
Bilaga 1: Planen i ett sammanhang 

 

I denna bilaga beskrivs kortfattat policy, mål och gällande strategier och planer på såväl internationell, 

nationell som regional och lokal nivå för att beskriva denna plan i en kontext och i ett sammanhang. 

 

1.1 Internationella mål och policys 
En stor del i att uppfylla Parisavtalet, som FN:s klimatkonvention enades om år 2015, är att 

ställa om transportsektor så att utsläppen av växthusgaser minimeras. Eu, som är en part till 

FN:s klimatkonvention, har antagit klimatmål om att utsläppen av växthusgaser från EU ska 

minska med 40 procent till år 204 jämfört med 1990. Nedan beskrivs kortfattat några direktiv 

som är tänkta att leda till att målet uppnås.  

 

Krav på laddinfrastruktur i direktivet om byggnaders energiprestanda, 2018/844  

Direktivet, som ursprungligen antogs 2010 men omarbetades i ändringsdirektivet 2018, ställer 

minimikrav för laddinfrastruktur för elfordon på parkeringar med mer än tio parkeringsplatser 

vid ny- och ombyggnation. Kravet gäller om parkeringarna ligger i eller i anslutning till 

byggnaden. Kravet föreslås gälla fullt ut för arbeten för vilka ansökan om bygglov eller anmälan 

lämnas in från och med 10 mars 2021.1  

För nya byggnader och byggnader som genomgår större renoveringar, som inte är bostäder 

och har en parkering med mer än 10 platser ska det finnas minst en laddningspunkt på 

parkeringen samt ledningsinfrastruktur för anslutning av minst var femte parkeringsplats.  

För nya bostadshus och bostadshus som genomgår större renoveringar och som har en parkering 

med mer än 10 platser ska det finnas ledningsinfrastruktur för anslutning av varje 

parkeringsplats.   

Senast den 1 januari 2025 ska krav fastställas för installation av laddningspunkter för alla 

byggnader som inte är bostäder och som har en parkering med mer än 20 platser. Även 

retroaktiva krav på befintliga byggnader med mer än 20 parkeringsplatser från 2025 föreslås. 

Boverket har utrett den svenska implementeringen2. 

 

Krav på andel ”miljöfordon” vid upphandlingar i direktivet om rena fordon (2019/1161) 

Direktivet som antogs juni 2019 anger en minimigräns på andelen ”rena” – enligt definition som 

anges i direktivet - fordon av upphandlade lätta och tunga fordon (inklusive bussar) i 

medlemsstaterna. Kraven gäller från 1 augusti 2021. Halva minimimålet för andelen rena bussar 

 
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0844&qid=1559053723093&from=EN 
2 https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2019/nya-krav-pa-laddinfrastruktur-for-
laddfordon.pdf 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0844&qid=1559053723093&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0844&qid=1559053723093&from=EN
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2019/nya-krav-pa-laddinfrastruktur-for-laddfordon.pdf
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2019/nya-krav-pa-laddinfrastruktur-for-laddfordon.pdf


måste uppfyllas genom upphandling av utsläppsfria bussar. För Sverige är kraven som visas i 

tabell 1.3 

Tabell 1 Krav på andel ”rena” fordon i upphandlingar 

  

Krav för Sverige 2 aug 2021 – 
31 dec 2025 

1 jan 2026 - 
31 dec 2030 

Lätta fordon 38,5 % 38,5 % 

Lastbilar 10 % 15 % 
Bussar 45 % 65 % 

 

Direktivet för främjande av förnybar energi (2018/2001) 

Direktivet antogs 2018 och anger att andelen förnybar energi i transportsektorn ska vara minst 

14 % i EU till år 2030. I direktivet begränsas tillgodoräkningen av grödobaserade biodrivmedel 

till max 7 procent eller medlemsländernas respektive produktionsnivå år 2020. Detta beror på 

att man vill främja andra generationens bränslen och begränsa konkurrensen om mark. Andelen 

avancerade biodrivmedel ska utgöra minst 3,5 % av den totala mängden drivmedel år 2030. 

Användningen av palmolja för att producera biobränslen ska fasas ut före 2030. Energi från skog 

klassas som förnybar och tallolja ska få räknas in som ett biobränsle. 4  

 

Krav på mål och handlingsplaner i direktivet om utbyggnad av infrastruktur för elfordon och 

förnybara drivmedel 2014/94/EU 

År 2014 antogs i EU ett direktiv för utbyggnad av infrastrukturen för alternativa drivmedel 

(2014/94/EU) där det anges att medlemsstaterna ska säkerställa att ett lämpligt antal 

laddningsstationer installeras. Syftet är att elfordon och gasfordon ska kunna köras i tätbefolkade 

områden och inom prioriterat vägnät och att tunga transportfordon som drivs med LNG ska 

kunna köras i hela EU, längs med större vägar. 

 I direktivet är det utpekat en gemensam teknisk standard för laddinfrastruktur och det 

specificeras även att användarna ska ges information om tillgängliga laddstationer. Råden i EU-

kommissionens direktiv är minst 1 laddplats per 10 laddfordon. Siffran avser publika 

laddstationer. Faktorn benämns även CPEV (charging points per electric vehicle)5.  

Direktivet fastslår att varje medlemsstat ska ange lämpligt antal publika laddstationer och 

tankstationer till CNG i sin handlingsplan. Laddstationerna ska vara installerade senast 31 

december 2020, och stationer till LNG ska vara installerade senast 31 december 2025.  

En svensk handlingsplan togs fram år 20146. Handlingsplanen fick kritik eftersom inga mål 

för antalet fordon samt tank- och laddställen fastställdes – istället konstaterade planen att 

 
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1161&qid=1568194001084&from=EN 
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=EN 
 
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0094&from=EN 
 
6 https://www.regeringen.se/4ad0bc/contentassets/10d6dbc62f344011a759a666d2def49d/sveriges-
handlingsprogram-direktiv-2014_94.pdf 

https://samarbetsytor.lansstyrelsen.se/energi/SiteAssets/SitePages/Regional%20planer/Bilaga%20till%20Protokoll%20II%2020%20vid%20regeringssammanträde%20den%2030%20augusti%202018.pdf
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https://www.regeringen.se/4ad0bc/contentassets/10d6dbc62f344011a759a666d2def49d/sveriges-handlingsprogram-direktiv-2014_94.pdf
https://www.regeringen.se/4ad0bc/contentassets/10d6dbc62f344011a759a666d2def49d/sveriges-handlingsprogram-direktiv-2014_94.pdf


efterfrågan och marknadsförutsättningar kommer att leda till investeringar i tank- och 

laddstationer där dessa faktorer finns. En komplettering med specifika mål antogs 2018. 7 Varje 

medlemsstat ska överlämna en rapport om genomförandet av sitt nationella handlingsprogram 

senast den 18 november 2019 och därefter vart tredje år8. I direktivet anges krav på utbyggnad 

av laddstationer för elfordon och tankstationer för fordonsgas (i både gasform och flytande form) 

samt vätgas, som ska verkställas genom nationella handlingsprogram.  

 
Tabell 2 Antal angivet I kompletteringen av den svenska handlingsplanen 

Typ År 2017 År 2020 År 2025 

Personbilar, el 11 034 38 167  
Personbilar, laddhybrid 32 253 117 771  
Lätta lastbilar, el 1 947 3 757  
Lätta lastbilar, laddhybrider 9 9  
Laddningspunkter, publika 4 700 9 000  
Laddningspunkter, ej publika iu 20 000  

    

Personbilar, CNG 43 706 47 139 åtminstone 47 139 

Publika tankstationer för CNG 170 230 åtminstone 230 

Tunga fordon, LNG iu iu  
Publika tankstationer för LNG 6 22 åtminstone 22 

    

Bränslecellsfordon 36 åtminstone 36 åtminstone 36 

Publika tankstationer för vätgas 5 13 åtminstone 13 

 

 

1.2 Nationella mål och styrmedel 

 

Klimat- och energimål 

Riksdagen har fattat beslut om hur Sverige ska reducera nettoutsläpp av växthusgaser till 

atmosfären till noll för att sedan uppnå negativa utsläpp. Samtidigt beslutades ett etappmål för 

växthusgasutsläppen från inrikes transporter (exklusive flyg). Utsläppsnivån för inrikes 

transporter ska senast år 2030 vara minst 70 procent lägre jämfört med 2010 års nivå. Sverige 

ska inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären år 2045, för att därefter uppnå 

negativa utsläpp. 

Andelen förnybar energi ska 2020 utgöra minst 50 procent av den totala energianvändningen för 

att år 2040 ha 100% förnybar elproduktion. Andelen förnybar energi i transportsektorn ska 

2020 vara minst 10 procent. Energianvändningen ska vara 20 procent effektivare till 2020. 

 
7 Komplettering av handlingsprogrammet för infrastrukturen för alternativa drivmedel i enlighet med direktiv 
2014/94/EU 
https://samarbetsytor.lansstyrelsen.se/energi/SiteAssets/SitePages/Regional%20planer/Bilaga%20till%20Proto
koll%20II%2020%20vid%20regeringssammanträde%20den%2030%20augusti%202018.pdf 
8 Regeringskansliet, 2016 

https://samarbetsytor.lansstyrelsen.se/energi/SiteAssets/SitePages/Regional%20planer/Bilaga%20till%20Protokoll%20II%2020%20vid%20regeringssammanträde%20den%2030%20augusti%202018.pdf
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Målet uttrycks som ett sektorsövergripande mål om minskad energiintensitet med 20 procent 

mellan 2008 och 2020.  

2016 hade utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter (exklusive flyg) minskat med 18 

procent jämfört med 2010, vilket betyder att det finns fortfarande väldig mycket att göra för att 

uppnå målen. Sverige har också ett ambitiös energipolitiskt mål om att år 2040 all elproduktion 

ska vara 100% förnybar. Vis slutet av 2017 var ungefär 60% av Sveriges elproduktion förnybar 

(40% vattenkraft, 11% vindkraft och 9% biobränslebaserad värmekraft) och resterande 40% av 

kärnkraft. 

 

Transportpolitiska mål 

Det övergripande målet för transportpolitiken i Sverige är att skaffa långsiktigt hållbar 

transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet, som är även 

samhällsekonomiskt och effektiv. Därutöver finns ett funktionsmål om tillgänglighet, och ett 

hänsynsmål om säkerhet, miljö och hälsa som sinsemellan är jämbördiga. Viktig att beakta är att 

transport ska bidra till att det övergripande generationsmålet för miljö och miljökvalitetsmålen 

nås samt bidra till ökad hälsa. 

För att nå de nationella klimat- och transportmålen krävs ett omfattande program med 

insatser på flera områden. Inom transportsektor behövs så väl tekniska som sociala lösningar: 

transporteffektivt samhälle, energieffektiva fordon framdrivna av fossilfria bränslen, men även 

naturligtvis utveckling av hållbara fossilfria bränslen.  

 

Nationella styrmedel och uppdrag 

Det finns flera nationella politiska styrmedel som syftar till att driva på omställningen till 

fossilfrihet inom transportsektorn. Reduktionsplikten, Bonus-malus-systemet, Miljözoner, 

Ladda hemma-stöd, klimatklivet, elbusspremien är bara några av dem.  

Bonus-malus systemet innebär att en premie erhålls för fordon med låga utsläpp medan 

bilar med höga utsläpp får en högre fordonsskatt. Tanken med systemet är att styra mot en ökad 

elektrifiering av fordonsflottan samt att även, i viss utsträckning, bidra till ökat användande av 

gasbilar.  

Reduktionsplikten – inblandning av biobränslen i bensin- och diesel, är infört för att 

sänka koldioxidutsläppen från diesel- och bensinfordon. Reduktionsplikten sätter nivåer för 

klimatreduktion, inte volymprocent av biodrivmedel. Hur mycket biodrivmedel som behövs blir 

därmed helt beroende av hur mycket drivmedel som används totalt och vilken klimatprestanda 

biodrivmedlet som blandas in har. De nivåer som är satta sträcker sig till 2020 och är inte 

särskilt utmanade på bensinfraktionen (2.6% 2018), lite mer utmanande på dieselfraktionen 

(19.3% 2018). Trots att kraven inte är så höga så kommer detta att driva inblandning i bensin 

och diesel. Efter 2020 är inget sagt angående nivåer men indikativt talar man om 40% 

klimatreduktion till 2030. 

Miljözoner handlar om att reglera utsläppen i städer. Målsättningen är att antingen få 

transporter i städer att ske med bränslen som har mycket lägre emissioner eller använda detta 

som en möjlighet att helt få bort dessa transporter från innerstaden.  



Dedikerade biodrivmedel, såsom HVO100, biogas m.fl., står utanför reduktionsplikten och 

är skattebefriade till och med 2020. Efter detta är incitamenten otydliga men dessa bränslen 

kommer få svårt att klara sig utan någon form av fortsatt styrning  

 Landsbygdsprogrammet ger stöd till åtgärder som utvecklar landsbygden inom olika 

områden där miljö, hållbar utveckling och innovation prioriteras. Det finns olika typer av stöd 

för att stötta verksamheter i glesbygd, till exempel investeringsstöd för kommersiell och 

offentlig service. Stödet kan ges för att behålla och utveckla lokal service, som till exempel 

drivmedelsanläggningar, och kan sökas av både offentliga och privata aktörer. 

Det är sedan 2006 möjligt att ansöka om bidrag till tankställen för förnybara drivmedel. 

Dessa beviljas av Naturvårdsverket. Visst investeringsstöd till drivmedelsstationer kan även sökas 

via Landsbygdsprogrammet i syfte att behålla och utveckla den lokala servicen. Stödet 

administreras av Jordbruksverket. 

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar 

utsläppen av växthusgaser. Stödet kan ges till alla förutom privatpersoner. Ansvaret för 

Klimatklivet är uppdelat på framför allt Naturvårdsverket och länsstyrelserna. 

Energimyndigheten och andra statliga myndigheter bidrar i många fall med synpunkter och 

underlag för bedömningar inom sina respektive sakområden. Åtgärder som fått stöd är konkreta 

klimatsatsningar inom exempelvis transporter, biogas och infrastrukturinvesteringar. 

Ladda bilen är ett investeringsstöd för laddstation till elbil. Naturvårdsverket hanterar även 

dessa ansökningar. 

 

Energimyndigheten har sedan tidigare ett utpekat ansvar för att samordna utbyggnaden av 

landets laddinfrastruktur. Uppdraget pågår 2015–2018 och innebär bl.a. att Energimyndigheten 

ska samordna stöd till laddinfrastruktur och informera om laddstationers placering. 

Samordningsuppdraget har enligt regeringen visat att tillgången till snabbladdare ökar i Sverige 

men att det fortfarande finns områden med begränsad tillgång, t.ex. längs vissa större vägar. 

Trafikverket har därför fått i uppdrag att undersöka hur laddinfrastrukturen längs större vägar 

kan främjas. Vid sidan om sitt uppdrag att samordna utbyggnaden av landets laddinfrastruktur 

ska Energimyndigheten också få ett tilläggsdirektiv med samordningsansvar för att bygga ut 

infrastrukturen även för flytande gas. 

 

1.3 Regionala mål, planer och strategier 

 
Länsstyrelser och regioner har ett brett samhällsansvar som omfattar många frågor som kan 

relateras till förnybara drivmedel. Ansvarsområdena inbegriper bland annat att verka för klimat- 

och miljömål, regional utveckling, landsbygdsutveckling, att bedriva kollektivtrafik, att ansvara 

för invånarnas hälsa samt att minska samhällets sårbarhet i händelse av kris 

Länsstyrelserna har i uppgift att verka för att nationella mål får genomslag i respektive län 

samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar. Länsstyrelsen ska 

vidare, utifrån ett statligt helhetsperspektiv, arbeta sektorsövergripande och inom myndighetens 

ansvarsområde samordna olika samhällsintressen. Länsstyrelserna ska också samordna det 

regionala miljömålsarbetet och stödja kommunerna med underlag i deras arbete för att nå 

miljömålen. De ska även verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen får genomslag i 



den lokala och regionala samhällsplaneringen samt bidra till att de beaktas i det regionala 

tillväxtarbetet. Genom sin verksamhet ska länsstyrelsen också minska sårbarheten i samhället, 

bevaka att risk- och beredskapshänsyn tas i samhällsplaneringen samt utveckla en god förmåga att 

hantera sina uppgifter under fredstida krissituationer och höjd beredskap. 

 

Den regionala utvecklingsstrategin, Det öppna Skåne 2030, redovisar en gemensam målbild för 

Skånes utveckling fram till år 2030. I Det öppna Skåne 2030 lyfts miljö- och klimatfrågorna 

tydligt fram som viktiga förutsättningar för en hållbar regional utveckling. Klimat- och 

energistrategin för Skåne är en av flera utpekade strategier och program för utvecklingsstrategins 

genomförande och kan bidra till att konkretisera klimat- och energifrågorna i det regionala 

tillväxtarbetet. Klimat- och energistrategin för Skåne relaterar också till flera andra regionala 

strategier, planer och program med tillhörande processer och insatser inom flera 

samhällsområden som bidrar till att öka förutsättningarna att nå våra regionala klimat- och 

energimål. Nedan redovisas några av dessa styrdokument: 

 Skånska åtgärder för miljömålen, Det skånska Landsbygdsprogrammet, skånsk 

livsmedelsstrategi, Strategier för Det flerkärniga Skåne, Strategi för ett hållbart transportsystem, 

Mobilitetsplan för Skåne, Cykelstrategi för Skåne, Trafikförsörjningsprogram för Skåne, Strategi 

för den hållbara gods- och logistikregionen Skåne, Regional transportinfrastrukturplan, samt 

Skånes färdplan för biogas. 

 

Befolkningsutveckling 

Antal bosatta i Skåne uppgick till drygt 1,3 miljoner personer vid årsskiftet 2017/2018 och 
passerade 1,3 miljoner i september 2015. Enligt prognoser för 2027 beräknas att Skånes 
folkmängd öka med cirka 149 000 individer till 1,487 miljoner, vilket är en ökning med 11 %. 
Sedan början av 1980-talet har Skånes folkmängd ökat i snabbare takt än i riket som helhet, 
främst för att inflyttningen till Skåne från utlandet har varit större än rikssnittet. Under 2017 var 
folkökningen i Skåne 1,5 %, vilket är på en historiskt hög nivå9 Skånes befolkning förväntas öka 
från dagens 1,3 miljoner till 1,5 miljoner år 2030. Detta leder i sig till ett ökat tryck på gator, 
vägar och järnvägar, speciellt i de urbana delarna av Skåne, med trängsel som följd.10 

 

1.3.1 Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050 

Vi ska öka andelen resor som görs med gång, cykel och kollektivtrafik! År 2030 ska andelen 

resor som görs med cykel eller gång vara minst 30 procent och andelen resor som görs med 

kollektivtrafik vara minst 28 procent av det totala antalet resor i Skåne. 

 
9 Region Skåne, Skånes befolkningsprognos år 2018 – 2027. 2018 

10 Region Skåne: Mobilitetsplan för Skåne 



 
Figur 1: Andra regionala planer och strategier. Källa: Region Skåne: Handlingsplan för fossilfria drivmedel i Skåne 

 

 

Färdmedelsfördelning 

Idag görs sex av tio personresor i Skåne med bil och cirka en fjärdedel till fots eller med cykel, 

vilket det vänstra cirkeldiagrammet i figur 2 visar. Även 2030 kommer bilen att vara det 

dominerande färdslaget, speciellt på landsbygden. 

Färdmedelsmålet innebär, förutom att kollektivtrafiken ska svara för 40 procent av de 

motoriserade resorna, även att andelen resor med cykel ska öka. 

Förutsättningarna för val av färdmedel ser olika ut på landsbygden jämfört med i tätorter. 

Olika geografiska områden i Skåne behöver därför utifrån sina förutsättningar arbeta mot 

specifika mål. Fyra geografiska uppdelningar har gjorts för att konkretisera detta arbete. 

 

 
Figur 2. Färdmedelsfördelning år 2013 och regionalt mål för andelen delresor med olika trafikslag år 2030 (%). Källa: 

Region Skåne, Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050. 

 



1.3.2 Klimatmål för Skåne till år 2030 

• Utsläppen av växthusgaser i Skåne ska vara minst 80 procent lägre än år 1990. 

• Utsläppen av växthusgaser från konsumtion i Skåne ska vara högst 5 ton 

koldioxidekvivalenter per person och år. 

• Energianvändningen i Skåne ska vara minst 20 procent lägre än år 2005 och utgöras av 

minst 80 procent förnybar energi. 

• Andelen resor som görs med cykel eller gång ska vara minst 30 procent och andelen 

resor som görs med kollektivtrafik ska vara minst 28 procent av det totala antalet resor i 

Skåne. 

• Utsläppen av växthusgaser från transporter i Skåne ska vara minst 70 procent lägre än år 

2010. 

 

Vi ska minska utsläppen till en tredjedel av dagens nivå: 

 
Figur 2: Utsläpp av växthusgaser i Skåne per sektor för perioden 1990-2015 och regionalt mål till år 2030 (kton CO2ekv). 

Källa: SMED/RUS, Nationella emissionsdatabasen. 

 

Vi ska minska energianvändningen och fördubbla andelen förnybar energi. År 2030 ska 

energianvändningen i Skåne vara minst 20 procent lägre än år 2005 och utgöras av minst 80 

procent förnybar energi.  
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Figur 3: Förnybar respektive ej förnybar energianvändning i länet år 2015 och regionalt mål för minskad 

energianvändning och ökad andel förnybar energi till år 2030 (TWh). Källa: Länsstyrelsen Skåne, Energibalans för Skåne 

 

År 2030 ska utsläppen av växthusgaser från transporter i Skåne vara minst 70 procent 

lägre än år 2010. 

 

 
Figur 4 Utsläpp från transportsektorn i Skåne år 2010-2015, och regionalt mål till år 2030 (kton CO2ekv/år). Källa: 

SMED/RUS, Nationella emissionsdatabasen 

 

Figuren visar den stora påverkan från personbilsflottan, medan inrikes flygtrafik och sjöfart 

står för en relativt liten del av utsläppen. Prioriteringen i denna plan är därför satsningar på att 

minska utsläppen från personbilar, men även lätta och tunga lastbilar och bussar. Dessa är helt 

nödvändiga för att nå målet till 2030.   

 

1.3.3 Totalförsvar och beredskap  

Länsstyrelsen, kommuner och regioner har en viktig roll i arbetet som rör det civila försvaret 

genom att verka för att samhället blir mer motståndskraftigt vid kriser samt att säkerställa att det 

militära försvarets operativa förmåga vid höjd beredskap eller krig inte påverkas negativt av 
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andra nödvändiga samhällsfunktioner. Försvarsberedningens rapport Motståndskraft11 tydliggör 

en lång rad förändringar som kommer att krävas av det civila samhället inom ramen för ett stärkt 

totalförsvar. Samhällsfunktioner som lyfts fram som extra viktiga för totalförsvaret är 

exempelvis tillgången till drivmedel, el och livsmedel. Import av bl.a. livsmedel och olja säkras 

idag genom avtal med andra länder. Vid krig eller kris i Sverige eller i närområdet kommer 

konkurrensen om viktiga strategiska varor att hårdna. Det kommer därmed inte att vara en 

självklarhet att nödvändiga varor kan importeras i tillräcklig omfattning. Försvarsberedningen 

anser därmed att berörda aktörer behöver väga in totalförsvarets behov vid utvecklingen av nya 

energisystem och vid uppbyggandet av ny infrastruktur inom energiområdet. På så sätt kan en 

mer robust energiförsörjning skapas i förebyggande syfte. 

Försvarsberedningen lyfter fram vikten av att aktörer med ansvar för samhällsviktig 

verksamhet analyserar egna behov av drivmedel och tar förberedande steg för att säkra tillgången 

på drivmedel. Det finns inga formella krav på att dessa aktörer ska ha drivmedels- och 

bränsleförsörjningsplaner.  

 

Drivmedelsberedskap Hela samhället och flera samhällsviktiga funktioner som 

transporter, livsmedelsproduktion och elförsörjning är beroende av en fungerande 

drivmedelsförsörjning. Drivmedelsförsörjningen är i sin tur beroende av el. Utan el stannar 

exempelvis pumpar vid drivmedelsstationer. Transportsektorn har en stor betydelse för att 

upprätthålla samhällets funktionalitet och samhällsviktiga verksamheter som sjukvården. 

Räddningstjänsten, polisen m.fl. är helt beroende av transportinfrastruktur för att kunna 

genomföra sina uppgifter. En fungerande transportinfrastruktur är dessutom en förutsättning för 

att Försvarsmakten ska kunna genomföra sitt uppdrag och försvara Sverige.  

Sveriges kommuner har ett ansvar för att bedriva sin verksamhet i såväl vardag som kris och 

de har generellt sett en viktig roll i samhällets krisberedskap – ju bättre kommunerna är på att 

hantera kriser, desto bättre blir hela samhället på att hantera kriser. Kommunerna äger och 

driver även egen samhällsviktig verksamhet. Exempel på en funktion som kommer att vara viktig 

vid höjd beredskap och krig enligt Försvarsberedningen är kollektivtrafiken. Trots detta är det 

inte självklart att frågor som rör krisberedskap och höjd beredskap får genomslag i arbetet med 

kollektivtrafikplanering. 

Utifrån hur viktig drivmedelsförsörjningen är så betonar försvarsberedningen att det måste 

finnas ett förberett system för prioritering av drivmedel. Att utveckla alternativa drivmedel lyfts 

också fram som viktigt för att minska sårbarheter och lindra konsekvenser av uppkomna 

störningar. Inte minst drivmedel som kan produceras lokalt och av resurser som samhället har 

rådighet över kan få en strategisk betydelse för krisberedskapen. Diversifiering genom flera 

oberoende leverantörer, tekniker och system kan också vara en metod för att öka 

försörjningstryggheten. Biodrivmedel kan redan idag framställas ur en mängd olika råvaror och 

restprodukter. Behovet av att lagra drivmedel minskar om inhemsk produktion kan säkras. Att 

öka diversiteten genom ett ökat utbud av olika drivmedel stärker också det 

försörjningstryggheten på så sätt att det minskar beroendet av fossila drivmedel och därmed 

minskar känsligheten för störningar i tillförsel för enskilda drivmedel. Det är dock viktigt att 

 
11 Motståndskraft – Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021-2025. Försvarsdepartementet. 

Ds 2017:66 



notera att denna diversitet inte nödvändigtvis leder till en ökad robusthet gällande användning av 

drivmedel eftersom olika fordonssegment i alla fall på kort- till medellång sikt kommer att vara 

beroende av enskilda drivmedel eller drivmedelklasser (exempelvis kan dieselfordon inte köras 

på gas och tvärt om). 

 
Livsmedelsberedskap Att bygga upp livsmedelsberedskapen utgör också en central del av 

det civila försvaret. När det gäller livsmedelsberedskap är det vanligt att den låga och sjunkande 

självförsörjningsgraden av livsmedel lyfts fram som den kritiska faktorn. Forskning vid SLU visar 

dock att det snarare är självförsörjningsgraden av insatsmedel som diesel, handelsgödsel, 

växtskyddsmedel, utsäde och foder som är avgörande för livsmedelsproduktionen ur ett 

beredskapsperspektiv. Den största delen av lantbrukets insatsmedel är i dagsläget importerade. 

Det har gjort att livsmedelsproduktionen är beroende av en fungerande import och fungerande 

transporter, vilket gör produktionen mycket sårbar för samhällsstörningar. Ett fossilfritt 

jordbruk med ökad inhemsk tillverkning av insatsmedel skulle dramatiskt minska 

importberoendet och därmed öka motståndskraften vid störningar. Enligt forskningen vid SLU 

är därmed den bästa livsmedels beredskapspolitiken för ett nytt civilt försvar att snabba på 

omställningen till ett fossilfritt lantbruk. De tekniska lösningarna för att ställa om till ett 

fossilfritt lantbruk finns redan idag men det produceras inte tillräckliga mängder av vare sig 

förnybara drivmedel eller exempelvis växtnäring för att kunna genomföra denna omställning. 12 

 

1.3.4 Jämställdhet 

Styrmedel och åtgärder för omställning av transportsektorn kan påverka olika samhällsgrupper 

och geografiska områden olika. Av hänsyn till hållbarhets och andra samhällsmål behöver 

utformningen av styrmedel och åtgärder därför ta hänsyn till insatsernas fördelningseffekter. 

Denna plan behöver därmed kompletteras med andra åtgärder som kompenserar för oönskade 

fördelningseffekter. Gynnsamma fördelningseffekter kan också motivera åtgärder som inte är 

kostnadseffektiva sett enbart till klimateffekten, eftersom de kan vara samhällsekonomiskt 

motiverade utifrån andra samhällsmål, exempelvis jämlikhet, jämställdhet och regional tillväxt. 

 

Specifika utmaningar för länet inom detta uppdrag är att samtliga målgrupper ska ha 

samma förutsättningar att delta i omställningen. 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 om 70% lägre utsläpp till 2030 och för att handlingsplanen annars 

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

 

För laddinfrastuktur betyder det att riktat stöd till kommuners hyresbostadsbestånd och 

privata hyresfastighetsägare såväl som bostadsrättsföreningar fortsatt kommer att vara viktigt, 

men även arbetsplatser är viktiga laddställen där normalladdning kan stå för en mycket stor andel 

av laddningen. 

 

 
12 Livsmedelsproduktion ur ett beredskapsperspektiv – Sårbarheter och lösningar för ökad resiliens. Camilla Eriksson, SLU 

(2018). 



Ägandefördelning Värt att notera är också at personbilsflottan i Skåne län till 20% ägs av 

juridiska personer, till 51% av män och återstående 29% ägs av kvinnor. Det innebär att – om 

man exkluderar juridiska personer – är ägandefördelningen 64 män respektive 36% kvinnor. 

Det behöver inte betyda att användarmönstret följer samma mönster, eftersom en bil kan 

användas av alla i familjen, men studier visar att kvinnor kör mindre än män och istället åker mer 

kollektivt och cyklar mer.  

 

Glesbygdsperspektiv Färdmedelsfördelningen år 2030 som förankrats i regionala planer visar 

att bilen fortsatt kommer att vara en viktig del i glesare befolkade delar av Skåne län. Därmed 

krävs riktade insatser till exempelvis glesbygd. För att få ekonomi i tankstationer krävs anpassade 

lokala insatser riktade till kommuner som har ett särskilt behov.  

 

Utformningen av tank-och laddställen Det är också viktigt att beakta en hög åtkomlighet 

för så många som möjligt, inte enbart fysisk åtkomlighet utan även anpassning av till exempel 

betaltjänster. Säkerhetsaspekter är också en viktig del i utformningen. Det kan handla om 

närliggande verksamheter, trygghetsaspekter exempelvis belysning, avskildhet. En stor 

omställning av samhället bör föranledas av inhämtning av faktaunderlag och kartläggningar där 

målgruppers behov synliggörs, det kan handla om äldre, personer med kognitiva svårigheter.  

Gör betalningslösningar så enkelt som möjligt, Gör analyser om vem som ska använda dem, vad 

kan vi göra för att underlätta? Underlätta för alla att hitta till stationerna via skyltning, inte bara 

websidor, appar. Detta bör följas upp med hjälp av att lyfta in relevanta sociala aspekter i 

indikatorer. Exempelvis kan utvecklingen för olika målgrupper och hur de tar till sig 

informationen följas upp.  

 

 

1.4 Kommunala planer och strategier 

 
Kommunala energiplaner Enlig lag (1977:439) om kommunal energiplanering ska varje 

kommun verka för en säker och tillräcklig energitillförsel. Kommunerna ska bland annat ha en 

aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi. 

 

Kommunala transportstrategier Kommunen ansvarar för att ta fram en trafikstrategi. 

Strategin bör vara kopplad till översiktsplanen och ska hantera avvägningar mellan 

konkurrerande intressen och mellan trafikslagen. Strategin beskriver hur trafiksystemet i 

tätorten bör utformas för att stötta samhällsutvecklingen. Transportstrategier13 samordnar 

trafikfrågor och samhällsplanering i kommunens övergripande planering. Kommunen ansvarar 

för att ta fram trafikstrategin. Strategin bör vara kopplad till översiktsplanen och ska hantera 

avvägningar mellan konkurrerande intressen och mellan trafikslagen. Strategin beskriver hur 

trafiksystemet i tätorten bör utformas för att stötta samhällsutvecklingen. Trafikstrategin kan 

också innehålla åtgärder enligt fyrstegsprincipens steg 1–2, parkeringsstrategier, eller 

påverkansarbete (mobility management) separat eller kopplat till den fysiska planeringen. Den 

 
13 https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/samhallsplanering/planera-for-
transporter-i-samhallsplaneringen/Trafikstrategi-trafikplan-och-atgardsprogram 

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/samhallsplanering/planera-for-transporter-i-samhallsplaneringen/Trafikstrategi-trafikplan-och-atgardsprogram
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/samhallsplanering/planera-for-transporter-i-samhallsplaneringen/Trafikstrategi-trafikplan-och-atgardsprogram


utgör ett viktigt underlag i strategiska diskussioner mellan kommun och Trafikverket. 

Trafikverket ska uppmuntra kommuner att arbeta med trafikstrategier vid behov erbjuda 

kompetensstöd för att stödja framtagandet av trafikstrategier. 


