
Bilaga 4: Förslag på aktiviteter i handlingsplanen 

 

God infrastruktur 

 

Ansvarig 

aktör 

Aktiviteter Önskat 

resultat 

Länsstyrelsen 

 

Samverkansinsatser. Former för ökad – vid 

behov kontinuerlig - dialog med aktörer. Det är 

viktigt att insatserna utgår från aktörernas behov 

för att locka till deltagande. Uppsökande 

aktivitet viktigt.  

 

Fortsättning på arbetet inom pågående 

projekt.  I arbetet med projekt som till 

exempel fossilbränslefria kommuner och 

elbilslandet har det framkommit att behovet 

inom kommunerna fortsatt är stort. 

Kommunerna har en nyckelroll i detta arbete 

och att verka för en fortsättning på det stödjande 

arbete som ges till länets kommuner kan därmed 

vara av stor vikt. Arbetet behöver vara 

strategiskt och med kollektivtrafik och offentliga 

aktörers fordon som bas. Dialog med 

Skånetrafiken infor kommande upphandling av 

regiontrafiken. 

 

Aktörer 

samverkar för 

att hitta lokala 

lösningar 

 

Länsstyrelsen Stöd i metoder och utveckling och anpassning av 

befintliga rutiner och processer i kommunerna 

för att möte behov och efterfrågan. 

 

Länsstyrelsen Förenkla för aktörerna att hitta forum för 

samverkan, arbeta för att öka samverkan mellan 

lokal/regionala aktörer med många fordon, 

kommuner och drivmedelsdistributörer 

 

Länsstyrelsen Marknadsundersökning i syfte att skapa smarta, 

effektiva lokala lösningar, exempelvis mindre 

tankställen 

 

Länsstyrelsen 

via Biogas 

Stöd i ekonomiska kalkyler (för tankställen) 

 

Tillräckliga 

ekonomiska 



Syd, 

Miljöfordon 

Sverige, etc 

förutsättningar 

finns 

 

Länsstyrelsen Lyft vikten av nationella styrmedel i synnerhet i 

glesbygd. 

 

Driva och ingå i nätverk samt verka för ökad 

storregional samverkan och nationellt 

påverkansarbete. För att underlätta och driva på 

transportsektorns omställning och bidra till ett 

arbete med regionala drivmedelsstrategier kan 

Länsstyrelsen tillsammans med Region Skåne 

verka pådrivande inom ramen för 

befintliga nätverk. Exempel på viktiga 

nätverk på regional nivå att verka genom är KSS. 

Det finns även nätverk på nationell nivå som 

utgör en resurs i arbetet, inte minst för 

nationellt påverkansarbete. Exempelvis LEKS 

för länsstyrelsen. 

 

Länsstyrelsen Stötta med information om behoven framöver  

Uppdaterat scenario för att nå målet och tydlig 

information om vad det betyder för 

kommunerna 

 

Aktörer har en 

gemensam 

målbild 

 

Länsstyrelsen Synliggör målkonflikter och skapa forum där 

aktörer kan samlas kring en gemensam syn på 

utmaningar med att uppnå samtliga mål.  

 

Länsstyrelsen Kontinuerligt stöd och vägledning kring 

etablering av tank- och laddinfrastruktur, bidra 

till gemensamma vägledningar och strategier.   

 

Länsstyrelsen Fortsatt stöd i dialoger och processer mellan 
kommuner och aktörer på marknaden.  

 

Rätt 

förutsättningar 

finns i den 

fysiska 

planeringen 

 

 Se över vilka utmaningar det finns med 
tillståndsprocesser för nya tankstationer  

 

 

 

 

 



Ekonomiska förutsättningar 

 

Aktör Aktiviteter Önskat 

resultat 

Länsstyrelsen i 

samverkan med 

marknadsaktörer 

 

Ge stöd i ekonomiska kalkyler. Kunskapen om 

totalkostnaden behöver tydliggöras för konsumenterna. 

Är gasfordon billigare att köra? Är elfordon billigare att 

serva & underhålla pga färre rörliga delar? Sprid 

kunskapen till alla aktörer. 

 

Tillräcklig 

kunskap om 

totalekonomin 

finns hos 

fordonsägare 

och blivande 

fordonsägare 

 

Länsstyrelserna kan 

vara drivande i att 

åtgärden tas upp 

nationellt, 

förslagsvis får 

Energimyndigheten 

uppdraget 

Driv insatser gällande nationella långsiktiga styrmedel - 

något som aktörsanalysen visat är helt avgörande för att 

våga satsa.  

 

Tillräckliga 

och långsiktiga 

nationella 

styrmedel 

finns  

Förslagsvis 

Energimyndigheten 

Ta fram en nationell drivmedelstrategi.  

Långsiktig plan behövs för att folk ska våga köpa 

fordon.  

 

 

 

 

Rätt fordonsutbud 

 

Aktör Aktiviteter Önskat 

resultat 

Länsstyrelsen, 

Region Skåne, 

Kommuner, 

Energikontoret 

Skåne  

Stöd i upphandlings- och inköpsförfarande  

 

Offentliga aktörer och större aktörer kan bidra 

till att skapa efterfrågan fordon genom att i 

upphandlingar ställa krav på att fordon och 

transporter ska använda förnybara drivmedel.  

Detta gäller både egna fordon och 

transporttjänster samt upphandlingar av varor 

och tjänster där stora mängder transporter 

ingår. 

 

Stöd till organisationer, företag och 

privatpersoner för att bli fossilbränslefria tas 

Tillverkare har 

rätt tryck från 

aktörer 

 



fram genom bland annat Klimatsamverkan 

Skånes upprop om ”100 procent 

fossilbränslefritt Skåne 2020”. 

 

Länsstyrelsen Dialogmöten med tillverkare och aktörer för 

att fånga upp behov och utveckling 

Länsstyrelsen Stöd och dialog med bilhandlare Bilhandlare har 

rätt underlag 

och 

marknadsföring 

 

Ett exempel på stöd till aktörer som gäller val vid upphandlingar kan vara förslag på val av 

bränsle beroende på typ av fordon, se tabell 3. Valet är beroende på lokalisering i Skåne, 

användarmönster, med mera, men tabellen kan utgöra ett diskussionsunderlag.  

 
Tabell 1 Exempel på val av drivmedel beroende på typ av fordon 

 CNG LBG El Biodiesel Etanol Vätgas 

Personbil, 
allmänhet 

      

Personbil, 
tjänsteresor, 
taxi, etc 

      

Distributions-
lastbilar 

      

Fjärrlastbilar       

Buss, stad       

Buss, region       

Renhållnings-
fordon 

      

Arbetsmaskiner, 
små 

      

Arbetsmaskiner, 
stora 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kunskap och perspektiv 

 

Aktör Aktiviteter Önskat 

resultat 

Länsstyrelserna 

 

Digitala forum och verktyg: nationellt kartverktyg 

I dagsläget finns ingen tjänst som samlar och uppdaterar 

information om tank- och laddstationer för förnybara 

drivmedel kombinerat med trafikflöden och fordonsstatistik 

på nationell nivå. Det finns ingen standard för inhämtning av 

underlag och uppdatering av Geodatabasens GIS-skikt. 

Aktörer kan hitta tank- och laddinfrastruktur i appar, t ex 

Tanka Grönt. Sverige är enligt infrastrukturdirektivet ålagda 

att säkerställa att dessa uppgifter tillhandahålls, frågan är om 

man kan förlita sig på att marknaden sköter detta eftersom 

det finns ett behov från konsumenterna. Det vore dock 

önskvärt med en nationell samordning av uppgifter för tank- 

och laddinfrastruktur för förnybara drivmedel kombinerat 

med prognoser om trafikflöden och fordonsutbud som kan 

användas i planeringssyfte. En lösning är att en statlig 

myndighet ges i uppdrag att säkerställa att det tillhandahålls 

information om var det finns tank- och laddinfrastruktur för 

förnybara drivmedel. Detta skulle underlätta i det fortsatta 

arbetet med att planera och följa upp arbetet med etablering 

av infrastruktur för förnybara drivmedel. Förslagsvis 

genomförs uppdraget genom att finansiera drift och 

uppdateringar av länsstyrelsernas nationella kartverktyg som 

är under uppbyggnad och även planeras innehålla 

täthetskartor, trafikflöden och täthetskartor.1 Sekretess- och 

säkerhetsfrågor måste utredas. 

 

Perspektiv 

och 

tillräcklig 

kunskap 

 

 Fysiska möten med fokus på aktörers perspektiv. Prata på rätt 

sätt för att nå ut, studera faktorer som påverkar beteende (t 

ex sociala normer, etc). Lyft konflikterna, utvecklad dialog 

kring hur man kan överbrygga konflikter. Förenkla inte till 

kommunikationsfråga. En fördel för Skåne län är att många 

kommuner finns på liten yta, vilket ger stora möjligheter till 

fysiska möten jämfört med andra län som är mer utbredda.  

 

 
1 https://ext-
geoportal.lansstyrelsen.se/arcgis/apps/MapSeries/index.html?appid=cb67254fc19643c4a304e32ae46a3f11 
 

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/arcgis/apps/MapSeries/index.html?appid=cb67254fc19643c4a304e32ae46a3f11
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/arcgis/apps/MapSeries/index.html?appid=cb67254fc19643c4a304e32ae46a3f11


 Öka kunskapen om behov, efterfrågan och förutsättningar för 

förnybara drivmedel hos aktörerna (beslutsfattare, 

drivmedelsleverantörer, bilhandlare, konsumenter m.fl). 

 

 Förenkla för kommunerna genom att anpassa befintliga 

processer och rutiner samt ge lättillgänglig information och 

stöd. 

 

 Ett annat område för storregional och nationell påverkan är 
att bidra till ökad kunskap om samt implementering av ett 
arbete som kopplar ihop frågor kring krisberedskap och 
säkerhetsfrågor. Öka kunskapen om säkerhetsfrågor kring 
gasfordon och elfordon- strålmiljö  

 


