogas. Dessa fall noteras och utesluts då det går att anta att dessa handlar om fyllda
dunkar avsedda för att tanka motordrivna verktyg, snarare än tankningar för bilen.

Bränsleförbrukningsdatan för bilarna från transportstyrelsen tillsammans med den
summerade mängden bränsle av olika slag för varje bil användes för att få fram en grov
estimering överkörda mil för varje år ((Tankade liter) / (genomsnittsförbrukning blandad
körning /100 km)). Beräkningen är gjord med den snittförbrukning bilarna anses ha vid
blandad körning eftersom att det inte går att avgöra i vilken miljö bilarna främst körs i på den
data som finns tillgänglig från Skolfastigheter. Datan ska därför inte ses som exakt, men bör
kunna ge en bild över användningen av bilarna och körbehovet under åren.

Förslag på breddning på den här delen av materialet är svårt då det generellt mest handlar om
att använda den data som tillhandahålls av Skolfastigheter.

https://fu-regnr.transportstyrelsen.se/extweb/UppgifterAnnatFordon
https://biluppgifter.se/
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Fordonsflottan hos skolfastigheter har ökat antal fossilbränslefria fordon mellan år 2018 och år 

2020, men har år 2020 fortfarande fem dieselfordon kvar. Volkswagen Caddy utgör samtliga 

leasingbyten till fossilbränslefria fordon. Projektet bör därför utvärdera bilmodellen ytterligare. 

Framförallt bör projektet undersöka vilka drivmedel Volkswagen Caddy kan använda och ha 

detta i åtanke när fossilfria drivmedel undersöks. Om andra fossilfria drivmedel anses som 

lämpliga kandidater i projektet kan det vara relevant att se vilka fordon som använder dessa. 

Även fossilbränslefria fordon som alternativ till Volkswagen Caddy skulle kunna vara en 

breddning av projektet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Bilmodeller hos Skolfastigheters fordonsflotta 

 

1.1 Begrepp 

Begreppen fossilfri och fossilbränslefri definieras i rapport W-21-84/L-2-5. 

 

1.2 Data och felkällor 

Data är hämtat hos från Fordonsservice utgivna data samt Transportstyrelsen fordonsregister. 

Fordonen listade utgör Skolfastigheters fordonsflotta som inte är eldriven. Hur data är hämtat 

och behandlat står skrivet i delrapport W-21-84 /L-2-2. Data från Transportstyreslens 

fordonsregister är hämtat från 2020. Registreringsnumret från de fordon som varit en del av 

Skolfastigheters fordonsflotta tidigare kan ha fått ett nytt fordon och i de fallen kan data från 

Transportstyrelsens fordonsregister vara felaktiga. 

 

1.3 Bilmodeller hos Skolfastigheter 2018–2020 

2018 bestod fordonsflottan av 5 dieseldrivna Volkswagen Caddy, 7 metangasdrivna 

Volkswagen Caddy, en dieseldriven Peugot Partner, en dieseldriven Renault Trafic, en 

dieseldriven Ford Transit Connect, dieseldriven Peugot expert, en gasdriven/bensindriven 

Volkswagen Golf, en bensindriven Toyota Auris och ett oidentifierad dieseldrivet fordon. Detta 

resulterar i 21 fordon totalt varav 8 gasdrivna fordon, 11 dieseldrivna fordon, och två okända. 

 

2019 bestod fordonsflottan av 26 fordon. Tillskottet bestod av 8 stycken metangasdrivna 

Volkswagen Caddy, vilket totalt ger 15 metangasdrivna Caddy. En av de dieseldrivna 

Volkswagen Caddy, den metangas- och bensindrivna Volkswagen golf, den bensindrivna 

Toyota Auris och det okända dieseldrivna fordonet har tagits bort från flottan. En bensindriven 

Volkswagen Shuttle 2.0 har även lagds till i flottan. Detta resulterar i en flotta av 15 

metangasdrivna, 10 dieseldrivna, och ett bensindrivet fordon. 

 

2020 lades ytterligare 2 metangasdrivna och en CNG-driven Volkswagen Caddy i flottan, 

vilket ger 18 stycken gasdrivna Caddy. Tre stycken av de dieseldrivna Caddy har tagits bort ur 

flottan tillsammans med den bensindrivna Volkswagen Shuttle 2.0. Flottan består 2020 av 25 

fordon varav 18 gasdrivna och 5 dieseldrivna fordon. Tabell 1 och 2 visar sammanfattar 

informationen i avsnittet. 

 

 

 

Tabell 1 Antal fordon med drivmedel  gas, diesel, bensint år 2018, 2019 och 2020 hos Skolfastigheters fordonsflotta 

Antal fordon med respektive 

drivmedel enligt 

Transportverket 

2018 2019 2020 

Gas (metangas, CNG) 8+0 15+0 17+1 

Diesel 12 10 5 

Bensin 1 1 0 

 

 



Tabell 2 Bilmodeller hos Skolfastigheters fordonsflotta år 2018, 2019 och 2020. 

Bilmodell 2018 2019 2020 Drivmedel 

Volkswagen Caddy gas 7+0 15+0 18+1 Gas (metangas, CNG) 

Volkswagen Caddy Diesel 5 4 1 Diesel 

Peugot Partner  1 1 1 Diesel 

Peugot Expert 3 3 3 Diesel 

Renault Trafic 1 1 1 Diesel 

Ford Transit Connect 1 1 1 Diesel 

Volkswagen Golf 1 - - Diesel 

Volkswagen Shuttle 2.0 - 1 - Bensin 

Toyota Auris 1   Bensin 

Okänd 1 - - Diesel 

Totalt 21 26 25  

 

 

 

1.4 Fordonstyper  

De flesta bilar i fordonsflottan är enligt Transportstyrelsens databas lastbilar. Undantaget är 

Volkswagen Golf och Toyota Auris från 2018s flotta samt Volkswagen Shuttle 2.0 från 

2019s flotta som är personbilar.  

 

 

2 Vidare undersökning i projektet 

 

2.1 Undersökning av gasdriven Volkswagen Caddy  

Eftersom de enda nya bilarna som leasades in 2020 var gasdrivna Volkswagen Caddy borde 

denna bilmodell undersökas vidare. Dels vilka bränslen den kan köra på och ytterligare 

utsläppsdata borde undersökas. En jämförelse av olika årsmodeller och specifikationer skulle 

också kunna vara lämplig. Data över vilka generationer av Volkswagen Caddy borde därför tas 

fram, för att kunna vara säker på att rätt specifikationer jämförs. Enligt Transportverket är 

majoriteten av drivmedelstypen för Caddy-fordonen metangas, medan en är av typen CNG. De 

borde därför undersökas om både fordonstyperna kan tankas med vilken gas som helst, eller 

endast den som står definierad. Vidare bör det undersökas om de gasdrivna bilarna också kan 

köra på bensin, eller om de endast kan köra på gas. 

 

2019 leasades en Volkswagen Shuttle 2.0 årsmodell 2004, som sedan byttes ut året efter. 

Eftersom den är bensindriven samt att den byttes finns ingen anledning att undersöka den 

fordonsmodellen närmare.  

 

2.2 Alternativ till Volkswagen Caddy 

Alla skolfastigheters senaste leasade fordon är av typen Volkswagen Caddy. Vidare 

undersökning skulle kunna vara att hitta andra alternativ till fossilbränslefria fordon. Just nu är 

samtliga av de som nyligen leasats av samma bilmodell och kan använda samma typ av 

drivmedel.  

 



Det skulle därför kunna undersökas om Skolfastigheter vill ha alternativ till Volkswagen 

Caddy. Om andra fossilfria drivmedel än fordonsgas tas fram som lämpliga i projektet kan det 

därför vara en möjlighet att undersöka vilka fordon som dessa drivmedel kan användas i. Även 

andra gasfordon skulle kunna föreslås för att ge arbetarna på Skolfastigheter alternativ att välja 

mellan. Detta borde diskuteras med Skolfastigheter och om endast Volkswagen Caddy är 

relevant för framtiden bör bränsletyperna som jämförs i projektet kunna användas av 

bilmodellen. 

 

2.3 Fossilfria drivmedel  

Det kan vara intressant att senare utvärdera hur många av bilarna som faktiskt kör på fossilfria 

drivmedel. Både att utvärdera hur många procent av bilarna som kan köra på fossilfritt kör på 

fossilfritt, hur stor del av de fossilbränslefria fordonen kör på fossilfritt, samt hur stor del av 

hela fordonsflottan som kör på fossilfritt. 

 

Vidare kan fossilfritt undersökas enligt Uppsala kommuns miljö- och klimatprogram som 

lämnar rum för att liten andel av fossila bränslen används, men även undersöka hur stor del 

som faktiskt är fossilt. 

 

2.4 Utsläpp 

Undersöka vilken typ av standard som utsläppsberäkningarna från Transportstyrelsen använder 

sig av. Om det finns olika standarder kan det undersökas om vilken som är bäst lämplig att 

använda sig av och om det finns någon konvertering mellan dessa. 
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I den här delen av rapporten ska vi ta fram en metod för att undersöka vilket drivmedel som
är det bästa drivmedlet för den fordonsflottan som vi blivit givna. Detta kommer göras genom
att analysera olika studier och rapporter för att sedan kunna applicera den informationen till
att få svar på vilket drivmedel som är det bästa i vårt fall. Det är alltså inte resultatet från de
olika studierna som är viktigt i första hand utan metoden för att komma fram till resultatet.
Detta är på grund av att resultatet varierar beroende på vilka parametrar som rangordnas som
viktigast i varje enskilt fall. När vi analyserar de olika studierna får vi också en insikt i vad
för olika parametrar som vi kan använda oss av för att komma fram till vilket drivmedel som
är bäst.

Genomgång av litteraturstudier

I studien ”A new comprehensive approach for efficient road vehicle procurement using
hydrid DANP-TOPSIS- method” skriven av Stokic et al (2020) går de igenom 13 olika
kriterier för att bedöma vilken fordonstyp (fordon+drivmedel) som är bäst för en
fordonsflotta med avseende på att minska kostnaden för transport, underhåll och öka
energieffektivitet hos fordonen. Metoden för att komma fram till vilken fordonstyp som var
bäst för fordonsflottan består av sex olika steg. Steg 1 går ut på att definiera de kriterierna
som är rimliga för det enskilda fallet, till exempel koldioxidemissionen från varje fordonstyp.
Steg 2 går ut på att rangordna kriterierna från den viktigaste av dem till den minst viktiga.
Steg 3 i metoden går ut på att välja vilken typ av fordon och drivmedel som kan användas.
Därefter i steg 4 tas information kring kriterierna fram för alla fordonen. I steg 5 rankas sedan
fordonen med avseende på steg 2 och 4 det vill säga på vilka värden för respektive fordon
fick och vilka av kriterierna som var viktigast. Eftersom som vi nu har alla fordonens
placering så kan vi i steg 6 ta beslut om vilken fordonstyp som är den bästa. Resultatet av
studien var att en av de konventionella dieselbilarna blev klassad som det bästa alternativet
med avseende på att minska kostnaden för transport, underhåll och öka energieffektivitet hos
fordonen. (Stokic et al. 2020)

Bilden nedanför beskriver händelseförloppet för de olika stegen som gicks igenom i metoden
ovanför vid valet av den bästa fordonstypen.



Figur 1: Händelseförlopp över metoden för att ta fram den bästa fordonstypen

I broschyren ”Vilket förnybart drivmedel passar mig bäst” skriven av Länsstyrelsen (2019) går
de igenom fördelar och nackdelar för flera olika förnybara drivmedel. Dessa fördelar och
nackdelar har kommit fram genom att analysera kriterierna/parametrarna: inköpskostnad av
fordonet, infrastruktur, drivmedelskostnad, räckvidd per tank, material som krävs för att
skapa drivmedlet (till exempel råvaror kan begränsa potentialen för etanol som
fordonsbränsle), miljöfarliga utsläpp och farliga utsläpp för människan. Länsstyrelsen ger
också en inblick av hur de tror att drivmedlet kommer att användas i framtiden, vilket är
viktigt så människor inte köper en bil som inte har några bra förutsättningar för den
kommande framtiden. (Länsstyrelsen 2019)

I examensarbetet ”energieffektivisering – inom transportsektorn” skriven av Eklöv (2021) gås
en fordonspark igenom för att undersöka om det går att ändra fordonsflottan så att utsläppen
av växthusgaser och den totala ägandekostnaden förändras för fordonsparken. I studien
gjordes en LCA (livscykelanalys) för respektive fordonstyp där hela livscykeln från
råvaruutvinning till avfallshantering för respektive fordonstyp beräknas. Något som bland
annat kom fram av livscykelanalysen var att fordon som drivits med konventionell bensin
medförde de största utsläppen av växtgasemissioner medans elfordonen fick de lägsta
utsläppen av växtgasemissioner. Eftersom vi i vårat projekt bara kommer undersöka själva
utsläppen vid direkt användning så ger inte resultatet ovan någon större relevans. Däremot
finns det i studien också enskilt en kategori för de direkta utsläppen av växthusgasemissioner
för varje fordonstyp. I denna kategori har Isak kommit fram till att gasfordon som använts
som servicefordon har de lägsta utsläppen, därefter i ökande skala kommer biodiesel,
konventionell diesel, biobensin och den konventionella bensinen har de högsta direkta
utsläppen av själva drivmedlet under körning. Detta är ett intressant resultat som vi kommer
kunna jämföra med vår studie. (Eklöv 2021)

I studien ”Transition to alternative fuel vehicles and implications for energy demand and
GHG emissions in Iran” skriven av Aryanpur & Shafiei (2015) går de igenom en
livscykelanalys enligt metoden WTW (Well-To-Wheel) med analys på produktionsstegen för
dels alternativa drivmedel men också konventionella drivmedel. Detta har gjorts med
avseende på kriterier angående ekonomi, teknik och miljön. Det har också gjorts en
livscykelanalys enligt modellen WTT (Well-To-Tank) analys för drivmedelskostnaden och



tillgängligheten för dessa drivmedel och även en för modellen TTW (Tank-To-Wheel) för att
analysera hur fordonsflottan förändras över tiden. Resultatet var att drivmedeltyperna gas,
komprimerad gas, diesel och syntetisk diesel skulle användas mest vid år 2040. De fick
också fram resultatet att cirka 85% av växthusgaserna av hela WTW processen släpps ut i
TTW processen. (Aryanpur & Shafiei 2015)

I studien ”Fakta om biogas” skriven av Anderson & Einebrand (2015) har det tagits fram
information kring biogas för att analysera det nuvarande läget för biogas. Det undersöks flera
olika parametrar för biogasen och den jämförs också med andra drivmedel kring bland annat
växthusgaser, lokal miljöpåverkan och kostnad per kg koldioxidekvivalent. Det diskuteras
också kring hur olika växtgasutsläpp beror på vilken råvara som används vid tillverkning av
biogas. Några andra parametrar som också har betydelse är infrastruktur och hur
energieffektiv gasmotorn. Även detta nämns i studien (Anderson & Einebrand 2015). Denna
faktakälla ger en känsla av vad för parametrar vi behöver tänka på inför vår studie, däremot
ges ingen direkt metod för hur biodrivmedlet ska jämföras med andra drivmedel.

I studien ”PROSPECTS FOR THE USE OF ALTERNATIVE FUELS AND ENERGY BY
ROAD TRANSPORT IN RUSSIA” skriven av Golubeva & Magaril (2019) diskuteras det
kring hur Rysslands fordonsflotta ökar väldigt snabbt och att därför krävs alternativa
drivmedel till de fossila bränslen som används. De analyserar två olika vägval i studien, ena
vägvalet är att använda sig av alternativa bränslen som till exempel naturgas eller biodiesel
och det andra vägvalet är att förbättra de gas- och dieselfordon som de redan har. En
förbättring skulle kunna ske genom att bilägare kör mer klimatsmart eller genom tekniska
lösningar som att till exempel förbättra verkningsgraden för motorn. Därefter analyserar de
lite kort om vilka bränslen som troligen kunde fungera bra i Ryssland. De skriver till exempel
att el och elhybridfordon inte skulle fungera så bra i Ryssland på grund av de låga
temperaturerna som de har där. Det diskuteras också att naturgas skulle vara ett smart val av
drivmedel i Ryssland på grund av att de har en väldigt bra tillgång på naturgas. Däremot
kommer de inte fram i studien till något konkret resultat av vilket drivmedel som hade varit
det bästa för de förutsättningarna de har i Ryssland (Golubeva & Magaril 2019).

Dessa studier har gett en bra överblick till hur vi ska komma fram till dels vilka parametrar
som vi ska undersöka men också hur vi ska kunna klassificera ett drivmedel som det bästa
drivmedlet. Även om flera av studierna ovan använt sig av hela livscykelanalysen (WDW)
vid beräkning av koldioxidekvivalenter och vi i vårt projekt begränsat oss till den direkta
bränsleåtgången så har studierna ändå gett oss något att sträva efter. Vi kommer i detta
projekt att använda oss av samma metod som i figur 1 vid bestämning av vilket drivmedel
som är det bästa.

Breddnings- och utvecklingsförslag av projektet

Det går att utveckla projektet på flera olika sätt. Ett sätt är att gå igenom hela
livscykelanalysen enligt WDW (Well-To-Wheel). Det skulle också gå att undersöka hur
drivmedlet påverkar miljön mer än med bara koldioxidekvivalenter. Till exempel skulle det
gå att analysera luftkvalité eller om det ”skapas” mer eller mindre buller mellan olika
fordonstyper. Något annat som skulle kunna undersökas är hur förhållandena är för de
arbetare som till exempel gör några specifika bildelar.
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Resultaten av den aritmetiska utvärderingen presenteras i denna rapporten. Schablonvärden för varje 

år presenteras samt figurer över ändring mellan åren samt utsläpp omräknat i 𝐺𝑊𝑃100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultat aritmetisk utvärdering 

 

I tabell u presenteras de summerade värdet för total förbrukningen samt totalt körda mil för varje år 

och omräkningen till 𝐺𝑊𝑃100. Detta utförs genom att summera data över hur mycket varje fordon 

tankas för respektive år. 

 

Figur p illustrerar utsläpp samt antal körda mil för varje bil mellan 2018-2020. Normalisering har 

utförts för att på så vis få en representativ blir huruvida en förändring har skett mellan de angivna 

åren. 

 

 

  

Tabell u. Presentation av summerat drivmedel, antal körda mil samt 𝐺𝑊𝑃100 från fordonsflottan mellan 2018-2020. 

År  Total förbrukning 

[liter/kg] 

Totalt körda mil [mil] 𝐺𝑊𝑃100 [co2 kg] 

2018 17471.63 29303.18 26983.87 

2019 23071.12 34079.3 33856.69 

2020 24892.02 37638.94 19717.99 

 

 

 

 
Figur p. Resultat från totala bränsleförbrukningen samt antal körda mil för varje år, omräknat till utsläpp och sträcka per 

bil. 

 

 

 

Det totala utsläppet omräknat i 𝐺𝑊𝑃100 illustreras i figur m. Respektive år är det totala 

drivmedelsförbrukningen summerad och sedan omräknad till 𝐺𝑊𝑃100. 



 
 

Figur m. Utsläpp för respektive år omräknat i 𝐺𝑊𝑃100 uttryckt i Co2 kg mellan 2018-2020. 

 

Resultat över ändringen mellan 2018-2020 av Co2 kg/mil presenteras i figur tt. 

 
Figur tt. Illustration av förändringen i 𝐺𝑊𝑃100 per mil mellan 2018 och 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resultat över ändringen mellan 2018-2020 av Co2 kg/MJ presenteras i figur ti. 

 

 

 
Figur ti. Illustration av förändringen av 𝐺𝑊𝑃100 per megajoule mellan 2018 och 2020. 

 

Resultat av jämförelse mellan respektive drivmedelsutsläpp omräknat i  𝐺𝑊𝑃100 presenteras i figur ty. 

 

 
Figur ty. Jämförelse av GWP för diesel, bio diesel, biogas och HVO i enheten Co2 kg/MJ. 
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Här presenteras resultaten för den statistiska utvärderingen. 

4.1.2 Resultat statistisk utvärdering 

 

Figur xxx presenterar hur utsläppet har förändrats mellan år 2018-2020 beräknat i GWP. Den linjära 

anpassningen resulterade i ett 𝑅2-värde på 0.075, p-värde på 0.11 samt antal mätpunkter n=36 som 

representerar månaderna mellan 2018-2020. Ingen statistisk signifikans påvisas så signifikansnivån är 

över 5%. 

 
Figur xxx. Utsläpp beräknat i GWP mellan år 2018-2020. Månad 1-12 representerar 2018, 13-24 

representerar år 2019 samt 25-36 år 2020. 

 

 

 

 

 



 

Månadsvariationer för respektive år kan ses i figur yyy. Medelvärdet för varje år är M1=2449.65 [Co2 

kg], M2=2699.8 [Co2 kg] och M3=1975.64 [Co2 kg]. Datan är även normalfördelad för varje år då 

nollhypotesen ej förkastas (se Box-plot test appendix). 

 
Figur yyy. Boxplot över månadsvariationer för åren 2018-2020. Medelvärde för 2018, 2019 samt 2020 är M1 =2449.65 

[Co2 kg], M2=2699.8[Co2 kg] , M3= 1975.64 [Co2 kg]. 
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Tillämpning av bakgrunden i metoden

Skolfastigheter ett kommunalägt bolag, och dess fordonsflotta räknas som en del av
kommunens egna fordon. Detta innebär att fordonsflottan ska vara fossilbränslefri år 2020
enligt etappmål 3 av Miljö- och klimatprogrammet. Det finns i nuläget inget direkt krav på att
bränslena som fordonen tankas med är fossilfria, men för att nå kommunens övergripande
mål till 2030 behövs det även att fordonen tankar fossilfritt.

För att följa de långsiktiga målen om ett fossilfritt och klimatpositivt Uppsala kommer
metoden formas med detta i åtanke. Koldioxidekvivalenter undersöks i linje med ett
klimatpositivt Uppsala och fossilfriheten ska även undersökas i bränslena. Vid utvärdering av
drivmedel kommer dessa delar viktas tyngst.

År 2020 bestod majoritetens av Skolfastigheters fordonsflotta av gasdrivna Volkswagen
Caddy och ett antal dieseldrivna fordon. Vid en utvärdering av drivmedels lämplighet
kommer i första hand drivmedel som dessa fordon kan tankas med diskuteras i rapporten.
Fler drivmedel kommer dock att utvärderas för att för att eventuellt kunna dra andra slutsatser
i diskussionen också.
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Analys av kostnader 

Sammanfattning 

Kostnader för olika drivmedel varierar stort och är en viktig del för alla företag att se över. I 

den här rapporten undersöktes hur drivmedelspriserna från leverantörerna Cirkle K, Ingo, 

OKQ8 och Preem varierade under ett år omräknat från det traditionella kronor per liter eller 

kronor per kilo till kronor per megajoule för att se hur mycket energi som ingår i priset. Biogas 

visade sig i genomsnitt vara 19 % billigare per megajoule än HVO100 och 9 % billigare per 

megajoule än diesel.  

  



 

Kostnader av drivmedel 

1 Metod 
Genom att leta reda på prishistorik via försäljarnas hemsidor för de aktuella bränslena kunde en 

figur konstrueras i matlab med struktur som i figur AJ. Priserna angavs i kronor per liter eller 

kronor per kilo på tillverkarnas hemsidor vilket räknades om till megajoule per liter. Alltså får 

figur AJ en tidsaxel på x-axeln och kr/MJ på y-axeln. De senast hämtade priserna sattes sedan 

in i tabell zz. Verkningsgraden jämfördes också på dieselmotorer och biogasmotorer för att 

kunna avgöra hur mycket av energin i MJ som faktiskt kunde utvinnas som energi.  

 

Figur AJ. figurmall som ska visa prisutvecklingen över tid för de aktuella bränslena 

2 Resultat 
De fyra huvudtyperna av bränslen d.v.s. 95 bensin, diesel, HVO100 och biogas är markerade i 

grafen med streckad linje, boxar, asterisker och ringar (figur AR). Det var tydligt att priserna 

för diesel och HVO100 följde varandra, men att HVO100 var dyrare. Priserna var som lägst 

sep- okt 2020 och som högst feb- mar 2021. 95 bensin varierade likt diesel och HVO100 men 



under tidsperioden släpandes en månad efter. Biogas visade på ett mycket mer konstant pris per 

megajoule som dessutom var lägre än alla andra bränslen som undersöktes (figur AR). 

Medelvärdet under hela perioden för HVO100 var 4,65 kr/MJ och för biogas 3,77 kr/MJ vilket 

innebär att biogas i genomsnitt var 19 % billigare per MJ än HVO100 under året. För diesel var 

medelvärdet 4,16 kr/MJ vilket innebär att biogas i genomsnitt var 9 % billigare. 

 

Figur AR. månadsmedelvärden i kr/MJ för olika drivmedel från maj 2020 till april 2021 

3 Diskussion 
Biogas har helt klart ett billigare pris per energienhet än övriga bränslen, det som kan tala emot 

den stora skillnaden vi ser (figur AR) är att verkningsgraden på biogasmotorer generellt sett är 

lägre än dieselmotorer. Dieselmotorer visade i en undersökning en termisk verkningsgrad på 

30-35 % medan biogasmotorer har en verkningsgrad på 29-31 % (Johansson 2012). Enligt 

Svenskt Gastekniskt Center (SGC) har gasmotorer i bussar uppnått en bästa verkningsgrad på 

40 % mot dieselns 43 % (Svensson & Rissler 2014). Detta är procentskillnader på som högst 

17 % i Johanssons studie och endast 7 % enligt SGC. Enligt resultatet att biogas har varit 19 % 

billigare än HVO100 under året var det alltså alltid mer kostnadseffektivt att köra på biogas än 

HVO100, även om dieselmotorn presterade på topp och gasmotorn på bott.  

Dieseln är mer konkurrenskraftig. Det beror helt på vilka motorer som ställs mot varandra då 

de är jämnare i pris, men om motorerna presterar på topp som i SGC:s broschyr innebär det att 



det även där alltid är mer lönsamt att tanka biogas än diesel då skillnaden är 7 % i verkningsgrad 

till dieselns fördel men 9 % i pris. I de fall då biogasmotorn presterar en verkningsgrad lägre än 

9 % än dieselmotorn är det mer kostnadseffektivt att tanka diesel. 

4 Referenser 
Johansson, N. (2012). Koldioxidhaltig biogas som fordonsbränsle Lagring och förbränning vid 

gårdsproduktion Carbon dioxide rich biogas as fuel for vehicles Storage and combustion 

for farm-scale production 

Svensson, M. & Rissler, J. (2014). Gasdrift av fordon “Catalyzing energygas development for 

sustainable solutions.” Lund. Available at: www.sgc.se [2021-05-05] 
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Sammanfattning

I den där delen gås arbetsgången igenom för att undersöka det bästa drivmedlet. Därefter
presenteras och motiveras de olika kriterierna som togs fram och vilken rangordning
respektive kriterium har. Sedan beskrivs också vilka olika drivmedel som kommer
undersökas, för att sedan kunna bestämma vilket drivmedel som är det bästa.

Figur 1: Händelseförlopp över metoden för att ta fram den bästa fordonstypen



Arbetsgång

Vid bedömning över vad som kan klassificerades som ett bra drivmedel användes samma
metod som i figur 1 som kommer från studien Stokic et al (2020). I figur 1 undersöktes vilken
fordonstyp som klassificerades som bäst, till skillnad från detta fall där det istället
undersöktes vilket drivmedel som är bäst. Därför gjordes figur 2 för att poängtera att det är
drivmedel som ska klassificeras. Med “det bästa drivmedlet” menas det drivmedel som är
mest optimalt för Skolfastigheters fordonsflotta med avseende på miljöpåverkan,
tillgängligheten och kostnaden.

Figur 2: Arbetsgång över metoden för att ta fram det bästa drivmedlet

I Steg 1 definieras de olika kriterierna som ska bestämma vilket som är det bästa drivmedlet.
I vårt fall analyserades vilka olika kriterier som är relevanta för att ta reda på vilket som är
det bästa drivmedlet för Skolfastigheters serviceteknikers fordonsflotta.

I Steg 2 rangordnas de olika kriterierna från vilken som är viktigast till den som är minst
viktig. Vår rangordning är densamma som ordningen från vänster till höger som går att se för
de olika kriterierna i tabell 1, där kriteriet längst åt vänster är det viktigaste kriteriet.

Därefter i Steg 3 ska de olika drivmedelstyperna som anses relevanta listas ner. Dessa går att
se i kolumnen under “Drivmedel” i tabell 2. I Steg 4 tas underlag fram för respektive
drivmedel som togs fram i Steg 3. Sedan i Steg 5 rangordnas respektive drivmedel beroende



på hur bra varje drivmedel “presterar” för varje kriterium. Därefter i Steg 6 ska det
drivmedlet med bäst rangordning väljas. Då får vi alltså det mest optimala drivmedlet.

För att lätt kunna beskriva hur bra respektive drivmedel var skapades tabell 1. Här delades
tabellen upp i två huvudrubriker, “Drivmedelsinformation” och “Kriterier”.
Drivmedelsinformation delas upp i de två underkategorierna “Drivmedel” och “Tankstation”
där varje drivmedel som undersöktes placerades i kategorin “Drivmedel” för att därefter
läggas till i kategorin “Tankstation”. Huvudrubriken “Kriterier” visar de olika kriterierna
som undersöktes för respektive drivmedel för att bestämma om ett drivmedel är bra eller inte.
Här är det viktigaste kriteriet det som kommer först i underrubriken till “Kriterier” och
därefter med fallande skala i relevans desto längre åt höger vi kommer.

Tabell 1: Tabell över den struktur som kommer att användas för att beskriva det bästa drivmedlet

Drivmedelsinformation Kriterier

Drivmedel Tankstation Kriterium 1 Kriterium 2 ... ...

Kriterier och rangordning (Steg 1 och 2)

Vi valde att undersöka kriterierna: Andel fossilfritt, CO2-ekvivalenter/energi, tillgänglighet
och priset vid framtagande av det “bästa drivmedlet”. Vi valde dessa kriterier i metoden för
att bestämma det mest optimala drivmedlet eftersom de alla ansågs relevanta vid fallet för
Skolfastigheters servicebilar. Under detta projektet antogs också att verkningsgraden för
respektive drivmedel var lika. Varför vi valde respektive kriterium motiveras nedanför, där
det första kriteriet rangordnades som det viktigaste kriteriet och det nedersta som minst
viktigt.

● Andel fossilfritt (%)  : Detta är viktigt för att nå Uppsala kommuns mål om ett
fossilfritt Uppsala 2030.

● GWP100 (CO2 kg/MJ) : Det är viktigt att undersöka mängden koldioxidekvivalenter
som varje drivmedel släpper ut i atmosfären eftersom detta visar hur mycket varje
drivmedel påverkar mängden växthusgaser i atmosfären.

● Tillgänglighet : Eftersom alla drivmedel inte kan tankas överallt är det också viktigt
att undersöka tillgängligheten för varje drivmedel. Detta kriteriet är inte lika viktigt
som kriterierna ovanför eftersom vi i första hand ska analysera det bästa drivmedlet
med avseende på miljöpåverkan och där är Uppsala kommuns miljömål och antalet
koldioxidekvivalenter per energimängd viktigare.

● Pris : Även priset är viktigt vid val av det bästa drivmedlet, då det inte heller ska vara
orimligt dyrt att tanka miljösmart.



För att rangordna respektive drivmedel inom varje kategori tilldelas varje drivmedel en siffra
mellan ett och fyra. Eftersom fyra drivmedel undersöktes innebar en etta att det är det bästa
inom kategorin och en fyra att det är den sämsta. Ur detta erhålls då ett resultat med en
rangordning inom varje kategori. Vid valet av det mest optimala drivmedlet användes sedan
rangordningen för respektive kategori, där de direkt avgörande kriterierna var Andel
fossilfritt och GWP. Kriterierna Tillgänglighet och Pris fungerar som utslagskriterier om de
två andra kriterierna var lika för flera drivmedel.

Urval av drivmedel (Steg 3)

De drivmedel som går att se i tabell 2 blev valda genom att kategorisera ihop de olika
drivmedelssorter som tankats av Skolfastigheters servicebilar till fyra stycken huvudgrupper.
Dessa huvudgrupper är Diesel, Biodiesel, HVO 100 och Biogas.

Tabell 2: Tabell över varje drivmedel och de kriterier som kommer användas för att beskriva det bästa drivmedlet

Drivmedelsinformation Kriterier

Drivmedel
Tanksta
tion

Andel
fossilfritt (%)

GWP (CO2
kg/MJ)

Tillgängl
ighet

Pris
(kr/MJ)

Diesel

Biodiesel

HVO 100

Biogas

Referenser

Stokic, M., Vujanovic, D. & Sekulic, D. (2020). A new comprehensive approach for efficient
road vehicle procurement using hybrid DANP-TOPSIS method. Sustainability (Switzerland),
vol. 12 (10)
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Metod: Analys av växthusgasemissioner
Tabellvärden publicerade av Statens Energimyndighet (STEMFS 2017:3 samt 2017:4) angående
koldioxidekvivalenter används för att kunna räkna ut hur stor klimatpåverkan
drivmedelsförbrukningen har haft mellan åren 2018-2020. Tabellerna innehåller värden för fossil resp.
biodrivmedel och viktade värden alternativt medelvärden är använda för att avgöra GWP/MJ som
drivmedlena ger upphov till. Beräkningarna sker i enlighet med Drivmedelslagen, 2011:319.
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Sammanfattning

I denna rapport beskrivs både resultatet och diskussionen över drivmedelsutvärderingen.

Tabell xx: Tillgängliga bränslen utanför Uppsala tätort

Resultat av drivmedelsutvärderingen

Tabell GM1: Information kring hur de olika drivmedlen presterar för respektive kriterium

Tabell GM2: Rangordningen av varje drivmedel för respektive kriterium

Det mest lämpliga drivmedlet enligt metoden är HVO100.



Diskussion av drivmedelsutvärderingen

Diesel

Enligt tabell GM1 har diesel det högsta växthusgasutsläppet bland de drivmedelstyperna vi
undersökt. Detta gör att den får sämst “värde” vid rangordningen av det bästa drivmedlet i
kategorin för GWP100. Eftersom diesel inte är ett fossilfritt bränsle kommer även diesel
klassificeras som sämst i denna kategorin, enligt tabell GM2. Något som däremot är positivt
med diesel är att den har en stor tillgänglighet och finns utanför Uppsala tätort. Diesel har
lägre kostnad per MJ i jämförelse med HVO100 och blev kategoriserad som delad tvåa i
priskategorin. En sammanställning av detta gör att drivmedlet diesel kategoriseras som det
sämsta drivmedlet bland de fyra huvudgrupperna. Eftersom den presterar sämst i de två
viktigaste kategorierna Andel fossilfritt och GWP100.

Biodiesel

Biodiesel har det näst högsta värdet på GWP100, vilket gör att drivmedlet släpper ut näst mest
kilogram koldioxidekvivalenter per energimängd av de 4 huvudgrupperna (se tabell GM1).
Andelen fossilfritt innehåll i biodiesel varierar väldigt mycket mellan olika distributörer som
skrivits om i kapitel 5.2 vilket gör det svårare att bedöma denna kategori för biodiesel.
Däremot har båda drivmedlen HVO100 och biogas 100 % fossilfritt innehåll vilket gör att
biodiesel kategoriseras sämre än dessa två i kategorin Andel fossilfritt (se tabell GM2).
Tillgängligheten för biodiesel är däremot bättre än tillgängligheten för HVO100 och biogas
enligt tabell xx där tillgängliga drivmedel utanför Uppsala tätort visas. I detta fall
kategoriseras Goeasy Diesel från OKQ8 (OKQ8 2021d) och Evolution Diesel från Preem
(Preem 2021b) som biodiesel eftersom de innehåller en andel biodiesel i sina drivmedel.
Drivmedelspriset för biodiesel är densamma som för diesel och blir därmed kategoriserad
delad tvåa i denna kategorin. Biodiesel kommer efter sammanställning att bli klassificerad
som det näst sämsta drivmedlet bland de valda huvudgrupperna. Detta är främst eftersom den
har högre värde på GWP100 jämfört med HVO100 och biogas men också för att biodieslet har
en mindre andel fossilfritt innehåll.

Biogas & HVO100

Biogas och HVO100 blev båda rangordnade som etta i kategorin Andel fossilfritt (se tabell
GM2). Detta var eftersom de båda hade 100 % andel fossilfritt i denna kategorin (se tabell
GM1). Biogas och HVO100 har enligt tabell GM1 det näst lägsta värdet respektive det lägsta
värdet i kategorin GWP100. Detta gör att de har fått kategorisering två respektive ett i
kategorin GWP100 enligt tabell GM2. Skillnaden mellan värdena på GWP100 är dock liten.
Eftersom drivmedlen kategoriseras lika i kategorin Tillgänglighet, där de båda inte har några



tankstationer utanför Uppsala tätort och drivmedelspriset är betydligt billigare för biogas än
HVO100 så är det extra svårt att rangordna vilket av drivmedlen som klassificeras som bäst.

Referenser

OKQ8 (2021d). GoEasy. Available at: https://www.okq8.se/pa-stationen/drivmedel/goeasy/
[2021-05-11]

Preem (2021b). Preem Evolution Diesel - Preem.se. Available at:
https://www.preem.se/privat/drivmedel/produktkatalog-privat/produkter/diesel/preem-evolution-diesel
/ [2021-05-11]
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Sammanfattning

Rapporten presenterar metod och resultat av fossilt innehåll i olika drivmedel och
förbrukning av fossila bränslen. Det fossila innehållet i olika drivmedel är en del av metoden
att bestämma det optimala bränslen. De bränslen som valts att utvärdera är diesel, biodiesel,
biogas och HVO100 på grund av Skolfastigheters behov. Dessa drivmedel jämfördes med
Uppsala kommuns definition av fossila bränslen. Utifrån detta sågs det att HVO100 och
biogas är 100% fossilfritt medan diesel inte innehåller några fossilfria komponenter.
Biodiesel klassas som en gråzon och varierar mellan 7-100 % fossilfritt.

Förbrukning av fossila bränslen undersöktes mellan tidsperioden 2018 - 2020 för att
undersöka förändringen. För detta användes tankningsdata från Skolfastigheter jämfördes
med Uppsala kommuns definition av fossila bränslen. Utifrån detta sågs det att det tankades
mer fossilfritt år 2020 jämfört med både 2018 och 2019.

Fossilt innehåll i drivmedel

Metod
Fossilfriheten för drivmedlen undersöktes genom att se vad tillverkarna skriver om sitt
drivmedel på sin hemsida. Detta jämfördes sedan med tabell 1 som visar kommunens krav på
fossilfrihet. Om drivmedlet är fossilfritt enligt kommunens krav, skrevs drivmedlet som 100
% fossilfritt i drivmedelsutvärderingen. Om bränslet var utblandat eller bestod av till viss del
fossilfria komponenter skrevs denna andel in i drivmedelsutvärderingen. Om andelen bestod
av ett intervall skrevs hela intervallet, men endast den lägsta procenten användes som grund
till utvärderingen.

Tabell 1: Visar de fossila drivmedel som Uppsala kommuns klimatmål anser som fossilfria.



Resultat
Biogas och HVO100 är 100% fossilfritt. Biodiesel varierar mellan 7-100% beroende på
leverantör och sort av biodiesel. Diesel innehåller ingen komponent som klassas som fossilfri.

Förbrukning av fossila bränslen

Metod
För att undersöka hur fossilfria de drivmedel som har används av Skolfastigheter mellan
2018-2020, undersöktes användningen av bränslet med tabell 1 som visar vad kommunen
anser som fossilfritt.

Förbrukningen beräknad i MJ märktes som fossilfri eller fossil och den totala mängden av
dessa två kategorier adderas ihop. Detta divideras sedan på den totala årsförbrukningen av
drivmedel och kan andelarna beräknas för år 2018, 2019, och 2020. Detta presenteras sedan i
ett cirkeldiagram för respektive år för att visualisera användandet av drivmedel för dessa tre
år.

Resultat
Det fossila innehållet i det använda drivmedlet var 2018 var 18 %. Det ökade till 19 % under
år 2019 för att sedan sjunka till 4% till år 2020. Andelen fossilfritt bränsle har ökat från 35 %
år 2018 till 19 % år 2019. 2020 var andel använt fossilfritt bränsle 89 %. Även gråzonen
biobränsle har minskat till 2020. Resultatet finns illustrerat i figur KF3.

Figur KF3: Den fossila och fossilfria andelen av Skolfastigheters fordonsflotta 2018, 2019 och 2020. Gråzonen
som inkluderar biodisesel finns också representerad
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Sammanfattning

Skolfastigheter har 135 fastigheter inom Uppsala kommun varav de flesta ligger inom
Uppsala tätort. Tillgängligheten för olika drivmedel är en viktig aspekt i att bestämma vilka
drivmedel Skolfastigheter borde tanka med i framtiden. När vilka drivmedel som skulle
väljas ut till utvärderingen valdes de drivmedel som Skolfastigheter har tankat med mellan
2018 - 2020, och att de aktuella fordon kan använda drivmedlen. Detta gav ett urval på
drivmedel som alla var tillgängliga inom Uppsala tätort och som Skolfastigheter redan tycker
är tillgängliga nog. Därför undersöktes vilka drivmedel som var tillgängliga utanför Uppsala
tätort för att kunna tillgodose fordonen på annan ort. Endast biodiesel och diesel var
tillgängliga utanför Uppsala tätort.

Bakgrund

Skolfastigheter har 135 fastigheter inom Uppsala kommun varav 90 ligger inom Uppsala
tätort. Resterande finns utspridda inom kommunen. två fastigheter ligger längs väg 55 mellan
Uppsala och Ramstalund. fyra fastigheter ligger längs väg 72 mellan Uppsala och Järlåsa. 2
fastigheter ligger längs väg 272, nio fastigheter ligger längs väg 600, 10 fastigheter längs väg
290, 6 fastigheter längs väg 288 och 12 fastigheter längs väg 282. Tabell MT2 och figur MT3
visar sammanfattar antal fastigheter och vilken vägsträcka de är nära.

Tabell MTT: Skolfastigheters fastigheter som är belägna Utanför Uppsala tätort. Tabellen visar antal
fastigheter, vilken väg de ligger nära samt sträckan längs vägen.



Figur MT3: Uppsala Skolfastigheters fastigheter i Uppsala kommun 2020

Metod
Tillgängligheten av drivmedel bestämdes utifrån läget av Skolfastigheters fastigheter och
möjlighet till tankställen. Utifrån bakgrunden om Skolfastigheters fastigheter sågs det att
majoriteten av fastigheterna låg inom Uppsala tätort. Tankstationerna uppdelades som
tankstationer inom Uppsala tätort och de utanför Uppsala tätort. För att kunna klassa
drivmedlets tillgänglighet svarades ja och nej beroende om drivmedlet finns utanför Uppsala
tätort. Om det i stället valts som inom Uppsala tätort skulle inte det ge någon relevant
information kring stationerna utanför Uppsala. De tankstationer som undersöktes var de
drivmedelsdistribitörer som Skolfastigheter har avtal med och de som Skolfastigheters
fordonsflotta tankat på innan. Informationen om vart varje mack låg och vilka drivmedel de
har vid varje mack var tagen från följande drivmedelsdistrubitörer: OKQ8 (OKQ8 2021a),
Preem (Preem 2021a) Circle K (Circle K 2021c). I tabell zzz står kriteriet Tillgänglighet för
tankställen utanför Uppsala tätort som beskrivits ovan.

Resultat

När tillgängligheten för varje drivmedel undersöktes delades den upp i tillgängliga bränslen
utanför Uppsala tätort och tillgängliga bränslen utanför Uppsala tätort. Resultatet nedan
visar vilka olika drivmedel som går att tanka på för respektive mack med avseende på de
olika tankstationerna som Uppsala Skolfastigheter AB har avtal med eller brukar tanka hos.
För tabell yy finns inte information kring väg och plats på grund av att dessa ligger inom
Uppsala tätort.



Tabell xx: Tillgängliga bränslen utanför Uppsala tätort

Tillgängliga bränslen inom Uppsala tätort (tabell yy)

Diskussion

Resultatet för tillgängligheten är utifrån att varje enskilt drivmedel finns utanför Uppsala
tätort eller inte. Enligt tabell xx finns ingen tankstation belägen utanför Uppsala tätort i
närheten av Skolfastigheters fastigheter som har tillgång till HVO100 eller biogas. Det finns
däremot diesel och viss andel av biodiesel i både Preem Evolution Diesel (Preem 2021) och
Goeasy Diesel från OKQ8 (OKQ8 2021) på de mackar som står i tabell xx. Detta gör att
dessa två drivmedlen gynnas i denna kategori för klassificering av det bästa drivmedlet.
Däremot behöver inte detta resultat påverka klassificeringen särskilt mycket. Om till exempel
alla bilarna utgått från Uppsala tätort så skulle bilarna kunna tanka HVO100 alternativt
biogas innan de kört ut till respektive skolfastighet. Det skulle göra att tillgängligheten inte
spelade någon som helst roll alls.
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Diskussionen om resultaten presenteras i denna L-rapport, först den aritmetiska utvärderingen samt 

den statistiska utvärderingen. 

 

 

 

Diskussion aritmetisk utvärdering 

 
Den aritmetiska utvärderingen genomfördes i form av summering av den totala 

drivmedelsanvändningen samt antalet körda mil, sammanfattat i tabell u. Resultatet påvisar att 

utsläppet räknat i GWP har minskat mellan år 2018-2020 vilket kan ses i figur m. Utsläppet räknat i 

GWP gick från ungefär 27000 [Co2 kg] år 2018 till 34000 [Co2 kg] 2019 för att sedan minska till 

19700 [Co2 kg] år 2020. Enligt figur p har både det förbrukade drivmedlet per bil ökat mellan 2018-

2020 likaväl som antalet körda mil för fordonsflottan. Detta resultat är av stort intresse då det visar att 

även om den totala drivmedelsförbrukningen samt antalet mil ökat så har det skett en minskning i 

GWP-utsläppet. Detta beror på att användningen av Biogas och HVO har ökat och dessa drivmedel 

har lägre GWP-påverkan än diesel och biodiesel (se figur ty och KF3). 

 

Vid närmare titt på hur ändringen av Co2 kg/mil har ändrats mellan 2018-2020 påvisas en tydlig 

minskning enligt figur tt. Den största ändringen sker mellan 2019-2020 där GWP går från 0.96 till 

0.52 [Co2 kg/mil], en minskning på drygt 54%. Detta styrker att övergången till mer biogas samt 

HVO har haft en positiv inverkan på utsläppen.  

 

Ändringen av utsläppet av koldioxidekvivalenter per energiinnehåll har även det minskat mellan 

2018-2020 enligt figur ti. Har påvisas den största ändringen mellan 2019 och 2020 men en minskning 

från 0.038 till 0.019 [Co2 kg/MJ] vilket är en minskning på 50%. 

 

Diskussion statistisk utvärdering 

 
När det kommer till den statistiska utvärderingen är resultaten inte lika tydliga. Den linjära 

regressionen genomfördes på det summerade utsläppet beräknat i GWP för varje månad och plottas 

mot varje månad (se figur xxx). För att en statistisk signifikans ska påvisas för en linjär regression 

måste först och främst signifikansnivån p ligga under 5% eller 0.05. Resultatet av regressionen har en 

p=0.11 vilket är för högt för att då kunna påvisa signifikans och enbart 7.5% av y beskrivs i x. Detta 

resultat är ändå av intresse då en avtagande trend kan ses dock ej statistiskt säkert.  Vid det fallet att 

ett större dataset tillhandahålls kan antalet mätpunkter öka vilket då kan öka säkerheten i metoden och 

eventuellt erhålla en statistiskt signifikant ändring. 

 



Box-plot var den andra metoden för att utvärdera hur GWP-ändringen ser ut mellan 2018-2020. I 

detta fall plottas månadsvariatonerna för respektive år mot varandra (se figur yyy). Shapiro-Wilk 

normalitetstest resulterar i att datan för respektive år är normalfördelad då w-värdet är nära 1 för alla 

fall (se appendix Box-plot test). Då normalfördelning hittas kan T-test utföras och på så vid få fram 

medelvärdet för varje år. Medelvärdet av utsläppen räknat i GWP har minskat från det högsta värdet 

2699.8 [Co2 kg] år 2019 till 1975.64 [Co2 kg] år 2020. Detta resultat styrket det aritmetiska resultaten 

att det totala utsläppet har minskat från 2018-2020. 

 

 

Resultaten från den aritmetiska samt den statistiska utvärderingen visar tillsammans att utsläppen 

räknat i GWP [Co2 kg] har minskat från 2018-2020. Däremot ska man alltid ha i åtanke att antalet 

datapunkter är ganska lågt vilket kan resultera i en felmarginal, dock avgränsas detta projekt till 

närtiden vilket bidrar till en rimligare och lägre felmarginal. 
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1 Diskussion  

Det syns en tydlig trend att andelen fossilfritt bränsle har ökat varje år (figur KF3). Det är rimligt 

med tanke på att fordonsflottan har omarbetats ordentligt och delvis övergått från diesel och 

bensinbilar till biogasbilar, se tabell T. Speciellt stor skillnad syns mellan år 2019 och 2020 då 

den fossilfria andelen går från 44 % till 89 % vilket är ett resultat av fler biogasbilar och mycket 

större andel tankat HVO100 (se figur BA i appendix). Intressant är att andelen fossilt bränsle 

ökade med en procentenhet mellan år 2018 och 2019 trots fler biogasbilar, detta beror troligtvis 

på hur dieselbilarna har tankats, där det antingen går att välja diesel eller HVO100. Väljs diesel 

blir resultatet fossilt bränsle, väljs HVO100 blir det fossilfritt. Det kan också bero på att data 

för januari 2018 saknas vilket kan göra att andelen fossilt bränsle ser lägre ut 2018 än 2019. 

Eftersom det endast skiljer en procentenhet är det möjligt att den andel bilar som har bytts ut 

till biogasbilar är helt tagen från gråzonen och därav är användningen av fossilt bränsle relativt 

konstant.  

 

Biodiesels fossilfria andel varierar mycket mellan olika distributörer och även inom de olika 

distributörerna vilket är förklaringen till gråzonen. Circle K skriver på sin hemsida ”På en 

majoritet av våra stationer innehåller miles diesel upp till 42% biodiesel (7% RME 

(rapsmetylester) och 35% HVO (förnybar diesel)” (Circle K 2021) men specificerar inte 

andelen mer än så. Preem skriver på sin hemsida ”2012 ökade vi andelen förnybar råvara till 

30 procent och idag består Svanenmärkta Preem Evolution Diesel Plus av minst 50 procent 

förnybar råvara” (Preem 2021). Även där är det inte specificerat exakt hur mycket av dieseln 

som är förnybar och det verkar som att endast ”plus” versionen av dieseln innehåller över 50 

%. Det som går att säga är att gråzonen i alla fall består av en viss andel fossilfritt utsläpp, men 

att vi inte har någon exakt siffra. Gråzonen har dock minskat drastiskt (figur KF3) vilket är ett 

tecken på att mindre diesel har tankats och mer HVO100 och biogas har tankats.  

 

Kommunens etappmål tre säger att deras egna bilar ska ha möjlighet att köra på fossilfritt 

bränsle, vilket är uppnått eftersom HVO100 är fossilfritt och kan tankas i dieselbilar (Circle K 

2016) men notera att det fortfarande år 2020 användes en andel om minst 4 % fossila bränslen 

vilket beror på att ett fossilt drivmedel har valts att tankas istället för ett fossilfritt vid 

tankningstillfället. 

 



2 Slutsats 

Etappmål tre från Uppsala kommun innebar att kommunens egna fordon skulle vara 

fossilbränslefria år 2020. Sedan 2018 har mängden fossil bränsleanvändning minskat drastiskt 

i och med de åtgärder skolfastigheter vidtagit fordonsflottan och målet är uppfyllt om man ser 

till bilarnas möjlighet att köra på fossilfria bränslen. Trots det förbrukades år 2020 ändå en 

andel på 4 % fossila bränslen vilket beror på att diesel tankats i stället för HVO100.  
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Diskussion: Analys av växthusgasemissioner
Diskussion fördes kring de resultat som presenterades angående de tre årens separata totala
utsläpp av växthusgaser. Hur det kommer sig att det ökar 2019 mot 2018 och sedan minskar
drastiskt 2020. Osäkerhet kring brist på data januari samt februari 2018 tas upp. Detsamma
gäller osäkerheten kring den förbrukning bilarna antogs ha haft. Förbrukning varierar givetvis
beroende på faktorer så som väglag, körstil, hastighet, temperatur med mera. Även diskussion
kring energieffektivitet tas upp och hur detta påverkar det totala utsläppet.

Diskussion: Koldioxidekvivalenter
Vikten av att veta att de framräknade värdena inte är exakta tas upp. LCA värdena är alltid
baserade på antaganden och avrundningar och kan därför inte presenteras med för stor
noggrannhet. Den varierande halten fossilfritt innehåll i biodieseln diskuteras och problemen
det kan skapa i ett försöka att beräkna och avgöra klimatpåverkan.
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Slutsatser: Analys av växthusgasemissioner
Baserat på resultatet drogs slutssatsen att Skolfastigheter uppnått sitt mål med att sänka sitt
klimatavtryck.
Slutsatser:Förbrukning av fossila bränslen
Att förbrukningen av fossila bränslen har minskat markant presenterades i resultatet, men
förbrukningen av biodrivmedel är ännu inte 100%
Slutsatser:Utvärdering av drivmedel
Biogas och HVO100 fick likvärdiga resultat i metoden för att avgöra det bästa drivmedlet,
men då har biogas det lägre priset.
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Diskussion av fortsatta studier

Det finns alltid utrymme för att utveckla en studie och så givetvis även i det här fallet med.
För att utveckla, eller vidareutveckla, det arbete som har påbörjats i och me den här rapporten
skulle författarna vilja föreslå att en eventuellt uppföljande studie skulle betrakta
nedanstående ämnen. Att studera dessa skulle kunna ge förändringar i resultatet men som inte
var genomförbart med den tidsram och begränsning som den här rapporten hade.

Tillgängligheten för drivmedlen skulle kunnat ha undersöks utförligare. Data av av hur
fordonen rörde sig, tillsammans med tankstationerna skulle kunna användas för att få fram
vart och var ett fordon ska tanka för att få minst klimatpåverkan. Det skulle även vara
intressant att undersöka mer specifikt långt en förare kan åka för att tanka fossilfritt och det
fortfarande anses som gynnsamt för klimatet. Detta har docks till viss del undersöks genom
att utvärdera antal koldioxidekvivalenter mellan åren 2018 till 2020. Det totala antalet
koldioxidekvivalenter var mindre vid 2020 än vid 2018, när biogas var det huvudsakliga
drivmedlet. Den ytterligare sträcka som krävdes av förarna för att tanka biogas finns då
inräknad i det totala utsläppet, som ändå var mindre än 2018.

Det känns även relevant att utvärdera fordonens livscykelanalys och koldioxidutsläpp. Just nu
är fordonen leasade av Fordonsservice, liksom alla Uppsala kommuns fordon. Men hur
gynnsamt för miljön är det att byta ut ett dieselfordon till ett biogasfordon efter leasingtiden?
Att det totala antalet koldioxidekvivalenter har minskat från drivmedlen har svarats på i detta
arbete, men det kan även vara intressant att få hela fordonsflottans påverkan. Genom att
också undersöka fordonen ytterligare kan information om till exempel motorernas
verkningsgrad tas fram.

Med hjälp av denna information kan det senare då undersökas vilka fordon Skolfastigheter
bör ha för att nå Uppsala kommuns miljö- och klimatmål om ett fossilfritt och klimatpositivt
Uppsala. Men även med vilket intervall dessa fordon bör bytas ut. I arbetet har också endast
olika typer av förbränningsmotorer undersökts. Elbilarnas möjligheter skulle också kunna
utvärderas hos Skolfastigheter.

Även mer djupgående analyser av de drivmedel som finns inom Uppsala kommun skulle
kunna göras. I arbetet användes generaliseringar och antaganden av drivmedlen för att kunna
genomföra arbetet inom tidsplanen. Därför skulle de specifika distributörernas drivmedel



kunna undersökas närmre. Detta är särskilt relevant för kategorin biodiesel, vars egenskaper
varierar mycket från distributörer.

Även andra drivmedel skulle kunna utvärderas. I arbetet undersöktes endast drivmedel som
Skolfastigheters fordonsflotta kan använda i nuläget eller har använts mellan år 2018 - 2020.
Om ett annat drivmedel skulle vara särskilt fördelaktigt kan kanske företaget tänka sig att
leasa andra fordon i framtiden. Det finns även bränslen som i framtiden kan komma att vara
intressant. Ett sådant exempel är FT-bränslen. FT- bränslen framställs från biomassa genom
Fischer- Tropsch- processen och har potential till att vara ett kolneutralt bränsle (Hamelinck
et al. 2004). Bränslets egenskaper är mycket goda om inte bättre än sina fossila
motsvarigheter då mängden svavel och aromater är lägre (Puricelli et al. 2020). Bränslet kan
framställas helt och hållet på förnybara råvaror och beroende på hur det görs kan både diesel
och bensin fås som slutprodukt (Hamelinck et al. 2004). I teorin är detta bränsle minst lika
bra som biobränsle, men har fördelen att det går att helt substituera mot fossila bränslen utan
att behöva modifiera fordonen (Puricelli et al. 2020).

Det som i dagsläget talar emot bränslet är att framställningen är en kostsam process
(Hamelinck et al. 2004), men tekniken finns vilket visats av Sydafrika som har använt
processen en längre tid och i betydande skala (Svebio 2020). Tekniken har också använts i
Finland i en pilotanläggning av företaget Stora Enso (Svebio 2020).
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Uppsala kommun har ett miljö- och klimatprogram från 2014 där både långsiktiga mål fastställs 

samt kortare etappmål. I etappmål 3 ska kommunens egna fordon vara fossilbränslefria år 2020. 

Skolfastigheter fordonsflotta innefattas av kommunens egna fordon och ska därför vara 

fossilbränslefria. Långsiktiga mål i programmet innefattar att Uppsala ska vara fossilfri vid 

2030, vilket innebär att Skolfastigheters fordonsflotta inom den närmsta framtiden också bör 

tanka fossilfritt. En vidare breddning av denna rapport kan vara att undersöka hur fordonsflottan 

kan nå målet om ett klimatpositivt Uppsala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1 Uppsala miljö- och klimatprogram 
 

1.1 Dokumentbakgrund 

Uppsala miljö- och klimatprogram togs fram 2014 av Uppsala kommunstyrelse med syftet att 

minska kommunens negativa klimatpåverkan. Klimatprogrammet är kopplat till kommunens 

Policy för hållbarutveckling  som beskriver kommunens långsiktiga mål för hållbar utveckling 

(Uppsala kommun 2017). Policyn för Hållbar utveckling är i nuläget baserad på Agenda 2030 

av FN från 2017, men det fanns en äldre version från 2008 som inte längre är tillgänglig. 

 

Utifrån Policyn för hållbar utveckling skapades Uppsalas ramverk för ekologisk hållbarhet 

2014  som sedan vid 2015 reviderades (Uppsala kommun 2014a). Detta förklarar varför 

ramverket för ekologisk hållbarhet är daterad innan Agenda 2030 skapades. Förhållandet 

mellan dessa styrdokument, årtalen de skapades samt när de reviderades illustreras i figur 1.  

 

 

  
 

 
Figur 1 hierarki och tidslinje över relaterade dokument till Miljö- och klimatprogrammet 2014–2023.Gällande dokument år 

2021 är fetmarkerade i tidslinjen. Figur ritad av Moa Toll 

Uppsala klimatprotokoll har sedan tagits fram som en tillämpning av miljö- och 

klimatprogrammet och ska verka för att snabbare nå miljömålen i programmet (Uppsala 

klimatprotokoll uå:a). 

 

 

1.2 Övergripande mål 

Miljö- och klimatprogrammet är uppdelade i övergripande mål och etappmål. De övergripande 

målen är ha ett fossilfritt Uppsala 2030 och klimatpositivt Uppsala 2050. Begreppen fossilfritt 

och klimatpositivt är begrepp som kommunen själv definierat. 

 

Fossilfritt Uppsala innebär enligt Uppsala kommun (2014b) att transporter, energianvändning 

och arbetsmaskiner inom kommunen ska baseras på förnybara energikällor samt att utsläppen 

av växthusgaser ska vara nära noll. Klimatpositivt Uppsala innebär att de samlade 

växthusgaserna jämfört med 1990 ska ha minskat med 30 % till år 2020, vara nära noll och 



minskat med 90 % år 2040, minskat med mer än 100% vid år 2050 och minskat med 110% till 

år 2070 inom kommunens gränser. Växthusgaserna beräknas och jämförs med hjälp av 

koldioxidekvivalenter.  

 

Definitionen för fossilfritt är enligt kommunen att bränslet är fossilfritt och förnybart. 

Tillverkningsprocessen av bränslet räknas inte in och de bränslen som räknas som fossilfria 

visas i tabell 1 (Uppsala klimatprotokoll uå:b). 

 
Tabell 1 Visar de fossila drivmedel som Uppsala kommuns klimatmål anser som fossilfria. 

Drivmedel  Krav 

E85 85% Etanol och en del fossil bensin 

ED95  

Biogas Även om den innehåller en del naturgas, 

den del som är naturgas bör 

kompenseras enligt gröngasprincipen 

HVO 100% utan palmolja eller PFAD 

Vätgas  

 

 

Gröngasprincipen ingår i lagen om skatt och energi (LSE) och innebär bland annat att handeln 

med biogas följs virtuellt med hjälp av avtal inte gasens fysiska plats i nätet. Principen gäller 

gasnäten inom Sverige och handeln kan även ske mellan två olika gasnät. Biogas och naturgas 

har samma kemiska egenskaper och kan båda finnas inom samma nät. Kompensering enligt 

gröngasprincipen innebär då att om naturgas är köpt och uttagen, ska biogas tillföras till nätet 

vilket diskuteras av Naturvårdsverket (2020).  

 

1.3 Etappmål 

De tio etappmålen är kortsiktigare delmål som ska verka som en drivkraft för att nå de 

övergripande målen. De sträcker sig från ekologiskt producerade livsmedel till Uppsala 

kommuns energiförsörjning. Etappmål tre beskriver att kommunens egna fordon ska vara 

fossilbränslefria till år 2020, vilket innebär att fordonen ska ha en möjlighet att köra på fossilfritt 

bränsle. Målet beskriver även klimatneutrala upphandlade transporter och en fossilbränslefri 

maskinpark till år 2023 (Uppsala kommun 2014b). 

 

1.4 Uppföljning 

Miljö- och klimatprogrammet etappmål och långsiktiga mål uppföljs varje år av Uppsala 

kommunstyrelse. En slutlig utvärdering görs sedan år 2024 (Uppsala kommun 2014b).  

 

2 Skolfastigheter 
Skolfastigheter är ett kommunalägt fastighetsbolag som både äger och förvaltar Uppsala 

kommuns lokaler för pedagogisk verksamhet. Verksamheten som bedrivs är dels förskole-, 

grundskole- och gymnasieverksamhet, men innefattar även fritidsgårdar och skolbibliotek. 

Förutom att äga och förvalta lokalerna producerar även skolfastigheters nya lokaler i takt med 

att Uppsala kommun växer (Skolfastigheter 2020b). 

 

97 % av alla skolor inom Uppsala kommun ägs eller förvaltas av Skolfastigheter.  2020 

bestod företagets fastighetsbestånd av en yta på 457 000 kvm och 136 fastigheter. De hade 86 

anställda och omsatte runt 679 miljoner kr (Skolfastigheter 2020a).  

 



 

2.1 Skolfastigheters fordonsflottas koppling till Uppsala miljö- och klimatprogram 

Som skrivet ovan är Skolfastigheter ett kommunalägt bolag, och dess fordonsflotta räknas som 

en del av kommunens egna fordon. Detta innebär att fordonsflottan ska vara fossilfbränslefri år 

2020 enligt etappmål 3 av Miljö- och klimatprogrammet. Det finns i nuläget inga krav på att 

bränslena som fordonen tankas med är fossilfria. Uppsala miljö- och klimatprogram är skrivet 

mellan 2013 – 2023, och det är då troligt att nya etappmål för att nå de övergripande målen 

kommer. För att nå de övergripande målet 2030, om ett fossilfritt Uppsala tycker vi att är det 

rimligt att vara förberedd på att endast fossilfria drivmedel används. 
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1 Inledning 

Idag finns ett brett sortiment av bränslen som går att tanka på bensinstationerna runt om Uppsala 

(Circle K 2021a). Varje tillverkare har sitt eget varumärke och namn på bränslet men vad de 

egentligen innehåller kommer sammanställas i det här kapitlet. Dessutom kommer för- och 

nackdelar för de olika bränslena tas upp med avseende på hur mycket energi de innehåller och 

hur stort utsläpp i GWP100 de ger upphov till. Senare i rapporten kommer det sammanställas en 

metod för hur dessa ska jämföras med varandra för att ta fram de bränslen som vi kan definiera 

som ett “bra bränsle”. De bränslen som i främsta hand är aktuella att undersöka är de bränslen 

som Skolfastigheters servicetekniker har tankat med under det senaste året. Där förekommer 

biogas, biodiesel, hydrerad vegetabilisk olja (HVO), diesel och 95 oktanig bensin.  

  



2 Fossila bränslen 

2.2.1 Råolja 

Råolja eller petroleum är ett fossilt bränsle som förekommer i berggrunden. Både diesel och 

bensin utvinns ur råolja, destillationsprodukterna delas upp i raffinaderier där de lättare används 

till bensin som typiskt består av kolvätekedjor mellan 4 och 12 kolatomer (C4-C12) och tyngre 

till diesel som består av längre kolvätekedjor (C12-C17) (Drivkraft Sverige 2021; Eriksson & 

Ahlgren 2013). Bensin används i förbränningsmotorer med tändning och diesel i 

kompressionsmotorer (Eriksson & Ahlgren 2013).  

2.2.1 Bensin 

Bensin är lättillgängligt och går att tanka på näst intill alla drivmedelsstationer i Uppsala. Ur ett 

livscykelanalysperspektiv ger det stora växthusgasutsläpp att använda bensin som bränsle 

jämfört med förnybara bränslen då råolja först måste pumpas upp och sedan raffineras vilket är 

energikrävande (Eriksson & Ahlgren 2013). Bensin har typiskt ett energiinnehåll på 9100 

kWh/m3 och en densitet på 750 kg/m3 (Drivkraft Sverige 2019).  

2.2.2 Diesel 

Diesel har som bensin god tillgänglighet i Uppsala. Dieseln i Sverige håller en miljöklassning 

som kallas MK1 vilket innebär hårda krav på utsläpp i form av låga halter svavel och 

växthusgaser (Eriksson & Ahlgren 2013). De flesta tankstationer har 7 % biodiesel inblandat i 

form av RME (förklaras vidare i avsnitt 3.1) och ofta en extra andel HVO utöver det i sin diesel, 

från 7 % till över 50 % beroende på leverantör (Circle K 2021c; Preem 2021). Dessa 

blandningar kommer i den här rapporten refereras till som ”biodiesel” och skiljer sig från ren 

biodiesel (FAME och HVO, förklaras vidare i avsnitt 3.1).  

Ren MK1 diesel har typiskt ett energiinnehåll på 9800 kWh/m3 och en densitet på 815 kg/m3 

(Drivkraft Sverige 2019). Verkningsgraden visades i en undersökning vara 30–35 % i 

dieselmotorer och enligt Svenskt Gastekniskt Center har dieselmotorer i bussar en bästa 

verkningsgrad på 43 % (Johansson 2012; Svensson & Rissler 2014). 

3 Biobränslen 

3.1 Biodiesel från FAME 

Biodiesel från FAME består av blandningar av metylestrar framställda ur olika oljor (Knothe 

2010). De kallas Fatty Acid Methyl Esters (FAME) och tillverkas från lipida råvaror (Puricelli 

et al. 2020) som vegetabiliska oljor, överbliven matolja, djurfett och liknande (Bortel et al. 

2017). Det finns tillgängligt att tanka under namnet biodiesel eller diesel bio vilka brukar 

innehålla upp till 7 % FAME (Circle K 2021b). Andra namn kan användas när biodiesel är 

tillverkat av ett specifikt ämne som Palm based Methyl Esters (PME), eller Rapseed based 

Methyl Esters (RME) vilket tillverkas från oljepalmer (palmolja) respektive rapsbaserat 

material (rapsolja) (Kim et al. 2014). FAME kan blandas med fossil diesel upp till 7 % utan att 

modifikationer behövs på motorn, högre blandning än så kräver specialmotorer (Puricelli et al. 

2020). När biodieles från FAME lagras degraderar den, dessutom är den trögflytande vid kalla 



temperaturer (Sondors et al. 2019). Den har ett energiinnehåll kring 9150 kWh/m3 (Svebio 

2020). Jämförande studier har visat att en blandning av fossil diesel och biodiesel från FAME 

sänker motorns totala effekt (Sondors et al. 2019; Kim et al. 2014). En undersökning visade att 

en blandning av fossil diesel och 7 % FAME sänkte den totala effekten med 2,1 % och 

drivmomentet med 1,3 % i en testmotor mot en helt fossil diesel (Sondors et al. 2019).  

En annan studie visade att effektförlusten mot fossil diesel var större vid högre varvtal, 

dessutom hade de blandningar av 2 %, 10 %, 20 %, 30 % och 50 % biodiesel från FAME och 

när motorn körde på 2000 rmp var effektförlusten 1,3 %, 1,9 %, 2,2 %, 3,5 % och 5 % (Kim et 

al. 2014). Ur ett livscykelperspektiv sänker ren biodiesel (FAME) i genomsnitt 

växthusgasutsläppen med 41 % jämfört med fossil diesel (Puricelli et al. 2020). 

3.2 Biodiesel från HVO 

HVO är en förkortning på hydrerad vegetabilisk olja och brukar även kallas biodiesel, grön 

diesel eller förnybar diesel. Det finns tillgängligt att tanka under namnet biodiesel eller diesel 

bio och är då blandad med fossil diesel upp till exempelvis 42 % hos Circle K (Cicle K 2021b) 

eller som 100 % HVO under namnet HVO100 hos Circle K (Circle K 2016) eller Neste MY 

förnybar diesel hos OKQ8 (NESTE 2018). Egenskaperna är mycket lika de hos fossil diesel 

vilket innebär att fordon inte behöver specialanpassningar för att köra med det (Puricelli et al. 

2020). Dessutom har HVO högre cetantal än fossil diesel och biodiesel från FAME vilket är ett 

relaterat till hur lätt bränslet självantänder, där ett högre cetantal innebär lättare antändning 

vilket är gynnsamt i kompressionsmotorer (Puricelli et al. 2020; Knothe 2010). Tillverkningen 

sker från organiska oljor som raps, palm eller tallolja (Kim et al. 2014) via en katalytisk 

hydroprocessteknologi vilket ger upphov till ett bränsle med hög energimängd, ökad 

mättnadsgrad och högt cetantal (Sondors et al. 2019).  

HVO går att tillverka på helt förnybara råvaror vilket exempelvis det finska företaget NESTE 

gör. Återförsäljare är OKQ8, Qstar, Biofuel Express och Energifabriken. Globalt sett består 

deras HVO av ca. 80 % restprodukter och avfall som animaliskt fett från matindustriavfall, 

använd matolja, fiskfett från fiskindustrin, restprodukter från matoljeindustrin och teknisk 

majsolja som är en processrest från etanolindustrin. Resterande 20 % består av vegetabiliska 

oljor (NESTE 2021). Denna helt förnybara produkt släpper ut en tiondel GWP100 gentemot 

traditionell diesel enligt kalkylatorn på deras hemsida (NESTE 2021).  

En blandning med fossil diesel och 7 % HVO (HVO7) jämfört med fossil diesel skiljde sig 

endast med 0,07 % i bränslekonsumtion (Sondors et al. 2019). I jämförelse med en blandning 

med 7 % FAME (FAME7) var HVO7 bättre ur ett bränslekonsumtions- och 

effektgradssynpunkt (Sondors et al. 2019). HVO7 hade i genomsnitt 3,03 % lägre 

bränslekonsumtion än FAME7 (Sondors et al. 2019). En sänkning med 3,56 % i CO2-ekv 

utsläpp uppmättes när HVO100 jämfördes med fossil diesel (Bortel et al. 2017). Blandningar 

av 2 %, 10 %, 20 %, 30 % och 50 % HVO vid 2000 rpm hade en effektförlust på 0,8 %, 1,1 %, 

1,9 %, 1,7 %, 1,5 % jämfört med fossil diesel (Kim et al. 2014).  

3.3 Biogas 



Biogasen i Uppsala tillverkas av Uppsala Vatten & Avfall AB och produceras genom att 

hushållsavfall och annat biologiskt avfall rötas i syrefri miljö till biogen naturgas som sedan 

uppgraderas till högre kvalitet som går att använda i motorer (Hagos & Ahlgren 2018; Uppsala 

Vatten 2018). Uppgraderingen innebär att koldioxid och vatten avskiljs från biogasen så 

innehållet koncentreras till minst 97 % metangas. Därefter transporteras gasen med rör till 

tankningsstationen (Uppsala Vatten 2018).  

Termisk naturgas uppstår djupt ner i berggrunden av organiska sediment som omvandlas av de 

massiva tryck och temperaturer som förekommer till följd av geologiska processer. 

Energiinnehållet i biogen naturgas med 97 % metanhalt är 9,67 kWh/m3 eller ca. 13 kWh/kg 

vilket i regel är 10 % lägre än termisk naturgas som innehåller högre kolväten som eten och 

propan (Drivkraft Sverige 2021; Svebio 2020). Enligt en sammanställning av livscykelanalyser 

har fordon som körs med uppgraderad biogas en genomsnittlig sänkning av utsläpp gentemot 

fossila bränslen med 63 % (Puricelli et al. 2020). Verkningsgraden i biogasmotorer var 29-31 

% i en undersökning och i bussar har motorer med 40 % verkningsgrad utvecklats (Johansson 

2012; Svensson & Rissler 2014). 

Den biogas som finns att tanka på bränslestationer runt Uppsala kan ibland vara blandad med 

termisk naturgas, exempelvis innehåller OKQ8:s alternativ Biogas Bas ”minst 70 % biogas och 

resten är naturgas” vilket innebär att det inte är helt fossilfritt (OKQ8 2021). 

3.4 FT bränslen 

FT bränslen framställs från biomassa genom Fischer- Tropsch- processen och har potential till 

att vara ett kolneutralt bränsle (Hamelinck et al. 2004). Bränslets egenskaper är mycket goda 

om inte bättre än sina fossila motsvarigheter då mängden svavel och aromater är lägre (Puricelli 

et al. 2020). Bränslet kan framställas helt och hållet på förnybara råvaror och beroende på hur 

det görs kan både diesel och bensin fås som slutprodukt (Hamelinck et al. 2004). I teorin är 

detta bränsle minst lika bra som biobränsle, men har fördelen att det går att helt substituera mot 

fossila bränslen utan att behöva modifiera fordonen (Puricelli et al. 2020).   

Det som i dagsläget talar emot bränslet är att framställningen är en kostsam process (Hamelinck 

et al. 2004), men tekniken finns vilket visats av Sydafrika som har använt processen länge och 

i betydlig skala (Svebio 2020). Tekniken har också använts i Finland i en pilotanläggning av 

företaget Stora Enso (Svebio 2020). 
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Sammanfattning

För att utvärdera data behöver en metodik utvecklas så att projektet kan upprepas.
Tillvägagångssättet för att utvärdera data har delats upp i två delar. En statistisk datahantering
för att få en övergripande bild samt en statistisk utvärdering för att belysa eventuella
signifikanta samband.



Metod för utsläppsberäkning

Datahantering och datautvärdering är två väsentliga och vitala delar inom varje arbete. Det finns ett
flertal tillvägagångssätt för att utvärdera huruvida beräknat resultat är signifikant eller inte. Det
komplexa med datautvärdering är att avgöra vilka faktorer som väger tyngst inom ämnet som
studeras. Faktorerna av intresse för detta projekt är hur utsläpp från en fordonsflotta har minskat över
tiden. Enligt beställaren önskas utsläppet utvärderas på formen koldioxidekvivalenter över tid.
Metodiken som har utvecklats för att beräkna detta är uppdelat i två huvuddelar med undergrupper: en
statistisk utvärdering samt en statistisk datahantering se figur 1.

Figur 1: Översikt över metodiken kring datautvärdering.

Statistisk datahantering

För att skapa en övergripande bild över hur data såg ut så utförs en statistisk datahantering i första
hand. Här adderades den totala förbrukningen av drivmedel till ett aritmetiskt medelvärde för
respektive
år. Även det totala utsläppet räknat i koldioxidekvivalenter summerades för respektive år. För att
erhålla en mer representativ bild normaliseras data till utsläpp samt körda mil per fordon. Dessa
värden presenteras enligt tabellstrukturen i tabell 1.

Tabell 1: Tabellstruktur för det statistiska datahanteringen.

Statistisk utvärdering

Vid undersökning huruvida eventuell förändring är signifikant eller ej användes verktyg som
kräver en annan metod för utvärdering. De verktyg som användes är linjär regression samt
låddiagram. För båda tillvägagångssätten måste data delas upp i dataset för att sedan kunna användas
som input till de två metoderna. Data delades upp i månadsmedelvärden samt årsmedelvärden för
respektive drivmedel, räknat i koldioxidekvivalenter. Detta gjordes med programmet R Studios.



Trendanpassning

För att undersöka huruvida en bakomliggande trend eventuellt finns i ett dataset samt om den går att
beskriva som linjärt beroende, utfördes en linjär anpassning även kallad regression. Vid avgörandet
om en linjär anpassning är signifikant eller ej behöver sambandet mellan en
drivvariabel och responsvariabel bevisas. Detta gjordes genom att ange följande parametrar:

● Regressionens ekvation: På formen y=ax+b.
● -värde: Anger hur bra regressionen är, ett värde mellan 0 och 1.𝑅2

● Vid fallet att värdet är 1 beskrivs 100 \% av y i x. Alltså 100 \% av variationen i y beskrivs.
● p-värde: Signifikansnivån.
● n: Anger antalet mätpunkter.

Även en nollhypotes krävs vid en regression. Nollhypotesen för en linjär regression är att det ej finns
ett samband mellan x och y matematiskt och lutningen är noll eller nära noll. Alltså om lutningen är
nollskild kan ett samband mellan x och y antas. För att då förkasta nollhypotesen behövs
signifikansnivån p <0,05, alltså ett 5 % konfidensintervall.

Genomförande:

● Medelvärdet för varje år plottas mot tiden.
● Den linjära regressionen nyttjas.
● Utvärderar eventuell signifikans.

Låddiagram

För utvärderingen med hjälp av box-plot även kallat låddiagram måste först dataseten undersökas för
eventuell
normalfördelning. Detta gjordes separat för varje år med hjälp av Shapiro-Wilk test. Box-plot
användes för att identifiera outliers i data det vill säga extremvärden som skiljer sig mycket från
övriga datapunkter. Om dataseten är normalfördelade kan även t-test
genomföras för mer noggrann utvärdering.


