
 
 
 
 

Korrigering av reduktionsvärden samt ändring 
av vilka utsläppsvärden som används. 

 
 
 
Bakgrund. 
När det nuvarande taxiframkallningssystemet infördes 2010 av Swedavia och Europark 
tilldelades varje miljötaxi en miljöpoäng som styr deras framkallning. Denna poäng räknas ut 
efter bilens utsläppsvärden. För att få fram korrekta utsläppsvärden för etanol och biogasbilar, 
(då deras bränsle är icke-fossilbaserat) har trafikverkets siffror för klimatpåverkan använts. När 
systemet infördes användes gällande reduktionsvärden från 2008. Då informerades om att 
reduktionsvärdena skulle uppdateras varje år1. Detta har tyvärr inte blivit gjort sedan dess.  
 
När systemet infördes var det många bilmodeller som inte hade utsläppsvärden för etanoldrift 
eller biogasdrift i registreringsbeviset. För att kunna få ett enhetligt mätinstrument för utsläppen 
valdes då att ALLA bilmodeller skulle utgå från utsläppsvärdena för bensin/diesel. Då vi kräver 
att etanol/biogas fordon tankar minst 80% etanol/biogas, har det blivit ett inbyggt fel i 
jämförelsevärdena. Då de flesta nyare bilmodeller numera redovisar både värdet för bensindrift 
och värdet för alternativbränslet, är det mer korrekt att nu ändra dessa siffror till att använda 
värdet för etanol/biogas i de fall de förekommer. Bilmodeller som saknar alternativa 
utsläppsvärden kommer även fortsättningsvis använda värdet för bensin. 
 
 
 
Förändringen. 
Swedavia har nu tagit beslutet att 2010 års siffror för klimatpåverkan ska användas i 
framkallningssystemet. 
http://www.trafikverket.se/PageFiles/25435/2011_081_bilindex_webb.pdf 
 
Det som gäller från 2012-01-09 är: 
Utsläppsvärdena från biogas ska reduceras med 82%. 
Utsläppsvärdena från etanol ska reduceras med 42%. 
 
Värdena som använts till nu är 2008 års siffror dvs biogas reduceras 85% samt etanol 
reduceras 65%. 
 
Under dagarna direkt efter 2012-01-09 kommer värdena för utsläpp av CO2 att ändras för alla 
bilar som drivs med etanol/biogas i vår databas. Detta kan ta några dagar då det är flera tusen 
fordon som ska justeras. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Se informationsutskick daterat 24 februari 2010 



 
 
Klargöranden. 
Det har tydligen uppstått flera frågor och missförstånd, samt ryktesspridning om denna 
förändring i framkallningssystemet.  
Ett klargörande av relevanta fakta enligt nedan: 

-Framkallningssystemet i sig kommer inte förändras. 
-Miljöbilsdefinitionen i sig kommer inte förändras.2 
-Miljöpoängen för hybrider och miljödieselbilar kommer inte förändras. 
 
-Det som ändras är beräkningsformeln för etanol och biogasbilars utsläpp av koldioxid. 
-Det sker en smärre sänkning av biogasbilarnas poäng (pga en sänkning av 
reduktionsvärdena från 85% till 82%. 
-I de fall biogasbilarna har ett lägre utsläppsvärde för gasdrift än bensindrift sänker det 
utsläppsvärdet och därigenom höjs miljöpoängen. 
-Det sker en kraftig sänkning av etanolbilarnas poäng (pga en sänkning av 
reduktionsvärdena från 65% till 42%. 
-I de fall etanolbilarna har ett lägre utsläppsvärde för etanoldrift än bensindrift sänker det 
utsläppsvärdet och därigenom höjs miljöpoängen 
-För vissa etanolbilar med höga utsläppsvärden blir det reducerade CO2-värdet över 120 
gram CO2/km. Dessa fordon klassas ändå som miljöbilar enligt nuvarande definitioner3, 
och är därmed framkallningsbara i automatiken. Men miljöpoängen blir 0 vilket också blir 
startpoängen. För varje minut i väntetid får den sen 1 poäng. 
-Storbil kommer framkallas på samma sätt som förut till spontanköerna. Bilen får en 
startpoäng (miljöpoäng, som kan vara 0) när den ankommer till remoten. För varje påbörjad 
minut i väntetid ökar poängen med 1. Bilen kan antingen kallas fram med högsta poäng 
eller kvotas in som storbil vid normal framkallningsnivå på respektive terminal. 
 

 
Hjälp på vägen. 
Det bifogas en lista över hur poängen förändras för biogas och etanolbilarna med de nya 
reduktionsvärdena. Bilmodellerna till höger är inte en komplett lista utan bara flera exempel. 
Till vänster ser ni utsläppsvärdet enligt bilregistret (utsläppsnivå bensindrift blandad körning), 
direkt efter utsläppsvärdena för alternativbränslena där de förekommer. Sen är det nuvarande 
poäng enligt 2008 års reduceringstal. I högra spalten de nya värdena (grönmarkerat). 

 
 

Är det fler frågor/funderingar tveka inte att ta kontakt med mig via mail eller telefon.  
 

 

 
 

Jonas Lundström 
Miljörevisionsansvarig 
EuroPark Svenska AB 
Box 66 
190 45 Stockholm-Arlanda  
 
telnr:       08-594 920 20 
direkt nr: 08-562 508 57 
jonas.lundstrom@europark.se 

                                                 
2 Observera att miljödepartementet har aviserat en förändring i själva definitionen av miljöbilar från 2013. När 
de gjort en förändring gäller den även för Swedavia och därmed taxiframkallningssystemet. Frågor om den nya 
miljöbilsdefinitionen hänvisas än så länge till miljödepartementet. 
 
3 Se ovan. 


