
 
 

Motion - Fossilbränslefria transporter 
 
Håbo kommun har målsättningen att den interna verksamheten ska vara fossilbränslefri år 
2030 och det har gjorts betydande framsteg på vissa områden. Som exempel är det idag till 
99,5% förnyelsebar och återvunnen energi i kommunens lokaler. Dock så finns det områden 
som inte går framåt lika bra. Det är till och med så att det går åt fel håll. Idag har Håbo 
kommun en mindre andel miljöbilar och färre fordon som är oberoende av fossilbränsle än 
för några år sedan. Detta är anmärkningsvärt då marknaden idag erbjuder fler fordon av 
dessa typer än någonsin. Elbilen är idag en mogen produkt och det finns idag lämpliga 
modeller för nästan alla behov. Det finns även ett stort antal fordon som går på biogas. 
Skulle det inte finnas ett lämpligt gasfordon så kan man även konvertera vanliga fordon till 
biogas. Biogas produceras dessutom i grannkommunen av avfall från Håbo. Det pågår idag 
ett arbeta att få till en biogasmack i Bålsta. Om Håbo kommun hade ett antal fordon drivna 
på biogas skulle det kunna skynda på den utvecklingen.  
Andra exempel på fossilbränslefria drivmedel är HVO Diesel (Hydrerad Vegetabilisk Olja) 
och ED95 som är ett etanolbaserat drivmedel för anpassade dieselmotorer som består av ca 
95 procent etanol.  
Att då Håbo kommun går åt andra hållet och skaffar bilar som går på bensin och diesel 
sänder inte bara fel signaler. Det är också oacceptabelt om det ska finnas en rimlig chans att 
nå målet med att vara fossilbränslefri år 2030. De fordon vi skaffar idag kommer vara kvar i 
drift även om flera år. Det finns också betydande erfarenheter och exempel att ta till vara 
inom Håbo Hus där samtliga bilar redan idag är eldrivna.  
 
Därför vill vi att: 
 
Samtliga fordon som Håbo Kommun införskaffar från 2020 skall vara fossilbränslefria. 
 
 

För socialdemokraterna i Håbo  
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