
INLEDNING 

Bakgrund 

I utredningen SOFT (Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet) föreslår de sex 

myndigheterna Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och 

Transportstyrelsen att det tas fram länsvisa regionala planer för utbyggnad av infrastruktur för 

förnybara drivmedel1. Länsstyrelserna fick året efter uppdraget i regleringsbrevet. 

 

Syftet är att möjliggöra en ändamålsenlig utbyggnad genom att bidra till att ge lokala och 

regionala aktörer rätt förutsättningar för att på egen hand klara utmaningar som ställs inför och i 

arbetet med omställningen till fossilfrihet. Tanken är att planerna ska vara ett strategiskt 

underlag för länets kommuner och ett stöd i deras arbete med att integrera frågan om 

infrastruktur för förnybara drivmedel i den fysiska planeringen. I SOFT-utredningen beskrivs 

bakgrunden så här: 

 

”För att människor ska våga köpa fordon som drivs med förnybara drivmedel är det viktigt att få till 

stånd en kritisk massa av tanknings- och laddningsmöjligheter. På längre sikt krävs en konsekvent 

planeringsprocess för etablering av infrastruktur för förnybara drivmedel på bekostnad av fossila 

drivmedel.. Dessa planer syftar till att vara ett strategiskt underlag för länets kommuner och ett 

stöd i deras arbete med att integrera frågan om infrastruktur för förnybara drivmedel i den fysiska 

planeringen.”  

 

I Skåne har arbetet med regionala planer och strategier som inkluderar transportområdet 

pågått under många år och involverat många aktörer. Redan år 2011 gjordes en inventering av 

biogasproduktionen i Skåne i samarbete med forskare. Samma år tog Region Skåne och Biogas 

Syd fram en färdplan för biogas, vilken har reviderats 2013 och 2015. År 2013 togs rapporten 

”Strategi för etablering av gastankställen i Skåne” fram på uppdrag av Region Skåne. År 2013 togs 

det fram en övergripande strategi för laddinfrastruktur för Öresundsregionen2. Vid den tid då 

Länsstyrelsen fick detta uppdrag pågick arbetet med att ta fram en ny klimat- och energistrategi 

för Skåne, vilket gjordes inom ramen för Klimatsamverkan Skåne - en samarbetsplattform där 

Kommunförbundet Skåne, Region Skåne och Länsstyrelsen i Skåne län ingår. Strategin 

beslutades i juni 2018. I juni 2018 togs också rapporten ”Handlingsplan för fossilfria drivmedel i 

Skåne” fram av Region Skåne. Handlingsplanen gäller för hela Skåne och innehåller förslag på 

insatser som olika aktörer kan genomföra. Parallellt pågår flera projekt där målet är att öka 

efterfrågan på elfordon och förnybara drivmedel, till exempel fossilbränslefria kommuner, 

elbilslandet syd, med flera.   

 

 

 

 
1 Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet, ER 2017:07 
2 Övergripande strategi för laddinfrastruktur i Öresundsregionen, Trivector, 2013:36 



Syfte och mål 

Syftet med uppdraget är att ge rätt förutsättningar för regionala aktörer för att på egen hand 

klara utmaningar kring omställningen till fossilfrihet, och på så sätt skapa förutsättningar för 

ändamålsenlig utbyggnad av infrastruktur av förnybara drivmedel.  

Denna handlingsplan ska fokusera på processen för att nå målet och ska även inkludera en 

kunskapshöjande del riktad till de identifierade relevanta aktörerna. Handlingsplanen ska 

identifiera behov av åtgärder. Syftet är även att vara styrande i Länsstyrelsens bedömningar av 

transportåtgärder i länet (Klimatklivet). 

Den regionala planen ska koppla till Klimat- och energistrategin och fungera som strategisk 
handlingsplan. Den utgör en del i implementeringen av strategin och ska ses som en fördjupning 
av denna, och kan användas som bas till drivmedelsgruppens arbete. 

Planen ska harmonisera med andra relevanta planer, program och strategier på regional och 

lokal nivå. 

Målet med planen är att få till stånd en utbyggnad av tanknings- och laddningsmöjligheter för 

förnybara drivmedel respektive el i tillräcklig omfattning för att aktörer – privatpersoner, 

offentlig sektor och företag – ska våga köpa och köra fordon som drivs med förnybara drivmedel 

eller el. 

 

Avgränsningar 

Denna plan berör enbart infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon, vilket endast är 

en av många pusselbitar som krävs för att nå hållbart transportsystem. Denna plan kan inte ha 

huvudfokus på behov av samtliga insatser som krävs för att nå målet, men ska ändå beskriva 

helhetsbilden och sätta prioriteringar av insatserna i ett helhetsperspektiv.  

I planen ingår endast vägtrafik; persontrafik och godstrafik. Förnybara drivmedel till 

sjöfart och flyg kommer inte att behandlas i planen. 

På grund av att majoriteten av laddningen sker i hemmet eller arbetsplatsen, och alltså sker 

via icke-publik laddning, har denna handlingsplan ambitionen att hantera både publik och 

icke publik infrastruktur. Även den andel av tankstationer och depåer för biodrivmedel för 

tung trafik som sker icke-publikt är viktig att ha med i handlingsplanen. Dock krävs en 

avgränsning gällande nulägesbilden till att gälla publik infrastruktur, eftersom underlag för icke 

publik laddning inte finns tillgänglig.  

Denna plan hanterar endast en tidshorisont till 2030. Detta beror dels på att målet om 

utsläppsminskning inom transportsektorn är till år 2030, dels på att handlingsplanen behöver 

revideras i takt med teknik- och marknadsutveckling. På grund av tidsperspektivet omfattar 

planen framförallt de förnybara drivmedel som finns kommersiellt tillgängliga på marknaden 

idag.  

 

Planen ska i första hand användas som ett verktyg för Länsstyrelsen Skåne vid prioriteringar 

av insatser inom transportområdet. Insatserna kräver samverkan med andra aktörer vilket gör att 

planen även vänder sig till de forum som är lämpliga att använda för att lyfta frågor som avgörs 



nationellt respektive internationellt, till kommuntjänstemän och kommunpolitiker, andra 

offentliga aktörer såväl som marknadsaktörer. 

 

Metod 

Denna plan har tagit avstamp i den klimat- och energistrategi för Skåne - Ett klimatneutralt och 

fossilbränslefritt Skåne -som beslutades i juni 2018 inom ramen för Klimatsamverkan Skåne. 

Scenariot som togs fram inom ramen för klimat- och energistrategin handlingsplan ligger till 

grund för analysen av behoven fram till 2030. Istället för att utgå från prognoser, som i de flesta 

fall visar att målet inte rimligen uppnås till 2030, har behovet av infrastruktur utgått från ett 

scenario där målet nås.  

 

Flera pågående projekt, samverkansinsatser och samverkansgrupper arbetar aktivt med 

frågorna i regionen, och planen har tagits fram i synergi med dessa initiativ. Samverkan och 

samhandling sker direkt i relevanta projekt och grupper, som till exempel Biogas Syd, 

Klimatsamverkan Skåne, miljömålsnätverket, fossilbränslefria kommuner och Elbilslandet Syd. 

Främst sker samverkan och kontinuerligt utbyte med Region Skåne, Energikontoret Skåne, 

kommunförbundet, samt kommunnätverk. 

 

Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning (LEKS) har genomfört tre dialogmöten under 

2018-2019 med Energimyndigheten och Trafikverket angående uppdraget. Befintliga nationella 

och regionala utredningar, strategier och underlag som behandlar åtgärder som krävs för att nå 

målen för transportsektorns omställning, nulägesanalyser och prognoser har använts som grund 

för ställningstaganden i denna plan. 

 

Under 2019 har planen konkretiserats genom att göra aktörsanalyser via bland annat enkäter 

till drygt hundratalet aktörer som är verksamma i regionen, samt till Skånes 33 kommuner. En 

genomgång av lagstiftning som påverkar, transportflöden, fordonsflotta och uppdatering av 

underlag gällande nuläget i regionen har genomförts parallellt med omvärldsbevakning. Arbete 

med visualiseringar av nuläge och kommande behov för att förenkla att nå ut med budskapet har 

diskuterats med flera aktörer. En jämställdhetsanalys samt genomgång av andra samhällsmål som 

kan påverkas av planen har genomförts. Resultaten från aktörsanalysen har använts för att följa 

upp och ställa fördjupade frågor i de möten och workshops som genomförts i nära kopplade 

projekt såsom Elbilslandet Syd.  

 

Att identifiera behov av infrastruktur är första steget i att ta fram en handlingsplan. För att 

infrastrukturen ska etableras behövs en konkret handlingsplan som identifierar vilka aktiviteter 

det finns ett behov av. Denna handlingsplan utgår från en effektlogikedja som beskrivs i figur 1. 

Utgångspunkten är effekten som behöver uppnås för att nå det övergripande målet om 

utsläppsminskning från transportsektorn. Effekten beskriv i SOFT-uppdraget: att folk ska våga 

köpa fordon som drivs av el eller förnybara drivmedel. Faktorerna som krävs för att nå den effekten 

kan till exempel vara att tillräcklig infrastruktur är etablerad, men det finns flera andra faktorer 

som till exempel rätt fordonsutbud och ekonomiska incitament.   



 

 
Figur 1 Effektlogik som handlingsplanen utgår från 

 

Uppföljning av planen 

Teknikutveckling och marknadsutveckling kan ändras fort. Prognoser och antaganden som ligger 

till grund för denna handlingsplan kan komma att förändras snabbt även på grund av exempelvis 

ny lagstiftning samt uppdatering eller framtagande av andra regionala planer. Denna 

handlingsplan ska därför vara ett levande dokument som används i det aktiva arbetet i 

samverksamgrupper och kontinuerligt följs upp och utvecklas. Omvärldsbevakning blir en 

avgörande faktor och det är viktigt att frågorna bevakas i relevanta pågående projekt och insatser 

och att planen uppdateras när ny information framkommer. 

 

Indikatorer som gör det enkelt att se hur arbetet med att implementera planen behövs. 

Gemensamma nyckeltal och indikatorer är att föredra, vilket lämpligen utreds vid nästa LEKS-

träff. Indikatorer kan till exempel vara antal laddstolpar i förhållande till målen, antal tankställen 

av varje biodrivmedel i förhållande till målen, genomförandegrad av särskilda åtgärder i planen 

och andel fordon som primärt nyttjar förnybara drivmedel eller el. 

 

 
 


