
SCENARIO OCH KOMMANDE BEHOV 
I detta avsnitt beskrivs det scenario gällande fordonsflottan som krävs för att nå målet till 2030. 

Kapitlet inleds med en beskrivning av befintliga prognoser. Planeringsförutsättningarna för infrastruktur 

behöver utgå från ett scenario där målet nås, vilket är viktigt att skilja från prognoserna. Kapitlet 

avslutas med en genomgång av vad scenariot får för effekter på behoven av infrastruktur till år 2030.  

Scenario till 2030  

Nationella prognoser och scenarier 

 

Effektivisering och minskad andel vägtransporter  

Resultatet från studien som utfördes inom arbetet med regionala planer1 där 4 scenarier 

utvärderades, visar att utsläppsminskningen från vägtrafiken har liten chans att nå det uppsatta 

målet till 2030 på 70 procents utsläppsminskning. I scenarierna nås en reducering av 

växthusgasutsläppen med ca 20–40 procent. För tre av fyra scenarier är minskningen av 

växthusgasutsläpp, jämfört med utsläppsnivån år 2010, ungefär 20 procent. Större användning 

av el leder till något större reduktion av växthusgasutsläppen. För att uppnå målet får fossila 

drivmedel utgöra som mest ungefär 20 TWh år 2030. Det betyder att det i tre av scenarierna är 

över 40 TWh som behöver effektiviseras bort, om villkoret är att vi i Sverige (netto) inte ska 

importera några biodrivmedel eller råvaror till biodrivmedel. Detta visar på att byte till el och 

biodrivmedel bara är en del av lösningen för att minska utsläppen av växthusgaser från 

transportsektorn och att övriga åtgärder som på olika sätt leder till minskad energianvändning 

genom minskad efterfrågan på transportarbete eller ökad transporteffektivitet är minst lika 

viktiga.  

 

Små skillnad mellan scenarierna 

Scenariot där det till 2030 i högre grad satsas på biogas och el presterar generellt något bättre än 

övriga scenarier. Den kraftiga elektrifieringen har en positiv effekt på flera kriterier jämfört med 

de andra scenarierna med mer moderat elektrifiering. Även gas presterar relativt bra för dessa 

kriterier jämfört med andra drivmedel. Scenarierna inkluderar dock inte tillverkning av 

fordonen, vilket gör att framförallt nödvändig batteritillverkning påverkar miljönyttan för 

elfordon. Laddhybrider är de fordon där mest resurser går åt vid tillverkning. Batteritillverkning 

i länder med bättre förutsättningar för såväl social som ekologisk hållbarhet är viktig att beakta. 

Scenarierna utgår från prognoser av nationell produktion, en faktor som snabbt kan ändras i takt 

med teknikutvecklingen. Även om det går att se en viss skillnad mellan scenarierna, är 

skillnaderna generellt mycket små vilket indikerar att det viktiga inte är valet av specifikt 

scenario utan snarare att det är viktigt att skynda på omställningen mot en mer fossilfri 

fordonsflotta och öka användningen av förnybara drivmedel. Resultaten visar också tydligt på 

vikten av en helhetssyn för omställningen av transportsektorn, förutom biodrivmedel och el 

 
1 RISE (2019) Perspektiv på svenska förnybara drivmedel 



kommer också effektivisering och ett utvecklat transportsystem att behöva implementeras i stor 

skala för att de förnybara alternativen skall räcka till, särskilt i perspektivet till 2030. 

 

Omfattande styrmedel krävs 

Enligt Trafikverkets klimatscenario skulle det till år 2040 vara möjligt med en helt fossilfri 

personbilsflotta, förutsatt att energieffektivisering och transportsnålt samhälle har minskat det 

totala behovet av energi. Det är dock en stor omställning som kräver omfattande styrmedel - 

och alla som krävs är ännu inte på plats. Ett fordon används i snitt 17 år i Sverige, vilket innebär 

att från och med 2023 kan inga nya konventionella bilar säljas om flottan bland regioninvånarna 

ska vara fossilfri till 2040. I scenariot står el/vätgas för 40 procent av transportarbetet och 

biodrivmedel för 60 procent år 2040. Det motsvarar 23 TWh biodrivmedel och 8 TWh el och 

vätgas, totalt 31 TWh. Det kan jämföras med 2010 års användning av fossil energi för 

vägtrafiken: knappt 80 TWh.  

 

Nya styrmedel kommer att behövas för att täcka gapet mellan den prognostiserade 

utvecklingen och målen, anser Trafikverket. Tekniska åtgärder kommer inte räcka, utan det 

kommer även att krävas en förändrad inriktning i utvecklingen av samhället och 

transportsystemen mot minskad biltrafik och effektivare godstransporter. Trafikverket pekar på 

att det finns ytterligare potential i mer energieffektiva fordon och ökad elektrifiering. För att nå 

målet anser Trafikverket att gamla och bränsletörstiga fordon måste användas mindre eller 

ersättas av nya bränslesnåla fordon. Trafikverket tror att växthusgasutsläppen från den svenska 

vägtransportsektorn blir knappt 15 miljoner ton per 2030 utan en nettoimport av drivmedel 

(vilket är ungefär lika mycket som 2017). Om Sverige importerar biodrivmedel skulle utsläppen 

kunna minska till ca 12 miljoner ton 20302 

 

Om 2030-målet ska nås måste de fossila drivmedlen till stor del ersättas med el och 

biodrivmedel på 10 år. Trafikverket understryker att det är en relativt kort tid och att det 

kommer att krävas en stor kraftsamling från inblandade aktörer. För att omställningen ska bli 

effektiv krävs att aktörerna samlas kring ett mindre antal alternativ som redan i dag måste vara 

relativt färdigutvecklade. I de fall de inte kan användas i konventionella drivlinor krävs också att 

det finns en internationell marknad för fordonen. Trafikverket pekar ut biogas, HVO och el 

samt i viss mån FAME. Trafikverket framhåller samtidigt att det också är viktigt att hålla dörren 

öppen för andra alternativ, t.ex. alkoholer, vätgas och DME. 

 

Nationell produktion  

Flertalet prognoser visar att efterfrågan globalt på biodrivmedel kommer att öka och att det 

därmed inte är hållbart att Sverige ska importera så pass stor andel av den globala marknaden 

som i dagsläget. Däremot sker handeln på en global marknad och ett utbyte kommer även 

fortsättningsvis att behövas.  

Den statliga utredningen Fossilfrihet på väg (FFF) bedömde att den svenska produktionen av 

biodrivmedel som mest skulle kunna uppgå till 25-30 TWh 2030, varav 20 TWh skulle vara 

 
2 Trafikutskottet - Fossilfria drivmedel för att minska transportsektorns klimatpåverkan 



tillgängligt för vägtrafik. IVL bedömer att det till 2030 kommer finnas 13-30 TWh biodrivmedel 

att tillgå (varav 13-26 TWh är inhemska biodrivmedel).3 

 

En svensk forskargrupp vid IVL Svenska Miljöinstitutet och Lunds universitet har gjort 

uppskattningar av hur stor den svenska biodrivmedelsproduktionen kan vara 2030. Gruppen har 

gjort både en mer försiktig och en mer ambitiös uppskattning. Den mer försiktiga 

uppskattningen kommer fram till ungefär 15 TWh svensktillverkade drivmedel, medan den mer 

ambitiösa uppskattningen ger ungefär 28 TWh svensktillverkade drivmedel 2030.59 

 

 

Elfordon bedöms öka mest 

När det gäller laddbara fordon förväntas en fortsatt snabb utveckling. Såväl elbilar som 

laddhybrider kommer enligt prognoserna att öka och antalet laddbara fordon förväntas vara 2,5 

miljoner år 2030. Elbilar ser ut att visa en kraftigare ökning jämfört med laddhybrider, vilket 

leder till att antalet elbilar blir dubbel så stort som antalet laddhybrider. Detta kan jämföras med 

att det under 2018 fanns tre gånger så många laddhybrider som elbilar.4 

 

I äldre prognoser, som till exempel FFF-utredningen från 2013, uppskattades potentialen för 

eldrift till uppåt 20 procent av transportarbetet för personbilar och lätta lastbilar till år 2030. 

För nya fordon antogs elektrifierat transportarbete kunna uppgå till 20-40 procent år 2030. 

Nyare prognoser visar dock att utvecklingen sannolikt blir snabbare och det senaste inspelet från 

fordonsindustrins färdplan som presenterades i december 2019 visar att branschen ser framför 

sig en bild där 50, kanske uppåt 80, procent av nybilsförsäljningen består av elbilar.5 Två 

miljoner elbilar innebär inte mer än 6 TWh elanvändning men snabbladdning är nödvändigt för 

vissa typer av resor och ställer vissa krav på elnätet.6 Prognoserna varierar, vilket också är 

rimligt med tanke på den snabba teknikutvecklingen. Nyare prognoser bedöms därför vara mest 

tillförlitliga. Samtliga prognoser är dock övernes om att elfordon ser ut att öka mest.7   

 

Antal fordon 

Fordonsstatistiken visar en tillväxt av antalet fordon i trafik på cirka 2,5 procent per år. 

Trafikanalys gör även prognoser för utveckling av fordonsflottan i Sverige.8 Utvecklingen av 

nyregistreringen av personbilar är starkt kopplat till konjunkturförändringar och olika 

makroekonomiska faktorer. Nyregistreringen av personbilar har ökat markant under de senaste 

tre åren, och nådde sin historiskt högsta nivå under 2016. Trafikanalys bedömer att 

nyregistreringar av personbilar kommer att fortsätta på samma höga nivå under de kommande 

 
3 Trivector, Underlag till regional plan för laddinfrastruktur och förnybara drivmedel, Rapport 2018:93 
4 http://powercircle.org/nyhet/sverige-ar-pa-vag-mot-25-miljoner-laddbara-fordon-2030/ 
5 http://www.bilsweden.se/i-debatten/seminarier-och-kampanjer/seminarier/fordonsindustrins-fardplan 
6 http://powercircle.org/nyhet/sverige-ar-pa-vag-mot-25-miljoner-laddbara-fordon-2030/ 
7 https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2017/rapport-2017_8-prognoser-for-fordonsflottans-
utveckling-i-sverige.pdf 
8 https://www.trafa.se/vagtrafik/korttidsprognoser-for-vagfordonsflottan-8304/ 
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åren. Prognosen för 2020 pekar mot att antalen fordon i trafiken blir 5 273 000 medan 

nyregistreringar kommer att uppnå 406 0009. 

Antalet lätta lastbilar i trafik fortsätter att öka och har de senaste 10 åren ökat med 31 

procent och var 572 075 stycken vid årsskiftet 2018/2019. Diesel är det dominerande 

drivmedlet med 89 procent av antalet lätta lastbilar i trafik. Därefter kommer bensin med 8 

procent. Alternativa drivmedel som el, etanol och gas är fortfarande relativt ovanligt bland lätta 

lastbilar. Antalet tunga lastbilar i trafik uppgick till 83 025 stycken vid det senaste årsskiftet.10  

 

Trenden med ökat antal fordon ser inte ut att vända och det kan konstateras att skarpare krav är 

en förutsättning för att nå målet.  

 

Regionalt 

Ett scenario för år 2030 togs fram i samband med klimat- och energistrategin 2018. I denna 

beskrivs scenariot så här: ”Till år 2030 förväntas en kraftigt ökad andel elfordon i Skåne, vilket kommer 

att reducera länets energianvändning eftersom elfordon endast använder en fjärdedel så mycket energi som 

fossildrivna fordon. Uppskattningar och prognoser visar att uppemot 40 procent av fordonen kan utgöras av 

elfordon år 2030. Tillsammans med en ökad grad av automatisering, genom exempelvis självkörande bilar, 

finns därmed en möjlighet att minska transportsektorns energianvändning med över 3 TWh till år 2030. 

Majoriteten av fordonen kommer dock fortfarande att vara konventionella och totalt behövs ytterligare minst 

4 TWh biodrivmedel till år 2030.”  

För att nå målet till 2030 krävs dock en högre andel elfordon, runt 50 procent, alternativt en 

ännu större satsning på biodrivmedel i bensin- och dieselfordon. Ett sådant scenario är inte bara 

mycket svårt att nå utifrån de trender vi ser i dagsläget, det är inte heller med säkerhet ett 

scenario som uppfyller målet eftersom målet om utsläppsminskning i hög grad är beroende av 

andra faktorer, så som exempelvis trenden med ökad andel stadsjeepar eller ökade bilresor 

totalt.  

 

Scenario för fordonsflottan i Skåne 2030 

Scenariot bygger på antaganden om väginfrastruktur som exempelvis att den planerade fasta 

förbindelsen under Fehmarn Bält för både väg- och järnvägsinfrastruktur kommer att vara i bruk 

till år 2040, den senaste prognosen är 2028. Transportsträckan kommer att minska med ca 160 

km från Sverige till kontinenten jämfört med att åka via Jylland och Fyn. För lastbilar, som i dag 

nyttjar färjan över Fehmarn Bält, kommer det främst att innebära minskad transporttid. EU:s 

utpekade transportkorridor mellan Italien och Sverige, den så kallade ScanMedkorridoren, 

bedöms vara färdigställd till år 2040. Det innebär tydliga och enhetliga eller kompatibla 

förutsättningar för godståg längs korridoren gällande bland annat vikt, hastighet och längd samt 

signalsystem11. Sammantaget antas att godstransporterna kommer att öka, men att en större 

 
9 Trafikanalys, 2017 
10 https://www.trafa.se/vagtrafik/fordon/ 
11 Region Skåne, REGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTURPLAN 2018-2029 I SKÅNE 
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andel kommer att gå via godståg, och att tung vägtrafik därmed kommer att vara i paritet med år 

2010. 

Till år 2030 förväntas utsläppen från transportsektorn minska genom förändrade resmönster, 

effektivisering och elektrifiering av fordonsflottan, ökad biodrivmedelsanvändning och 

automatisering. Detta gäller främst för personbilar, men även för tyngre transporter kan elvägar 

och biodrivmedel ersätta relativt stora mängder diesel. Enligt vissa bedömare kan elbilar 

prismässigt konkurrera med konventionella fordon från och med år 2020. Det innebär att redan 

år 2030 kan andelen elfordon uppgå till 40 procent i Skåne, vilket kraftigt reducerar 

klimatutsläppen.12 

 
För att styra mot ett mer hållbart resande måste utgångspunkten vara att förändra resandet i 

hela Skåne och att alla ska arbeta utifrån sina förutsättningar. Utgångsläget är olika på 
landsbygden, på mindre orter och i de större städerna. Redan idag är skillnaderna inom de olika 
tätortskategorierna stora, vissa av tätorterna inom en grupp har långt kvar till att nå målen och 
andra är nästan där. Bilen kommer att ha en fortsatt viktig funktion, främst på mindre orter och 
på landsbygden. Där är kollektivtrafikutbudet mindre utbyggt och utmaningarna med 
exempelvis trängsel inte lika stora. Det är därför av stor vikt att infrastrukturen för laddning av 
elfordon byggs ut på landsbygden. Det gäller även tillgängligheten till andra fossilfria drivmedel. 
Kollektivtrafiken, gång och cykel har bäst förutsättningar att öka i tätorterna. 13 

 

 
Figur 1 Skillnad i antalet dagliga resor mellan 2013, prognosen där dagens färdmedelsfördelning tillämpas på 2030-års 

befolkning och det uppsatta färdmedelsmålet för 2030. Både prognosalternativet och färdmedelsmålet bygger på 2030 

års prognostiserade befolkning. Den totala trafiken kommer att öka till 2030, men målsättningen innebär att ökningen 

främst ska ske i kollektivtrafiken och cykeltrafiken. Källa: Region Skåne; Mobilitetsplan för Skåne 

 

Självkörande fordon eller automatisering innebär att färre fordon krävs för att transportera 

både varor, gods och personer. Denna teknik utvecklas snabbt i nuläget. Det innebär att antalet 

fordon per capita förväntas minska med cirka 15 procent i länet. Befolkningsökningen förväntas 

vara ca 15 procent, eller 1,5 miljoner personer till 2030. Samtidigt ska andelen bilresor minska 

 
12 Klimat- och Energistrategi för Skåne 
13 Region Skåne: Mobilitetsplan för Skåne, 2017 



från 58 till 42 procent, medan kollektiv- och cykeltrafiken förväntas öka. Totalt leder dessa 

antaganden till ett scenario där det år 2030 finns ungefär samma antal bilar i länet och görs 

ungefär lika många bilresor som år 2010.  

 

 

Scenariot bygger vidare på medellivslängden av fordonen i trafik, vilket till exempel är i 

medeltal 17 år för personbilar. Fordonsflottan är med andra ord trögrörlig och endast runt 6-8 

procent per år byts ut. Det innebär att drygt en tredjedel av dagens fordonsflotta kommer att 

finnas kvar i trafik år 2030 och att de fordon som inhandlas idag och de kommande åren kommer 

att vara i bruk år 2030. För att uppnå ett scenario där minst 40, helst minst 50 procent av 

personbilsflottan är laddbara bilar till 2030 måste nybilsförsäljningen till mycket stor del vara 

elbilar. Utifrån dagens statistik över nybilsförsäljningen är en sådan utveckling svår att uppnå, 

dock är det vad som krävs för att nå målet. 14 

 

Scenario för drivmedelsfördelning i Skåne 2030 

 

Biodiesel 

Allt större volymer av biodiesel bedöms låginblandas till år 2030, främst på grund av 

reduktionsplikten. Utifrån antaganden om tillkommande volymer biodiesel, utveckling av 

energianvändning i transportsektorn, samt vikten av ökad inhemsk produktion, är bedömningen 

att större delen av tillgänglig HVO kommer att användas till låginblandning. Eventuella 

kvarvarande volymer av HVO100 kommer sannolikt främst användas av tyngre fordon. 

Nationellt bedöms kollektivtrafiken nyttja större andelen höginblandad FAME/RME i och med 

kravet på fossilfria transporter i kombination med en historisk vana att nyttja RME som 

drivmedel. För Skånes kollektivtrafik ser bilden annorlunda ut, men den nationella bilden gör att 

bedömningen blir att det inte kommer att finnas några större mängder till fordon som har andra 

alternativ. HVO ser ut att komma att behövas utanför vägtransportsektorn, exempelvis för 

arbetsmaskiner, flyg etc. Volymen höginblandad HVO för andra presumtiva användare ser i 

dagsläget ut att vara mycket liten. Dock kan mindre användning vara av stor vikt, trots detta, 

exempelvis lokala småskaliga lösningar exempelvis med lokalt placerade tankar med HVO. 

Någon större utbyggnad av publik infrastruktur bedöms dock inte i dagsläget 

vara högprioriterat.  

 

Etanol 

Försäljningen av etanolbilar uppgick till 10–15 procent av nybilsförsäljningen mellan 2006 och 

201015. Men efter att E85 fick rykte om sig att orsaka motorproblem, det uppstod frågetecken 

kring miljönyttan med att tillverka fordonsbränsle av grödor som skulle kunna bli mat, samtidigt 

som subventionerna togs bort, minska de försäljningen i Sverige. I och med att det under några 

år inte gick att köpa E85-godkända fordon från någon biltillverkare antogs att eventuell ökning 

av etanolfordon mestadels skulle bestå av ED95-fordon. Bedömningen var att det skulle krävas 

 
14http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__EN__EN0203/SlutAnvSektor/table/tableViewLayout1/ 
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ett offensivt arbete för att verka för att befintliga fordon tankar E85 samt för att se till att det 

totala fordonsantalet inte minskar.  

De över 200 000 etanolregisterade bilar som finns i Sverige idag har till stor del tankats med 

bensin de senaste åren, trots att bränslekostnaden per mil oftast varit lägre på E85. En anledning 

kan vara bekvämlighet – den som kör på etanol måste tanka oftare eftersom förbrukningen är 

högre. Ett annat skäl till att så få kör på sprit är motorproblemen som många etanolbilar 

drabbades av runt år 2010. Vissa leveranser E85 innehöll höga halter sulfat, som fick 

bränsleinsprutningen att gegga igen. Ofta fick bilägarna själva bekosta reparationerna, då varken 

bränsleleverantörer eller biltillverkare ville ta ansvar. Enligt branschen är sulfatproblemen borta 

i dag, men de gav E85 ett dåligt rykte som tycks ha bitit sig fast.  

Bedömningen är att ingen ytterligare infrastruktur av E85 är nödvändig i 

dagsläget, men att frågan måste bevakas kontinuerligt framförallt på grund av risk för 

nedläggning men även ändringar i efterfrågan. 

 

ED95 bedöms nyttjas av tunga fordon och efterfrågan bedöms öka framöver. Distribution av 

ED95 sker framför allt direkt till buss- och transportbolag och 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. Bedömningen är i dagsläget att den 

befintliga publika i Helsingborg, tillsammans med de tre ansökningarna inom Klimatklivet i 

Malmöregionen, Landskronaregionen samt i nordöstra Skåne kan utgöra en grundläggande 

publik infrastruktur, men att det behöver säkerställas att den icke publika infrastrukturen klarar 

av den ökande efterfrågan.  

Biogas 

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. Det betyder att en målbild för 

infrastruktur för biogastankstationer i Skåne måste vara ett minimum på två tankställen per 

kommun, totalt 66 stycken. Denna målbild betyder inte att det går att föreslå att det ska byggas 

en gastankstation på platser där det saknas tillräckliga underlag.  

I färdplanen från 2013 beskrivs visionen för år 2020, vilken är att 85 % av biogasen 

uppgraderas och används som drivmedel, liksom att 25 % av Skånes fordonsflotta drivs på biogas 

och att 10 % av regionens tunga fordon drivs på flytande biogas. Sedan 2013 har dock 

marknaden inte utvecklats som förväntat vid den tidpunkten. Det krävs något förenklat ett visst 

antal personbilar per gastankmack som tankar kontinuerligt, för att uppnå en försäljningsnivå 

som ger lönsamhet i anläggningen. I dagsläget finns en viss överetablering av publika 

gastankställen i förhållande till antalet gasdrivna bilar. En konsekvens av detta, i kombination 

med stora investeringsbehov vid en nyetablering av gastankställen, blir att det i dagsläget är svårt 



att få bärighet i nya investeringar16 Det finns dock utveckling som gör att förutsättningarna för 

en expansion kan öka, så som effektivare metoder och affärslösningar till exempel för småskaliga 

lösningar och det finns också bra exempel på kommuner i Skåne som genom lokal samverkan har 

lyckats få till stånd en tankstation. Det är viktigt att en strategi för utbyggnad av 

gastankställen tar hänsyn till den lokala marknadens potential.  

 

Flytande biogas, LBG, bedöms ha en ökande marknad framöver. Att det finns ett ökande 

intresse bland fordonstillverkare för tunga fordon syns i statistiken från klimatklivet för Skåne 

län. Klimatklivet har också beviljat flera ansökningar om stöd till tankstationer för LBG. Det rör 

sig framför allt om publika tankstationer men även flera tankstationer för bussar, 

renhållningsfordon och andra kommunala fordon. Den enda tankstationen som finns i Skåne 

idag, i Helsingborg, kommer enligt klimatklivet att utökas med tre stycken, i Malmöregionen, 

Landskronaregionen, samt i nordöstra Skåne. Bedömningen är att LBG främst kommer att 

användas till tunga transporter som kör längre sträckor, och att det därmed inte finns något 

större behov av ett stort antal publika tankstationer. Däremot är det viktigt att se till att alla 

tunga fordon kan köras på LBG i hela Europa och Skåne.    

 

Laddinfrastruktur 

Den infrastruktur som det finns i särklass störst behov av, sett till antal, är laddinfrastruktur. 

Baserat på de mest optimistiska scenarier skulle runt 50 procent av personbilsflottan kunna vara 

elbilar år 2030. Det är mycket som krävs för att nå dit, samtidigt krävs en så pass stor andel för 

att kunna uppfylla målet till 2030. Behov av laddinfrastruktur:  

Icke publik – 80-95% av laddningen bedöms ske hemma eller vid arbetsplatsen. Publik: Lokala 

variationer mycket stora. Faktorer: Turister, genomfartstrafik, användningsmönster av företag, 

etc.   

Enligt antaganden om en konstant fordonsflotta, betyder det att minst 300.000 personbilar i 

Skåne ska vara el- eller laddhybridbilar till 2030. Samtliga dessa behöver en laddpunkt där de 

parkeras under längst tid under dygnet, vanligtvis vid hemmet eller arbetsplatsen.  

 

I den strategi som togs fram år 2013 beskrivs insatser för olika aktörer och det stora behovet av 

samverkan.  

 

Vilka effekter får scenariot på framtida behov? 

Det finns en stor skillnad i prognoser baserade på trender i exempelvis nybilsinköpen i dagsläget, 

och ett scenario där målet nås till år 2030. Det finns trender som gör att utvecklingen går i 

motsatt riktning idag, ett sådant exempel är andelen stadsjeepar ökar i nybilsförsäljningen.17 Det 

är därför viktigt att poängtera att de behov av infrastruktur som beskrivs i detta avsnitt är baserat 

på just scenariot – och att det krävs stora insatser för att nå dit. Beskrivningen av behoven ska 

 
16 Trivector, Strategi för etablering av gastankställen i Skåne, 2013 
17 http://supermiljobloggen.se/nyheter/2019/11/fordelar-med-elbilar-kan-slas-ut-av-stadsjeepar 

http://supermiljobloggen.se/nyheter/2019/11/fordelar-med-elbilar-kan-slas-ut-av-stadsjeepar


inte ses som en prognos utan som ett underlag för att peka på vikten av rätt planmässiga 

förutsättningar. Det ska noteras att ett exakt scenario för att nå målet inte är relevant när så 

många andra faktorer påverkar utsläppen.  

 

Statistik från Klimatklivsansökningar visar att det finns ett behov av att arbeta vidare med vissa 

kommuner för att skapa rätt förutsättningar i hela länet eftersom antalet ansökningar varierar 

väldigt mycket mellan kommuner och i vissa kommuner är noll.  

Biodrivmedel 

Stora delar av en ökad biodrivmedelsandel har inget eller litet behov av ny infrastruktur. Det 

gäller all inblandning, till stora delar gäller det även etanol. Det är idag få fordonstillverkare som 

tillåter HVO100 i dieseldrivna bilmodeller, samtidigt säger Neste att deras bränsle fungerar lika 

bra i vanliga dieselbilar utan att de behöver modifieras och PSA-koncernens märken (Citroën, 

DS, Peugeot och delvis Opel) samt Mercedes som erbjuder en HVO100-anpassad modell. Volvo 

har också nyligen gett klartecken till HVO100, dock endast i taxibilar.18 Sammantaget bedöms 

det i dagsläget inte finnas något behov av infrastruktur för drivmedel kompatibla 

med diesel- respektive bensinmotorer såsom E85 och HVO. 

 

Bedömningen kan ändras om utvecklingen gör att en stor ökad produktion är möjlig till 

marknadsmässiga priser. Bevakning av utvecklingen av exempelvis lignin från skogsbruk som 

raffineras till bio-bensin, bio-diesel eller bio-fotogen i befintliga raffinaderier behöver bevakas. 

Lignol är en inhemsk, förnybar bio-olja som är fullt jämförbar med fossil olja. Den bedöms vara 

etiskt problemfri, ha betydligt högre prestanda och bättre vinteregenskaper än andra gröna 

drivmedel såsom etanol, HVO och FAME.19 

 

Ändringar i lagstiftning är också helt avgörande, som exempel kan tas frågan om den nuvarande 

skattebefrielsen kan behållas, och om inte, vad det kan ge för effekt på kommande användning.20 

Även dessa frågor måste bevakas. 

 

Det ökade behovet av biodrivmedel i Skåne bedöms vara cirka 4 TWh enligt Klimat och Energi-

strategin för Skåne. Den tekniska biogaspotentialen bedömdes vara cirka 3 TWh vid tidpunkten 

för framtagandet av färdplanen för biogas. I dagsläget bedöms främst komprimerad biogas 

behöva prioriteras, och stort fokus behöver läggas på att bevara och öka utnyttjandet av befintlig 

infrastruktur. För att de önskade satsningarna ska bli verklighet är behovet stort; främst i form 

av nationella styrmedel, men även arenor där näringsliv och offentliga aktörer möts för att 

gemensamt lösa efterfrågan lokalt. Det behövs tillräckliga volymer för att säkerställa ekonomin 

och få till en investering. I synnerhet på landsbygden är behovet stort av främjandeinsatser. 

Offentliga aktörer har möjlighet att gå före. För att det ska vara realistiskt för kommuner att 

köpa in kommunala gasfordon krävs minst en tankstation i kommunen. Ett tillräckligt underlag 

 
18 https://teknikensvarld.se/mer-hvo-diesel-till-sverige/ 
19 https://renfuel.se/marknad/ 
20 https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7347072 

https://teknikensvarld.se/mer-hvo-diesel-till-sverige/
https://renfuel.se/marknad/
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kommer att bli problematiskt i mindre orter och behovet av lokala kartläggningar av möjligt 

kundunderlag och samordning är stort. 

 

Det finns ett behov av åtgärder för att upprätthålla efterfrågan på gasfordon.  

Behov av infrastruktur blir en avvägning mellan ekonomiska förutsättningar och behov hos 

förarna. 

El 

Om man antar att utfallet år 2030 skulle bli att Sverige har någonstans mellan ytterligheterna i 

de nationella scenarierna, d.v.s. mellan 400 000 och 2 500 000 laddbara bilar och Skåne län år 

2030 skulle ha samma andel laddbara bilar jämfört med övriga Sverige, skulle det innebära att 

antalet laddbara bilar i länet 2030 skulle ligga någonstans mellan 50 000 (7%) och 300 000 

(47%). Minst 300 000 eller runt 50% är nödvändigt för att nå målet. Antalet laddplatser är 

därmed mycket stort. 

Elenergimängden som går åt per år bedöms inte ge någon större påverkan på 

energisystemet. Med en genomsnittlig elförbrukning på 1,6 kWh/mil, genomsnittlig årlig 

körsträcka på 2000 mil och en uppskattning om att laddhybrider till 50 procent körs på el skulle 

de totalt laddbara bilarna i Skåne län 2030 förbruka ca 1,6 kWh/mil x 200 mil x 200 000st + 

1,6 kWh/mil x 1000 mil x 100 000st = 840 GWh el årligen. År 2018 användes 12,9 TWh el i 

Skåne21, vilket leder till en ökning på upp till 8%.  

Effektbehovet En utredning om hur en stor andel elbilar och elbussar påverkar kapaciteten 

bedöms behövas. Troligen är effektbehovet till stor del kopplat till mycket lokala utmaningar 

exempelvis vid vissa besöksmål där många vill ladda samtidigt eller lokalt kopplat till 

användningsmönster för bussar och tunga fordon som kräver stora effekter vid snabbladdning, 

samt till stora användare med många fordon som totalt kan behöva stora effekter. 

Särskilt för tunga fordon, som till exempel bussar, förekommer väsentligt högre laddeffekter 

med mellan 150 – 450 kW. Även för personbilar pågår en utveckling mot laddinfrastruktur med 

högre effekter. Viktigt att notera är att i de flesta fall räcker det med normalladdning (vanligtvis 

2,3-3,7 kW). Energimyndigheten gör bedömningen att 80-95 % av laddbehovet utgörs av icke-

publik normalladdning. 

Inom projektet E-West har det tagits fram rekommendationer på utbyggnad av 

laddinfrastruktur. Som exempel kan även nämnas att en utvärdering av laddinfrastrukturen i 

Stockholm visat att de flesta laddsessioner använder mindre än 10 kWh. En genomsnittlig bilist 

som kör 4 mil om dagen behöver vid 3,7 kW (16A 230V) ladda ca 2 timmar om dagen (baserat 

på en antagen genomsnittlig energiförbrukning på 2kWh/mil). Snabbladdare kommer att 

behövas trots detta, för genomfartstrafik och ur ett trygghetsperspektiv. Behovet av flexibilitet 

och smarta laddare behöver bevakas. 

 
21 http://www.regionfakta.com/skane-lan/energi/elforbrukning-per-lan/ 
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