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Behovsanalys – Transporter
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Behovsanalysen bygger 
bland annat på dessa två 
strategidokument. Läs 
dem gärna digitalt för att 
även få direktlänkar till 
underlagsmaterial. Du 
hittar dem på denna sida. 

https://www.lansstyrelsen.se/gotland/miljo-och-vatten/energi-och-klimat.html
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Nationella övergripande mål för 
transportpolitiken
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• Säkerställa en samhällsekonomiskt 
effektiv och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning för medborgarna 
och näringslivet i hela landet

• Funktionsmål om tillgänglighet 

• Hänsynsmål om säkerhet, miljö och 
hälsa som sinsemellan är jämbördiga 

• Växthusgasutsläppen från inrikes 
transporter ska minska med minst 70 % 
till år 2030 jämfört med år 2010
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Omställningen behöver stå på tre ben
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o Transporteffektivt 
samhälle

o Energieffektiva och 
fossilfria fordon

o Förnybara drivmedel

Se även gärna en ny rapport från Trafikverket: Scenario för att nå klimatmålet inom inrikestransporter

https://trafikverket.ineko.se/Files/en-US/74700/Ineko.Product.RelatedFiles/2020_080_scenarier_for_att_na_klimatmalet_for_inrikes_transporter_ett_regeringsuppdrag.pdf
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Fyrstegsprincipen vägledande i 
transportplanering
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Läs mer om fyrstegsprincipen här.

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/fyrstegsprincipen/
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Förutsättningar på Gotland
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o Beroende av transporter till och från ön
o Beroende av resor och leveranser på ön
o Närmare 40 procent av befolkningen bor på landsbygden
o Skillnad mellan stad och land

o Stor personbilsflotta och lång körsträcka per invånare
o Kollektivtrafik
o 6 % av personbilarna kan framföras på fossilfria drivmedel
o Långsam utbytestakt – skillnad mellan gods och personbil
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Nuläge på Gotland
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Gotland 2010-2017
Transportsektorn minskat växthusgasutsläppen med 28 %
Arbetsmaskiner minskat med 13 %

Transporter: 12 % av totala energiförbrukningen (exkl. till och från ön)
16 % är el och förnybara drivmedel 
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Omvärldsspaning
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o Nya livsstils-och samhällstrender
o Digitalisering
o Ökad användning av biodrivmedel 
o Ökad elektrifiering inkl. vätgas
o Behov av ökad robusthet och resiliens
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Klimatpolitik och energisäkerhet
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Enligt FOI:s analyser finns det inget som 

motsäger att framtida energisystem med låga 

utsläpp av växthusgaser kan vara minst lika 

säkra som dagens huvudsakligen 

fossilbaserade system. 

Vad gäller många aspekter ser FOI i stället 

betydande fördelar. Energieffektivisering och 

förnybar energi är huvudsakligen bra för såväl 

klimat som energisäkerhet men löser inte alla 

problem.

Transport samhällsviktig funktion
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Svensk samhällsstyrning, samhällsplanering 
och fysisk planering
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Antalet tankställen och deras geografiska 
spridning kan påverka systemens sårbarhet.

Andra prioriteringar kan göra samhället mindre 
sårbart för störningar genom mer blandade 
bostadsområden, mer lokal handel och att 
gående, cykel och kollektivtrafikanter 
prioriteras.
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Ö-drift
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Tankemodell avseende 
exempelvis drivmedel, livsmedel 
och kommunikation.

Foto: Mostphotos



www.lansstyrelsen.se/gotland

Behov som behöver mötas inom 
fysisk planering på Gotland
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o Minska transportbehovet
o Effektiva transporter och fordon
o Fossilfria drivmedel
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Vad är en ändamålsenlig utbyggnad? 
Perspektiv på förnybara drivmedel

 

Kvantitativa och  

kvalitativa kriterier 

Biogas 

1 

Biogas 

2 

RME Etanol HVO 

Tallolja 

Etanol 

Import 

HVO 

Import 

El 

svensk 

elmix 

Vätgas 

svensk 

elmix 

Effektivitet Råvaruverkningsgrad (råvara till drivmedel)        Saknas Saknas 

Energieffektivitet       Saknas Saknas Saknas 

Begränsad  

klimat- 

påverkan 

Växthusgasutsläpp (WTW)          

Växthusgasreduktion (WTW)          

Kostnads 

effektivitet 

Produktionskostnad          

Reduktionskostnad (för minskning av 

växthusgasutsläpp)          

Frisk luft Utsläpp av kväveoxider (NOx)          

Utsläpp av partiklar (PM)          

Utsläpp av flyktiga organiska ämnen          

Försörjningstrygghet          

Nationell livsmedelsstrategi     n/a   n/a n/a 

Landsbygdsutveckling          

Regional utveckling & sysselsättning          

Omställning till cirkulär och biobaserad ekonomi        n/a n/a 

Giftfri miljö          

God bebyggd miljö          

Anständiga arbetsvillkor          

RISE. 2019. Perspektiv 
på svenska förnybara 
drivmedel –
utvärdering utifrån 
miljökvalitets och 
samhällsmål samt 
scenarier för inhemsk 
produktion till 2030

https://biodrivost.se/Portals/0/Publikationer/Rapporter/2019_Perspektiv%20på%20svenska%20förnybara%20drivmedel.pdf
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Drivmedelstrappan
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Modifierad från Vägledning för 
drivmedelstrategier, Biodriv Öst 2018.

https://dokument.regionostergotland.se/regsam/Samhällsbyggnad/Energi%20och%20klimat/Vägledning_Östergötland_final.pdf
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Möjligheter med förnybara drivmedel  
– olika beroende på användning och tid  
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El inkl vätgas, biogas, etanol, biodiesel

• Elcykel
• Personbilar och lätta fordon
• Buss, lastbil och arbetsmaskiner
• Flyg och båt

Tips: Läs mer detaljer om möjligheter som 
framkommit genom intervjuer på Gotland i Plan 
för arbetet med infrastruktur för elfordon och 
förnybara drivmedel.

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.7c20151716faf01e296e779/1580673735107/Gotland%202019_Plan%20för%20arbetet%20med%20infrastruktur%20för%20elfordon%20och%20förnybara%20drivmedel.pdf
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Identifierade behov inom infrastruktur för el och 
förnybara drivmedel på Gotland
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• Samordning och samverkan i länet
• Etablering av infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel
• Kunskapsspridning om infrastruktur för el och förnybara 

drivmedel 
• Fysisk planering som skapar förutsättningar för infrastruktur för 

elfordon och förnybara drivmedel
• Stimulera ett ökat användande av infrastruktur för elfordon och 

förnybara drivmedel 

Tips: Läs behovslistan för de övriga områdena i 
Plan för arbetet med infrastruktur för elfordon 
och förnybara drivmedel.

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.7c20151716faf01e296e779/1580673735107/Gotland%202019_Plan%20för%20arbetet%20med%20infrastruktur%20för%20elfordon%20och%20förnybara%20drivmedel.pdf
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Tips: Läs exempelvis
- Ladda för framtiden 
- Elfordon och 
laddinfrastruktur
- Underlag till regional 
plan för 
laddinfrastruktur och 
förnybara drivmedel 
- Vägen till ett 
gastankställe i din 
kommun

https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7585-571-4.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.5776ebef1633fba4a973345/1526461200445/2018-14.pdf
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/8e28746e-0f92-4e77-8de1-e4cf6d8e9b83/Rapport%20Underlag%20till%20regional%20plan%20för%20laddinfra%20och%20förnybara%20drivmedel__ver1.0.pdf?a=false&guest=true
http://www.biogasost.se/Portals/0/Publikationer/Rapporter/2016_Handbok_Gastankstallen.pdf
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Tack för att ni lyssnade!

2020-06-03

Agneta Green 
agneta.green@lansstyrelsen.se

Tankar och tyckande från klass 4 
på Fole skola, inskickat till energi-
och klimatstrategin hösten 2018 


