
NULÄGE OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 
 

I detta kapitel ges en översiktlig beskrivning av nuläget gällande transportsektorn, fordonsflotta och 
trafikflöde, olika förnybara drivmedel och deras användningsområden, aktuellt kunskapsläge samt statistik. 
Resultatet från aktörsanalysen och andra pågående projekt beskrivs för att få en bild över hur 
förutsättningarna ser ut i dagsläget. 

 

Transportsektorn 

Nationella förutsättningar 

Transportsektorn står för ungefär en fjärdedel av den totala energianvändningen i Sverige. 

Energianvändning i transportsektorn har ökat och trenden fortsatte fram till 2007 då det skedde 

ett trendbrott och energianvändningen i stället började minska. År 2013 låg energianvändningen 

för inrikes transporter i nivå med 2004. De senaste åren har det åter skett en viss ökning av 

transportsektorns energianvändning. Vägtrafiken dominerar helt energianvändningen för inrikes 

transporter och år 2015 stod vägtrafiken för hela 93,8 procent1.  

 

Utsläppen av växthusgaser från personbilar har minskat sedan år 2007, men minskningen har 

stannat av för att till och med öka något mellan åren 2014 och 2015. Mängden förnybart i den 

svenska drivmedelsmixen har ökat från 6 procent 2010 till 23 procent 2018. Den ökade andelen 

beror nästan bara på en ökad andel låginblandad biodiesel. Det i särklass dominerande 

biodrivmedlet år 2017 var HVO. Utsläpp från tunga fordon, lastbilar över 3,5 ton, har ökat 

nationellt sedan år 1990 och år 2015 var utsläppen 16 procent högre än 1990. Transporter med 

tunga fordon ökar när ekonomin går bra, därför ökade den från början av 1990-talet fram till 

ungefär år 2007. Efter det har utsläppen från tunga fordon minskat något. Antalet arbetsfordon 

och arbetsmaskiner har legat relativt konstant i Sverige de senaste åren.  

Förbränningsmotorerna ger förutom utsläpp av koldioxid, även utsläpp av kväveoxider, 

kolväten och partiklar som påverkar natur och människors hälsa. Luftföroreningar bidrar till 

luftvägssjukdomar och ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar framför allt i tätorter, och 

trafikbuller skapar stress och nedsatt livskvalitet. 

 

Fordonsflotta 

Utvecklingen av fordonsflottan visar på en ökning mellan 2017–2018 av alla fordonsslag 

utom bussar. Det är fossila drivmedel som fortfarande dominerar beståndet. Det skedde dock en 

svag minskning av bensin och diesel från 92,1 procent år 2017 till 91,6 procent vid årsskiftet 

2018/20192. Antalet personbilar i Sverige har ökat i relativt jämn takt med i medeltal drygt 1% 

per år. Vid utgången av 2018 fanns det drygt 4,87 miljoner personbilar i trafik i Sverige, vilket 

 
1 Regeringskansliet, Sveriges handlingsprogram för infrastrukturen för alternativa drivmedel i 
enlighet med direktiv 2014/94/EU, 2016 
2 Trafikanalys, 2019 



kan jämföras med att det under 2006 fanns 4,2 miljoner. Det finns en tydlig trend mot ökad 

användning av dieselbilar, medan antalet bensindrivna bilar minskar. 

Nybilsförsäljningssiffror pekar på att antalet el- och laddhybridbilar ökar mest, men från låga 

nivåer, och att bensin- och dieselbilar fortfarande dominerar med totalt 79%, se figur 1. 

Andelen supermiljöbilar av de totala nyregistreringarna ökar stadigt och i januari var siffran uppe 

i drygt 7 procent. 

 

 
Figur 1 Nybilsförsäljningen i Sverige mellan januari och november 2019, avrundade siffror. Källa: BIL Sweden 

 

 

Körsträckor 

Den totala körsträckan i Sverige ökar. För personbilar, lätta lastbilar och bussar var den totala 

körsträckan högre än någonsin. Det största ökningen noterades för lätta lastbilar. Ökningen av 

körsträckan för både lätta lastbilar och personbilar beror på att antalen fordon har ökat och det 

driver även ökningen av körsträcka. För bussar är det istället den genomsnittliga körsträckan per 

buss som ökar.3 

 

Regionala förutsättningar  

Skåne kan sägas utgöra Sveriges länk till Europa för vägtrafik, på grund av sitt geografiska 

läge med närhet till kontinenten. Huvudstråken mot Västsverige och Norge samt mot 

Mälardalen och Finland sammanstrålar i Skåne. En stor andel av transporterna till och från 

Europa passerar Skåne antingen via Öresundsbron eller via någon av de skånska hamnarna. Via 

den kommande Fehmarn Bält-förbindelsen med järnväg och väg kommer avståndet till Tyskland 

att minska i tid. Nästan en tredjedel av godstrafiken på skånska vägar är transittrafik4.  

Skåne utmärker sig genom att ha både en storstad och större städer samt en flerkärnig 

ortstruktur med många orter på liten yta. Skåne har 250 tätorter och 33 kommuner som alla har 

olika funktioner och förutsättningar. Tillgänglighet är en nyckelfaktor för samspelet mellan 

Skånes regionala kärnor och orter. Skåne har ett finmaskigt nät av vägar och ett utbyggt 

 
3 Trafikanalys, 2018 
4 Region Skåne: Handlingsplan för fossilfria drivmedel i Skåne 



järnvägsnät som utgör en viktig del av tillgängligheten. Det geografiska läget, den flerkärniga 

strukturen med många städer, tätorter och byar, i kombination med en stor befolkningstillväxt 

ställer krav på ett effektivt transportsystem för att kunna hantera ökade person- och 

godstransporter.  

 

Malmö, som är den största staden i länet, har de senaste tio åren haft en stark tillväxt. Större 

arbetspendling sker också till Helsingborg, Lund och Kristianstad, vilket gör att trängsel är en 

utmaning, medan orter som till exempel Hässleholm är viktiga knutpunkter för tågtrafik. 

Ytterligare tre städer har identifierats som regionala kärnor, nämligen Trelleborg, Landskrona 

och Ystad.5  För perifera kommuner med en stor andel äldre som bor i byar utanför centralorten 

finns utmaningar med begränsad tillgång till kollektivtrafik. På landsbygden är ofta 

arbetspendling till de större tätorterna nödvändig samtligt som det finns ett behov av inflyttning 

av unga i yrkesverksam ålder. Flera kommuner, i synnerhet på Österlen, är beroende av en väl 

utbyggd infrastruktur för el och förnybara bränslen inte minst för att hantera den bilburna 

turismen.6 

 

Transportsektorn i Skåne 

Transportsektorn är den sektor som släpper ut mest växthusgaser och använder mest energi i 

Skåne. År 2015 stod transportsektorn för 37 procent av de totala utsläppen av växthusgaser i 

Skåne. Personbilarna står för den största delen av utsläppen från transportsektorn, cirka 63 

procent, medan tunga lastbilar och bussar står för näst mest utsläpp med cirka 24 procent. I 

Skåne har utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter minskat under flera år, senaste 

uppföljningen visar dock på att minskningen avstannade under år 2015.7 Totalt har utsläppen 

från transportsektorn minskat med drygt 9 procent sedan 1990 och uppgick till cirka 2,2 

miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2015. De regionala utsläppen från arbetsmaskiner sjunkit 

med nästan 15 procent sedan år 2010 i Skåne. 8 Den största delen av trafikarbetet 

(fordonskilometer) är personresor och den övervägande delen går på väg. Trafikarbetet har ökat 

i takt med befolkningsökningen under det senaste decenniet.  

 
5 Region Skåne: Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2018  –2029,  
6 https://kfsk.se/biogassyd/wp-content/uploads/sites/11/2019/09/Biogas-Ystad-Osterlen_gron-
bonus-miljobilsleasing_2019.pdf 
7 Klimat och energistrategi för Skåne 
8 Klimat och energistrategi för Skåne 

https://kfsk.se/biogassyd/wp-content/uploads/sites/11/2019/09/Biogas-Ystad-Osterlen_gron-bonus-miljobilsleasing_2019.pdf
https://kfsk.se/biogassyd/wp-content/uploads/sites/11/2019/09/Biogas-Ystad-Osterlen_gron-bonus-miljobilsleasing_2019.pdf


 

Figur 2 Energibalans för Skåne län år 2017. Transportsektorn, som visas längst ned till höger, står för den största 

användningen av fossila bränslen.  

 

År 2015 använde transportsektorn cirka 11 TWh bränsle, vilket är strax under en tredjedel 

av länets samlade energianvändning. Av detta var en marginell andel (cirka 2 procent år 2013) 

regionalt producerad och mindre än 14 procent (1,5 TWh) kom från förnybara källor. 

Produktion av biogas har varit en prioriterad åtgärd i Skåne län, där merparten har uppgraderats 

(48 procent) men en stor andel även använts för värmeproduktion (44 procent). De senaste åren 

har dock skånska biogasproducenter tampats med en instabil marknad och kortsiktiga styrmedel, 

vilket lett till lönsamhetsproblem och uteblivna investeringar.  

 

Vägnät och trafikflöden i Skåne 

Vägsystemet i Skåne består av ett finmaskigt och tätt vägnät. Europavägar, riksvägar och 
länsvägar tillhör det statliga vägnätet och utgörs av de större vägarna som binder samman städer 
och tätorter. Inom städer och samhällen finns väg- och gatunät som ägs och underhålls främst av 
kommunerna. Förutom nämnda vägar finns det mindre vägar som är enskilda och drivs av 
vägsamfälligheter eller i privat regi. I Skåne finns Europavägarna E4 E6, E22, E20 och E65. 
Dessa vägar behandlas formellt inom ramen för den nationella transportplanen som upprättas av 
Trafikverket. E6 och E4 är av överordnad betydelse och ingår i det europeiska stomnätet 
tillsammans med Öresundsbron. Inom EU har ett transeuropeiskt transportnät (TEN-T) 
utpekats. Skåne ingår i stomnätskorridoren Skandinavien–Medelhavet, som förbinder 
Skandinavien/Finland med övriga Europa via Öresundsförbindelsen samt via hamnarna i Malmö 



och Trelleborg. E65 och E22 ingår i det övergripande nätet inom TEN-T. Trafikverket har pekat 
ut ett vägnät som anger vilka vägar som är viktigast för nationell och regional tillgänglighet, 
detta vägnät kallas för funktionellt prioriterat vägnät. 

 
Kartor över trafikflöden i Skåne län som åskådliggörs bland annat i Skånes infrastrukturplan9 

visar att de flesta transporterna sker från Malmö och norrut mot Helsingborg och vidare mot 
Göteborg. Större flöden finns också längs stråken från Malmö mot Blekinge, Malmö-Trelleborg 
och Malmö-Ystad. För den tunga trafiken, där lastbilstrafik och bussar ingår, är trafikflödet ännu 
mer koncentrerat längs E6 mellan Malmö och Helsingborg och vidare norrut. Störst flöden till 
och från regionen sker på E6 och E4 med drygt 4 000 respektive 3 000 fordon per dygn. Trafik 
till Trelleborg är runt 3 000 fordon per dygn. Även till/från Blekinge sker omfattande trafik på 
E22 med runt 1 500 fordon per dygn.  

Trafiken på Öresundsbron redovisas per månad men delar på varubilar, bussar och lastbilar. 

Antalet lastbilar varierade mellan 35 000 – 47 000 per månad 2018, vilket motsvarar nästan 

1400 lastbilar per dygn. Om också bussar och varubilar inkluderas, för att bli jämförbar med 

Trafikverkets siffror, så är den tunga trafiken 2200 fordon per dygn.10 

 

 

 Fordonsanvändning 

I likhet med Sverige som helhet dominerar de fossila drivmedlen i Skåne. Under 2018 skedde en 

svag minskning av användande av bensinbilar med 2% jämfört med 2017, medan 

dieselanvändningen har ökat med 5%. Antalet av gasbilar och etanolbilar på vägarna har minskat. 

Tittar man på nyregistreringar 2018 i Skåne så ser man att antal nya dieselbilar minskade med 

25% jämfört med året innan och antalet bensinbilar ökade med 10%. Den absolut största ökning 

i fordonsflotta har skett för elbilar med 99% jämfört med året innan. Även nya gasbilar 

tillkommer (ökning med 66%). Det finns 95 helt eldrivna bussar i Sverige, vilket är nära en 

fördubbling under 2018. Flest elbussar tillkom i Region Skåne (+14) till 24 stycken. 

Antalet personbilar i Skåne har följt den nationella utvecklingen relativt väl och var vid slutet 

av år 2018 drygt 645 000 stycken vilket kan jämföras med att det vid slutet av år 2014 fanns 

drygt 604 000 personbilar. 

 

 

 
9 Region Skåne: REGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTURPLAN 2018-2029 I SKÅNE 
10  http://vtf.trafikverket.se/SeTrafikfloden 

http://vtf.trafikverket.se/SeTrafikfloden


 
Figur 3 Personbilar i trafik i Skåne vid slutet av 2018, fördelade på drivmedel. Egen omarbetning av data från Trafikanalys 

 

 

 

I Skåne har körsträckan legat ganska konstant på 1200 mil per år för personbilar. Även 

lastbilars körsträckor ligger ganska konstant på 1900-2000 mil. Totalt har dock körsträckorna 

ökat i takt med att antalet fordon ökar.11 

 

 

Personbilsflotta per kommun 

Elbilar/laddhybrider: Andelen elbilar plus laddhybridbilar skiljer sig en del mellan 

Skånes kommuner, och det är tydligt att de kommuner som är lägst andel är 

landsbygdskommuner såsom Östra Göinge, Bromölla, Osby, och Åstorp, vilka har max 0,33% 

 
11 https://www.trafa.se/vagtrafik/korstrackor/?cw=1&q=t10092|ar|mkorstr|reglan~standardtable 
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Figur 4 Nyregistrerade personbilar i Skåne. Egen omarbetning av data från Bil Sweden 

https://www.trafa.se/vagtrafik/korstrackor/?cw=1&q=t10092|ar|mkorstr|reglan~standardtable


elbilar registrerade i kommunen. Högst hamnar Lund som sticker ut med 5%, medan 

exempelvis Malmö och Helsingborg ligger mellan 1-2%. Intressant är att mindre kommuner 

som Lomma, Kävlinge och Vellinge också ligger över 1% vilket kan bero på närheten till större 

städer men det kan också bero på andra faktorer vilket kan vara intressant att undersöka. Snittet 

ligger på runt 0,75%.   

Gas: Samma topp tre som för elbilar gäller för gasbilar: Lund, Malmö och Helsingborg ligger 

i topp, men här sticker även Kristianstad, Eslöv och Skurup ut lite med över 1% medan snittet 

ligger på 0,75%. Flera av de som ligger lägst bland elbilarna ligger även lägst gällande gasbilar, 

tex Åstorp, Bromölla och Örkelljunga som ligger under 0,5%.  

Etanol: Fördelningen av etanolbilar skiljer sig däremot helt, här sticker istället 

glesbygdskommuner som Östra Göinge, Bromölla och Osby ut med högst andel, runt 5%. 

Snittet ligger på runt 4%.  

 

 

  



Förnybara drivmedel 

 

Sverige har i dagsläget den högsta andelen biodrivmedel i transportsektorn av de europeiska 

länderna, på energibasis drygt 20 procent år 201712. En majoritet av detta, drygt 85 procent, är 

importerade drivmedel eller drivmedel producerade i Sverige men av importerade råvaror. 

Detta medför att Sverige idag inte bara är beroende av importerade fossila drivmedel utan också 

i en ökande utsträckning beroende av importerade biodrivmedel och råvaror till 

biodrivmedel. Förenklat kan det sägas att biogasen till stor del kommer från Sverige, FAME 

och etanol mestadels från Europa, och HVO från hela världen. 

 

Under de senaste åren har det funnits ett starkt fokus på dropin-bränslen på grund av de 

ambitiösa mål Sverige har beträffande reduktion av utsläpp inom transportsektorn, samtidigt 

som fordonsflottan är relativt trögrörlig och de fordon som införskaffas idag i stor utsträckning 

kommer att finnas kvar år 2030. Reduktionsplikten kräver att drivmedelsleverantörer minskar 

växthusgasutsläppen från bensin och diesel genom att blanda in biodrivmedel. Plikten utgör en 

viktig del i att kunna nå målet om 70 procent minskade utsläpp från inrikes transporter till 2030. 

 

Januariöverenskommelsens aviserade förbud för bensin- & dieseldrivna bilar till år 

2030. 2030-sekretariatet har gett i uppdrag åt IVL Svenska Miljöinstitutet att skriva en 

promemoria om de rättsliga förutsättningarna för att genomföra ett sådant förbud. I utredningen 

konstateras dock att det sannolikt inte är möjligt att genomföra ett sådant förbud.13 En utredning 

är dock tillsatt om utfasning av fossila drivmedel samt förbud mot försäljning av nya bensin- och 

dieselbilar.14 

 

Sverige importerar idag 65% av Europeisk HVO-produktion och 35% av världens totala 

HVO-produktion, vilket inte är långsiktigt hållbart när internationell efterfrågan på 

biodrivmedel förväntas öka kopplat till omställning av transportsektorn internationellt. Därmed 

finns en klar risk för stigande importkostnader. Enligt studier finns det också en skillnad i 

påverkan på miljömål mellan importerade respektive inhemskt producerade biodrivmedel.15 

Sverige, med sin rika tillgång på naturresurser, bör vara ett av de länder som producerar minst 

lika mycket biodrivmedel som används nationellt. Detta gäller särskilt i en värld där efterfrågan 

på biodrivmedel kommer att öka allt mer framöver och tillgången på hållbara råvaror är 

begränsad. Med produktion i Sverige ökar även möjligheterna vad gäller spårbarhet och kontroll 

över miljöpåverkan, vilket utgör en viktig del i generationsmålet.  

 

Sverige är i ett globalt perspektiv rikt på naturresurser som lämpar sig för 

biodrivmedelsproduktion. Det som framförallt sticker ut är att Sveriges landyta består till 

 
12 Siffror från SCB, sammanställt av Svebio 
13 https://www.ivl.se/toppmeny/pressrum/nyheter/nyheter---arkiv/2019-05-08-forbud-mot-bensin--
och-dieselbilar-kraver-nya-beslut-i-eu.html 
14 https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/12/utredning-tillsatt-om-utfasning-av-
fossila-drivmedel-samt-forbud-mot-forsaljning-av-nya-bensin--och-dieselbilar/ 
15 RISE, Perspektiv på svenska förnybara drivmedel, 2019 

https://www.ivl.se/toppmeny/pressrum/nyheter/nyheter---arkiv/2019-05-08-forbud-mot-bensin--och-dieselbilar-kraver-nya-beslut-i-eu.html
https://www.ivl.se/toppmeny/pressrum/nyheter/nyheter---arkiv/2019-05-08-forbud-mot-bensin--och-dieselbilar-kraver-nya-beslut-i-eu.html
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/12/utredning-tillsatt-om-utfasning-av-fossila-drivmedel-samt-forbud-mot-forsaljning-av-nya-bensin--och-dieselbilar/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/12/utredning-tillsatt-om-utfasning-av-fossila-drivmedel-samt-forbud-mot-forsaljning-av-nya-bensin--och-dieselbilar/


ungefär 70 procent av skog, medan motsvarande andel på global nivå är ungefär 30 procent. 

Sverige har även ett aktivt skogs- och jordbruk inom vilket det finns bi- och restströmmar som 

skulle kunna nyttjas för produktion av förnybara drivmedel. Lokalt producerade biodrivmedel 

ger ökad försörjningstrygghet, ökat oberoende av fossila drivmedel och ett starkare lokalt 

näringsliv. Produktion av biogas från organiskt avfall möjliggör även att en större del 

näringsämnen kan återföras till jordbruksmarkerna genom användning av biogödsel. 

 

Studier visar att miljöpåverkan från olika typer av biodrivmedel och el varierar både 

beroende på råvarornas ursprung och vilka faktorer som inkluderas, och olika 

beräkningsmetoder ger olika resultat16. RISE har gjort en studie17 som enbart undersökt 

miljöpåverkan av drivmedlet och där distribution samt fordonstillverkning är exkluderat. 

De drivmedel som generellt sammantaget presterar sämst i det perspektivet är RME och etanol, 

medan de som generellt presterar bäst inkluderar biogas och framtida drivmedel i form av SNG, 

metanol och DME. El presterar generellt bäst av de studerade alternativen.  

I studien konstateras att klimatprestanda som mäts som reduktion mot fossil referens kan vara 

något missvisande eftersom en reduktion på 80 % ger dubbelt så höga utsläpp jämfört med en 

reduktion på 90 %. Det finns en icke försumbar skillnad i klimatpåverkan mellan de olika icke-

grödobaserade drivmedelsalternativen. 

 

Det kan dock noteras att fordon för el och vätgas (bränslecellsfordon) har en större 

miljöpåverkan kopplad till produktionen av fordonen eftersom produktionen av 

batteri respektive bränslecell kräver mer material och energi jämfört med konventionella 

drivlinor. Med andra ord har elektriska drivlinor en större andel av sin miljöpåverkan kopplad 

till produktionen av fordonet (batteri/bränslecell) medan konventionella drivlinor som nyttjar 

biodrivmedel (eller fossila drivmedel) har en större del av sin miljöpåverkan kopplad till 

produktion och användning av själva drivmedlet – i alla fall om elen som används har 

producerats med energislag med låga koldioxidutsläpp. Eftersom en stor del av miljöpåverkan 

härrör från produktionen av drivlina/fordon går det också att argumentera för att elektriska 

drivlinor i första hand bör användas i fordon/farkoster som används intensivt samt att det är 

viktigt med batterier i, för ändamålet, väl anpassad storlek. Batteritillverkning i länder med 

högre andel förnybara energikällor och hållbara metoder för utvinning gör stor skillnad även för 

social hållbarhet. Återbruk och återvinning kommer att vara avgörande. Distributionen av 

flytande gas kräver mer energi än andra drivmedel, vilket också måste beaktas.   

 

Effektivitet eller miljöpåverkan kan inte bedömas enbart utifrån vilket drivmedel som avses, 

utan måste värderas utifrån varje produktionskedja som helhet. 

 

Förutsättningarna vad gäller kompabilitet med existerande fordon och infrastruktur skiljer 

sig betydligt mellan de olika drivmedlen. Vissa är helt kompatibla med dagens fordonspark och 

distributionsinfrastruktur (exempelvis HVO) medan andra kräver nya fordon och utbyggd 

infrastruktur (exempelvis el och vätgas) 

 
16 Trafikutskottet; Fossilfria drivmedel för att minska transportsektorns klimatpåverkan, 2017/18:RFR13 
17 RISE, Perspektiv på svenska förnybara drivmedel, 2019 



 

I rapporteringsskyldigheten till Energimyndigheten ingår levererad mängd drivmedel till 

marknaden, och Energimyndigheten tar också in uppgifter om råvarans ursprungsland för 

biodrivmedel. Däremot tar myndigheten inte in några uppgifter om produktionsland. Inte heller 

finns statistik om mängden svensktillverkade drivmedel eller hur stora mängder inhemskt 

tillverkade drivmedel som exporteras. Utifrån olika källor kan den totala svenska produktionen 

av FAME, etanol, biogas, HVO och biobensin 2016 uppskattas till knappt 7 TWh.18 
 

Biogas 

Sverige är en av få länder som utnyttjar biogas som drivmedel. I övriga Europa används gasen 

främst till el och uppvärmning. Biogasen skulle kunna ersätta industrins användning av naturgas. 

År 2015 är priset för biogas högre än priset för naturgas och efterfrågan låg. Flytande naturgas, 

LNG, som fartygsbränsle blir alltmer intressant för rederier, och kan i förlängningen ersättas 

med LBG. Efterfrågan påverkas också av hur kommuner och andra offentliga aktörer väljer att 

upphandla tjänster som fordon, el och värme. Det inte alltid möjligt att prioritera regional gas på 

grund av lagen om offentlig upphandling och fri rörlighet av varor och tjänster inom EU. 

 

Gaser är mer energikrävande att distribuera än flytande drivmedel och distributionen av 

drivmedlet är inte inkluderat i de scenarier som jämförts. För gasformiga bränslen så som biogas 

krävs kompression eller förvätskning i samband med distributionen. 

 Biogas kan transporteras från produktionsanläggningen antingen under högt tryck eller i 

flytande tillstånd. Komprimerad biogas kan också distribueras genom naturgasnätet, som i sin 

tur levererar gas till många tankställen. Det finns viss infrastruktur för distribution av biogas i 

Sverige, och regionalt kan denna vara relativt väl utbyggd. En ökad användning av biogas utanför 

dessa områden kräver att en helt ny infrastruktur i form av tankställen byggs ut. I Sverige är det 

vanligast att biogasen är komprimerad och näst vanligast att den distribueras i nät. Endast 3 

procent av den svenska biogasen distribueras i flytande form.  

 

Komprimerad biogas 

Den totala biogasanvändningen i Sverige år 2018 uppskattas till omkring 3,7 TWh, vilket är 

en ökning med 29 procent jämfört med 2017. I Sverige producerades drygt 2 TWh biogas under 

2018. Merparten av biogasen (63 procent) uppgraderas för användning främst som fordonsgas.  

En tredjedel av importen används som fordonsgas.19 Under 2018 såldes det 1,5 TWh 

fordonsgas. Andelen biogas ökar stadigt och står numera för över 94 procent av 

fordonsgasförsäljningen.20 

 

 
18 Trafikutskottet; Fossilfria drivmedel för att minska transportsektorns klimatpåverkan, 2017/18:RFR13 
19 https://www.energigas.se/fakta-om-gas/biogas/statistik-om-biogas/ 
20 https://www.energigas.se/fakta-om-gas/fordonsgas-och-gasbilar/statistik-om-fordonsgas/ 

https://www.energigas.se/fakta-om-gas/biogas/statistik-om-biogas/
https://www.energigas.se/fakta-om-gas/fordonsgas-och-gasbilar/statistik-om-fordonsgas/


 
Figur 5 Fordonsgasutvecklingen I Sverige. 21 

 

 

Regionalt 

Skåne är den ledande regionen i Sverige inom biogasområdet. Nästan en tredjedel, cirka 3 

TWh, av Sveriges biogaspotential återfinns här. Dagens produktion uppgår till cirka 0,4 

TWh/år. Biogasen som produceras i Skåne uppgraderas till stor del - 48 procent.22 

Regionen är tätbefolkad, har stor djurhållning och behov av näringsämnen för jordbruket. 

Den skånska biogaspotentialen kommer främst från gödsel och restprodukter från jordbruket 

och inkluderar inte skog och odlade grödor. Bara den årliga stallgödselproduktionen i Skåne 

skulle via biogasprocessen kunna driva omkring 45 000 bilar samtidigt som man tillvaratar 

näringsämnen från gödseln. I Skåne finns även stora mängder råvaror till biogas i form av 

restprodukter från livsmedelsindustrin.23  
Till skillnad från många andra län i Sverige drivs en stor del av kollektivtrafiken i Skåne med 

biogas, medan HVO är vanligt på andra håll.  

Länsstyrelsen Skåne och Biogas Syd har genomfört en inventering av biogaspotentialen 

i Skåne med en högre detaljeringsgrad än vad som tidigare genomförts på nationell nivå. Med 

inventeringen som grund har ett GIS-verktyg skapats som ska kunna användas som underlag i 

fysisk planering och strategiskt arbete på kommunal nivå24. Det togs också fram en rapport som 

beskriver biogaspotentialen för respektive råvarukategori och respektive kommun. Det finns 

även en handledning i hur man kan fördjupa sig i de lokala förutsättningarna, till exempel för en 

kommun. Om alla kommuner använder samma metodik blir det lättare att jämföra 

 
21 https://www.energigas.se/fakta-om-gas/fordonsgas-och-gasbilar/statistik-om-fordonsgas/ 

22 Klimat och energistrategi för Skåne 
23 Region Skåne, Biogas Syd; Skånes färdplan för biogas 2015 
24 https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=240638bf437b4473b25002ee007840d0 

https://www.energigas.se/fakta-om-gas/fordonsgas-och-gasbilar/statistik-om-fordonsgas/
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=240638bf437b4473b25002ee007840d0


förutsättningar och resultat i olika kommuner.25 Tio av Skånes 33 kommuner har en 

biogaspotential från restprodukter på över 100 GWh/år. De bästa förutsättningarna finns i 

Kristianstads kommun, med en möjlig produktion på 550 GWh/år. Majoriteten utgörs av 

odlingsrester och gödsel.26 

I Skånes Färdplan för biogas27 samlas regionala aktörer kring de viktigaste insatserna för 

ökad produktion och användning av biogas i Skåne, men också att utveckla biogasen som ett 

klimatsmart bränsle i Europa. Målet - Skåne- Europas ledande biogasregion 2030 - pekar på 

riktningen fram till 2030. För att nå målet gäller det att fortsätta det påbörjade arbetet inom 

färdplanen vad gäller substrat, processer för produktion, infrastruktur, marknad och 

användningsområden. Färdplanen ska även stimulera till nätverk och arenor som kan bidra till att 

utveckla biogasens konkurrenskraft. Detta inbegriper kommunikations- och påverkansarbete 

men också ett kontinuerligt arbete med teknikutveckling längs hela värdekedjan. 

 

Regional produktion av biobränslen och för Skånes del i synnerhet biogas är avgörande för att 

nå målet och bidrar också till arbetstillfällen, tryggare drivmedelsförsörjning och kretsloppet av 

energi och näring mellan stad och land. Biogasens värdekedja är även mycket central för 

skapandet av ett hållbart samhälle. För att tillvarata potentialen krävs bland annat åtgärder som 

stabiliserar och utvecklar marknaden för branschen. Den regionala produktionen av biobränslen 

och biogas kommer dock inte att räcka till, utan import av biodrivmedel till länet är en 

förutsättning för omställningen.  

 

 
25 Biogaspotential i Skåne, Länsstyrelsen Skåne, 2011 
26 https://kfsk.se/biogassyd/wp-content/uploads/sites/11/2019/09/Biogas-Ystad-Osterlen_gron-bonus-

miljobilsleasing_2019.pdf 

27 Region Skåne, Biogas Syd; Skånes färdplan för biogas 2015 

https://kfsk.se/biogassyd/wp-content/uploads/sites/11/2019/09/Biogas-Ystad-Osterlen_gron-bonus-miljobilsleasing_2019.pdf
https://kfsk.se/biogassyd/wp-content/uploads/sites/11/2019/09/Biogas-Ystad-Osterlen_gron-bonus-miljobilsleasing_2019.pdf


Förutsättningar för infrastruktur 

I Skåne finns 30-talet 

tankstationer för fordonsgas och 

10-talet bussdepåer för biogas, se 

figur 6. De senaste åren har flera 

nya tankstationer för CNG 

etablerats i Skåne, bland annat i 

Höör, Hörby i mitten av länet, 

samt i Tomelilla och Simrishamn 

på Österlen. Etableringarna har 

föregåtts av samarbeten på lokal 

nivå mellan aktörer med större 

antal fordon och 

drivmedelsleverantörer för att 

säkerställa en viss volym som 

möjliggör en så pass stor 

investering. I Skåne är antalet 

gasdrivna personbilar per publikt 

gastankställe lägre än snittet för 

riket, drygt 200 jämfört med 

snittet i Sverige som ligger på runt 300. Infrastrukturen kan tillgodose delar av Skånes efterfråga 

på tankstationer, dock finns det vita fläckar i Skåne där det gör det svårare att äga en gasbil. 

Detta beror på att underlaget av gasbilar är för litet i det område för att kunna sätta upp ett 

tankställe. Ofta krävs en initial efterfrågan från en större aktör såsom en kommun för att ett 

tankställe ska etableras. Men för att en kommunal fordonsflotta ska kunna köra på biogas finns 

ett behov av minst en, helst fler om en skulle krångla, i kommunen.  

 

Flytande biogas 

 

Beskrivning 

Biogas består huvudsakligen av metan och framställs genom rötning av organiskt material 

som till exempel matavfall eller slam från reningsverk, alternativt genom förgasning av annan 

biomassa från till exempel skog. Biogasen kan kylas ned för att omvandlas till flytande form, s.k. 

LBG, vilket huvudsakligen används för tunga, långväga transporter. Flytande biogas är det 

förnybara alternativet till flytande naturgas, s.k. LNG, vilket i olika grad kan vara utblandad med 

flytande biogas för att minska dess klimatpåverkan. Utöver minskad klimatpåverkan så är även 

utsläppen av kväveoxider och partiklar mindre från gasdrivna fordon jämfört med bensin- och 

dieselfordon.28 

 

 
28 https://www.energigas.se/fakta-om-gas/biogas/vad-aer-biogas/ 

Figur 6 Tankstationer för fordonsgas 

https://www.energigas.se/fakta-om-gas/biogas/vad-aer-biogas/


Förutsättningar för infrastruktur 

Enligt Tanka Grönt finns det i Sverige sex tankstationer där det är möjligt att tanka 100 procent 

flytande biogas, varav en är i Skåne och ligger i Helsingborg. Infrastrukturen för att kunna tanka 

flytande biogas är alltså inte utbyggd i större omfattning vare sig nationellt eller regionalt. På 

grund av att drivmedlet används för tunga transporter med andra körvanor än persontransporter 

finns dock inte samma krav på tankstationers täthet. I Klimatklivet har flera ansökningar 

inkommit om nya tankstationer och fordon för LBG och LNG vilket tyder på att det finns ett 

intresse och en potential för marknadsutveckling. LBG-tankstationer planeras enligt 

Klimatklivsansökningar på tre ställen utspritt över Skåne; i Malmöregionen samt i nordöstra 

Skåne. Med tanke på att LBG främst är en trolig utveckling för tunga fordon kan tankstationer 

till viss del inte vara publika och fokus bör vara längs de större trafikstråken, längs E6, E4 och 

E22. I Sveriges handlingsprogram29 anges mål om antal publika tankstationer för LNG till år 

2020 respektive 2025. Enligt planen bör antalet öka från dagens 6 tills åtminstone 22.  

Skåne, som är en transitregion med mycket lastbilstrafik, har en relativt stor marknad för 

drivmedel till tunga fordon och därmed också ett stort behov av att minska utsläppen från dessa. 

LBG bedöms kunna spela en viktig roll i omställningen. Gasum etablerar 50 tankstationer för 

LNG/LBG i Finland, Sverige och Norge (12 planerade i Sverige, 4 öppnar 2019) 

 

 

2.2.2 Etanol 

Etanol är en alkohol som till största delen framställs av vete och majs, men som kan produceras 

av i stort sett alla kolhydrater. Viss etanolproduktion sker exempelvis med restprodukter från 

brödtillverkning. Etanol kan blandas med bensin, antingen via höginblandning eller genom 

låginblandning. Etanol kan även nyttjas i nära hundraprocentig form i anpassade dieselmotorer 

för tunga fordon. Etanol används i stor utsträckning till låginblandning i andra drivmedel, men 

finns också som dedikerat drivmedel. Eftersom en stor del av etanolen säljs som inblandning i 

andra drivmedel distribueras den inom ramen för den vanliga bensin- och dieselhanteringen. För 

bensinmotorer används E85 vilket består av cirka 85% etanol och 15% bensin. Andelen bensin 

är högre på vintern. För tunga fordons diselmotorer finns ED95, en etanoldiesel med 95% 

etanol, vilket anses ha god tillväxtpotential.  

 

Majoriteten av all bensin som säljs i Sverige innehåller cirka 5 procent etanol (E5) och idag 

utgörs svensk etanolkonsumtion för drivmedel i huvudsak av denna låginblandning. 

I och med införandet av reduktionsplikten väntas dock låginblandningen av etanol i fossil bensin 

att öka successivt och år 2020 ligger nivån i linje med s.k. E10 vilket innebär en fördubbling 

av volymerna. Förnybartdirektivets utformning begränsar intresset för en ökning av 

etanolproduktion från grödor. En av de svenska leverantörerna tillverkar dock etanol i 

industriell skala från restprodukter i kemisk pappersmassaindustri. Processen bygger på jäsning 

och är begränsad till specifika restprodukter vilket gör att produktionspotentialen är mer 

 
29 Komplettering av handlingsprogrammet för infrastrukturen för alternativa drivmedel i enlighet med direktiv 2014/94/EU. Bilaga 

till Protokoll II 20 vid regeringssammanträde den 30 augusti 2018. 



begränsad än för förgasningsbaserade processer som kan nyttja fler typer av restprodukter. 

Forskning pågår för förgasningsbaserade processer för etanolproduktion men dessa har ännu inte 

demonstrerats i industriell skala. 

 

Etanol är ett viktigt förnybart drivmedel i transportsektorns omställning. Etanol är även ett 

av de förnybara drivmedel som enligt biomassakartläggningen kan produceras lokalt och det är 

ett viktigt drivmedel i såväl ett omställningsperspektiv som i ett krisberedskapsperspektiv då det 

kan nyttjas i befintliga fordon. 

 

E85 

Det finns ännu en förhållandevis god infrastruktur för distribution av E85 i Sverige tack vare 

pumplagen. Lagen, som kom 2006, ställde krav på tillgång till alternativa bränslen på alla 

tankställen. Lagen var teknikneutral men många valde E85. Pumplagen har gjort att Sverige har 

över 1 000 tankställen för E85 vilket gör att det är enkelt att hitta någonstans att tanka och E85 

har därmed den mest välutvecklade infrastrukturen för förnybara drivmedel i Sverige i dagsläget. 

E85 används i huvudsak i lätta fordon och dessa fordon kan även drivas med bensin som tankas i 

samma tank som etanolen. I Skåne län finns 30-antalet tankställen för E85, se figur 8. 

Marknadskrafterna är svaga i dagsläget och det finns en risk att den befintliga välutbyggda 

tankinfrastrukturen för E85 minskar samt att de etanolfordon som redan finns i länet körs på 

bensin istället för etanol. 

I den svenska fordonsflottan finns det vid slutet av 2017 runt 200 000 etanolfordon och de står 

därmed för den största andelen fordon som är typgodkända för förnybara drivmedel. Vid samma 

tidpunkt saknas det dock serietillverkade nya personbilar för E85 på den svenska marknaden, 

vilket innebär att i princip ingen nybilsförsäljning sker. En biltillverkare lanserade dock etanolbil 

på svenska marknaden under 2019 och i september 2019 uppgick antalet aktuella 

etanolbilsmodeller hos bilhandlarna 

till fem, samtliga från samma 

tillverkare.30 I Frankrike går 

utvecklingen framåt på grund av låga 

priser. Försäljningen av både E85 och 

etanolbilar ökar snabbt och genom att 

införa ett stöd till konvertering har 

många bensinbilar konverterats till 

etanoldrift. Tillverkningsmetoderna 

har också utvecklats och idag 

tillverkas etanol i Sverige som går på 

export till bland annat Tyskland. 

Nackdelar med E85 kan vara dåligt 

utbud av fordon, lågt intresse på 

grund av äldre frågeställningar kring 

 
30 Energimyndigheten: Rapportering av Underlag till Sveriges rapportering enligt direktiv om 
utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen avseende 2019 

Figur 7 Tankstationer för E85 



påverkan på motorer och på livsmedelsproduktion och volymerna har minskat de senaste åren. 

 

ED95 

ED95 är en drivmedelsblandning anpassad för dieselmotorer som främst används i tunga fordon. 

Blandningen består av ca 95 procent etanol. Att verka för ett ökat nyttjande av ED95 är en viktig 

del i omställningen av tunga transporter. Dieselmotorer för ED95 finns idag i begränsad 

utsträckning i bussar och distributionslastbilar. En fordonsleverantör tillhandahåller dock 

specialanpassade tunga dieselfordon som kan tankas med för ändamålet anpassad etanol. Dessa 

fordon kan inte köra på vanlig diesel utan ombyggnation. Distribution av ED95 sker framför allt 

direkt till buss- och transportbolag medan publika tankställen är ovanliga. De företag som 

använder detta drivmedel har normalt ett eget tankställe vilket är relativt enkelt att få på plats. 

För den tunga sektorn blir ED95 ett allt mer attraktivt alternativ för t.ex. tunga 

distributionslastbilar. Med en ökande efterfrågan på höginblandade förnybara drivmedel kan 

ED95 utgöra ett prisstabilt förnybart drivmedel med hög klimatprestanda som dessutom har en 

relativt enkel och prismässigt fördelaktig infrastruktur. Produktionen av ED95 sker även i stor 

utsträckning i Sverige och från svenska råvaror. 

 

I Skåne finns endast en tankstation för ED95 i dagsläget. Den är placerad i Helsingborgs 

kommun längs det största trafikstråket för tung trafik. Inom Klimatklivet finns dock beviljade 

ansökningar om tre stycken stationer i Skåne, en i Malmö, en i Landskronatrakten, samt en i 

norra/nordöstra Skåne.  

 

2.2.3 HVO  

Råvarubas: vegetabiliska oljor, animaliska fetter från slakteriavfall. Endast 4% av råvaran 

kommer från Sverige. Fördel: kan användas i befintliga fordon och tanksystem, potential att på 

sikt använda råvara från skogen. Nackdel: begränsad potential från nuvarande råvarubas. 

Kvävedioxidutsläpp problematiskt framför 

allt i städer.  

Efterfrågan på HVO i Sverige har 

alltsedan introduktionen varit mycket stor. 

Det råder nu osäkerheter kring 

råvarutillgången för att framställa HVO 

ifrån hållbara råvaror såsom skogsrester 

och slakteriavfall m m. År 2016 

framställdes HVO av 23 procent PFAD3 

och detta ökade 2017 till 39 procent. 

Detta innebär att klimatnyttan med HVO 

minskar. Såväl HVO som RME används för 

låginblandning i fossil diesel men 

distribueras också som enskilda bränslen av 

de kommersiella drivmedelsaktörerna. På 

landsbygden kan egna tankar med HVO 
Figur 8 Tankstationer för HVO 



vara en lösning och idag finns företag som hyr ut tankar inklusive service och automatisk 

påfyllning31 

Med tanke på att dessa drivmedel redan är väletablerade på marknaden är bedömningen att 

det inte finns behov hos kommunerna av att öka användningen av dessa bränslen ytterligare, utan 

att detta sköts av marknaden. I Skåne finns 32 publika i dagsläget. 

FAME och RME 

FAME (fatty acid methyl esters) är en biodiesel som har liknande råvarubas som HVO. 

Skillnaden är att metanol tillsätts. Endast 2 procent produceras i Sverige och denna andel 

kommer från raps och kallas då RME. Den blandas i vanlig diesel upp till 7 procent. Rent kallas 

det B100 och används till tunga transporter. FAME kan inte lagras under så lång tid, och ren 

FAME bör därför konsumeras inom sex månader. FAME måste också lagras mörkt. Andra 

nackdelar innefattar begränsad potential, krav på anpassade fordon vid höginblandning, samt 

utsläpp av kvävedioxid som är problematiskt framför allt i städer. De senaste åren har 

användningen minskat bland annat på grund av osäkerheter kring politiska styrmedel.32 

 

RME100 är ett förnybart dieseldrivmedel, som använt sedan ett flertal år inom 

transportbranschen. RME100 är ett drivmedel som under rätt förutsättningar och godkännande 

kan användas i dieselmotorer. Tack vare att det är ett dieselliknande drivmedel behövs mindre 

anpassning av fordon och tankanläggningar, vilket ger förhållandevis låga omställningskostnader. 

RME100 avviker från EN590 (specifikationen för vanlig diesel) och det är inte säkert att ett 

dieselfordon kan eller får drivas med RME100. Därav behövs godkännande från respektive 

fordonsleverantör bland annat för besked om garantier 

 

 
31 Uppgifter från nätverksträff 9 oktober 2019, Malmö, arrangerat av Elbilslandet Syd 
32 Trafikutskottet; Fossilfria drivmedel för att minska transportsektorns klimatpåverkan, 2017/18:RFR13 



Förutsättningar för infrastruktur 

Ren FAME (B100) säljs framför allt 

direkt från producent 

till kund. Bussbolag med 

FAME/RME-drivna bussar har egna 

tankstationer. 33 

I Skåne finns 18 publika i dagsläget. 

Fokus bör vara på trafikflöden längs 

vägsträckorna med mest tung trafik, 

det vill säga i första hand Malmö-

Helsingborg och vidare norrut 

(E6:an mot Göteborg/Oslo), samt 

Malmö- Kristianstad (Blekinge) och 

Malmö-Höör (E22:an mot 

Stockholm). Det finns idag få längs 

trafikstråket mot Blekinge. 

  

 

 

El 

Den svenska elproduktionen har mycket låg klimatpåverkan jämfört med andra delar av 

världen. Likaså är det svenska elnätet väl utbyggt ur ett globalt perspektiv. Sverige har därför 

relativt goda förutsättningar för att bygga ut laddinfrastruktur som kan försörja elfordon med en 

hög andel förnybar elektricitet.34 Sverige har tack vare sin relativt rena elproduktion och våra 

mineraltillgångar även goda förutsättningar att producera batterier till elfordon, vilket det finns 

också långt gångna planer på, med relativt låg miljöpåverkan, förutsatt att mineralbrytningen 

sker på ett hållbart sätt. Elintensiva verksamheter kan begränsas av lokal eller regional 

kapacitetsbrist.  

 

Laddpunkter 

Majoriteten – runt 80–95 procent enligt flera olika studier - av laddningen sker där fordonen 

är parkerade under en längre tid, vilket för personbilar är vid bostäder respektive arbetsplatser. 

Det största behovet av infrastruktur är därmed icke publika laddpunkter av typen 

 
33 Trafikutskottet, Fossilfria drivmedel 2017/18:RFR13 
34 RISE, Perspektiv på svenska förnybara drivmedel 

Figur 9 Tankstationer för FAME 



normalladdning. Utbyggnaden av snabbladdning syftar både till att tillgodose behovet av 

laddning vid längre resor, samt till att minska sårbarheten för elfordonsägare.  

 

Infrastrukturen för snabbladdning är betydligt tätare i södra Sverige än i norra, både för 

normal- och snabbladdning. Det finns många faktorer som påverkat den publika infrastrukturens 

fördelning, såsom efterfrågan, geografi samt möjligheter till hemma- och destinationsladdning35. 

Många elbussar laddar uteslutande när de är på depå, vilket också kan ske på effektnivåer som 

klassificeras som snabbladdning. För publik snabbladdning av bussar krävs mycket högre 

laddeffekter och här har fordonsindustrin börjat utveckla olika typer av lösningar, men det finns 

ingen standard. Vanliga laddeffekter är i nuläget mellan 150 och 600 kW36, vilket kan jämföras 

med normalladdning där effekten är upp till 7,4 kW och semi-snabbladdning som är upp till 22 

kW.  

 

Eftersom marknaden fortfarande är under utveckling är det svårt att idag förutse hur 

användningen av snabbladdning kommer att utvecklas. Beroende på hur fordonsmarknaden 

utvecklas, särskilt rörande fordons förmåga att snabbladda, kan behovet av infrastruktur för 

snabbladdning bli mindre. Elvägar - dynamisk laddning längs en vägsträcka - kan på längre sikt 

komma att minska behovet av snabbladdning för både personbilar och lastbilar.  

Potentiella platser för snabbladdstationer är tätorter, småorter, drivmedelsstationer, 

turistmål, snabbmatsrestauranger, värdshus och Trafikverkets rastplatser. På en laddstationsplats 

behöver det finnas god tillgång till både el och aktiviteter.  

 

Trafikverket har fått i uppdrag att göra en översyn av hur bristen på laddinfrastruktur längs 

större vägar kan avhjälpas37. De vita sträckor som identifierats utgår från två olika definitioner; 

1) Bilföraren behöver välja en strikt färdväg för att passera en snabbladdstation inom 10 mil.  

2) Föraren kan välja olika färdvägar för att passera en snabbladdstation inom 10 mil.  

Vita vägsträckor uppstår på fler ställen i definition 2 jämfört med definition 1.  

 

 

Förutsättningar för laddinfrastruktur i Skåne 

Redan 2013 togs den första övergripande strategin för laddinfrastruktur fram för 

Öresundsregionen38. I denna presenteras en målbild till 2025, viktiga insatser på vägen dit och 

vilka aktörer som är väsentliga i arbetet. I dagsläget arbetas det aktivt för att främja utbyggnaden 

av såväl publika som icke-publika laddpunkter via bland annat projektet Elbilslandet Syd (se 

avsnittet om pågående projekt).  

 
35 Energimyndighetens analys av befintlig infrastruktur för snabbladdning, och snabbladdstationer 
beviljade inom Klimatklivet 
36 Trafikverket: Infrastruktur för snabbladdning längs större vägar - ett regeringsuppdrag, 2018:172 
37 Trafikverket: Infrastruktur för snabbladdning längs större vägar- ett regeringsuppdrag, 2018:172 
38 Trivector: Övergripande strategi för laddinfrastruktur i Öresundsregionen, 2013:36 



Per capita har Skåne relativt få publika laddpunkter och hamnar på plats 17 av de 21 

regionerna39 med 5,5 laddpunkter per 10 000 invånare enligt 2018 års statistik. Samtidigt ligger 

Skåne på tredjeplats med ca 6 laddfordon/1000 invånare. Nyare siffror från 2019 visar att Skåne 

ligger nära snittet för riket med ett CPEV (antalet laddbara bilar per publik laddstolpe) på 0,1.40 

Målsättningen enligt EU-direktivet är max 10 fordon per stolpe, vilket innebär ett CPEV-tal på 

0,1 eller högre. Även med ett högre CPEV-tal kan det finnas vita fläckar i länet. Det är därför 

angeläget att utbyggnaden av 

laddplatser sker strategiskt för att 

säkerställa en övergripande god 

täckning.  

Utifrån Trafikverkets uppdrag 

finns, enligt definition 1, inga 

större behov av snabbladdare i 

Skåne. Enligt definition 2, vilket är 

mer realistiskt med tanke på 

körmönster, finns dock behov i 

mellersta och nordöstra Skåne, se 

figur 10.  

Täckning av vägsträckor enligt 

definition 2 och med antaget 

avstånd om max 100 km mellan 

laddstationerna. Bilden visar 

befintliga och genom Klimatklivet 

beviljade snabbladdstationer 

(svarta linjer helt täckta, grå delvis 

täckta)41 

 

 

Det finns ingen heltäckande statistik över icke publika laddpunkter, men för att få en bild 

över intresset har en kartläggning gjorts utifrån inkomna ansökningar inom Klimatklivet, från 

starten år 2016 till och med år 2018. Sammanställningen visar att det är ansökningar till 

laddinfrastruktur om helt dominerar, se figur 12. Bilden visar antalet beviljade åtgärder som rör 

laddstationer, vilket betyder att antalet laddpunkter totalt kan vara betydligt högre. Det kan 

konstateras att behovet av laddpunkter till mycket stor andel är icke publika, samt publika 

normal- och semisnabbladdare vid exempelvis hotell, etc.  

 

 
39 Power Circle, Elbilsläget 2018 
40 https://via.tt.se/pressmeddelande/tusentals-laddstolpar-
saknas?publisherId=33197&releaseId=3263751 
41 Trafikverket: Infrastruktur för snabbladdning längs större vägar, juni 2018 

Figur 10 Täckning av vägsträckor enligt Trafikverkets definition 2. Svarta 

linjer är helt täckta, gråa delvis täckta. 

https://via.tt.se/pressmeddelande/tusentals-laddstolpar-saknas?publisherId=33197&releaseId=3263751
https://via.tt.se/pressmeddelande/tusentals-laddstolpar-saknas?publisherId=33197&releaseId=3263751


 
Figur 11 Fördelningen av beviljade och avslutade ansökningar inom Klimatklivet år 2016-2018 

 

 

Elvägar 

En sträcka som kan ladda elfordon under färd ska påbörjas i början av 2020 i Lund, 

Getingevägen42. Elvägen ska etableras i en bussfil på en kilometerlång sträcka som kommer att 

förses med särskilda elektriska skenor. Projektet utförs på uppdrag av Trafikverket och Elväg 

Syd, som består av aktörer från näringsliv, universitet och offentlig sektor. Ett särskilt utvecklat 

aggregat för att ta emot el från skenorna kommer att byggas in i en trådbuss som ska användas 

för testerna. Bussen drivs av batterier som laddas när bussen kör över skenorna i körbanan. 

Laddningen sker konduktivt, alltså när laddutrustningen är i fysisk kontakt med den 

strömförande skenan i vägen. Fördelen med elvägar är att behovet av stora, dyra och tunga 

batterier minskar. Det ger i sin tur både minskad vikt och lägre kostnader för själva fordonet. I 

trafikplaneringen behöver man heller inte reservera tid för laddning av elbussens batterier. Dock 

är infrastrukturen idag kostsam och oprövad, vilket leder till att tekniken främst kan bidra på 

längre sikt43 

Vätgas 

Beskrivning 

Vätgas är en energibärare som kan lagras och transporteras för att sedan omvandlas till energi vid 

behov. Det är genom en bränslecell som vätgas i ett fordon omvandlas till energi i form av el och 

värme för att driva en elmotor, med vatten som restprodukt. Eftersom att inga koldioxidutsläpp 

sker vid användningen av vätgasen som drivmedel så är det är hur vätgasen produceras som 

 
42 https://www.innovation.lu.se/article/elonroad-bygger-elvag-i-lund 
43 https://www.bussmagasinet.se/2019/09/buss-pa-unik-elvag-i-lund/ 
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avgör om den är fossilfri eller inte. Om vätgasen till exempel produceras genom elektrolys från 

förnybart producerad el så är den fossilfri.44 En vätgasdriven bil genom en bränslecell har även 

fördelarna av minskade utsläpp av hälso- och miljöskadliga föroreningar som t.ex. kväveoxider 

och partiklar samt minskat buller45. 

En bränslecellsbil har en räckvidd på ca 60 mil på full tank, oberoende av temperatur, och 

för en personbil är kostnaden ca 9 kr/mil. Vätgas fungerar som drivmedel för både personbilar 

och för tung trafik. 

 

Förutsättningar 

Vätgas har potential som fossilfritt drivmedel, samtidigt som utvecklingen går långsamt. 

Anledningar till det är att bränslecellsbilarna fortfarande är dyra jämfört med andra förnybara 

alternativ på marknaden. Utöver detta så finns det i dagsläget i Sverige en begränsad 

infrastruktur för tankning av fordon som drivs på vätgas med endast fem utspridda 

vätgastankstationer, varav en är ur drift. Regionala förutsättningar för tankning av vätgas är 

bristande då ingen av de befintliga tankstationerna är lokaliserade i Skåne och den närmsta 

fungerande tankstationen i Sverige ligger i Mariestad. Dock finns tre tankstationer för vätgas i 

Köpenhamn46.  

Viss utbyggnad av infrastruktur för tankning av vätgas i Sverige är planerad, till exempel 

genom det EU-finansierade projektet Nordic Hydrogen Corridor, vilket bland annat ska 

resultera i åtta nya vätgastankstationer i Sverige47. Platserna för dessa tankstationer är fortfarande 

inte bestämda, men projektet ska vara avslutat till 2020. 

Troligtvis kommer priser på bränslecellsfordon minska över tid och infrastruktur byggas ut 

successivt. Det innebär att vätgas med dess unika förutsättningar och möjligheter bör fortsätta 

vara en del av konversationen eftersom att den kan komma att spela en roll i övergången mot en 

fossilfri fordonsflotta på lång sikt. 

 

 

Aktörsanalys 

Två enkäter har skickats ut, en till aktörer, och en till kommuner. Resultaten visas i sin 

helhet i bilaga 2, nedan beskrivs en sammanfattning av svaren.  

Enkät till aktörer 

En enkät skickades ut under 2018 till 115 aktörer som verkar i regionen. Bland aktörerna fanns 

producenter, laddoperatörer, åkerier, distributörer, drivmedelsexperter samt aktörer som 

identifierats via ansökningar inom Klimatklivet. Aktörsdialoger skedde även under tiden 

uppdraget pågick via remissförfarandet i klimat och energistrategin och kompletterande 

frågeställningar har tagits upp på seminarier och dialogmöten.  

 
44 http://www.vatgas.se/faktabank/ 
45 http://www.vatgas.se/faktabank/miljo/; www.vatgas.se/faktabank/vatgas-som-fordonsbransle/ 
46 http://www.vatgas.se/tanka/stationer/ 
47 http://www.vatgas.se/2018/01/03/32-svenska-stader-vill-ha-vatgastankstation/ 

http://www.vatgas.se/faktabank/vatgas-som-fordonsbransle/
http://www.vatgas.se/tanka/stationer/
http://www.vatgas.se/2018/01/03/32-svenska-stader-vill-ha-vatgastankstation/


Endast 39 av 115 besvarade enkäten och det finns en risk att det övervägande är de som 

kommit längst i sitt arbete som mestadels svarat, vilket gör att samtliga behov inte fångas upp. 

En fortsatt process är därför viktig.  

De flesta respondenterna har antagit något mål för minskning av växthusgasutsläpp i 

transporterna. De som inte har något mål tillhör dels företagstyp åkeri och dels andra företag, 

som konsult, renhållning eller räddningstjänster. Resultatet borde ses enbart som en 

trendvisning, eftersom vidare analys av svaren tyder på att respondenterna har svarat på lite olika 

sätt, vilken gör jämförelsen svårtolkad. Det förekommer att svaren gäller egna transporter 

medan inköpta transporttjänster har en tendens att glömmas bort.  

Med det i åtanke visar det sig att det, bland de svarande, finns organisationer som är mycket 

ambitiösa i frågan om att uppnå fossilfrihet i transporter. Producenter/distributörer är en bra bit 

på väg att vara fossilfria i när det gäller egna transporter. Flera är redan 100% fossilbränslefria, 

och att vara helt fossilfri år 2030 är det mest förekommande målet. Även de flesta av åkerierna 

har antagna mål för minskning av växthusgaser.  

 

Producenterna satsar på reducering av utsläpp på olika sätt beroende på deras 

verksamhetsområden. För att påverka deras egna transporter satsar vissa på att använda 

HVO100, ED95, RME, eller köper in nya personbilar som kör på biogas, men även 

effektivisering är viktigt. När det gäller utveckling i regionen finns det en gemensam vilja att 

bidra till Skånes möjligheter att ha bra tillgång till förnybart bränsle och det finns planer på att 

bygga fyra nya ED95 tankstationer i Skåne. En annan aktör kommer att fortsätta utbyggnaden av 

stationsnätet för att göra fossilfria drivmedel mer tillgängliga för tunga transporter men även för 

personbilstrafiken. På listan över önskemål finns ett flertal åtgärder som gäller samtliga 

drivmedel. Producenter/distributörer anger att investering i och utveckling av processer och 

teknologier, men även effektivisering av existerande funktioner är viktiga faktorer.   

 

Förutsättningar för att nå målen 

För att satsa på utvecklingen behöver producerande företag viss stabilitet i de riktlinjer som 

gäller. Politisk stabilitet anges som mycket viktigt för flera eftersom utveckling på marknaden 

styrs av flera mekanismer som påverkans av politiskt styre. Incitament som ges till företag att 

investera och utveckla teknologier behöver vara konsekventa. En av de mest viktiga är ett 

teknikneutralt system som premierar koldioxidreduktion och inte enbart en viss teknologisk 

lösning. Flera svar påpekar vikten av skattebefrielse av biodrivmedel för att kunna konkurrera på 

marknaden. Alla sektorer borde få rätt incitament att ställa om, inklusive jordbruket.  

Producenterna är eniga över behovet av stabila regelverk som är förutsägbara och 

teknikneutrala. Långsiktiga styrmedel för bioenergi är mycket viktigt, för att möjliggöra för 

företag att ta de risker det innebär att vara föregångare. Det är viktig att underlätta för företag 

som vill investera i utvecklingen och skapa förutsättningar som gör att de investeringar och att 

industriella modifikationer som måste till är gångbara över tid. Konsten blir att skapa 

förutsättningar som möjliggör modifieringar och optimeringar med tanke på att mycket som 

behöver skapas kommer att vara "state of the art". 

 



Offentlig sektor identifieras som en viktig drivande aktör, eftersom dessa har 

bränslebehov tillräckligt för att skapa stora inköpsvolymer - en grundförutsättning till många att 

kunna göra investeringar i infrastruktur. Otydlighet från stora offentliga konsumenter skapar 

ovisshet och förskjuter viktiga investeringar som måste göras för att skapa affärsmässig utveckling 

i branschen. Det finns ett tydligt önskemål om att offentliga aktörer jobbar intensivt med 

strategisk upphandling som prioriterar biobränsle, speciellt biogas, men även ED95.  

Kommunernas roll är även viktig när det gäller själva utbyggnaden av tankningsinfrastruktur. 

Procedurerna framför även att tillståndsprocessen för etablering av tankstationer borde 

förenklas och ske i bättre samverkan med kommuner då konkurrensen om mark är hög i 

Skåne.   

 

Vilket stöd behövs på vägen? 

Fler nätverksträffar för de som vill, men kanske inte vet hur man kan skapa eller välja fossilfria 

lösningar. Det blir tyvärr ofta ett fokus på en lösning, när vi menar att man ska titta på behov 

och sen välja lösning. Kombinationen av el, biodrivmedel och kollektivtrafik löser ofta hela 

ekvationen. 

 

Undersökning av kommuners behov 

 

Enkätundersökning 

Enkätundersökningen ”Enkät för nulägesbild av skånska kommuners arbete med 

laddinfrastruktur” skickades till samtliga 33 kommuner, 30 kommuner svarade. Många av 

kommunerna som har tagit fram strategiska beslut har även tagit ett aktivt steg i mot tillämpning 

och har undersökt eventuellt placering av laddstationer. Undersökningar av lämpliga platser har 

varierat mycket när det gäller bredden såväl detaljnivå. Av de mer detaljerade svaren 

framkommer det att kommunerna behöver någon typ av stöd i liknande kartläggningar. Av alla 

svarande kommuner har bara en kommun kunde bekräfta att det finns ett utarbetat fast rutin 

som skulle hjälpa behandla inkommande förfrågningar om användning av kommunal mark till 

laddinfrastruktur.  

Undersökningen identifierade flera faktorer som upplevs som hinder. De kan klassificeras i 

grundläggande brister i kunskaper, ekonomiska, organisatoriska och strategiska hinder. I de 

flesta fall behövs det ett bra faktamaterial och underlag där respektive tjänstemän kan hämta 

kunskaper om allt som rör laddning- från enkel översikt om tekniska aspekter kring laddning 

till lösningar för debitering och underliggande resonemang. Ekonomiska hinder är i flera fall 

det primära hinder som kommer lösa andra identifierade brister. När det gäller ekonomiska 

hinder så finns det kommuner där vilja och organisatoriska förmågan bland tjänstemännen finns 

men där resursbrist leder till att det saknas bra grundläggande utredningar. 

Organisatoriska hinder rör ansvarsfördelning på kommunen, utsedd projektansvarig 

eller samordnare som har en helhetsbild för hela kommunen. Även bildande av arbetsgrupp som 

kommer ha möjlighet att jobba förvaltningsövergripande är en viktig aspekt. En organisatorisk 



struktur med samordnare och kvalificerad arbetsgrupp för arbetet med planering och utbyggnad 

men också att rätt mandat finns, anges som mycket viktiga faktorer. Strategiska hinder 

betyder i de flesta fall en avsaknad av beslut som kunde ge, förutom ett mandat, en strategisk 

riktning till arbetet. I vissa fall kan en kommun uppleva svårigheter med att hitta tillvägagångsätt 

och lösningar för installation av laddstationer kring byggnader som kommunen hyr till 

verksamheter men inte äger själv. Det behövs strategisk satsning med styrande riktlinjer för 

publika och icke publika laddningar, med bra utredning av behov, tekniska lösningar och 

finansiella modeller.  Även det politiska klimatet i kommunen bildar till osäkerhet om framtida 

prioriteringar. 

 

Workshop med elbilslandet syd 

Under projektet Elbilslandet Syds regi genomfördes en workshop i november 2019 där 20-talet 

kommunanställda deltog och ca 13 st av länets kommuner var representerade. Var och en fick 

fundera enskilt i 10 minuter och skriva ned tankar kring frågorna nedan på post-it-lappar.  

Därefter sattes alla lappar upp på väggen. Prioriteringen gjordes enskilt genom att markera 

prioriterar på lapparna för respektive fråga. På så sätt fick deltagarna själva definiera vilka 

faktorer som är viktiga att arbeta vidare med. Nedan sammanfattas workshopen kortfattat. 

 

1. Vad är god laddinfrastruktur? Frågan om vad god laddinfrastruktur gav tydliga svar om 

att ett tillräckligt antal endast är en av många faktorer som behöver uppfyllas. De allra flesta 

prioriterade strategiska placeringar, smarta, enkla, gemensamma debiteringslösningar, ett gott 

samutnyttjande, effektiv användning, men även smarta, lätta att hantera och uppföljningsbar 

laddning-el (separerad från fastighets-elen) var intressanta aspekter.  

 

2. Vilka möjligheter respektive hinder finns i kommunen för att uppnå god 

laddinfrastruktur? De högst prioriterade faktorerna var rådighet, tydlig ansvarsfördelning, 

styrdokument som sätter ambition och riktning, att politisk vilja finns och den långsiktigt 

hållbara planeringen. Bra samarbete med näringslivet, samordning mellan olika aktörer, kunskap 

om mobilitet och vilka behov som finns framöver var andra viktiga faktorer.  

Många lyfte också behovet av att ha rätt resurser, förutsättningar, kunskap, och vilja att anslå 

medel för kommunala utredningar. Att en förändringsvilja finns angavs också som mycket viktigt 

och behovet av eldsjälar diskuterades – det kan vara en framgångsfaktor, samtidigt som ett starkt 

personberoende ger en stor osäkerhet. 

Hinder som identifierades var bland annat otydlig, bristfällig ansvarsfördelning, avsaknad av 

helhetsgrepp och samordning, att små organisationer har resursbrist, upphandlingsfrågor, oklar 

politisk vilja och avsaknad av strategi, med flera. Särskilt diskuterades att boende på landsbygden 

har ett stort behov av att förflytta sig med bil, samtidigt är behovet inte tillräckligt stort för att 

externa aktörer ska satsa och avsaknaden av resurser i små kommuner gör sammantaget att 

behoven inte matchar satsningarna. Markägarfrågor, otydlighet i rådigheten över utbyggnaden 

och en snårig marknad/utbud var andra faktorer som upplevs som hinder. 

 



Pågående relevanta projekt 

 

Fossilbränslefria kommuner  

Projektet som leds av Klimatsamverkan Skåne, har pågått i flera etapper och delprojekt. I den 

första etappen har 10 skånska kommuner under tre års tid intensifierat sitt arbete mot 

fossilbränslefrihet genom att se över kommunorganisationernas fordon, tjänsteresor, 

uppvärmning, elavtal och kontrakt med fastighetsägare. Andelen fossilbränslefria drivmedel i 

kommunala verksamheter har gått från 35 till 61 procent. Flera av kommunerna har halverat 

sina klimatutsläpp inom området. Inom projektet har bra exempel lyfts upp, exempelvis har 

biogastankstationer etablerats i mindre kommuner genom ett lokalt samarbete mellan 

närliggande kommuner och distributören, och genom avsiktsförklaringar kunde etablering och 

upphandling av gasfordon ske parallellt. Andra bra exempel visar att aktiva insatser från 

kommuner inklusive marknadsundersökningar, kostnadsberäkningar som visar hur kommunen 

sparat både skattepengar och miljö på omställningen, ger effekter i andra kommuner via 

nätverken. 

Klimatsamverkan Skåne jobbar i dagsläget med nya etapper: Fossilbränslefritt 

Inspirationsnätverk: samverkan mellan kommuner för höjd kunskap, utbyte av erfarenhet 

och praktiskt arbete; Fossilbränslefria Uppstartskommuner: igångsättning av 

statistikinsamling och tankeprocesser med fokus på fordonsflottan och tjänsteresorna; 

Fossilbränslefria Kommuner 2.0: fortsättningsprojekt som går på djupet.48 

 

Elbilslandet Syd 

Elbilslandet Syd är ett treårigt ERUF-finansierat projekt som drivs av Region Skåne och där 

samverkanspartners och medfinansiärer i projektet är Länsstyrelsen i Skåne, Region Blekinge, 

Malmö stad, Kommunförbundet Skåne, Miljöfordon Sverige och Sustainable Innovation. 

Utbyggnad av laddinfrastruktur för normalladdning. Projektet består av fyra delprojekt: Stöd i 

omställningen till fossilfria fordonsflottor, stödja utbyggnaden av laddinfrastruktur för 

normalladdning, öka möjligheten att välja elbilstaxi i Skåne och Blekinge, samt att driva affärs- 

och innovationsutveckling inom fossilfria transporter. Det andra delprojektet ska bidra till en 

ökad etablering av laddinfrastruktur genom att skapa medvetande och kunskap hos de aktörer 

som äger eller förvaltar marken, alltså fastighetsansvariga, byggherrar, förvaltare, 

bostadsrättsföreningar och kommuner. För att öka användningen av elbilar behöver 

infrastrukturen för normalladdning byggas ut även vid flerfamiljsbostäder och kommersiella 

fastigheter. Tillvägagångsättet är att genomföra intervjuer med nämnda aktörer, vilket sedan blir 

underlag för kunskapshöjande insatser.49 

 

 
48 https://kfsk.se/energikontoretskane/projekt/aktuella-projekt/resultat-fran-fossilbranslefria-

kommuner-2/ 

49 https://elbilslandetsyd.se/ 
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https://kfsk.se/energikontoretskane/projekt/aktuella-projekt/resultat-fran-fossilbranslefria-kommuner-2/
https://elbilslandetsyd.se/


Uthålliga kommuner 

Under år 2016-2019 lades genom projektet ”Uthålliga kommuner i Skåne 2020” extra fokus på 

frågor som rör klimat och energi i den fysiska planeringen. Målet var att öka kunskapen bland 

länets kommuner och berörda aktörer om att och hur vi kan integrera klimat- och 

energifrågorna i den fysiska planeringen genom att inspirera och skapa ett ökat engagemang för 

frågorna genom en rad olika aktiviteter. Aktiviteterna vänder sig till såväl offentlig verksamhet 

(kommunernas politiker och tjänstemän) som näringsliv och enskilda individer. Projektet 

delfinansieras av Energimyndigheten och drivs i samarbete med Region Skåne, 

Kommunförbundet Skåne och Energikontoret Skåne. 

 
 

Andra regionala projekt  

 

GREAT – Green Region with Alternative fuels for Transport 

Region Skåne koordinerar GREAT, ett projekt som samfinansieras av Europeiska Unionens 

Fonden för ett sammanlänkat Europa, med syfte att minska koldioxidutsläppen från 

vägtransportsektorn. I ett samarbete mellan privata och offentliga aktörer möter vi en av våra 

största klimatutmaningar. 

GREAT bygger 70 snabbladdare och tre tankstationer för C-LNG mellan Hamburg och 

Oslo/Stockholm. Resultatet blir en tillförlitlig infrastruktur för alternativa drivmedel och nya 

möjligheter för hållbara transporter längs korridoren. GREAT arbetar också aktivt för att 

påverka attityder och öka användningen av mer hållbara drivmedel. I dagsläget har 69 

snabbladdare och en tankstation för C-LNG etablerats, dock ingen i Skåne län.50 

 

Greater Copenhagen - Ett sammanhängande transportsystem 

Projektet involverar bland andra Region Skåne, Region Huvudstaden, Region Själland, Aalborg 

Universitet samt Lunds universitet. I delpaket 3; Framtidens Mobilitet, ska projektet skapa mer 

förståelse kring framtidens mobilitet, som kan leda till förslag på insatser och åtgärder som 

säkrar en effektiv, sammanhängande och hållbar mobilitet i Greater Copenhagen. Delprojektet 

är uppdelat på två delar: 1) Bättre användning av existerande infrastruktur, samt fossilfria 

drivmedel och infrastruktur (el, väte och biogas). Detta består av att ta fram en handlingsplan för 

2020 – 2030 för spridning av fossilfria drivmedel i Greater Copenhagen med hjälp av analyser av 

hur de olika regionerna, kommunerna, trafikföretag mm ställer om till fossilfria drivmedel, 

inklusive vilka tekniska, organisatoriska, ekonomiska och strategiska utmaningar och 

överväganden de står inför. Utöver det undersöks vilka möjliga samarbetsmöjligheter och 

gränssnitt om finns mellan aktörerna. Analyserna ska understödja workshops, rundabordssamtal 

och liknande arrangemang, där projektets partners m fl kan identifiera åtgärder, investeringar 

och projekt som ska utgöra handlingsplan 2020 - 2030.   

 
50 
https://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/samhallsplanering/infrastrukturplanering/projekt-
och-samarbeten-inom-infrastrukturplanering/#38331 
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2) Inspirationskatalog för offentliga insatser för ökning av fossilfria drivmedel. Vid sidan av 

handlingsplanen utarbetas, som komplement, en inspirationskatalog över offentliga insatser för 

ökning av fossilfria drivmedel. Katalogen baseras på initiativ och åtgärder från handlingsplanen 

samt exempel på ”best practice”, både från Sverige/Danmark och utlandet. Syftet är att skapa ett 

lätt kommunicerbart material, som utgör inspiration och bjuder in andra aktörer utanför 

projektets partners att delta i initiativ, åtgärder och investeringar som finns i handlingsplanen.  

Projektet pågår till den 1 april 2021.51 

 

Ökad avsättning och förädling av biogas i Skåne 

Projektet som syftar till att förbättra förutsättningarna för produktion och användning av biogas i 

Skåne pågår under 2019. Det drivs av RISE tillsammans med Biogas Syd och medfinansieras av 

Region Skånes utvecklingsmedel för Skånes färdplan för biogas. Projektet är uppdelat i två 

block, ett produktionsblock och ett användarblock. Produktionsblocket riktar sig främst till 

biogasproducenter, såväl storskaliga som småskaliga anläggningar, för att visa vilken potential de 

har att ställa om sin produktion till flytande biogas. Produktionspotentialen för flytande biogas i 

Skåne samt vilka åtgärder som krävs för att nå dit undersöks. Användarblocket riktar sig främst 

till företag, åkerier, hamnar, rederier, industrier och bostadsrättsföreningar med mera, i Skåne 

som idag använder diesel eller fossil gas. För att informera om biogas och andra fossilfria 

lösningar. Kontakterna med företagen innebär också diskussion om hur de kan konvertera till 

fossilfria alternativ, vilka alternativ som kan vara att föredra, för – och nackdelar med olika 

bränslealternativ.52 

 

Regionplan 

Den 1 januari 2019 trädde den nya Plan-och bygglagen i kraft som innebär att Region Skåne 

ansvarar för att ta fram en regionplan. Regionplaneprocessen handlar om att ta fram en 

regionplan som kan utgöra ett stöd i de skånska kommunernas fysiska planering vad gäller de 

mellankommunala och regionala fysiska planeringsfrågorna. Det handlar även om att koppla 

samman kommunernas översiktsplaner med den regionala utvecklingsstrategin. En regional 

dimension på fysisk planering är extra viktigt i Skåne eftersom vi har många kommuner på liten 

yta. Det är vanligt att man bor i en kommun, arbetar i en annan och tillbringar sin fritid i en 

tredje. En antagen plan ska finnas år 2022. 

En av delarna är kommunöverskridande infrastruktur- och mobilitetsfrågor. Utifrån den 

regionala transportinfrastrukturplanen, trafikförsörjningsprogram etc. kommer det inom 

temaområdet att tas fram förslag på en långsiktigt hållbar, funktionell och kapacitetsstark 

transportinfrastruktur. Regionplanen ska hantera ett transportslags-övergripande synsätt där 

färdmedlen och infrastrukturen kompletterar varandra. 
 

 
51 https://malmo.se/Service/Var-stad-och-var-omgivning/Stadsplanering-och-strategier/Framtidens-
kollektivtrafik/Ett-sammanhangande-transportsystem-i-Greater-Copenhagen.html 

52 https://kfsk.se/biogassyd/var-verksamhet/okad-avsattning-och-foradling-av-biogas-i-skane/ 
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