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Fordonsklasser 

Anbudsområde A - Personbilar 

Personbil - med drivmedel Bensin, Diesel, Etanol E85, Fordonsgas samt Elhybrid (HEV) 

Fordonsklass A - Personbil med tjänstevikt* upp till 1200 kg. 

Fordonsklass B - Personbil med tjänstevikt* mellan 1201 - 1450 kg. 

Fordonsklass C - Personbil med tjänstevikt* mellan 1451 - 1600 kg. 

Fordonsklass D - Personbil med tjänstevikt* från 1601 kg och uppåt. 

*Med tjänstevikt avses grundbilen utan tilläggsutrustning såsom exempelvis glastak, dragkrok eller
utrustningspaket. Vid indelningen i ovanstående fordonsklasser görs följande viktavdrag från
grundbilens registrerade tjänstevikt om bilen har följande teknik:

• Elhybrid (ej mildhybrid) -5%
• Fordonsgas -5%
• Fyrhjulsdrift -5%

Personbil - Elbil (BEV) 

Fordonsklass E - Elbil med tjänstevikt* upp till 1800 kg. 

Fordonsklass F - Elbil med tjänstevikt* mellan 1801 - 2000 kg. 

Fordonsklass G - Elbil med tjänstevikt* från 2001 kg och uppåt. 

*Med tjänstevikt avses grundbilen utan tilläggsutrustning såsom exempelvis glastak, dragkrok eller
utrustningspaket. Vid indelningen i ovanstående fordonsklasser görs följande viktavdrag från
grundbilens registrerade tjänstevikt om bilen har följande teknik:

• Fyrhjulsdrift -5%

Personbil - Laddhybrid (PHEV)  

Fordonsklass H - Laddhybrid med tjänstevikt* upp till 1700 kg. 

Fordonsklass I - Laddhybrid med tjänstevikt* mellan 1701 - 1950 kg. 

Fordonsklass J - Laddhybrid med tjänstevikt* från 1951 kg och uppåt. 

*Med tjänstevikt avses grundbilen utan tilläggsutrustning såsom exempelvis glastak, dragkrok eller
utrustningspaket. Vid indelningen i ovanstående fordonsklasser görs följande viktavdrag från
grundbilens registrerade tjänstevikt om bilen har följande teknik:

Fyrhjulsdrift -5% 

Personbil - Vätgasbil 

Fordonsklass K - Vätgasbil 
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Samtliga vätgasbilar (ej transportfordon), oavsett tjänstevikt, omfattas av Fordonklass K - Vätgasbil. 

Anbudsområde B - Transportfordon 

Fordonsklass L - Minibuss med minst 6 passagerarplatser (femsitsigt fordon som har två uppfällbara 
enklare säten räknas inte som minibuss). 

Fordonsklass M - Lätt lastbil med flak eller chassi, med eller utan påbyggnad. 

Fordonsklass N - Pickup med enkelhytt, dubbelhytt eller förlängd hytt. 

Fordonsklass O - Lätt lastbil med skåp. 
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