
LÄNSSTYRELSENS PRIORITERADE FÖRSLAG  

 

I detta avsnitt beskrivs förslaget på handlingsplan samt vilka aktörer som bör driva åtgärderna. För att 

kunna skapa en överblick och kunna prioritera bland åtgärderna beskrivs kortfattat vilka resultat, utfall och 

vilka effekter som aktiviteterna syftar till. Därefter beskrivs förslag i två parallella spår; el respektive 

förnybara drivmedel, beroende på att behoven och förutsättningarna skiljer sig åt.  

 

Uppdraget rör endast infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel, men detta är, som 

beskrivits tidigare, bara en av många pusselbitar som krävs för att nå målet. Insatserna har också i 

många fall tydliga beröringspunkter och det är naturligt att behandla dessa i samma forum och 

sammanhang, exempelvis vid dialoger med kommunerna. Därför inleds denna handlingsplan 

med en bredare ansats. I alla relevanta sammanhang bör det framgå att nedanstående prioritering 

gäller. De första tre punkterna är helt nödvändiga för att antalet fordon inte ska öka, men också 

för att satsningar ska nå alla grupper i samhället. Denna plan riskerar annars att fokusera på 

åtgärder som underlättar för bilister, vilket kan leda till ökade bilresor.  

 

Åtgärder som rör punkt 1–3 har i stor utsträckning tagits fram i andra regionala planer, 

strategier och projekt. En kort beskrivning kan läsas nedan. Fokus i denna handlingsplan är 

därefter insatser som rör punkt 4. I de fall där bil- respektive lastbilstransporter inte kan 

undvikas, ska handlingsplanen leda till att aktörer väljer bort fossila drivmedel. 

 

Tillgänglighet, mobilitet och effektiva transporter 

Åtgärder för hållbara transporter i Skåne som rör tillgänglighet, mobilitet och effektiva 

transporter finns beskrivna i andra regionala planer och strategidokument. I denna handlingsplan 

ligger ett fokus på att bevaka hur frågorna hanteras i uppdateringar av dessa, i arbetet med 

1. Tillgänglighet (minskad efterfrågan på transporter) 

Digital tillgänglighet, tillgängliga städer som minskar efterfrågan på transporter 

2. Mobilitet - Färdmedelsfördelning (främja cykel/gång, kollektivtrafik) 

Cykelstråk, möjlighet till cykelparkering för lådcyklar, prioritera tåg/ kollektivtrafik 

3. Effektiva transporter på väg (minskat antal bilar och lastbilar) 

Ökad nyttjandegrad av elfordon (tex via elbilspooler), logistik för varutransport, etc.  

4. Val av drivmedel (där vägfordon behövs) 

God infrastruktur. Vilka andra faktorer påverkar valet? 



framtagandet av regionplanen, samt att förmedla prioriteringen i figur 3 i relevanta 

sammanhang. 

 

Så här beskrivs åtgärderna i Skånska åtgärder för miljömålen 2016-2020: 

 

Stärkt kollektivtrafik genom utvecklad översiktsplanering Ny bostads-, verksamhets- 

och handelsutbyggnad prioriteras i kollektivtrafiknära lägen för att stärka 

kollektivtrafikutvecklingen och skapa förutsättningar för människor att välja kollektivtrafik 

framför bilresande. Den strategiska kollektivtrafikplaneringen, ”Trafikförsörjningsprogram för 

Skåne”, ska utgöra en del av förutsättningarna i kommunernas översiktliga planering och 

kollektivtrafikplaneringen sker i överensstämmelse med kommunernas översiktsplanering. 

Huvudaktör: Kommuner, Region Skåne Medaktör: Trafikverket 

 

Stärkt infrastruktur för gång- och cykeltrafik Cykel- och gångtrafik prioriteras och 

främjas genom utbyggnad av gång- och cykelvägnätet, förbättrat underhåll, fysiska åtgärder som 

förbättrar och trafiksäkrar gång- och cykelbanor, bra cykelparkeringar och cykelpooler i 

anslutning till kollektivtrafik och arbetsplatser. Huvudaktör: Kommuner, Region Skåne 

Medaktör: Trafikverket 

 

Minskad biltrafik för förbättrad livsmiljö och attraktivare städer Åtgärder för att 

minska biltrafiken i tätorter genomförs genom till exempel parkeringsavgiftsreglering, 

enkelriktning av gator, gator endast tillåtna för fordon med förnybara drivmedel och bra 

möjligheter till boendeparkering. Huvudaktör: Kommuner Medaktör: Trafikverket, Region 

Skåne 

 

Andra förslag i denna handlingsplan: 

 

Gör det enklare att använda lastcyklar i bostadsområden Det behöver skapas fler 

låsbara parkeringsytor för lastcyklar, inte minst i kommunalt förvaltade bostadsområden. Det 

behövs för att stödja införandet av lastcykelpooler och underlätta för boende som vill 

transportera varor utan att använda bil. Ellastcyklar kan vara stöldbegärliga och det finns idag 

sällan något naturligt utrymme. Om det ska vara attraktivt för boende och företag att använda 

lastcyklar, måste det skapas utrymme, helst stöldsäkra. Vid nyproduktion av bostäder bör 

kommuner se över hur detta kan hanteras i bygglov, upplåtandeavtal eller liknande. I befintlig 

bebyggelse bör kommuner skapa förutsättningar där det är rimligt, via kommunala 

parkeringsanläggningar eller se över om det går att bygga om kommunala fastigheter, förråd 

eller liknande.   

 

Öka användningen av bilpooler Offentliga aktörer och företag kan använda bilpooler till 

tjänsteresor som inte kan göras med kollektivtrafik. Det skulle främja publika bilpooler vilket 

kan öppna för en större tillgänglighet även för privatpersoner. Bilpoolsbilar tenderar att ha högre 

nyttjandegrad än privatägda bilar vilket gör de till utmärkta alternativ för elfordon sett ur ett 



livscykelperspektiv. Genom att ställa krav på elbil till bilpoolen kan man också öka 

attraktiviteten och minska det personliga bilägandet. 

 

Kommuner har en stor påverkansmöjlighet när det gäller att styra trafiken genom att ta fram 

trafikstrategier, ha en tydlig parkeringspolicy, samverka med myndigheter och relevanta aktörer 

om upplägg för miljözoner, trängselavgifter, etc. Bilanvändningen där trängsel är en utmaning 

minimeras genom att se över möjligheter till att parkera vid lämpligare lokaliseringar för de som 

inte kan ta sig till tätorten på annat sätt. Samverka om så behövs med närliggande kommuner. 

Elfordon och fordon som drivs av förnybara drivmedel bör dock inte undantas från 

trängselavgifter eller liknade, eftersom det kan leda till ökat antal bilresor. 

 

 

Förslag på åtgärder som rör val av drivmedel 

 

Scenariot visar tydligt att det kommer att bli mycket svårt att hinna nå målet till 2030 även med 

mycket positiva antaganden om nybilsförsäljningen - under förutsättning att inte inblandning 

kan ske till mycket hög grad. En sådan utveckling är visserligen inte alls omöjlig och 

utvecklingen går snabbt framåt1, men det är inte realistiskt att idag förlita sig på sådana lösningar 

som inte kräver ny infrastruktur.  

 

Det verkar troligt att konvertering krävs för att omställningen ska gå snabbare, med tanke på 

den mycket trögrörliga fordonsflottan. Särskilda stöd till konvertering har nyligen 

föreslagits2, dock är det framför allt långsiktiga styrmedel som efterfrågas av aktörerna, 

vilket är viktigt att beakta. Ett stöd till konvertering riskerar att inte få önskad effekt om det är 

dyrare att tanka förnybart på sikt. Ett bättre incitament är att det är billigare att köpa, äga, såväl 

som köra fordon som drivs av förnybara bränslen eller el, och att kunskapen om den totala 

ekonomiska bilden når ut. Med tanke på att nybilsförsäljningen har så pass hög andel bensin- och 

dieselbilar krävs ökade incitament för att ändra den bilden. Utöver det kan ett stöd till 

konvertering naturligtvis skynda på utvecklingen.  

 

Det kan också konstateras att en diversifiering och optimering är nödvändig för att nå 

målet. Det är tydligt att efterfrågan på biodrivmedel är stor från många sektorer i samhället och 

det hållbara uttaget ser ut ha stora begränsningar i förhållande till efterfrågan. Det är inte 

hållbart att förlita sig på att Sverige fortsättningsvis kommer att kunna importera så pass stor 

andel av världsmarknaden som sker idag för vissa biodrivmedel. Däremot sker handeln på en 

global marknad vilket gör det extremt svårt att jämföra olika biodrivmedels påverkan på 

miljömålen till år 2030 samt att sätta definitiva gränser så som potential för nationell 

 
1 https://www.expressen.se/gt/brandstudio/preem/bruna-pulvret-som-far-forskarna-att-jubla/ 

2 https://www.mestmotor.se/automotorsport/artiklar/nyheter/20190507/nya-forslaget-miljopartiet-vill-att-
du-konverterar-bensinbilen-till-etanol/ 

 

https://www.expressen.se/gt/brandstudio/preem/bruna-pulvret-som-far-forskarna-att-jubla/
https://www.mestmotor.se/automotorsport/artiklar/nyheter/20190507/nya-forslaget-miljopartiet-vill-att-du-konverterar-bensinbilen-till-etanol/
https://www.mestmotor.se/automotorsport/artiklar/nyheter/20190507/nya-forslaget-miljopartiet-vill-att-du-konverterar-bensinbilen-till-etanol/


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

grad av omvärldsfaktorer som regionala och lokala aktörer inte har rådighet över. För att nå 

målet kommer en god infrastruktur för samtliga biodrivmedel behövas.  

 

Det som framstår som tydligt är att en stor satsning på infrastruktur för elfordon 

måste prioriteras för att nå målet till 2030, dels beroende på att den ökande efterfrågan på 

biodrivmedel globalt ser ut att sätta begränsningar, dels för att elfordon i tätorter även bidrar till 

att nå andra mål, så som minskad bullerpåverkan, frisk luft och effektivisering.  

 

Prioriteringar beror mycket på vilket tidsperspektiv man utgår ifrån. Även om fokus i denna 

plan har varit målet till 2030, behöver en handlingsplan kontinuerligt uppdateras i takt med 

ny utveckling och scenarier efter 2030 är viktiga att inte tappa bort.  

Även vätgas och elvägar, särskilt för tunga fordon, är exempel på infrastrukturer som 

mycket väl kan komma att utvecklas väldigt snabbt. En viktig åtgärd blir därför den fortsatta 

bevakningen av teknikutveckling och ekonomiska förutsättningar. Prioriteringarna 

kan och bör ändras i dialog med branschaktörer och andra myndigheter.  

Att bygga ut nödvändig infrastruktur innebär stora investeringar och det är viktigt med en 

gemensam strategi också ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 

 

På längre sikt krävs att alla aktörer förhåller sig till ett bioekonomiskt sammanhang där 

reststömmar prioriteras. Sidoströmar som används för drivmedel leder till en hög 

resurseffektivitet och samhällsnytta. Det är viktigt att inte enbart se effektivisering ur ett 

energieffektiviseringsperspektiv - ett mått på antal använda kWh per mil - utan 

resurseffektivitet. Därmed är reststömmar mer effektiva än andra drivmedel. Det finns dock i 

dagsläget ganska små volymer tillgängliga för drivmedel. Viktiga åtgärder är därför både 

informationsspridning om möjligheterna med ett bioekonomiskt perspektiv och utredningar om 

lämpliga styrmedel för att snabba på utvecklingen.  

Beslutet om val för drivmedel och måste förankras i samhällets överordnande målsättningar - 

cirkulär, resurseffektiv och fossilfri samhällsekonomi, regionala samhällen med hög grad av 

resiliens mot yttre påverkan, både lokalt från övriga världen, speciellt de världsdelarna vi idag 

importerar ifrån. Diskussioner kring en gemensam syn i hela Norden över val av drivmedel 

behöver prioriteras.  

 

Offentlig sektor bör vara förebild Offentliga sektorn bör agera som en förebild och 

föregångare när det gäller att övergå till en fossilfri transportsektor. Detta gäller exempelvis 

både de egna transporterna och i dialogen med andra aktörer. 

 
Ökade insatser för en stärkt krisberedskap Sverige har mål om ett stärkt totalförsvar 

till 2020. En resilient drivmedelsförsörjning är en nyckelfråga i detta arbete. Specifika insatser 

för att stärka arbetet inom detta område är nödvändiga. Det behövs en plan för 

drivmedelsförsörjning, med tydliga funktionskrav, prioriteringar och roll/ansvarsfördelning 

mellan stat och näringsliv. Alla drivmedel lämpar sig inte för långtidslagring. Vid kris- och 

krigsberedskap är det viktigt att rätt drivmedel kan levereras. Vid en förändrad produktmix 



måste hänsyn tas till att både privata bilister och samhällsviktig verksamhet, reservkraft och 

försvaret måste kunna tillgodogöra sig dessa produkter. Detta kan i framtiden ställa krav på 

uppbyggnad av en separat infrastruktur för att bibehålla samhällets beredskap för kris och krig. 

 

Faktorer som styr köpbeslut  

I SOFT-utredningen beskrivs syftet med uppdraget: ”För att människor ska våga köpa fordon som 

drivs med förnybara drivmedel är det viktigt att få till stånd en kritisk massa av tanknings- och 

laddningsmöjligheter.” Det behövs dock mer än tillgängliga tank- eller laddställen för att folk ska 

våga detta, som exempelvis tillräckliga ekonomiska incitament eller tillräckligt fordonsutbud. 

Faktorerna som påverkar det val aktörer gör skiljer sig ofta mycket åt, både mellan olika 

privatpersoner och mellan offentliga aktörer och företag. Denna handlingsplan tar upp vilka 

utfall som kan behöva uppnås för att alla aktörer ska våga köra denna typ av fordon, se figur 16. 

 

 
Figur 1 Handlingsplanen ska beskriva vad som behöver göras för att nå önskad effekt 

 

Köpbeslutet ser olika ut beroende på aktör och därför måste åtgärderna skräddarsys. Kunskap 

om konsumentbeteende behöver utnyttjas om trenden vid nybilsförsäljning ska kunna brytas. En 

viktig åtgärd är att skräddarsy ett kunskapslyft och kommunikationspaket till olika målgrupper; 

privatpersoner, offentlig sektor, företag, etc. 

 



 
 

Figur 2 Exempel på utfall som behövs för att uppnå effekten att aktörer vågar köra elfordon eller fordon som drivs av 

förnybara drivmedel, samt exempel på aktiviteter som kan behövas för att nå dit. 

 

I arbetet med denna plan har fyra önskvärda resultat identifierats, se figur 17. I bilaga 4 finns en 

utförlig tabell med förslag på aktiviteter som behövs för att uppnå önskat resultat.  

 

 

God infrastruktur 

 

Önskat utfall är att en god infrastruktur är etablerad samt att rutiner för etablering för att möta 

efterfrågan finns. Vad en god infrastruktur innebär behöver analyseras lokalt och regionalt, men 

även nationellt. Till stöd i sådana analyser kan nyckeltal användas som riktlinjer. För att uppnå 

en god infrastruktur krävs dock mer än bara ett tillräckligt antal - även typ, lokalisering, 

fördelning och funktionalitet är viktiga faktorer. Olika geografiska områden i Skåne behöver 

utifrån sina förutsättningar arbeta mot specifika mål. Läs mer om detta i avsnitten om elfordon 

respektive förnybara drivmedel.  

 

Denna handlingsplan tar avstamp i åtgärden om utveckling av infrastruktur för energieffektiva 

och förnybara drivmedel som finns beskriven i ”Skånska åtgärder för miljömålen 2016–2020”: 

Infrastrukturen för laddstationer för elfordon och tankstationer för biodrivmedel utvecklas för att främja 

övergången till mer energieffektiva och förnybara drivmedel i länet. Huvudaktör: Kommuner, 

Region Skåne, Energibolag, Avfallsbolag, Fastighetsägare, Elbilsoperatörer. Medaktör: Hållbar 

Mobilitet Skåne, Biogas Syd, Länsstyrelsen.  

 

Kommuner bör ge stöd och vägledning kring etablering av infrastruktur för hemmaladdning av 

elfordon, exempelvis genom den kommunala energirådgivningen. Då hemmaladdning står för 

den absolut största delen av laddinfrastrukturen är det viktigt att kommunen kan bistå med stöd 



och information kring hemmaladdning riktat till privatpersoner. Det kan handla om 

tillvägagångssätt för att installera en laddbox hemma, vilka eventuella ekonomiska bidrag som 

går att söka m.m. 

 

Ekonomiska förutsättningar  

Önskat utfall är att konsumenter har ekonomiska förutsättningar att kunna köpa elfordon och 

fordon som drivs av förnybara drivmedel. 

 

Rätt fordonsutbud  

Önskat utfall är ett tillräckligt fördonsutbud finns och synliggörs i tillräcklig omfattning. Använd 

den offentliga upphandlingen som strategiskt verktyg Regionen kan ställa krav på 

prioriterade drivmedel/ fordon enligt drivmedelsstrategin vid de egna fordonsinköpen samt i 

relevanta transportintensiva upphandlingar som färdtjänst, sjukresor, livsmedelstransporter, 

sjukvårdsprodukter etc. Länsstyrelsen bör ställa krav på motsvarande sätt vid upphandling av 

hyrbilar och andra fordon som nyttjas inom verksamheten.  
Driva på för att offentliga aktörer ska komma överens om /avtala att upphandla och nyttja 

förnybara drivmedel. Stor del av fordonsflottan = skapar även en tydlighet och förutsägbarhet 

för näringslivet vilket underlättar för marknadsaktörer att investera i infrastruktur för förnybara 

drivmedel. Satsningen kan exempelvis kopplas ihop med Länsstyrelsens åtgärdsprogram samt 

Miljö- och klimatrådets arbete  

 

Kunskap och perspektiv  

Önskat utfall är att aktörer har tillräcklig kunskap för att kunna göra väl motiverade val vid köp 

av fordon, men också att aktörers perspektiv har tillgodosetts i tillräcklig omfattning för att val 

av fordon ska kunna påverkas. Det kan exempelvis handla om att en privatperson kanske 

visserligen har kunskap om miljöpåverkan från fossildrivna fordon, men att valet av fordon styrs 

av deras perspektiv på till exempel säkerhet, tillgänglighet hos bilhandlare, etc.  

 

 

Infrastruktur för elfordon 

Redan idag görs mycket för att stödja användningen av eldrivna fordon men mer behövs för att 

nå målet. En god laddinfrastruktur betyder inte enbart en väl genomtänkt lokalisering och ett 

tillräckligt antal – funktion är lika vika viktigt. I detta avsnitt beskrivs exempel på åtgärder som 

krävs. 

Insatser som bör prioriteras är - förutom att arbeta för att få till utbyggnaden i tillräcklig 

omfattning – att arbeta för smarta lösningar vad gäller utformning, möjlighet till styrning, 

betallösningar, samverkan mellan publika och icke publika etableringar, etcetera. Som exempel 

kan tas att val av fundament påverkar möjligheterna att byta leverantör till laddstolpen när ett 

byte behövs i framtiden.  



Att fortsätta det stödjande och främjande arbetet med bostadsrättsföreningar och 

fastighetsägare som målgrupp är av stor vikt, då det sannolikt kvarstår ett behov av detta efter 

genomförandet av de nuvarande satsningarna. Särskilt riktade insatser mot fastighetsägare 

gällande hyresrätter är viktigt för att även de som bor i hyresrätter ska kunna vara en del i 

omställningen. 

Samverkan med energibolag viktig Flera kommuner tar upp kapacitetsbrist i elnätet 

eller information om hur det ser ut som en brist. Här krävs samverkan med elnätsägaren. 

Kommunen kan bidra med information om hur användarmönster och lokala transportmål ser ut 

och med information om platser de tycker är särskilt intressanta för laddstationer.  

 

Föreslagna prioriteringar för etablering av laddinfrastruktur 

 

1. Icke-publik normalladdning. Majoriteten av laddningen sker privat vid hemmet 

eller vid en arbetsplats. Det finns flera grupper i samhället som kan etablera och använda 

privat laddning, exempelvis bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, företag och 

organisationer samt villaägare. Den enskilt största utmaningen med icke-publik 

normalladdning är att möjliggöra laddning för boende i flerfamiljshus och 

hyresrätter. 

 

2. Främja laddinfrastruktur vid servicepunkter på landsbygden. Servicepunkter 

på landsbygden bidrar till grundläggande service på landsbygden. Servicepunkter kan 

exempelvis vara dagligvaruhandel och drivmedelstationer som erbjuder utökad service 

för att möjliggöra en levande landsbygd. Dessa servicepunkter är därför lämpliga platser 

för publik normalladdning.  

 

3. Främja publik normalladdning. Det finns ett behov av publik normalladdning i 

flera av länets kommuner. Även om majoriteten av laddningen sker privat vid hemmet 

eller för en verksamhet så utgör publik laddning ett komplement. Ett index att förhålla 

sig till är 1 laddningspunkt per 10 laddbara fordon, vilket specificeras i EU-direktivet. 

Dock är detta inte ett exakt förhållande mellan infrastruktur och fordon utan ska alltid 

ses utifrån de lokala behoven.  

 

4. Främja destinationsladdning. Destinationsladdning, laddning vid ett besöksmål, kan 

vara både publik eller icke-publik och syftar till att bidra med laddning när fordonet står 

still under en längre tid vid ett besöksmål. Detta gäller exempelvis turiststråk under 

sommaren. En destination eller ett besöksmål kan exempelvis vara turistattraktioner, 

butiker och köpcentrum, turistboenden.    

 

5. Främja snabbladdning Snabbladdning utgör endast en liten andel av behovet och 

utbyggnad av normalladdning är prioriterat. Snabbladdning behövs dock, och ska särskilt 

främja längre resande. Det är därför viktigt med ett minimiavstånd mellan 

laddpunkterna. Riktvärden om antal per laddfordon är därmed inte relevanta. I 

Trafikverkets uppdrag har vägar med sämre täckning utretts. Trafikverkets analys visar 



att behovet inte är så stort i Skåne som i norra delarna av Sverige, men att det finns ett 

visst behov av publik snabbladdning kring delar av mellersta och norra Skåne. 

 
  

Infrastruktur för förnybara drivmedel 

 

Det är viktigt med god täckning med fordonsgas i hela länet. En målbild bör vara minst en, helst 

två, publika tankstationer för fordonsgas i varje kommun. Särskilt vissa mer glesbebyggda delar 

av länet saknar idag lättillgänglig fordonsgas. Men för att uppnå detta krävs att efterfrågan ökar. 

Det offentliga stödet i arbetet med en utbyggnad av infrastrukturen bör kompletteras med den 

minst lika viktiga frågan om att analysera, bearbeta och skapa efterfrågan. Detta görs i dagsläget 

redan i regionen genom projektet Ökad avsättning och förädling av biogas i Skåne men insatserna 

behöver fortsätta efter projektets slut och intensifieras. I Klimat- och Energistrategin togs ett par 

mål fram:  

 

 Ökad produktion och konsumtion av biogas Färdplan för biogas genomförs och 

vidareutvecklas för ökad produktion, distribution och konsumtion av biogas och biogödsel. 

Detta innebär fortsatt arbete med att utveckla marknaden för både biogas och biogödsel och att 

arbeta med teknisk utveckling av produktion och användning av biogas. Färdplanen kompletteras 

med forskning och utveckling där biogasens hela värdekedja och mervärden visualiseras. Ökade 

kommunikativa insatser är ett viktigt verktyg i genomförandet av färdplan för biogas. 

Huvudaktör: Aktörer som skriver under Skånes färdplan för biogas, bland andra Region 

Skåne, Länsstyrelsen, Kommuner, Universitet och högskolor, Företag, Biogas Syd. Medaktör: 

Övriga kommuner, företag och organisationer 

 

Kommunicera behov och verka för långsiktiga förutsättningar för biogas Arbete 

bedrivs mot nationell och internationell nivå för att kommunicera behoven och påverka de 

långsiktiga spelreglerna/förutsättningarna för biogasen. Kommunikationen av biogasens 

samhällsnyttor och roll i ett hållbart samhälle är ett viktigt underlag. Huvudaktör: Region 

Skåne och andra aktörer som skriver under Skånes färdplan för biogas. 

 

Det finns ett behov av att följa upp arbetet med ytterligare dialog med intressenter om till 

exempel biogasens fördelar, fordonsutbud, infrastruktur, samt att bistå med stöd kring 

implementering av gasfordon utifrån lokala förutsättningar. Det är även lämpligt med fortsatta 

insatser kring miljökraven som ställs på tunga transporter av de stora företagen och de offentliga 

aktörerna,  
 

Region Skåne har tagit på sig rollen att koordinera Skånes färdplan för biogas. Dokumentet 
skapar en plattform för hur arbetet framåt kan genomföras tillsammans med färdplansaktörerna. 
I det ingår också att följa upp insatser, åtgärder och mål. Samverkan inom ramen för 
färdplanen pågår och behöver fortsatt prioriteras via samverkansgrupper och befintliga 
plattformar. Aktiviteter innefattar till exempel påverkansarbete och strategisk samverkan med 
andra regioner, projektmedel till insatser som driver på biogasutvecklingen, samt att föra dialog 



om biogasanvändningen i regionens/kommunernas egna verksamheter med ansvariga 
nämnder/styrelser. 

 

Offentliga aktörer på både regional och kommunal nivå spela en stor och viktig roll. Detta 

innebär att breda kommunikativa insatser bör genomföras. I samband med en utbyggnad av nya 

tankställen bör tydliga riktlinjer för marknadsföring och kundbearbetning definieras. Även här 

kan det vara aktuellt att ge projekt- och kampanjstöd från det offentligas sida. Utöver detta kan 

man tänka sig att Region Skåne kan bidra genom att undersöka marknadspotentialen utifrån ett 

regionalt perspektiv, vilket i nästa led kan minska tröskeln för en infrastruktursatsning. Vidare 

kan Region Skåne, och de skånska kommunerna, arbeta med att få till stånd 

avsiktsförklaringar med stora kunder, vilket ger kundunderlag inför en nysatsning.3 

 

Stimulera användning där det finns infrastruktur som inte används i tillräcklig omfattning 

(gäller till exempel för nedläggningshotade biogastankstationer) Riktade insatser i de kommuner 

där fordonsgas finns tillgängligt, för att öka efterfrågan, att göra marknadsundersökningar, kolla 

upp vilka där det finns risk att mackar läggs ned? Insatser som rör biogas görs förslagsvis med 

eller via Biogas Syd. Ett exempel kan vara en kommunturné i delar av länet där det i dagsläget 

finns vita fläckar eller där användning av befintlig infrastruktur behöver stimuleras, som till 

exempel Båstad, Dalby, Österlen. 

 

Behov av nationella styrmedel 

Trafikverket har i uppdrag att öka berörda aktörers kunskap om hur transportsektorn kan 

reducera utsläppen av växthusgaser. En årlig resultatkonferens, med möjlighet till digitalt 

deltagande, ska sprida kunskap om åtgärder som kan ge stor klimatnytta.  

 

Det finns en stor efterfrågan från aktörerna på nationell samordning. Kraven i 

infrastrukturdirektivet leder till att kvantifieringar gällande både mål och utbyggnadstakt av 

infrastrukturen behöver samordnas och följas upp.  

 

För att få sälja förnybara drivmedel med den skattebefrielse som finns idag krävs ett 

statsstödgodkännande från EU-kommissionen. Det nuvarande statsstödsgodkännande för 

skattebefrielse av rena och höginblandande förnybara drivmedel är tidsbegränsad till utgången av 

år 2020. Regeringen arbetar för förlängning av ett statsstödsgodkännande för fortsatt 

skattebefrielse men det är idag oklart om det kommer att beviljas. Även om denna förlängning 

beviljas kommer den att vara tidsbegränsad och sannolikt då på två år. Det är svårt att bygga en 

strategi på förlängningar som inte ger ett stabilt regelverk. Det blir också svårt att prioritera för 

vilken infrastruktur som aktörerna på marknaden skall investera i. Om ett 

statsstödsgodkännande inte beviljas kommer alla förnybara drivmedel beläggas med samma 

energi- och koldioxidskatt som det fossila drivmedel som de ersätter. En beredskap och 

budget för hur detta ska hanteras, exempelvis i kommunerna, bör finnas.  

 

 
3 Trivector, Strategi för etablering av gastankställen i Skåne, 2013 



Ett exempel på kunskapshöjande aktivitet är att anordna en regional drivmedelskonferens 

under 2020, alternativt ett särskilt pass under något större projekts konferens. För att 

möjliggöra insatserna som krävs för att implementera planen krävs dock extern finansiering. 

 
Verka för att öka lokal drivmedelsproduktion Inom ramen för det regionala 

utvecklingsarbetet och kollektivtrafikens behov kan ett strategiskt och främjande arbete bedrivas 

för att öka produktionen av förnybara drivmedel i länet och att realisera den biomassapotential 

som kartlagts i färdplanen för biogas. 

 

Process framöver 

 

Utöver att ta fram en regional handlingsplan, finns det även ett behov av en gemensam process 

för hur de föreslagna åtgärderna i planen ska implementeras, vem som ska göra vad och hur 

samverkan mellan privata och offentliga aktörer bör se ut. Förslagsvis kan Länsstyrelsens 

fortsatta arbete i denna fråga inriktas på att tillhandahålla information och vara sammankallande 

för samverkansmöten mellan kommuner och andra aktörer. 

 

Omställningen kräver samarbete med och insatser av offentlig sektor, näringsliv, akademi 

och civilsamhälle. Det är många aktörer som behöver arbeta tillsammans. Den fortsätta 

samordningen på regional nivå har målet att låta olika aktörer mötas för att dela kunskap och 

information och på så sätt hitta gemensamma och möjliga vägar framåt och lyfta frågor som 

behöver bemötas nationellt eller internationellt. 

 

Förankringen kommer att vara en utmaning, samtidigt finns det flera aktiva forum som är 

lämpliga att driva arbetet vidare i, exempelvis Klimatsamverkan Skåne. 

Det finns ett stort behov av kontinuerlig samverkan i synnerhet på grund av den snabba 

teknikutvecklingen och ändringar i globala förutsättningar. Det är viktigt att frågorna bevakas i 

relevanta pågående projekt och insatser, så som i Greater Copenhagen och i arbetet med 

regionplanen. Omvärldsbevakning blir en avgörande faktor, exempelvis branschernas 

färdplaner för ett fossilfritt Sverige. 

  

Via projekt/nätverk/dialog Det är viktigt att skapa forum som aktörerna är intresserade 

av och där de vill bidra. Aktörsanalysen har visat att det av naturliga skäl är svårt att samla 

aktörer från näringslivet och ha en kontinuitet med dessa. Istället behöver Länsstyrelsen, men 

även andra offentliga aktörer, arbeta för att fånga upp behov från aktörer och projektifiera det. 

Det ställs stor tilltro till att marknaden kommer att lösa frågan, bara efterfrågan finns. Aktörerna 

på marknaden är också ofta oklara över vilket stöd och vilken roll kommuner och länsstyrelser 

arbetar utifrån. De söker mer specifik hjälp. Genom att driva projekt finns möjlighet att fånga 

upp sådana synpunkter.  

 



Aktörsanalysen har visat att det finns flera utmaningar på vägen mot samhandling. Att 

konkretisera problembilden och enas kring konfliktbilden mellan olika samhällsmål och olika 

perspektiv (samsyn) behöver vara fokus framöver.  

 

För att nå dit behövs fördjupade undersökningar och ett utökat samarbete. Genomförda insatser 

och förslag på process framöver beskrivs i tabell 3 nedan.  

 

 

 

Insatser 2020 

Ansvar Insats Tidplan Kommentar 

LST Utred budgetmässiga 

förutsättningar för år 

2020 och prioritera bland 

insatser som inte ryms. 

Jan 2020 För en mer specifik lista på föreslagna 

insatser, se bilaga 4.  

LST, kommun-

förbundet, 

Region Skåne 

Drivmedelskonferens 

mars 2020 

Dec 2019 

– mars 

2020 

Planering sker med Region Skåne och 

Kommunförbundet Skåne 

(Energikontoret). 

 

LST, Region 

Skåne 

Fortsatt arbete med 

kommunerna, 

fördjupande om lokala 

förutsättningar  

2020 Den första enkäten visade tydligt 

behov av fördjupande frågor och 

uppföljning. Sprid information om 

behoven lokalt och stöd till 

genomförandet 

LST, Region 

Skåne, kommun-

förbundet 

Bygga upp extern 

referensgrupp 

2020 Utgå från befintliga transportnätverk 

inom Klimatsamverkan Skåne. 

Referensgruppens uppgift blir att 

följa utvecklingen och bidra med att 

utveckla handlingsplanen fram till 

målåret 2030.  

LST Enkätundersökning 2 till 

aktörer  

2020 Den första enkäten hade låg 

svarsfrekvens och visade ett tydligt 

behov av uppföljning. 

Fördjupade frågeställningar kring 

behoven, uppdatering efter 

fordonsindustrins färdplan (11 

december 2019) samt samordna med 

Greater Copenhagens aktörsanalys  
LST i samverkan 

med relevanta 

aktörer 

Undersökning om 

effektbehov särskilt för 

snabbladdare och möjlig 

påverkan på lokal 

nätkapacitet 

2020  



  

LST i samverkan 

med Biogas Syd, 

kommun-

förbundet, 

Region Skåne 

Följ upp resultatet av 

projektet om biogas och 

undersök behov av 

fördjupande 

undersökning om 

biogasens lokala 

förutsättningar  

2020 
 

 Samverka med 

Godstransportrådet4 

 Rådet arbetar för att ta till vara 

företagens intressen i regionen när 

det gäller att hitta de effektivaste 

godstransportlösningarna. Detta är 

viktigt att se över eftersom de flesta 

transportflöden in och ut ur landet 

går igenom södra Sverige. 

Rådet möts cirka fyra gånger per år. 
Arrangerar årliga seminarium för 
angelägna lokala/regionala 
transportfrågor. Deltar varje år i 
olika regionala och nationella 
konferenser och workshops. Är 
dialogpartner med Trafikverket och 
regionerna för påverkan i tidiga 
skeden. Lyfter upp goda exempel 
genom att nominera och utse 
vinnaren av Årets Lyft 

 
 

 
 

 
4 https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/planera-person--och-
godstransporter/Planera-godstransporter/Godstransportrad/Godstransportradet-Skane-och-
Blekinge/Medlemmar-i-godstransportradet-i-Skane-Blekinge/ 

 

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/planera-person--och-godstransporter/Planera-godstransporter/Godstransportrad/Godstransportradet-Skane-och-Blekinge/Medlemmar-i-godstransportradet-i-Skane-Blekinge/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/planera-person--och-godstransporter/Planera-godstransporter/Godstransportrad/Godstransportradet-Skane-och-Blekinge/Medlemmar-i-godstransportradet-i-Skane-Blekinge/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/planera-person--och-godstransporter/Planera-godstransporter/Godstransportrad/Godstransportradet-Skane-och-Blekinge/Medlemmar-i-godstransportradet-i-Skane-Blekinge/

