
Sammanfattning 

 

Länsstyrelserna har i regleringsbrevet fått i uppdrag att ta fram en regional plan för 

infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel. Syftet med planen är att ge kunskap 

om nuläge och vägledning kring hur etablering av publik infrastruktur för förnybara 

drivmedel bör ske i Skåne län för att beslutade miljö- och klimatmål ska kunna nås. Denna 

handlingsplan ska vara ett levande dokument som uppdateras i takt med teknik- och 

marknadsutveckling samt i takt med att ny information tas fram inom pågående regionala 

projekt. 

 

Inom ramen för Klimat- och Energistrategin uppskattades potentiell utveckling av antalet 

fordon per drivmedel i länet samt utmaningar kopplade till att nå målen. Scenariot ligger 

till grund för denna handlingsplan, som ska ses som en av handlingsplanerna inom Klimat- 

och Energistrategin.  

 

Kontinuerligt arbetssätt tätt knutet till relevanta initiativ  

Inom arbetet med planen har underlag samlats in genom befintliga rapporter, regionala 

strategier och planer, via enkätutskick till samtliga kommuner samt till drygt hundratalet 

identifierade aktörer, samt inte minst via de befintliga plattformar och det arbete som 

bedrivs i pågående projekt och samverkansgrupper. Intresset från aktörer ökar om 

insatserna blir så konkreta som möjligt och därmed relevanta specifikt för dem. Därför 

kommer ett större fokus på specifika initiativ i samverkan med marknadsaktörer att bli 

relevant i takt med förankringen av klimat och energistrategin och dess fördjupningar.  

 

Infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel räcker inte för att nå 

målet. Omställningen som krävs är omfattande. Väl lokaliserade ladd- och tankställen kan 

öka viljan att köpa denna typ av fordon, dock finns flera andra faktorer som påverkar folks 

val vid fordonsköp. Det krävs även en större omställning av hela transportsystemet, 

resvanor och beteende, för att nå målet. Dels behöver resandet minska via till exempel 

resfria möten, dels behöver en ökad andel av resandet utgöras av kollektiv- och 

cykeltrafik. I synnerhet i tätorter är stads- och bostadsplanering med rätt förutsättningar 

även för exempelvis lådcyklar allt viktigare för att nå målen. En plan för infrastruktur för 

förnybara drivmedel och elfordon främjar vägfordonsanvändning och det finns en risk att 

vägtransporterna istället ökar. Därför måste främjandeinsatser inom ramen för detta 

uppdrag sättas i perspektiv och vägas upp av insatser för ett hållbart resande.   

 

Fordon som införskaffas i dag finns i stor utsträckning kvar år 2030. För att nå 

målet om 70% utsläppsminskning till år 2030 behöver insatserna ligga i närtid. 



Fordonsflottan är trögrörlig och de fordon som införskaffas de närmsta åren finns i stor 

utsträckning kvar år 2030. Primärt är därför de förnybara drivmedel som finns på 

marknaden i dag de som har störst möjlighet att bidra till målet och samtliga behöver ha en 

optimal infrastruktur för laddning respektive tankning. Även med optimistiska scenario 

där merparten av alla nya fordon drivs av förnybara drivmedel och el, krävs en snabbare 

omställning av fordonsflottan för att nå målet. Det innebär att konvertering av 

konventionella, relativt nya fordon kommer att vara nödvändig, alternativt högre 

utnyttjande av inblandning eller övergång till förnybara drivmedel som är kompatibla med 

bensin- respektive dieselmotorer.  

 

Utvecklingen påverkas av nationella och internationella förutsättningar 

Hur utvecklingen av förnybara alternativ kommer att se ut framöver påverkas i hög grad av 

omvärldsfaktorer som regionala och lokala aktörer inte har rådighet över. Detta gäller i 

synnerhet för olika typer av biodrivmedel. Stort fokus måste vara på nationell samordning 

och insatser på EU- och global nivå. Den i särklass viktigaste faktorn enligt den 

genomförda aktörsanalysen är långsiktiga nationella styrmedel. I dagsläget är saknas en 

långsiktighet bland annat på grund av frågan om skattebefrielse vilket ökar riskerna vid 

investeringar.  

 

Olika förutsättningar för olika grupper i samhället Specifika utmaningar för länet 

är att samtliga målgrupper ska ha samma förutsättningar att delta i omställningen. Därmed 

krävs riktade insatser till exempelvis glesbygd och flerfamiljshus. Insatser för ett minskat 

behov av resande, lägre andel bil- och lastbilstrafik, samt effektivare vägtransporter 

prioriteras både för att det krävs för att nå målet och för att handlingsplanen annars 

snedvrider jämställdheten mot grupper i samhället som inte använder bil i samma 

utsträckning. I glesbygd kommer behovet av vägtransporter att vara högre jämfört med i 

större städer även i framtiden, vilket motiverar särskilt riktade insatser. 

 

En väl utbyggd infrastruktur handlar om lokala förutsättningar. En god 

infrastruktur kräver tillräckliga ekonomiska förutsättningar. Såväl riktade insatser i 

kommuner som har biogastankstationer som analyser av lokala förutsättningar i områden 

som saknar tankstationer behövs. För laddinfrastuktur betyder det att riktat stöd till 

kommuners hyresbostadsbestånd samt privata hyresfastighetsägare och 

bostadsrättsföreningar fortsatt kommer att vara viktigt. Även arbetsplatser är viktiga 

laddställen där normalladdning kan stå för en mycket stor andel av laddningen.  

Den samlade bedömningen är att antalet laddbara fordon kommer att öka kraftigast men 

att biogas behöver prioriteras i synnerhet i Skåne län. En diversifiering och optimering är 

nödvändig och för att uppnå det krävs kommande insatser och stort engagemang från 

relevanta aktörer. 



 


