
Plan för infrastruktur för förnybara 
drivmedel och elfordon





• ….planen ska vara ett stöd för och vägledande vid kommunal planering av 
drivmedelsinfrastruktur (inklusive laddinfrastruktur) …

• Planen ska peka ut vilken utbyggnad som behövs för att skapa tillfredsställande tillgänglighet
till tankning/laddning av förnybara drivmedel över hela länet.

• planen bör följas upp och uppdateras med jämna mellanrum.

• …. behövs insatser inom tre olika åtgärdsområden: transporteffektivt samhälle, 
energieffektivare fordon och förnybara drivmedel.

• Fokus på de alternativt som finns kommersiellt tillgängliga idag



1. Kontext – aktuella mål, planer och styrmedel

2. Nuläge drivmedelsanvändning, fordonsflotta samt tank- och laddinfrastruktur

3. Kartläggning av förutsättningar för ökad produktion av biodrivmedel

4. Uppskattad efterfrågan på el för fordon

5. Framtidsscenarier drivmedelsanvändning

6. Miljö- och samhällsnyttor med olika vägar till fossilfri fordonsflotta

7. Målbild & drivmedelsstrategi

8. Regional plan för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel

9. Planering av genomförande
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• I scenarierna har transporternas totala energianvändning låsts. Det speglar inte hur trenden ser ut 
i dagsläget, där transporternas totala energianvändning snarare ökar.

• En ökad elektrifiering av transporterna medför en viss energieffektivisering men inte i närheten av 
vad som krävs för att nå satta mål.

• I inget av scenarierna räcker mängden förnybara drivmedel. Det kommer krävas ett mer 
transporteffektivt samhälle.
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Samtliga scenarier, i synnerhet Scenario 1–3, är långt ifrån att nå målet om 70% reduktion av 
växthusgasutsläppen inom transportsektorn till år 2030. 





Primära strategin bör vara att satsa på att kraftigt öka nyttjandet av 
samtliga hållbart producerade förnybara alternativ i transportsekt

Primära drivmedelsval
1. El (inkl. vätgas) / Biogas
2. Etanol

Sekundära drivmedelsval
3. Biodiesel
4. Fossila drivmedel (låginblandning av

förnybart)



Biogasfordon

Elfordon







FÖRSLAG TILL MÖJLIGA INSATSER LÄNSSTYRELSEN, REGION UPPSALA 
• Länsövergripande överenskommelse om att upphandla och nyttja förnybara drivmedel

• Främja realisering av infrastruktur som beviljats stöd via Klimatklivet .

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER I ETAPP 1 – FOKUS 2020-PERSPEKTIV

• Publik gastankstation samt regiongasbussdepå i Tierp.

• Publik gastankstation i norra Uppsala.

• Publik tankstation för ED95, lokalisering baseras på intresse från näringslivet och omställning av lämpliga
fordonsflottor.

• Uppförande av snabbladdare vid Akademiska sjukhuset och Centralstationen.

• Publik gastankstation i Heby

• Snabbladdare i Tierp och Enköping

• Regionbussdepå för biogas i Enköping

• Upprättande av grundläggande snabbladdare i mindre kommuner

• Verka för att de satsningar som har beviljats medel från Klimatklivet realiseras (utöver de åtgärder som redan har
nämnt ovan)

FÖRSLAG TILL MÖJLIGA INSATSER LÄNETS KOMMUNER
• I översiktsplan, områdesbestämmelser och detaljplan peka ut mark som är lämplig för etablering av ladd- och tankstationer. Om 

möjligt verka för att etablering av infrastruktur sker i samverkan med befintliga drivmedelsstationer.

• Etablera och eventuellt även driva tank- och laddinfrastruktur på platser där behov av infrastruktur finns men de kommersiella 
förutsättningarna gör att ingen marknadsaktör är villig att etablera och driva den. 



Tack för visat intresse!

Martin Ahrne
martin.ahrne@biogasost.se

0736-418157
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