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2019/20:691 Alternativa bränslen och utökad fordonsvikt för lätta lastbilar
För att utsläppen från transporter ska minska i de svenska storstäderna är det
avgörande att allt fler fordon drivs av så rena drivmedel som möjligt.
Elektrifiering är det bästa alternativet utifrån såväl lokala emissioner som buller
och klimatpåverkan. Men också ett cirkulärt drivmedel som biogas är mycket
bra och dessutom tillgängligt här och nu. Problemet för många aktörer inom
lätta transporter, som använder sig av lätta lastbilar på upp till 3,5 ton, är att de i
praktiken har mycket svårt att gå över till dessa alternativ eftersom fordonen i
sig då blir så tunga att de inte får med sig den last de behöver. Det här gäller till
exempel de snabbt växande hemtransporterna av matvaror, där varorna väger
relativt mycket. Med el- eller gasdrift tappar de 30–60 procent av sin
lastförmåga med nuvarande viktgräns på 3,5 ton, vilket gör att aktörerna skulle
behöva köra med motsvarande antal fler fordon för att få ut sina varor. Fler
fordon i städerna är givetvis inte önskvärt för någon, då det ger negativa
effekter för klimat, miljö och trängsel.
Den nuvarande svenska begränsningen på 3,5 ton för B-körkort kan dock enkelt
utökas med genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)
2018/645. Genom detta tillåts förare med B-körkort framföra lätta lastbilar med
en vikt på upp till 4,25 ton under förutsättning att den extra vikten motiveras av
alternativa drivmedel. Detta direktiv har redan implementerats i bland
annat Nederländerna och Storbritannien, och fler länder är på väg. Det här gör
också att nya fordon som utvecklas för alternativa drivmedel fokuserar på dessa
nya viktgränser, och Sverige kommer därför inte att kunna dra fördel av den
fordonsutveckling som sker i resten av Europa om vi inte följer efter. Arbetet
med miljözoner i städer kommer att kräva de renaste lösningar som går att
frambringa, men då måste också lagstiftningen för fordon följa efter.
Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till infrastrukturminister
Tomas Eneroth:

Avser ministern att ta initiativ till ett genomförande av direktiv 2018/645 för att
möjliggöra för förare med B-körkort att framföra lätta lastbilar med en vikt på
upp till 4,25 ton under förutsättning att den extra vikten motiveras av
alternativa drivmedel?
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Jens Holm (V)

Överlämnas enligt uppdrag
Johan Welander
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