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Utomhusmässa med endast fossilfria 
arbetsmaskiner och arbetsfordon 

Välkommen på en helt fossilfri fordons- och maskinmässa i Trollhättan den 4-6 
oktober där du kan se och prova en bredd av arbetsfordon, maskiner och verktyg. 
Under tre dagar har du möjlighet att uppleva och inspireras av ett urval av det 
senaste fossilfria utbudet som finns på marknaden – alltifrån elektriska 
frontlastare, grävmaskiner, ellastbilar, radiostyrda gräsklippare och lövblåsar till 
mobila soptunnor, och mycket mer. 

- En mässa med endast fossilfri alternativ inom segmentet arbetsfordon och redskap, jag 
tror vi är ensamma där i vårt slag, säger Lars Nejstgaard, projektledare på Fyrbodals 
kommunalförbund. 

- Mässan i Trollhättan är ett resultat av de önskemål vi fått från våra medlemskommuner 
och kommunala bolag i Fyrbodal, fortsätter Lars Nejstgaard. 

Omställningen inom personbilsflottan i kommunerna rullar stadigt på sedan länge. 
Behovet av fossilfria alternativ inom segmentet arbetsmaskiner och arbetsfordon 
uppmärksammas nu. Och med en snabbt växande marknad och allt större utbud av 
professionella fossilfria alternativ har intresset för maskinalternativ från verksamheterna i 
Fyrbodal ökat. 

Stor del av klimatpåverkande utsläpp från maskiner och arbetsredskap 
Runt 13 procent av växthusgaserna kommer från arbetsfordon och maskiner i kommunala 
och kommersiella verksamheter i Sverige (Naturvårdsverket, 2019). I takt med att de fossilfria 
alternativen inom detta segment ökar möjliggörs för bland annat kommuner och kommersiella 
verksamheter att ställa om för att uppfylla klimat- och miljömålen. Som ett stort plus följer 
även en förbättrad arbetsmiljö, hälsa och i de flesta fall också en bättre totalekonomi med på 
köpet! 

Fossilfri maskinframtid i Fyrbodal 
Under 2020 inventerades flottan av arbetsmaskiner och fordon i Fyrbodalsregionen. Med 
över 1 600 arbetsfordon och redskap med allt från tunga lastbilar till lövblåsar finns en stor 
potential för olika fossilfria alternativ i vårt område. Delar av flottan är redan fossilfri men i 
samband med nyinvesteringar fanns ett ökat intresse för verksamheterna att finna fler 
fossilfria alternativ och lösningar. 
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Tre övergripande önskemål från inventeringen stack ut:  

• Möjligheten att pröva på och testa prestanda och hantering av ny teknik 
• Önskan om en totalkostnadsanalys (TCO) för att kunna jämföra mellan olika 

energislag – sett över hela brukstiden. 
• Vilka fossilfria alternativ finns och kan de effektiviseras? 

Mässan erbjuder det senaste inom nya tekniska lösningar och vi passar på att presentera 
fyra enkla TCO:er för handhållna maskiner, lätta lastbilar, arbetsmaskiner samt lättare 
motorredskap som ett första svar på ”vad kostar det egentligen” att äga och använda över tid.  

– Arbetet med den efterfrågade förteckningen av fossilfria alternativ, som speglar 
Fyrbodalsregionens maskin- och fordonsparksprofil, pågår och förväntas vara klart under 
hösten, säger Lars Nejstgaard. 

Vi bjuder in bredd – det gagnar alla 
Fossilfria arbetsfordon och maskiner är ett område som har en bred aktualitet över många 
verksamheter. 

- Därför har vi under tre dagar samlat lokala leverantörer och samarbetspartners till en unik 
möjlighet för besökare från förvaltningar, bolag och entreprenörer att träffas, pröva på, bygga 
kunskap och kanske också fylla en skopa med sand, köra en ellastbil eller testa en lövblås, 
säger Anders Hammarstedt, enhetschef på Trollhättans Stad.  

- Vi tror också att detta är ett viktigt tillfälle för både leverantörer och utförare att mötas i ett 
samtal och bygga kunskap om varandras möjligheter och behov. Det kommer främja både 
önskad utveckling inom verksamheterna och också vara en, som vi hoppas, del i en 
lösningsfokuserad affärsdriven utveckling inom området. Det gagnar allt och alla på sikt, 
avslutar Lars Nejstgaard  

Mässtillfället är ett samarbete mellan Fyrbodals Kommunalförbund och Trollhättans Stad 
sprunget ur ett gemensamt önskemål från Fyrbodals kommuner och kommunala bolag. 

För mer information kontakta 
Lars Nejstgaard, projektledare, Fyrbodals kommunalförbund 
Telefon: 073-856 41 55, E-post: lars.nejstgaard@fyrbodal.se 
 
Morgan Ahlberg, kommunikationsansvarig, Fyrbodals kommunalförbund 
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Telefon: 070-217 94 49, E-post: morgan.ahlberg@fyrbodal.se  
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