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Sammanfattning
Länsstyrelserna har i regleringsbrevet fått i uppdrag att ta fram en regional plan för
infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel. Syftet med planen är att ge kunskap
om nuläge och vägledning kring hur etablering av publik infrastruktur för förnybara
drivmedel bör ske i Skåne län för att beslutade miljö- och klimatmål ska kunna nås. Denna
handlingsplan ska vara ett levande dokument som uppdateras i takt med teknik- och
marknadsutveckling samt i takt med att ny information tas fram inom pågående regionala
projekt.
Inom ramen för Klimat- och Energistrategin uppskattades potentiell utveckling av antalet
fordon per drivmedel i länet samt utmaningar kopplade till att nå målen. Scenariot ligger
till grund för denna handlingsplan, som ska ses som en av handlingsplanerna inom Klimatoch Energistrategin.
Kontinuerligt arbetssätt tätt knutet till relevanta initiativ
Inom arbetet med planen har underlag samlats in genom befintliga rapporter, regionala
strategier och planer, via enkätutskick till samtliga kommuner samt till drygt hundratalet
identifierade aktörer, samt inte minst via de befintliga plattformar och det arbete som
bedrivs i pågående projekt och samverkansgrupper. Intresset från aktörer ökar om
insatserna blir så konkreta som möjligt och därmed relevanta specifikt för dem. Därför
kommer ett större fokus på specifika initiativ i samverkan med marknadsaktörer att bli
relevant i takt med förankringen av klimat och energistrategin och dess fördjupningar.
Infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel räcker inte för att nå
målet. Omställningen som krävs är omfattande. Väl lokaliserade ladd- och tankställen kan
öka viljan att köpa denna typ av fordon, dock finns flera andra faktorer som påverkar folks
val vid fordonsköp. Det krävs även en större omställning av hela transportsystemet,
resvanor och beteende, för att nå målet. Dels behöver resandet minska via till exempel
resfria möten, dels behöver en ökad andel av resandet utgöras av kollektiv- och
cykeltrafik. I synnerhet i tätorter är stads- och bostadsplanering med rätt förutsättningar
även för exempelvis lådcyklar allt viktigare för att nå målen. En plan för infrastruktur för
förnybara drivmedel och elfordon främjar vägfordonsanvändning och det finns en risk att
vägtransporterna istället ökar. Därför måste främjandeinsatser inom ramen för detta
uppdrag sättas i perspektiv och vägas upp av insatser för ett hållbart resande.
Fordon som införskaffas i dag finns i stor utsträckning kvar år 2030. För att nå
målet om 70% utsläppsminskning till år 2030 behöver insatserna ligga i närtid.
Fordonsflottan är trögrörlig och de fordon som införskaffas de närmsta åren finns i stor

utsträckning kvar år 2030. Primärt är därför de förnybara drivmedel som finns på
marknaden i dag de som har störst möjlighet att bidra till målet och samtliga behöver ha en
optimal infrastruktur för laddning respektive tankning. Även med optimistiska scenario
där merparten av alla nya fordon drivs av förnybara drivmedel och el, krävs en snabbare
omställning av fordonsflottan för att nå målet. Det innebär att konvertering av
konventionella, relativt nya fordon kommer att vara nödvändig, alternativt högre
utnyttjande av inblandning eller övergång till förnybara drivmedel som är kompatibla med
bensin- respektive dieselmotorer.
Utvecklingen påverkas av nationella och internationella förutsättningar
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. Detta gäller i
synnerhet för olika typer av biodrivmedel. Stort fokus måste vara på nationell samordning
och insatser på EU- och global nivå. Den i särklass viktigaste faktorn enligt den
genomförda aktörsanalysen är långsiktiga nationella styrmedel. I dagsläget är saknas en
långsiktighet bland annat på grund av frågan om skattebefrielse vilket ökar riskerna vid
investeringar.
Olika förutsättningar för olika grupper i samhället Specifika utmaningar för länet
är att samtliga målgrupper ska ha samma förutsättningar att delta i omställningen. Därmed
krävs riktade insatser till exempelvis glesbygd och flerfamiljshus. Insatser för ett minskat
behov av resande, lägre andel bil- och lastbilstrafik, samt effektivare vägtransporter
prioriteras både för att det krävs för att nå målet och för att handlingsplanen annars
snedvrider jämställdheten mot grupper i samhället som inte använder bil i samma
utsträckning. I glesbygd kommer behovet av vägtransporter att vara högre jämfört med i
större städer även i framtiden, vilket motiverar särskilt riktade insatser.
En väl utbyggd infrastruktur handlar om lokala förutsättningar. En god
infrastruktur kräver tillräckliga ekonomiska förutsättningar. Såväl riktade insatser i
kommuner som har biogastankstationer som analyser av lokala förutsättningar i områden
som saknar tankstationer behövs. För laddinfrastuktur betyder det att riktat stöd till
kommuners hyresbostadsbestånd samt privata hyresfastighetsägare och
bostadsrättsföreningar fortsatt kommer att vara viktigt. Även arbetsplatser är viktiga
laddställen där normalladdning kan stå för en mycket stor andel av laddningen.
Den samlade bedömningen är att antalet laddbara fordon kommer att öka kraftigast men
att biogas behöver prioriteras i synnerhet i Skåne län. En diversifiering och optimering är
nödvändig och för att uppnå det krävs kommande insatser och stort engagemang från
relevanta aktörer.
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1. Inledning
1.1 Förkortningar och begrepp
Biodiesel

Biobaserad diesel som till exempel FAME och HVO

Biogas

En gasblandning av främst metan och koldioxid som framställs genom att
organiskt material bryts ned i syrefattig miljö

CBG

Compressed Biogas; komprimerad biogas. Förnybar metan i gasform, används
som fordonsgas

CNG

Compressed Natural Gas; komprimerad naturgas. Fossil metan i gasform,
används som fordonsgas. Används som beteckning oavsett andel inblandning
av CBG.

CPEV

Charging points per electric vehicle, laddpunkter per laddfordon. Vanligen
används nyckeltal för publika laddpunkter.

DME

Dimetyl Eter. Gasformigt drivmedel för dieselmotorer

E85

Drivmedelsblandning med ca 85% etanol och 15% bensin, anpassad för
bensinmotorer.

ED95

Drivmedelsblandning med ca 95% etanol, anpassad för tunga fordons
dieselmotorer

FAME

Fatty Acid Methyl Esters; biodiesel. Ren FAME kallas B100.

Fordonsgas

Metangas som används som drivmedel och kan bestå av biogas, naturgas eller
en blandning av dessa

HEV

Hybrid Electric Vehicle, hybridbil

HVO

Hydrotreated Vegetable Oil; biodiesel, framställs med vätgas som katalysator
av animaliska eller vegetabiliska fetter och oljor

Laddpunkt

Ett uttag där ett elfordon kan laddas

Laddstation

En plats med en eller flera laddpunkter

LBG

Liquified Biogas; flytande biogas, biogas som förvätskas via nedkylning

LNG

Liquified Natural Gas; flytande naturgas, naturgas som förvätskas via
nedkylning

LPG

Liquefied Petroleum Gas, gasol

Naturgas

Fossil gas bestående av en blandning av gaser, främst metan

RME

Rapeseed Oil Methyl Ester; en typ av FAME baserad på rapsolja

Supermiljöbil Elbil och laddhybrider, utsläpp på max 50 g CO2/km
Miljöbil

utsläpp på max 120 g CO2/km
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1.2 Bakgrund
I utredningen SOFT (Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet) föreslår de sex
myndigheterna Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och
Transportstyrelsen att det tas fram länsvisa regionala planer för utbyggnad av infrastruktur för
förnybara drivmedel1. Länsstyrelserna fick året efter uppdraget i regleringsbrevet.
Syftet är att möjliggöra en ändamålsenlig utbyggnad genom att bidra till att ge lokala och
regionala aktörer rätt förutsättningar för att på egen hand klara utmaningar som ställs inför och i
arbetet med omställningen till fossilfrihet. Tanken är att planerna ska vara ett strategiskt
underlag för länets kommuner och ett stöd i deras arbete med att integrera frågan om
infrastruktur för förnybara drivmedel i den fysiska planeringen. I SOFT-utredningen beskrivs
bakgrunden så här:
”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. På längre sikt krävs en konsekvent
planeringsprocess för etablering av infrastruktur för förnybara drivmedel på bekostnad av fossila
drivmedel.. Dessa planer syftar till att vara ett strategiskt underlag för länets kommuner och ett
stöd i deras arbete med att integrera frågan om infrastruktur för förnybara drivmedel i den fysiska
planeringen.

I Skåne har arbetet med regionala planer och strategier som inkluderar transportområdet
pågått under många år och involverat många aktörer. Redan år 2011 gjordes en inventering av
biogasproduktionen i Skåne i samarbete med forskare. Samma år tog Region Skåne och Biogas
Syd fram en färdplan för biogas, vilken har reviderats 2013 och 2015. År 2013 togs rapporten
”Strategi för etablering av gastankställen i Skåne” fram på uppdrag av Region Skåne. År 2013 togs
det fram en övergripande strategi för laddinfrastruktur för Öresundsregionen2. Vid den tid då
Länsstyrelsen fick detta uppdrag pågick arbetet med att ta fram en ny klimat- och energistrategi
för Skåne, vilket gjordes inom ramen för Klimatsamverkan Skåne - en samarbetsplattform där
Kommunförbundet Skåne, Region Skåne och Länsstyrelsen i Skåne län ingår. Strategin
beslutades i juni 2018. I juni 2018 togs också rapporten ”Handlingsplan för fossilfria drivmedel i
Skåne” fram av Region Skåne. Handlingsplanen gäller för hela Skåne och innehåller förslag på
insatser som olika aktörer kan genomföra. Parallellt pågår flera projekt där målet är att öka
efterfrågan på elfordon och förnybara drivmedel, till exempel fossilbränslefria kommuner,
elbilslandet syd, med flera.

1
2

Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet, ER 2017:07
Övergripande strategi för laddinfrastruktur i Öresundsregionen, Trivector, 2013:36
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1.3 Syfte och mål
Syftet med uppdraget är att ge rätt förutsättningar för regionala aktörer för att på egen hand
klara utmaningar kring omställningen till fossilfrihet, och på så sätt skapa förutsättningar för
ändamålsenlig utbyggnad av infrastruktur av förnybara drivmedel.
Denna handlingsplan ska fokusera på processen för att nå målet och ska även inkludera en
kunskapshöjande del riktad till de identifierade relevanta aktörerna. Handlingsplanen ska
identifiera behov av åtgärder. Syftet är även att vara styrande i Länsstyrelsens bedömningar av
transportåtgärder i länet (Klimatklivet).
Den regionala planen ska koppla till Klimat- och energistrategin och fungera som strategisk
handlingsplan. Den utgör en del i implementeringen av strategin och ska ses som en fördjupning
av denna, och kan användas som bas till drivmedelsgruppens arbete.
Planen ska harmonisera med andra relevanta planer, program och strategier på regional och
lokal nivå.
Målet med planen är att få till stånd en utbyggnad av tanknings- och laddningsmöjligheter för
förnybara drivmedel respektive el i tillräcklig omfattning för att aktörer – privatpersoner,
offentlig sektor och företag – ska våga köpa och köra fordon som drivs med förnybara drivmedel
eller el.

1.4 Avgränsningar
Denna plan berör enbart infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon, vilket endast är
en av många pusselbitar som krävs för att nå hållbart transportsystem. Denna plan kan inte ha
huvudfokus på behov av samtliga insatser som krävs för att nå målet, men ska ändå beskriva
helhetsbilden och sätta prioriteringar av insatserna i ett helhetsperspektiv.
I planen ingår endast vägtrafik; persontrafik och godstrafik. Förnybara drivmedel till
sjöfart och flyg kommer inte att behandlas i planen.
På grund av att majoriteten av laddningen sker i hemmet eller arbetsplatsen, och alltså sker
via icke-publik laddning, har denna handlingsplan ambitionen att hantera både publik och
icke publik infrastruktur. Även den andel av tankstationer och depåer för biodrivmedel för
tung trafik som sker icke-publikt är viktig att ha med i handlingsplanen. Dock krävs en
avgränsning gällande nulägesbilden till att gälla publik infrastruktur, eftersom underlag för icke
publik laddning inte finns tillgänglig.
Denna plan hanterar endast en tidshorisont till 2030. Detta beror dels på att målet om
utsläppsminskning inom transportsektorn är till år 2030, dels på att handlingsplanen behöver
revideras i takt med teknik- och marknadsutveckling. På grund av tidsperspektivet omfattar
planen framförallt de förnybara drivmedel som finns kommersiellt tillgängliga på marknaden
idag.
Planen ska i första hand användas som ett verktyg för Länsstyrelsen Skåne vid prioriteringar
av insatser inom transportområdet. Insatserna kräver samverkan med andra aktörer vilket gör att
planen även vänder sig till de forum som är lämpliga att använda för att lyfta frågor som avgörs
8

nationellt respektive internationellt, till kommuntjänstemän och kommunpolitiker, andra
offentliga aktörer såväl som marknadsaktörer.

1.5 Metod
Denna plan har tagit avstamp i den klimat- och energistrategi för Skåne - Ett klimatneutralt och
fossilbränslefritt Skåne -som beslutades i juni 2018 inom ramen för Klimatsamverkan Skåne.
Scenariot som togs fram inom ramen för klimat- och energistrategin handlingsplan ligger till
grund för analysen av behoven fram till 2030. Istället för att utgå från prognoser, som i de flesta
fall visar att målet inte rimligen uppnås till 2030, har behovet av infrastruktur utgått från ett
scenario där målet nås.
Flera pågående projekt, samverkansinsatser och samverkansgrupper arbetar aktivt med
frågorna i regionen, och planen har tagits fram i synergi med dessa initiativ. Samverkan och
samhandling sker direkt i relevanta projekt och grupper, som till exempel Biogas Syd,
Klimatsamverkan Skåne, miljömålsnätverket, fossilbränslefria kommuner och Elbilslandet Syd.
Främst sker samverkan och kontinuerligt utbyte med Region Skåne, Energikontoret Skåne,
kommunförbundet, samt kommunnätverk.
Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning (LEKS) har genomfört tre dialogmöten under
2018-2019 med Energimyndigheten och Trafikverket angående uppdraget. Befintliga nationella
och regionala utredningar, strategier och underlag som behandlar åtgärder som krävs för att nå
målen för transportsektorns omställning, nulägesanalyser och prognoser har använts som grund
för ställningstaganden i denna plan.
Under 2019 har planen konkretiserats genom att göra aktörsanalyser via bland annat enkäter
till drygt hundratalet aktörer som är verksamma i regionen, samt till Skånes 33 kommuner. En
genomgång av lagstiftning som påverkar, transportflöden, fordonsflotta och uppdatering av
underlag gällande nuläget i regionen har genomförts parallellt med omvärldsbevakning. Arbete
med visualiseringar av nuläge och kommande behov för att förenkla att nå ut med budskapet har
diskuterats med flera aktörer. En jämställdhetsanalys samt genomgång av andra samhällsmål som
kan påverkas av planen har genomförts. Resultaten från aktörsanalysen har använts för att följa
upp och ställa fördjupade frågor i de möten och workshops som genomförts i nära kopplade
projekt såsom Elbilslandet Syd.
Att identifiera behov av infrastruktur är första steget i att ta fram en handlingsplan. För att
infrastrukturen ska etableras behövs en konkret handlingsplan som identifierar vilka aktiviteter
det finns ett behov av. Denna handlingsplan utgår från en effektlogikedja som beskrivs i figur 1.
Utgångspunkten är effekten som behöver uppnås för att nå det övergripande målet om
utsläppsminskning från transportsektorn. Effekten beskriv i SOFT-uppdraget: att folk ska våga
köpa fordon som drivs av el eller förnybara drivmedel. Faktorerna som krävs för att nå den effekten
kan till exempel vara att tillräcklig infrastruktur är etablerad, men det finns flera andra faktorer
som till exempel rätt fordonsutbud och ekonomiska incitament.
9

Figur 1 Effektlogik som handlingsplanen utgår från

1.6 Uppföljning av planen
Teknikutveckling och marknadsutveckling kan ändras fort. Prognoser och antaganden som ligger
till grund för denna handlingsplan kan komma att förändras snabbt även på grund av exempelvis
ny lagstiftning samt uppdatering eller framtagande av andra regionala planer. Denna
handlingsplan ska därför vara ett levande dokument som används i det aktiva arbetet i
samverksamgrupper och kontinuerligt följs upp och utvecklas. Omvärldsbevakning blir en
avgörande faktor och det är viktigt att frågorna bevakas i relevanta pågående projekt och insatser
och att planen uppdateras när ny information framkommer.
Indikatorer som gör det enkelt att se hur arbetet med att implementera planen behövs.
Gemensamma nyckeltal och indikatorer är att föredra, vilket lämpligen utreds vid nästa LEKSträff. Indikatorer kan till exempel vara antal laddstolpar i förhållande till målen, antal tankställen
av varje biodrivmedel i förhållande till målen, genomförandegrad av särskilda åtgärder i planen
och andel fordon som primärt nyttjar förnybara drivmedel.
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2. NULÄGE OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
I detta kapitel ges en översiktlig beskrivning av nuläget gällande transportsektorn, fordonsflotta och
trafikflöde, olika förnybara drivmedel och deras användningsområden, aktuellt kunskapsläge samt statistik.
Resultatet från aktörsanalysen och andra pågående projekt beskrivs för att få en bild över hur
förutsättningarna ser ut i dagsläget.

2.1 Transportsektorn
2.1.1 Nationella förutsättningar

Transportsektorn står för ungefär en fjärdedel av den totala energianvändningen i Sverige.
Energianvändning i transportsektorn har ökat och trenden fortsatte fram till 2007 då det skedde
ett trendbrott och energianvändningen i stället började minska. År 2013 låg energianvändningen
för inrikes transporter i nivå med 2004. De senaste åren har det åter skett en viss ökning av
transportsektorns energianvändning. Vägtrafiken dominerar helt energianvändningen för inrikes
transporter och år 2015 stod vägtrafiken för hela 93,8 procent3.
Utsläppen av växthusgaser från personbilar har minskat sedan år 2007, men minskningen har
stannat av för att till och med öka något mellan åren 2014 och 2015. Mängden förnybart i den
svenska drivmedelsmixen har ökat från 6 procent 2010 till 23 procent 2018. Den ökade andelen
beror nästan bara på en ökad andel låginblandad biodiesel. Det i särklass dominerande
biodrivmedlet år 2017 var HVO. Utsläpp från tunga fordon, lastbilar över 3,5 ton, har ökat
nationellt sedan år 1990 och år 2015 var utsläppen 16 procent högre än 1990. Transporter med
tunga fordon ökar när ekonomin går bra, därför ökade den från början av 1990-talet fram till
ungefär år 2007. Efter det har utsläppen från tunga fordon minskat något. Antalet arbetsfordon
och arbetsmaskiner har legat relativt konstant i Sverige de senaste åren.
Förbränningsmotorerna ger förutom utsläpp av koldioxid, även utsläpp av kväveoxider,
kolväten och partiklar som påverkar natur och människors hälsa. Luftföroreningar bidrar till
luftvägssjukdomar och ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar framför allt i tätorter, och
trafikbuller skapar stress och nedsatt livskvalitet.
Fordonsflotta

Utvecklingen av fordonsflottan visar på en ökning mellan 2017–2018 av alla fordonsslag
utom bussar. Det är fossila drivmedel som fortfarande dominerar beståndet. Det skedde dock en
svag minskning av bensin och diesel från 92,1 procent år 2017 till 91,6 procent vid årsskiftet
2018/20194. Antalet personbilar i Sverige har ökat i relativt jämn takt med i medeltal drygt 1%
per år. Vid utgången av 2018 fanns det drygt 4,87 miljoner personbilar i trafik i Sverige, vilket

3

Regeringskansliet, Sveriges handlingsprogram för infrastrukturen för alternativa drivmedel i enlighet med
direktiv 2014/94/EU, 2016
4
Trafikanalys, 2019
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kan jämföras med att det under 2006 fanns 4,2 miljoner. Det finns en tydlig trend mot ökad
användning av dieselbilar, medan antalet bensindrivna bilar minskar.
Nybilsförsäljningssiffror pekar på att antalet el- och laddhybridbilar ökar mest, men från låga
nivåer, och att bensin- och dieselbilar fortfarande dominerar med totalt 79%, se figur 2.
Andelen supermiljöbilar av de totala nyregistreringarna ökar stadigt och i januari var siffran uppe
i drygt 7 procent.

Figur 2 Nybilsförsäljningen i Sverige mellan januari och november 2019, avrundade siffror. Källa: BIL Sweden

Körsträckor

Den totala körsträckan i Sverige ökar. För personbilar, lätta lastbilar och bussar var den totala
körsträckan högre än någonsin. Det största ökningen noterades för lätta lastbilar. Ökningen av
körsträckan för både lätta lastbilar och personbilar beror på att antalen fordon har ökat och det
driver även ökningen av körsträcka. För bussar är det istället den genomsnittliga körsträckan per
buss som ökar.5

2.1.2 Regionala förutsättningar

Skåne kan sägas utgöra Sveriges länk till Europa för vägtrafik, på grund av sitt geografiska
läge med närhet till kontinenten. Huvudstråken mot Västsverige och Norge samt mot
Mälardalen och Finland sammanstrålar i Skåne. En stor andel av transporterna till och från
Europa passerar Skåne antingen via Öresundsbron eller via någon av de skånska hamnarna. Via
den kommande Fehmarn Bält-förbindelsen med järnväg och väg kommer avståndet till Tyskland
att minska i tid. Nästan en tredjedel av godstrafiken på skånska vägar är transittrafik 6.
Skåne utmärker sig genom att ha både en storstad och större städer samt en flerkärnig
ortstruktur med många orter på liten yta. Skåne har 250 tätorter och 33 kommuner som alla har
olika funktioner och förutsättningar. Tillgänglighet är en nyckelfaktor för samspelet mellan
Skånes regionala kärnor och orter. Skåne har ett finmaskigt nät av vägar och ett utbyggt
järnvägsnät som utgör en viktig del av tillgängligheten. Det geografiska läget, den flerkärniga
5
6

Trafikanalys, 2018
Region Skåne, handlingsplan för fossilfria drivmedel i Skåne
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strukturen med många städer, tätorter och byar, i kombination med en stor befolkningstillväxt
ställer krav på ett effektivt transportsystem för att kunna hantera ökade person- och
godstransporter.
Malmö, som är den största staden i länet, har de senaste tio åren haft en stark tillväxt. Större
arbetspendling sker också till Helsingborg, Lund och Kristianstad, vilket gör att trängsel är en
utmaning, medan orter som till exempel Hässleholm är viktiga knutpunkter för tågtrafik.
Ytterligare tre städer har identifierats som regionala kärnor, nämligen Trelleborg, Landskrona
och Ystad.7 För perifera kommuner med en stor andel äldre som bor i byar utanför centralorten
finns utmaningar med begränsad tillgång till kollektivtrafik. På landsbygden är ofta
arbetspendling till de större tätorterna nödvändig samtligt som det finns ett behov av inflyttning
av unga i yrkesverksam ålder. Flera kommuner, i synnerhet på Österlen, är beroende av en väl
utbyggd infrastruktur för el och förnybara bränslen inte minst för att hantera den bilburna
turismen.8
Transportsektorn i Skåne

Transportsektorn är den sektor som släpper ut mest växthusgaser och använder mest energi i
Skåne. År 2015 stod transportsektorn för 37 procent av de totala utsläppen av växthusgaser i
Skåne. Personbilarna står för den största delen av utsläppen från transportsektorn, cirka 63
procent, medan tunga lastbilar och bussar står för näst mest utsläpp med cirka 24 procent. I
Skåne har utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter minskat under flera år, senaste
uppföljningen visar dock på att minskningen avstannade under år 2015.9 Totalt har utsläppen
från transportsektorn minskat med drygt 9 procent sedan 1990 och uppgick till cirka 2,2
miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2015. De regionala utsläppen från arbetsmaskiner sjunkit
med nästan 15 procent sedan år 2010 i Skåne. 10 Den största delen av trafikarbetet
(fordonskilometer) är personresor och den övervägande delen går på väg. Trafikarbetet har ökat
i takt med befolkningsökningen under det senaste decenniet.

7

Region Skåne: Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2018 –2029,
https://kfsk.se/biogassyd/wp-content/uploads/sites/11/2019/09/Biogas-Ystad-Osterlen_gron-bonusmiljobilsleasing_2019.pdf
9
Klimat och energistrategi för Skåne
10
Klimat och energistrategi för Skåne
8
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Figur 3 Energibalans för Skåne län år 2017. Transportsektorn, som visas längst ned till höger, står för den största
användningen av fossila bränslen.

År 2015 använde transportsektorn cirka 11 TWh bränsle, vilket är strax under en tredjedel
av länets samlade energianvändning. Av detta var en marginell andel (cirka 2 procent år 2013)
regionalt producerad och mindre än 14 procent (1,5 TWh) kom från förnybara källor.
Produktion av biogas har varit en prioriterad åtgärd i Skåne län, där merparten har uppgraderats
(48 procent) men en stor andel även använts för värmeproduktion (44 procent). De senaste åren
har dock skånska biogasproducenter tampats med en instabil marknad och kortsiktiga styrmedel,
vilket lett till lönsamhetsproblem och uteblivna investeringar.
Vägnät och trafikflöden i Skåne

Vägsystemet i Skåne består av ett finmaskigt och tätt vägnät. Europavägar, riksvägar och
länsvägar tillhör det statliga vägnätet och utgörs av de större vägarna som binder samman städer
och tätorter. Inom städer och samhällen finns väg- och gatunät som ägs och underhålls främst av
kommunerna. Förutom nämnda vägar finns det mindre vägar som är enskilda och drivs av
vägsamfälligheter eller i privat regi. I Skåne finns Europavägarna E4 E6, E22, E20 och E65.
Dessa vägar behandlas formellt inom ramen för den nationella transportplanen som upprättas av
Trafikverket. E6 och E4 är av överordnad betydelse och ingår i det europeiska stomnätet
tillsammans med Öresundsbron. Inom EU har ett transeuropeiskt transportnät (TEN-T)
utpekats. Skåne ingår i stomnätskorridoren Skandinavien–Medelhavet, som förbinder
Skandinavien/Finland med övriga Europa via Öresundsförbindelsen samt via hamnarna i Malmö
14

och Trelleborg. E65 och E22 ingår i det övergripande nätet inom TEN-T. Trafikverket har pekat
ut ett vägnät som anger vilka vägar som är viktigast för nationell och regional tillgänglighet,
detta vägnät kallas för funktionellt prioriterat vägnät.
Kartor över trafikflöden i Skåne län som åskådliggörs bland annat i Skånes infrastrukturplan 11
visar att de flesta transporterna sker från Malmö och norrut mot Helsingborg och vidare mot
Göteborg. Större flöden finns också längs stråken från Malmö mot Blekinge, Malmö-Trelleborg
och Malmö-Ystad. För den tunga trafiken, där lastbilstrafik och bussar ingår, är trafikflödet ännu
mer koncentrerat längs E6 mellan Malmö och Helsingborg och vidare norrut. Störst flöden till
och från regionen sker på E6 och E4 med drygt 4 000 respektive 3 000 fordon per dygn. Trafik
till Trelleborg är runt 3 000 fordon per dygn. Även till/från Blekinge sker omfattande trafik på
E22 med runt 1 500 fordon per dygn.
Trafiken på Öresundsbron redovisas per månad men delar på varubilar, bussar och lastbilar.
Antalet lastbilar varierade mellan 35 000 – 47 000 per månad 2018, vilket motsvarar nästan
1400 lastbilar per dygn. Om också bussar och varubilar inkluderas, för att bli jämförbar med
Trafikverkets siffror, så är den tunga trafiken 2200 fordon per dygn.12

Fordonsanvändning

I likhet med Sverige som helhet dominerar de fossila drivmedlen i Skåne. Under 2018 skedde en
svag minskning av användande av bensinbilar med 2% jämfört med 2017, medan
dieselanvändningen har ökat med 5%. Antalet av gasbilar och etanolbilar på vägarna har minskat.
Tittar man på nyregistreringar 2018 i Skåne så ser man att antal nya dieselbilar minskade med
25% jämfört med året innan och antalet bensinbilar ökade med 10%. Den absolut största ökning
i fordonsflotta har skett för elbilar med 99% jämfört med året innan. Även nya gasbilar
tillkommer (ökning med 66%). Det finns 95 helt eldrivna bussar i Sverige, vilket är nära en
fördubbling under 2018. Flest elbussar tillkom i Region Skåne (+14) till 24 stycken.
Antalet personbilar i Skåne har följt den nationella utvecklingen relativt väl och var vid slutet
av år 2018 drygt 645 000 stycken vilket kan jämföras med att det vid slutet av år 2014 fanns
drygt 604 000 personbilar.

11
12

Region Skåne, infrastrukturplan
http://vtf.trafikverket.se/SeTrafikfloden
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Figur 4 Personbilar i trafik i Skåne vid slutet av 2018, fördelade på drivmedel. Egen omarbetning av data från Trafikanalys
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Figur 5 Nyregistrerade personbilar i Skåne. Egen omarbetning av data från Bil Sweden

I Skåne har körsträckan legat ganska konstant på 1200 mil per år för personbilar. Även
lastbilars körsträckor ligger ganska konstant på 1900-2000 mil. Totalt har dock körsträckorna
ökat i takt med att antalet fordon ökar.13
Personbilsflotta per kommun

Elbilar/laddhybrider: Andelen elbilar plus laddhybridbilar skiljer sig en del mellan
Skånes kommuner, och det är tydligt att de kommuner som är lägst andel är
landsbygdskommuner såsom Östra Göinge, Bromölla, Osby, och Åstorp, vilka har max 0,33%
elbilar registrerade i kommunen. Högst hamnar Lund som sticker ut med 5%, medan

13

https://www.trafa.se/vagtrafik/korstrackor/?cw=1&q=t10092|ar|mkorstr|reglan~standardtable
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exempelvis Malmö och Helsingborg ligger mellan 1-2%. Intressant är att mindre kommuner
som Lomma, Kävlinge och Vellinge också ligger över 1% vilket kan bero på närheten till större
städer men det kan också bero på andra faktorer vilket kan vara intressant att undersöka. Snittet
ligger på runt 0,75%.
Gas: Samma topp tre som för elbilar gäller för gasbilar: Lund, Malmö och Helsingborg ligger
i topp, men här sticker även Kristianstad, Eslöv och Skurup ut lite med över 1% medan snittet
ligger på 0,75%. Flera av de som ligger lägst bland elbilarna ligger även lägst gällande gasbilar,
tex Åstorp, Bromölla och Örkelljunga som ligger under 0,5%.
Etanol: Fördelningen av etanolbilar skiljer sig däremot helt, här sticker istället
glesbygdskommuner som Östra Göinge, Bromölla och Osby ut med högst andel, runt 5%.
Snittet ligger på runt 4%.

2.2 Förnybara drivmedel
Sverige har i dagsläget den högsta andelen biodrivmedel i transportsektorn av de europeiska
länderna, på energibasis drygt 20 procent år 201714. En majoritet av detta, drygt 85 procent, är
importerade drivmedel eller drivmedel producerade i Sverige men av importerade råvaror.
Detta medför att Sverige idag inte bara är beroende av importerade fossila drivmedel utan också
i en ökande utsträckning beroende av importerade biodrivmedel och råvaror till
biodrivmedel. Förenklat kan det sägas att biogasen till stor del kommer från Sverige, FAME
och etanol mestadels från Europa, och HVO från hela världen.
Under de senaste åren har det funnits ett starkt fokus på dropin-bränslen på grund av de
ambitiösa mål Sverige har beträffande reduktion av utsläpp inom transportsektorn, samtidigt
som fordonsflottan är relativt trögrörlig och de fordon som införskaffas idag i stor utsträckning
kommer att finnas kvar år 2030. Reduktionsplikten kräver att drivmedelsleverantörer minskar
växthusgasutsläppen från bensin och diesel genom att blanda in biodrivmedel. Plikten utgör en
viktig del i att kunna nå målet om 70 procent minskade utsläpp från inrikes transporter till 2030.
Januariöverenskommelsens aviserade förbud för bensin- & dieseldrivna bilar till år
2030. 2030-sekretariatet har gett i uppdrag åt IVL Svenska Miljöinstitutet att skriva en
promemoria om de rättsliga förutsättningarna för att genomföra ett sådant förbud. I utredningen
konstateras dock att det sannolikt inte är möjligt att genomföra ett sådant förbud. 15 En utredning

14

Siffror från SCB, sammanställt av Svebio
https://www.ivl.se/toppmeny/pressrum/nyheter/nyheter---arkiv/2019-05-08-forbud-mot-bensin--ochdieselbilar-kraver-nya-beslut-i-eu.html
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är dock tillsatt om utfasning av fossila drivmedel samt förbud mot försäljning av nya bensin- och
dieselbilar.16
Sverige importerar idag 65% av Europeisk HVO-produktion och 35% av världens totala
HVO-produktion, vilket inte är långsiktigt hållbart när internationell efterfrågan på
biodrivmedel förväntas öka kopplat till omställning av transportsektorn internationellt. Därmed
finns en klar risk för stigande importkostnader. Enligt studier finns det också en skillnad i
påverkan på miljömål mellan importerade respektive inhemskt producerade biodrivmedel.17
Sverige, med sin rika tillgång på naturresurser, bör vara ett av de länder som producerar minst
lika mycket biodrivmedel som används nationellt. Detta gäller särskilt i en värld där efterfrågan
på biodrivmedel kommer att öka allt mer framöver och tillgången på hållbara råvaror är
begränsad. Med produktion i Sverige ökar även möjligheterna vad gäller spårbarhet och kontroll
över miljöpåverkan, vilket utgör en viktig del i generationsmålet.
Sverige är i ett globalt perspektiv rikt på naturresurser som lämpar sig för
biodrivmedelsproduktion. Det som framförallt sticker ut är att Sveriges landyta består till
ungefär 70 procent av skog, medan motsvarande andel på global nivå är ungefär 30 procent.
Sverige har även ett aktivt skogs- och jordbruk inom vilket det finns bi- och restströmmar som
skulle kunna nyttjas för produktion av förnybara drivmedel. Lokalt producerade biodrivmedel
ger ökad försörjningstrygghet, ökat oberoende av fossila drivmedel och ett starkare lokalt
näringsliv. Produktion av biogas från organiskt avfall möjliggör även att en större del
näringsämnen kan återföras till jordbruksmarkerna genom användning av biogödsel.
Studier visar att miljöpåverkan från olika typer av biodrivmedel och el varierar både
beroende på råvarornas ursprung och vilka faktorer som inkluderas, och olika
beräkningsmetoder ger olika resultat18. RISE har gjort en studie19 som enbart undersökt
miljöpåverkan av drivmedlet och där distribution samt fordonstillverkning är exkluderat.
De drivmedel som generellt sammantaget presterar sämst i det perspektivet är RME och etanol,
medan de som generellt presterar bäst inkluderar biogas och framtida drivmedel i form av SNG,
metanol och DME. El presterar generellt bäst av de studerade alternativen.
I studien konstateras att klimatprestanda som mäts som reduktion mot fossil referens kan vara
något missvisande eftersom en reduktion på 80 % ger dubbelt så höga utsläpp jämfört med en
reduktion på 90 %. Det finns en icke försumbar skillnad i klimatpåverkan mellan de olika ickegrödobaserade drivmedelsalternativen.
Det kan dock noteras att fordon för el och vätgas (bränslecellsfordon) har en större
miljöpåverkan kopplad till produktionen av fordonen eftersom produktionen av
batteri respektive bränslecell kräver mer material och energi jämfört med konventionella
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https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/12/utredning-tillsatt-om-utfasning-av-fossiladrivmedel-samt-forbud-mot-forsaljning-av-nya-bensin--och-dieselbilar/
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RISE, Perspektiv på svenska förnybara drivmedel, 2019
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Trafikutskottet; Fossilfria drivmedel för att minska transportsektorns klimatpåverkan, 2017/18:RFR13
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RISE, Perspektiv på svenska förnybara drivmedel, 2019
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drivlinor. Med andra ord har elektriska drivlinor en större andel av sin miljöpåverkan kopplad
till produktionen av fordonet (batteri/bränslecell) medan konventionella drivlinor som nyttjar
biodrivmedel (eller fossila drivmedel) har en större del av sin miljöpåverkan kopplad till
produktion och användning av själva drivmedlet – i alla fall om elen som används har
producerats med energislag med låga koldioxidutsläpp. Eftersom en stor del av miljöpåverkan
härrör från produktionen av drivlina/fordon går det också att argumentera för att elektriska
drivlinor i första hand bör användas i fordon/farkoster som används intensivt samt att det är
viktigt med batterier i, för ändamålet, väl anpassad storlek. Batteritillverkning i länder med
högre andel förnybara energikällor och hållbara metoder för utvinning gör stor skillnad även för
social hållbarhet. Återbruk och återvinning kommer att vara avgörande. Distributionen av
flytande gas kräver mer energi än andra drivmedel, vilket också måste beaktas.
Effektivitet eller miljöpåverkan kan inte bedömas enbart utifrån vilket drivmedel som avses,
utan måste värderas utifrån varje produktionskedja som helhet.
Förutsättningarna vad gäller kompabilitet med existerande fordon och infrastruktur skiljer
sig betydligt mellan de olika drivmedlen. Vissa är helt kompatibla med dagens fordonspark och
distributionsinfrastruktur (exempelvis HVO) medan andra kräver nya fordon och utbyggd
infrastruktur (exempelvis el och vätgas)
I rapporteringsskyldigheten till Energimyndigheten ingår levererad mängd drivmedel till
marknaden, och Energimyndigheten tar också in uppgifter om råvarans ursprungsland för
biodrivmedel. Däremot tar myndigheten inte in några uppgifter om produktionsland. Inte heller
finns statistik om mängden svensktillverkade drivmedel eller hur stora mängder inhemskt
tillverkade drivmedel som exporteras. Utifrån olika källor kan den totala svenska produktionen
av FAME, etanol, biogas, HVO och biobensin 2016 uppskattas till knappt 7 TWh.20
2.2.1 Biogas

Sverige är en av få länder som utnyttjar biogas som drivmedel. I övriga Europa används gasen
främst till el och uppvärmning. Biogasen skulle kunna ersätta industrins användning av naturgas.
År 2015 är priset för biogas högre än priset för naturgas och efterfrågan låg. Flytande naturgas,
LNG, som fartygsbränsle blir alltmer intressant för rederier, och kan i förlängningen ersättas
med LBG. Efterfrågan påverkas också av hur kommuner och andra offentliga aktörer väljer att
upphandla tjänster som fordon, el och värme. Det inte alltid möjligt att prioritera regional gas på
grund av lagen om offentlig upphandling och fri rörlighet av varor och tjänster inom EU.

20
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Gaser är mer energikrävande att distribuera än flytande drivmedel och distributionen av
drivmedlet är inte inkluderat i de scenarier som jämförts. För gasformiga bränslen så som biogas
krävs kompression eller förvätskning i samband med distributionen.
Biogas kan transporteras från produktionsanläggningen antingen under högt tryck eller i
flytande tillstånd. Komprimerad biogas kan också distribueras genom naturgasnätet, som i sin
tur levererar gas till många tankställen. Det finns viss infrastruktur för distribution av biogas i
Sverige, och regionalt kan denna vara relativt väl utbyggd. En ökad användning av biogas utanför
dessa områden kräver att en helt ny infrastruktur i form av tankställen byggs ut. I Sverige är det
vanligast att biogasen är komprimerad och näst vanligast att den distribueras i nät. Endast 3
procent av den svenska biogasen distribueras i flytande form.
2.2.1.1 Komprimerad biogas

Den totala biogasanvändningen i Sverige år 2018 uppskattas till omkring 3,7 TWh, vilket är
en ökning med 29 procent jämfört med 2017. I Sverige producerades drygt 2 TWh biogas under
2018. Merparten av biogasen (63 procent) uppgraderas för användning främst som fordonsgas.
En tredjedel av importen används som fordonsgas.21 Under 2018 såldes det 1,5 TWh
fordonsgas. Andelen biogas ökar stadigt och står numera för över 94 procent av
fordonsgasförsäljningen.22

Figur 6 Fordonsgasutvecklingen I Sverige. 23

Regionalt
21

https://www.energigas.se/fakta-om-gas/biogas/statistik-om-biogas/
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Skåne är den ledande regionen i Sverige inom biogasområdet. Nästan en tredjedel, cirka 3
TWh, av Sveriges biogaspotential återfinns här. Dagens produktion uppgår till cirka 0,4
TWh/år. Biogasen som produceras i Skåne uppgraderas till stor del - 48 procent.24
Regionen är tätbefolkad, har stor djurhållning och behov av näringsämnen för jordbruket.
Den skånska biogaspotentialen kommer främst från gödsel och restprodukter från jordbruket
och inkluderar inte skog och odlade grödor. Bara den årliga stallgödselproduktionen i Skåne
skulle via biogasprocessen kunna driva omkring 45 000 bilar samtidigt som man tillvaratar
näringsämnen från gödseln. I Skåne finns även stora mängder råvaror till biogas i form av
restprodukter från livsmedelsindustrin.25
Till skillnad från många andra län i Sverige drivs en stor del av kollektivtrafiken i Skåne med
biogas, medan HVO är vanligt på andra håll.
Länsstyrelsen Skåne och Biogas Syd har genomfört en inventering av biogaspotentialen
i Skåne med en högre detaljeringsgrad än vad som tidigare genomförts på nationell nivå. Med
inventeringen som grund har ett GIS-verktyg skapats som ska kunna användas som underlag i
fysisk planering och strategiskt arbete på kommunal nivå26. Det togs också fram en rapport som
beskriver biogaspotentialen för respektive råvarukategori och respektive kommun. Det finns
även en handledning i hur man kan fördjupa sig i de lokala förutsättningarna, till exempel för en
kommun. Om alla kommuner använder samma metodik blir det lättare att jämföra
förutsättningar och resultat i olika kommuner.27 Tio av Skånes 33 kommuner har en
biogaspotential från restprodukter på över 100 GWh/år. De bästa förutsättningarna finns i
Kristianstads kommun, med en möjlig produktion på 550 GWh/år. Majoriteten utgörs av
odlingsrester och gödsel.28
I Skånes Färdplan för biogas29 samlas regionala aktörer kring de viktigaste insatserna för
ökad produktion och användning av biogas i Skåne, men också att utveckla biogasen som ett
klimatsmart bränsle i Europa. Målet - Skåne- Europas ledande biogasregion 2030 - pekar på
riktningen fram till 2030. För att nå målet gäller det att fortsätta det påbörjade arbetet inom
färdplanen vad gäller substrat, processer för produktion, infrastruktur, marknad och
användningsområden. Färdplanen ska även stimulera till nätverk och arenor som kan bidra till att
utveckla biogasens konkurrenskraft. Detta inbegriper kommunikations- och påverkansarbete
men också ett kontinuerligt arbete med teknikutveckling längs hela värdekedjan.
Regional produktion av biobränslen och för Skånes del i synnerhet biogas är avgörande för att
nå målet och bidrar också till arbetstillfällen, tryggare drivmedelsförsörjning och kretsloppet av
energi och näring mellan stad och land. Biogasens värdekedja är även mycket central för
skapandet av ett hållbart samhälle. För att tillvarata potentialen krävs bland annat åtgärder som
stabiliserar och utvecklar marknaden för branschen. Den regionala produktionen av biobränslen
24

Klimat och energistrategi för Skåne
Region Skåne, Biogas Syd; Skånes färdplan för biogas 2015
26 https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=240638bf437b4473b25002ee007840d0
27
Biogaspotential i Skåne, Länsstyrelsen Skåne, 2011
28 https://kfsk.se/biogassyd/wp-content/uploads/sites/11/2019/09/Biogas-Ystad-Osterlen_gron-bonusmiljobilsleasing_2019.pdf
29
Region Skåne, Biogas Syd; Skånes färdplan för biogas 2015
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och biogas kommer dock inte att räcka till, utan import av biodrivmedel till länet är en
förutsättning för omställningen.
Förutsättningar för infrastruktur

I Skåne finns 30-talet
tankstationer för fordonsgas och
10-talet bussdepåer för biogas, se
figur 7. De senaste åren har flera
nya tankstationer för CNG
etablerats i Skåne, bland annat i
Höör, Hörby i mitten av länet,
samt i Tomelilla och Simrishamn
på Österlen. Etableringarna har
föregåtts av samarbeten på lokal
nivå mellan aktörer med större
antal fordon och
drivmedelsleverantörer för att
säkerställa en viss volym som
möjliggör en så pass stor
investering. I Skåne är antalet
gasdrivna personbilar per publikt
gastankställe lägre än snittet för
Figur 7 Tankstationer för fordonsgas
riket, drygt 200 jämfört med
snittet i Sverige som ligger på runt 300. Infrastrukturen kan tillgodose delar av Skånes efterfråga
på tankstationer, dock finns det vita fläckar i Skåne där det gör det svårare att äga en gasbil.
Detta beror på att underlaget av gasbilar är för litet i det område för att kunna sätta upp ett
tankställe. 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.
2.2.1.2 Flytande biogas
Beskrivning

Biogas består huvudsakligen av metan och framställs genom rötning av organiskt material
som till exempel matavfall eller slam från reningsverk, alternativt genom förgasning av annan
biomassa från till exempel skog. Biogasen kan kylas ned för att omvandlas till flytande form, s.k.
LBG, vilket huvudsakligen används för tunga, långväga transporter. Flytande biogas är det
förnybara alternativet till flytande naturgas, s.k. LNG, vilket i olika grad kan vara utblandad med
flytande biogas för att minska dess klimatpåverkan. Utöver minskad klimatpåverkan så är även
utsläppen av kväveoxider och partiklar mindre från gasdrivna fordon jämfört med bensin- och
dieselfordon.30
30

https://www.energigas.se/fakta-om-gas/biogas/vad-aer-biogas/
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Förutsättningar för infrastruktur

Enligt Tanka Grönt finns det i Sverige sex tankstationer där det är möjligt att tanka 100 procent
flytande biogas, varav en är i Skåne och ligger i Helsingborg. Infrastrukturen för att kunna tanka
flytande biogas är alltså inte utbyggd i större omfattning vare sig nationellt eller regionalt. På
grund av att drivmedlet används för tunga transporter med andra körvanor än persontransporter
finns dock inte samma krav på tankstationers täthet. I Klimatklivet har flera ansökningar
inkommit om nya tankstationer och fordon för LBG och LNG vilket tyder på att det finns ett
intresse och en potential för marknadsutveckling. LBG-tankstationer planeras enligt
Klimatklivsansökningar på tre ställen utspritt över Skåne; i Malmöregionen samt i nordöstra
Skåne. Med tanke på att LBG främst är en trolig utveckling för tunga fordon kan tankstationer
till viss del inte vara publika och fokus bör vara längs de större trafikstråken, längs E6, E4 och
E22. I Sveriges handlingsprogram31 anges mål om antal publika tankstationer för LNG till år
2020 respektive 2025. Enligt planen bör antalet öka från dagens 6 tills åtminstone 22.
Skåne, som är en transitregion med mycket lastbilstrafik, har en relativt stor marknad för
drivmedel till tunga fordon och därmed också ett stort behov av att minska utsläppen från dessa.
LBG bedöms kunna spela en viktig roll i omställningen. Gasum etablerar 50 tankstationer för
LNG/LBG i Finland, Sverige och Norge (12 planerade i Sverige, 4 öppnar 2019)

2.2.2 Etanol

Etanol är en alkohol som till största delen framställs av vete och majs, men som kan produceras
av i stort sett alla kolhydrater. Viss etanolproduktion sker exempelvis med restprodukter från
brödtillverkning. Etanol kan blandas med bensin, antingen via höginblandning eller genom
låginblandning. Etanol kan även nyttjas i nära hundraprocentig form i anpassade dieselmotorer
för tunga fordon. Etanol används i stor utsträckning till låginblandning i andra drivmedel, men
finns också som dedikerat drivmedel. Eftersom en stor del av etanolen säljs som inblandning i
andra drivmedel distribueras den inom ramen för den vanliga bensin- och dieselhanteringen. För
bensinmotorer används E85 vilket består av cirka 85% etanol och 15% bensin. Andelen bensin
är högre på vintern. För tunga fordons diselmotorer finns ED95, en etanoldiesel med 95%
etanol, vilket anses ha god tillväxtpotential.
Majoriteten av all bensin som säljs i Sverige innehåller cirka 5 procent etanol (E5) och idag
utgörs svensk etanolkonsumtion för drivmedel i huvudsak av denna låginblandning.
I och med införandet av reduktionsplikten väntas dock låginblandningen av etanol i fossil bensin
att öka successivt och år 2020 ligger nivån i linje med s.k. E10 vilket innebär en fördubbling
av volymerna. Förnybartdirektivets utformning begränsar intresset för en ökning av
etanolproduktion från grödor. En av de svenska leverantörerna tillverkar dock etanol i
industriell skala från restprodukter i kemisk pappersmassaindustri. Processen bygger på jäsning
och är begränsad till specifika restprodukter vilket gör att produktionspotentialen är mer
begränsad än för förgasningsbaserade processer som kan nyttja fler typer av restprodukter.
31 Komplettering av handlingsprogrammet för infrastrukturen för alternativa drivmedel i enlighet med direktiv 2014/94/EU. Bilaga
till Protokoll II 20 vid regeringssammanträde den 30 augusti 2018.
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Forskning pågår för förgasningsbaserade processer för etanolproduktion men dessa har ännu inte
demonstrerats i industriell skala.
Etanol är ett viktigt förnybart drivmedel i transportsektorns omställning. Etanol är även ett
av de förnybara drivmedel som enligt biomassakartläggningen kan produceras lokalt och det är
ett viktigt drivmedel i såväl ett omställningsperspektiv som i ett krisberedskapsperspektiv då det
kan nyttjas i befintliga fordon.
E85

Det finns ännu en förhållandevis god infrastruktur för distribution av E85 i Sverige tack vare
pumplagen. Lagen, som kom 2006, ställde krav på tillgång till alternativa bränslen på alla
tankställen. Lagen var teknikneutral men många valde E85. Pumplagen har gjort att Sverige har
över 1 000 tankställen för E85 vilket gör att det är enkelt att hitta någonstans att tanka och E85
har därmed den mest välutvecklade infrastrukturen för förnybara drivmedel i Sverige i dagsläget.
E85 används i huvudsak i lätta fordon och dessa fordon kan även drivas med bensin som tankas i
samma tank som etanolen. I Skåne län finns 30-antalet tankställen för E85, se figur 8.
Marknadskrafterna är svaga i dagsläget och det finns en risk att den befintliga välutbyggda
tankinfrastrukturen för E85 minskar samt att de etanolfordon som redan finns i länet körs på
bensin istället för etanol.
I den svenska fordonsflottan finns det vid slutet av 2017 runt 200 000 etanolfordon och de står
därmed för den största andelen fordon som är typgodkända för förnybara drivmedel. Vid samma
tidpunkt saknas det dock serietillverkade nya personbilar för E85 på den svenska marknaden,
vilket innebär att i princip ingen nybilsförsäljning sker. En biltillverkare lanserade dock etanolbil
på svenska marknaden under 2019 och i september 2019 uppgick antalet aktuella
etanolbilsmodeller hos bilhandlarna
till fem, samtliga från samma
tillverkare.32 I Frankrike går
utvecklingen framåt på grund av låga
priser. Försäljningen av både E85 och
etanolbilar ökar snabbt och genom att
införa ett stöd till konvertering har
många bensinbilar konverterats till
etanoldrift. Tillverkningsmetoderna
har också utvecklats och idag
tillverkas etanol i Sverige som går på
export till bland annat Tyskland.
Nackdelar med E85 kan vara dåligt
utbud av fordon, lågt intresse på
grund av äldre frågeställningar kring
påverkan på motorer och på
Figur 8 Tankstationer för E85

32

Energimyndigheten: Rapportering av Underlag till Sveriges rapportering enligt direktiv om utbyggnad av
infrastrukturen för alternativa bränslen avseende 2019
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livsmedelsproduktion och volymerna har minskat de senaste åren.
ED95

ED95 är en drivmedelsblandning anpassad för dieselmotorer som främst används i tunga fordon.
Blandningen består av ca 95 procent etanol. Att verka för ett ökat nyttjande av ED95 är en viktig
del i omställningen av tunga transporter. Dieselmotorer för ED95 finns idag i begränsad
utsträckning i bussar och distributionslastbilar. En fordonsleverantör tillhandahåller dock
specialanpassade tunga dieselfordon som kan tankas med för ändamålet anpassad etanol. Dessa
fordon kan inte köra på vanlig diesel utan ombyggnation. Distribution av ED95 sker framför allt
direkt till buss- och transportbolag medan 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. Produktionen av ED95 sker även i stor
utsträckning i Sverige och från svenska råvaror.
I Skåne finns endast en tankstation för ED95 i dagsläget. Den är placerad i Helsingborgs
kommun längs det största trafikstråket för tung trafik. Inom Klimatklivet finns dock beviljade
ansökningar om tre stycken stationer i Skåne, en i Malmö, en i Landskronatrakten, samt en i
norra/nordöstra Skåne.

2.2.3 HVO

Råvarubas: vegetabiliska oljor, animaliska fetter från slakteriavfall. Endast 4% av råvaran
kommer från Sverige. Fördel: kan användas i befintliga fordon och tanksystem, potential att på
sikt använda råvara från skogen. Nackdel: begränsad potential från nuvarande råvarubas.
Kvävedioxidutsläpp problematiskt framför
allt i städer.
Efterfrågan på HVO i Sverige har
alltsedan introduktionen varit mycket stor.
Det råder nu osäkerheter kring
råvarutillgången för att framställa HVO
ifrån hållbara råvaror såsom skogsrester
och slakteriavfall m m. År 2016
framställdes HVO av 23 procent PFAD3
och detta ökade 2017 till 39 procent.
Detta innebär att klimatnyttan med HVO
minskar. Såväl HVO som RME används för
låginblandning i fossil diesel men
distribueras också som enskilda bränslen av
de kommersiella drivmedelsaktörerna. På
Figur 9 Tankstationer för HVO
landsbygden kan egna tankar med HVO
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vara en lösning och idag finns företag som hyr ut tankar inklusive service och automatisk
påfyllning33
Med tanke på att dessa drivmedel redan är väletablerade på marknaden är bedömningen att
det inte finns behov hos kommunerna av att öka användningen av dessa bränslen ytterligare, utan
att detta sköts av marknaden. I Skåne finns 32 publika i dagsläget.
2.2.4 FAME och RME

FAME (fatty acid methyl esters) är en biodiesel som har liknande råvarubas som HVO.
Skillnaden är att metanol tillsätts. Endast 2 procent produceras i Sverige och denna andel
kommer från raps och kallas då RME. Den blandas i vanlig diesel upp till 7 procent. Rent kallas
det B100 och används till tunga transporter. FAME kan inte lagras under så lång tid, och ren
FAME bör därför konsumeras inom sex månader. FAME måste också lagras mörkt. Andra
nackdelar innefattar begränsad potential, krav på anpassade fordon vid höginblandning, samt
utsläpp av kvävedioxid som är problematiskt framför allt i städer. De senaste åren har
användningen minskat bland annat på grund av osäkerheter kring politiska styrmedel. 34
RME100 är ett förnybart dieseldrivmedel, som använt sedan ett flertal år inom
transportbranschen. RME100 är ett drivmedel som under rätt förutsättningar och godkännande
kan användas i dieselmotorer. Tack vare att det är ett dieselliknande drivmedel behövs mindre
anpassning av fordon och tankanläggningar, vilket ger förhållandevis låga omställningskostnader.
RME100 avviker från EN590 (specifikationen för vanlig diesel) och det är inte säkert att ett
dieselfordon kan eller får drivas med RME100. Därav behövs godkännande från respektive
fordonsleverantör bland annat för besked om garantier
Förutsättningar för infrastruktur

33
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Uppgifter från nätverksträff 9 oktober 2019, Malmö, arrangerat av Elbilslandet Syd
Trafikutskottet; Fossilfria drivmedel för att minska transportsektorns klimatpåverkan, 2017/18:RFR13
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Ren FAME (B100) säljs framför allt
direkt från producent
till kund. Bussbolag med
FAME/RME-drivna bussar har egna
tankstationer. 35
I Skåne finns 18 publika i dagsläget.
Fokus bör vara på trafikflöden längs
vägsträckorna med mest tung trafik,
det vill säga i första hand MalmöHelsingborg och vidare norrut
(E6:an mot Göteborg/Oslo), samt
Malmö- Kristianstad (Blekinge) och
Malmö-Höör (E22:an mot
Stockholm). Det finns idag få längs
trafikstråket mot Blekinge.
Figur 10 Tankstationer för FAME

2.3 El
Den svenska elproduktionen har mycket låg klimatpåverkan jämfört med andra delar av
världen. Likaså är det svenska elnätet väl utbyggt ur ett globalt perspektiv. Sverige har därför
relativt goda förutsättningar för att bygga ut laddinfrastruktur som kan försörja elfordon med en
hög andel förnybar elektricitet.36 Sverige har tack vare sin relativt rena elproduktion och våra
mineraltillgångar även goda förutsättningar att producera batterier till elfordon, vilket det finns
också långt gångna planer på, med relativt låg miljöpåverkan, förutsatt att mineralbrytningen
sker på ett hållbart sätt. Elintensiva verksamheter kan begränsas av lokal eller regional
kapacitetsbrist.

2.3.1 Laddpunkter

Majoriteten – runt 80–95 procent enligt flera olika studier - av laddningen sker där fordonen
är parkerade under en längre tid, vilket för personbilar är vid bostäder respektive arbetsplatser.
Det största behovet av infrastruktur är därmed icke publika laddpunkter av typen

35
36

Trafikutskottet, Fossilfria drivmedel 2017/18:RFR13
RISE, Perspektiv på svenska förnybara drivmedel
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normalladdning. Utbyggnaden av snabbladdning syftar både till att tillgodose behovet av
laddning vid längre resor, samt till att minska sårbarheten för elfordonsägare.
Infrastrukturen för snabbladdning är betydligt tätare i södra Sverige än i norra, både för
normal- och snabbladdning. Det finns många faktorer som påverkat den publika infrastrukturens
fördelning, såsom efterfrågan, geografi samt möjligheter till hemma- och destinationsladdning37.
Många elbussar laddar uteslutande när de är på depå, vilket också kan ske på effektnivåer som
klassificeras som snabbladdning. För publik snabbladdning av bussar krävs mycket högre
laddeffekter och här har fordonsindustrin börjat utveckla olika typer av lösningar, men det finns
ingen standard. Vanliga laddeffekter är i nuläget mellan 150 och 600 kW38, vilket kan jämföras
med normalladdning där effekten är upp till 7,4 kW och semi-snabbladdning som är upp till 22
kW.
Eftersom marknaden fortfarande är under utveckling är det svårt att idag förutse hur
användningen av snabbladdning kommer att utvecklas. Beroende på hur fordonsmarknaden
utvecklas, särskilt rörande fordons förmåga att snabbladda, kan behovet av infrastruktur för
snabbladdning bli mindre. Elvägar - dynamisk laddning längs en vägsträcka - kan på längre sikt
komma att minska behovet av snabbladdning för både personbilar och lastbilar.
Potentiella platser för snabbladdstationer är tätorter, småorter, drivmedelsstationer,
turistmål, snabbmatsrestauranger, värdshus och Trafikverkets rastplatser. På en laddstationsplats
behöver det finnas god tillgång till både el och aktiviteter.
Trafikverket har fått i uppdrag att göra en översyn av hur bristen på laddinfrastruktur längs
större vägar kan avhjälpas39. De vita sträckor som identifierats utgår från två olika definitioner;
1) Bilföraren behöver välja en strikt färdväg för att passera en snabbladdstation inom 10 mil.
2) Föraren kan välja olika färdvägar för att passera en snabbladdstation inom 10 mil.
Vita vägsträckor uppstår på fler ställen i definition 2 jämfört med definition 1.

Förutsättningar för laddinfrastruktur i Skåne

Redan 2013 togs den första övergripande strategin för laddinfrastruktur fram för
Öresundsregionen40. I denna presenteras en målbild till 2025, viktiga insatser på vägen dit och
vilka aktörer som är väsentliga i arbetet. I dagsläget arbetas det aktivt för att främja utbyggnaden
av såväl publika som icke-publika laddpunkter via bland annat projektet Elbilslandet Syd (se
avsnittet om pågående projekt).

37

Energimyndighetens analys av befintlig infrastruktur för snabbladdning, och snabbladdstationer beviljade
inom Klimatklivet
38
Trafikverket: Infrastruktur för snabbladdning längs större vägar - ett regeringsuppdrag, 2018:172
39
Trafikverket: Infrastruktur för snabbladdning längs större vägar- ett regeringsuppdrag, 2018:172
40
Trivector: Övergripande strategi för laddinfrastruktur i Öresundsregionen, 2013:36
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Per capita har Skåne relativt få publika laddpunkter och hamnar på plats 17 av de 21
regionerna41 med 5,5 laddpunkter per 10 000 invånare enligt 2018 års statistik. Samtidigt ligger
Skåne på tredjeplats med ca 6 laddfordon/1000 invånare. Nyare siffror från 2019 visar att Skåne
ligger nära snittet för riket med ett CPEV (antalet laddbara bilar per publik laddstolpe) på 0,1.42
Målsättningen enligt EU-direktivet är max 10 fordon per stolpe, vilket innebär ett CPEV-tal på
0,1 eller högre. Även med ett högre CPEV-tal kan det finnas vita fläckar i länet. Det är därför
angeläget att utbyggnaden av
laddplatser sker strategiskt för att
säkerställa en övergripande god
täckning.
Utifrån Trafikverkets uppdrag
finns, enligt definition 1, inga
större behov av snabbladdare i
Skåne. Enligt definition 2, vilket är
mer realistiskt med tanke på
körmönster, finns dock behov i
mellersta och nordöstra Skåne, se
figur 11.
Täckning av vägsträckor enligt
definition 2 och med antaget
avstånd om max 100 km mellan
laddstationerna. Bilden visar
befintliga och genom Klimatklivet
beviljade snabbladdstationer
11 Täckning av vägsträckor enligt Trafikverkets definition 2. Svarta
(svarta linjer helt täckta, grå delvis Figur
linjer är helt täckta, gråa delvis täckta.
täckta)43
Det finns ingen heltäckande statistik över icke publika laddpunkter, men för att få en bild
över intresset har en kartläggning gjorts utifrån inkomna ansökningar inom Klimatklivet, från
starten år 2016 till och med år 2018. Sammanställningen visar att det är ansökningar till
laddinfrastruktur om helt dominerar, se figur 12. Bilden visar antalet beviljade åtgärder som rör
laddstationer, vilket betyder att antalet laddpunkter totalt kan vara betydligt högre. Det kan
konstateras att behovet av laddpunkter till mycket stor andel är icke publika, samt publika
normal- och semisnabbladdare vid exempelvis hotell, etc.

41

Power Circle, Elbilsläget 2018
https://via.tt.se/pressmeddelande/tusentals-laddstolpar-saknas?publisherId=33197&releaseId=3263751
43
Trafikverket: Infrastruktur för snabbladdning längs större vägar, juni 2018
42
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Beviljade och avslutade åtgärder per kategori
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Figur 12 Fördelningen av beviljade och avslutade ansökningar inom Klimatklivet år 2016-2018

2.3.2 Elvägar

En sträcka som kan ladda elfordon under färd ska påbörjas i början av 2020 i Lund,
Getingevägen44. Elvägen ska etableras i en bussfil på en kilometerlång sträcka som kommer att
förses med särskilda elektriska skenor. Projektet utförs på uppdrag av Trafikverket och Elväg
Syd, som består av aktörer från näringsliv, universitet och offentlig sektor. Ett särskilt utvecklat
aggregat för att ta emot el från skenorna kommer att byggas in i en trådbuss som ska användas
för testerna. Bussen drivs av batterier som laddas när bussen kör över skenorna i körbanan.
Laddningen sker konduktivt, alltså när laddutrustningen är i fysisk kontakt med den
strömförande skenan i vägen. Fördelen med elvägar är att behovet av stora, dyra och tunga
batterier minskar. Det ger i sin tur både minskad vikt och lägre kostnader för själva fordonet. I
trafikplaneringen behöver man heller inte reservera tid för laddning av elbussens batterier. Dock
är infrastrukturen idag kostsam och oprövad, vilket leder till att tekniken främst kan bidra på
längre sikt45
2.3.3 Vätgas
Beskrivning

Vätgas är en energibärare som kan lagras och transporteras för att sedan omvandlas till energi vid
behov. Det är genom en bränslecell som vätgas i ett fordon omvandlas till energi i form av el och
värme för att driva en elmotor, med vatten som restprodukt. Eftersom att inga koldioxidutsläpp
sker vid användningen av vätgasen som drivmedel så är det är hur vätgasen produceras som
avgör om den är fossilfri eller inte. Om vätgasen till exempel produceras genom elektrolys från
44
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förnybart producerad el så är den fossilfri.46 En vätgasdriven bil genom en bränslecell har även
fördelarna av minskade utsläpp av hälso- och miljöskadliga föroreningar som t.ex. kväveoxider
och partiklar samt minskat buller47.
En bränslecellsbil har en räckvidd på ca 60 mil på full tank, oberoende av temperatur, och
för en personbil är kostnaden ca 9 kr/mil. Vätgas fungerar som drivmedel för både personbilar
och för tung trafik.
Förutsättningar

Vätgas har potential som fossilfritt drivmedel, samtidigt som utvecklingen går långsamt.
Anledningar till det är att bränslecellsbilarna fortfarande är dyra jämfört med andra förnybara
alternativ på marknaden. Utöver detta så finns det i dagsläget i Sverige en begränsad
infrastruktur för tankning av fordon som drivs på vätgas med endast fem utspridda
vätgastankstationer, varav en är ur drift. Regionala förutsättningar för tankning av vätgas är
bristande då ingen av de befintliga tankstationerna är lokaliserade i Skåne och den närmsta
fungerande tankstationen i Sverige ligger i Mariestad. Dock finns tre tankstationer för vätgas i
Köpenhamn48.
Viss utbyggnad av infrastruktur för tankning av vätgas i Sverige är planerad, till exempel
genom det EU-finansierade projektet Nordic Hydrogen Corridor, vilket bland annat ska
resultera i åtta nya vätgastankstationer i Sverige49. Platserna för dessa tankstationer är fortfarande
inte bestämda, men projektet ska vara avslutat 2020. Den första av de åtta som kvalificerat sig är
Trelleborg, vilket kommer att ge Skåne den första vätgastankstationen sedan Malmös lades
ned.50
Troligtvis kommer priser på bränslecellsfordon minska över tid och infrastruktur byggas ut
successivt. Det innebär att vätgas med dess unika förutsättningar och möjligheter bör fortsätta
vara en del av konversationen eftersom att den kan komma att spela en roll i övergången mot en
fossilfri fordonsflotta på lång sikt.

2.4 Aktörsanalys
Två enkäter har skickats ut, en till aktörer, och en till kommuner. Resultaten visas i sin
helhet i bilaga 2, nedan beskrivs en sammanfattning av svaren.
2.4.1 Enkät till aktörer

En enkät skickades ut under 2018 till 115 aktörer som verkar i regionen. Bland aktörerna fanns
producenter, laddoperatörer, åkerier, distributörer, drivmedelsexperter samt aktörer som
identifierats via ansökningar inom Klimatklivet. Aktörsdialoger skedde även under tiden
uppdraget pågick via remissförfarandet i klimat och energistrategin och kompletterande
frågeställningar har tagits upp på seminarier och dialogmöten.
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Endast 39 av 115 besvarade enkäten och det finns en risk att det övervägande är de som
kommit längst i sitt arbete som mestadels svarat, vilket gör att samtliga behov inte fångas upp.
En fortsatt process är därför viktig.
De flesta respondenterna har antagit något mål för minskning av växthusgasutsläpp i
transporterna. De som inte har något mål tillhör dels företagstyp åkeri och dels andra företag,
som konsult, renhållning eller räddningstjänster. Resultatet borde ses enbart som en
trendvisning, eftersom vidare analys av svaren tyder på att respondenterna har svarat på lite olika
sätt, vilken gör jämförelsen svårtolkad. Det förekommer att svaren gäller egna transporter
medan inköpta transporttjänster har en tendens att glömmas bort.
Med det i åtanke visar det sig att det, bland de svarande, finns organisationer som är mycket
ambitiösa i frågan om att uppnå fossilfrihet i transporter. Producenter/distributörer är en bra bit
på väg att vara fossilfria i när det gäller egna transporter. Flera är redan 100% fossilbränslefria,
och att vara helt fossilfri år 2030 är det mest förekommande målet. Även de flesta av åkerierna
har antagna mål för minskning av växthusgaser.
Producenterna satsar på reducering av utsläpp på olika sätt beroende på deras
verksamhetsområden. För att påverka deras egna transporter satsar vissa på att använda
HVO100, ED95, RME, eller köper in nya personbilar som kör på biogas, men även
effektivisering är viktigt. När det gäller utveckling i regionen finns det en gemensam vilja att
bidra till Skånes möjligheter att ha bra tillgång till förnybart bränsle och det finns planer på att
bygga fyra nya ED95 tankstationer i Skåne. En annan aktör kommer att fortsätta utbyggnaden av
stationsnätet för att göra fossilfria drivmedel mer tillgängliga för tunga transporter men även för
personbilstrafiken. På listan över önskemål finns ett flertal åtgärder som gäller samtliga
drivmedel. Producenter/distributörer anger att investering i och utveckling av processer och
teknologier, men även effektivisering av existerande funktioner är viktiga faktorer.
Förutsättningar för att nå målen

För att satsa på utvecklingen behöver producerande företag viss stabilitet i de riktlinjer som
gäller. Politisk stabilitet anges som mycket viktigt för flera eftersom utveckling på marknaden
styrs av flera mekanismer som påverkans av politiskt styre. Incitament som ges till företag att
investera och utveckla teknologier behöver vara konsekventa. En av de mest viktiga är ett
teknikneutralt system som premierar koldioxidreduktion och inte enbart en viss teknologisk
lösning. Flera svar påpekar vikten av skattebefrielse av biodrivmedel för att kunna konkurrera på
marknaden. Alla sektorer borde få rätt incitament att ställa om, inklusive jordbruket.
Producenterna är eniga över behovet av stabila regelverk som är förutsägbara och
teknikneutrala. Långsiktiga styrmedel för bioenergi är mycket viktigt, för att möjliggöra för
företag att ta de risker det innebär att vara föregångare. Det är viktig att underlätta för företag
som vill investera i utvecklingen och skapa förutsättningar som gör att de investeringar och att
industriella modifikationer som måste till är gångbara över tid. Konsten blir att skapa
förutsättningar som möjliggör modifieringar och optimeringar med tanke på att mycket som
behöver skapas kommer att vara "state of the art".
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Offentlig sektor identifieras som en viktig drivande aktör, eftersom dessa har
bränslebehov tillräckligt för att skapa stora inköpsvolymer - en grundförutsättning till många att
kunna göra investeringar i infrastruktur. Otydlighet från stora offentliga konsumenter skapar
ovisshet och förskjuter viktiga investeringar som måste göras för att skapa affärsmässig utveckling
i branschen. Det finns ett tydligt önskemål om att offentliga aktörer jobbar intensivt med
strategisk upphandling som prioriterar biobränsle, speciellt biogas, men även ED95.
Kommunernas roll är även viktig när det gäller själva utbyggnaden av tankningsinfrastruktur.
Procedurerna framför även att tillståndsprocessen för etablering av tankstationer borde
förenklas och ske i bättre samverkan med kommuner då konkurrensen om mark är hög i
Skåne.
Vilket stöd behövs på vägen?

Fler nätverksträffar för de som vill, men kanske inte vet hur man kan skapa eller välja fossilfria
lösningar. Det blir tyvärr ofta ett fokus på en lösning, när vi menar att man ska titta på behov
och sen välja lösning. Kombinationen av el, biodrivmedel och kollektivtrafik löser ofta hela
ekvationen.

2.4.2 Undersökning av kommuners behov
Enkätundersökning

Enkätundersökningen ”Enkät för nulägesbild av skånska kommuners arbete med
laddinfrastruktur” skickades till samtliga 33 kommuner, 30 kommuner svarade. Många av
kommunerna som har tagit fram strategiska beslut har även tagit ett aktivt steg i mot tillämpning
och har undersökt eventuellt placering av laddstationer. Undersökningar av lämpliga platser har
varierat mycket när det gäller bredden såväl detaljnivå. Av de mer detaljerade svaren
framkommer det att kommunerna behöver någon typ av stöd i liknande kartläggningar. Av alla
svarande kommuner har bara en kommun kunde bekräfta att det finns ett utarbetat fast rutin
som skulle hjälpa behandla inkommande förfrågningar om användning av kommunal mark till
laddinfrastruktur.
Undersökningen identifierade flera faktorer som upplevs som hinder. De kan klassificeras i
grundläggande brister i kunskaper, ekonomiska, organisatoriska och strategiska hinder. I de
flesta fall behövs det ett bra faktamaterial och underlag där respektive tjänstemän kan hämta
kunskaper om allt som rör laddning- från enkel översikt om tekniska aspekter kring laddning
till lösningar för debitering och underliggande resonemang. Ekonomiska hinder är i flera fall
det primära hinder som kommer lösa andra identifierade brister. När det gäller ekonomiska
hinder så finns det kommuner där vilja och organisatoriska förmågan bland tjänstemännen finns
men där resursbrist leder till att det saknas bra grundläggande utredningar.
Organisatoriska hinder rör ansvarsfördelning på kommunen, utsedd projektansvarig
eller samordnare som har en helhetsbild för hela kommunen. Även bildande av arbetsgrupp som
kommer ha möjlighet att jobba förvaltningsövergripande är en viktig aspekt. En organisatorisk
struktur med samordnare och kvalificerad arbetsgrupp för arbetet med planering och utbyggnad
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men också att rätt mandat finns, anges som mycket viktiga faktorer. Strategiska hinder
betyder i de flesta fall en avsaknad av beslut som kunde ge, förutom ett mandat, en strategisk
riktning till arbetet. I vissa fall kan en kommun uppleva svårigheter med att hitta tillvägagångsätt
och lösningar för installation av laddstationer kring byggnader som kommunen hyr till
verksamheter men inte äger själv. Det behövs strategisk satsning med styrande riktlinjer för
publika och icke publika laddningar, med bra utredning av behov, tekniska lösningar och
finansiella modeller. Även det politiska klimatet i kommunen bildar till osäkerhet om framtida
prioriteringar.
Workshop med elbilslandet syd

Under projektet Elbilslandet Syds regi genomfördes en workshop i november 2019 där 20-talet
kommunanställda deltog och ca 13 st av länets kommuner var representerade. Var och en fick
fundera enskilt i 10 minuter och skriva ned tankar kring frågorna nedan på post-it-lappar.
Därefter sattes alla lappar upp på väggen. Prioriteringen gjordes enskilt genom att markera
prioriterar på lapparna för respektive fråga. På så sätt fick deltagarna själva definiera vilka
faktorer som är viktiga att arbeta vidare med. Nedan sammanfattas workshopen kortfattat.
1. Vad är god laddinfrastruktur? Frågan om vad god laddinfrastruktur gav tydliga svar om
att ett tillräckligt antal endast är en av många faktorer som behöver uppfyllas. De allra flesta
prioriterade strategiska placeringar, smarta, enkla, gemensamma debiteringslösningar, ett gott
samutnyttjande, effektiv användning, men även smarta, lätta att hantera och uppföljningsbar
laddning-el (separerad från fastighets-elen) var intressanta aspekter.
2. Vilka möjligheter respektive hinder finns i kommunen för att uppnå god
laddinfrastruktur? De högst prioriterade faktorerna var rådighet, tydlig ansvarsfördelning,
styrdokument som sätter ambition och riktning, att politisk vilja finns och den långsiktigt
hållbara planeringen. Bra samarbete med näringslivet, samordning mellan olika aktörer, kunskap
om mobilitet och vilka behov som finns framöver var andra viktiga faktorer.
Många lyfte också behovet av att ha rätt resurser, förutsättningar, kunskap, och vilja att anslå
medel för kommunala utredningar. Att en förändringsvilja finns angavs också som mycket viktigt
och behovet av eldsjälar diskuterades – det kan vara en framgångsfaktor, samtidigt som ett starkt
personberoende ger en stor osäkerhet.
Hinder som identifierades var bland annat otydlig, bristfällig ansvarsfördelning, avsaknad av
helhetsgrepp och samordning, att små organisationer har resursbrist, upphandlingsfrågor, oklar
politisk vilja och avsaknad av strategi, med flera. Särskilt diskuterades att boende på landsbygden
har ett stort behov av att förflytta sig med bil, samtidigt är behovet inte tillräckligt stort för att
externa aktörer ska satsa och avsaknaden av resurser i små kommuner gör sammantaget att
behoven inte matchar satsningarna. Markägarfrågor, otydlighet i rådigheten över utbyggnaden
och en snårig marknad/utbud var andra faktorer som upplevs som hinder.
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2.5 Pågående relevanta projekt
Fossilbränslefria kommuner

Projektet som leds av Klimatsamverkan Skåne, har pågått i flera etapper och delprojekt. I den
första etappen har 10 skånska kommuner under tre års tid intensifierat sitt arbete mot
fossilbränslefrihet genom att se över kommunorganisationernas fordon, tjänsteresor,
uppvärmning, elavtal och kontrakt med fastighetsägare. Andelen fossilbränslefria drivmedel i
kommunala verksamheter har gått från 35 till 61 procent. Flera av kommunerna har halverat
sina klimatutsläpp inom området. Inom projektet har bra exempel lyfts upp, exempelvis har
biogastankstationer etablerats i mindre kommuner genom ett lokalt samarbete mellan
närliggande kommuner och distributören, och genom avsiktsförklaringar kunde etablering och
upphandling av gasfordon ske parallellt. Andra bra exempel visar att aktiva insatser från
kommuner inklusive marknadsundersökningar, kostnadsberäkningar som visar hur kommunen
sparat både skattepengar och miljö på omställningen, ger effekter i andra kommuner via
nätverken.
Klimatsamverkan Skåne jobbar i dagsläget med nya etapper: Fossilbränslefritt
Inspirationsnätverk: samverkan mellan kommuner för höjd kunskap, utbyte av erfarenhet
och praktiskt arbete; Fossilbränslefria Uppstartskommuner: igångsättning av
statistikinsamling och tankeprocesser med fokus på fordonsflottan och tjänsteresorna;
Fossilbränslefria Kommuner 2.0: fortsättningsprojekt som går på djupet.51
Elbilslandet Syd

Elbilslandet Syd är ett treårigt ERUF-finansierat projekt som drivs av Region Skåne och där
samverkanspartners och medfinansiärer i projektet är Länsstyrelsen i Skåne, Region Blekinge,
Malmö stad, Kommunförbundet Skåne, Miljöfordon Sverige och Sustainable Innovation.
Utbyggnad av laddinfrastruktur för normalladdning. Projektet består av fyra delprojekt: Stöd i
omställningen till fossilfria fordonsflottor, stödja utbyggnaden av laddinfrastruktur för
normalladdning, öka möjligheten att välja elbilstaxi i Skåne och Blekinge, samt att driva affärsoch innovationsutveckling inom fossilfria transporter. Det andra delprojektet ska bidra till en
ökad etablering av laddinfrastruktur genom att skapa medvetande och kunskap hos de aktörer
som äger eller förvaltar marken, alltså fastighetsansvariga, byggherrar, förvaltare,
bostadsrättsföreningar och kommuner. För att öka användningen av elbilar behöver
infrastrukturen för normalladdning byggas ut även vid flerfamiljsbostäder och kommersiella
fastigheter. Tillvägagångsättet är att genomföra intervjuer med nämnda aktörer, vilket sedan blir
underlag för kunskapshöjande insatser.52
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Uthålliga kommuner

Under år 2016-2019 lades genom projektet ”Uthålliga kommuner i Skåne 2020” extra fokus på
frågor som rör klimat och energi i den fysiska planeringen. Målet var att öka kunskapen bland
länets kommuner och berörda aktörer om att och hur vi kan integrera klimat- och
energifrågorna i den fysiska planeringen genom att inspirera och skapa ett ökat engagemang för
frågorna genom en rad olika aktiviteter. Aktiviteterna vänder sig till såväl offentlig verksamhet
(kommunernas politiker och tjänstemän) som näringsliv och enskilda individer. Projektet
delfinansieras av Energimyndigheten och drivs i samarbete med Region Skåne,
Kommunförbundet Skåne och Energikontoret Skåne.

Andra regionala projekt
GREAT – Green Region with Alternative fuels for Transport

Region Skåne koordinerar GREAT, ett projekt som samfinansieras av Europeiska Unionens
Fonden för ett sammanlänkat Europa, med syfte att minska koldioxidutsläppen från
vägtransportsektorn. I ett samarbete mellan privata och offentliga aktörer möter vi en av våra
största klimatutmaningar.
GREAT bygger 70 snabbladdare och tre tankstationer för C-LNG mellan Hamburg och
Oslo/Stockholm. Resultatet blir en tillförlitlig infrastruktur för alternativa drivmedel och nya
möjligheter för hållbara transporter längs korridoren. GREAT arbetar också aktivt för att
påverka attityder och öka användningen av mer hållbara drivmedel. I dagsläget har 69
snabbladdare och en tankstation för C-LNG etablerats, dock ingen i Skåne län.53
Greater Copenhagen - Ett sammanhängande transportsystem

Projektet involverar bland andra Region Skåne, Region Huvudstaden, Region Själland, Aalborg
Universitet samt Lunds universitet. I delpaket 3; Framtidens Mobilitet, ska projektet skapa mer
förståelse kring framtidens mobilitet, som kan leda till förslag på insatser och åtgärder som
säkrar en effektiv, sammanhängande och hållbar mobilitet i Greater Copenhagen. Delprojektet
är uppdelat på två delar: 1) Bättre användning av existerande infrastruktur, samt fossilfria
drivmedel och infrastruktur (el, väte och biogas). Detta består av att ta fram en handlingsplan för
2020 – 2030 för spridning av fossilfria drivmedel i Greater Copenhagen med hjälp av analyser av
hur de olika regionerna, kommunerna, trafikföretag mm ställer om till fossilfria drivmedel,
inklusive vilka tekniska, organisatoriska, ekonomiska och strategiska utmaningar och
överväganden de står inför. Utöver det undersöks vilka möjliga samarbetsmöjligheter och
gränssnitt om finns mellan aktörerna. Analyserna ska understödja workshops, rundabordssamtal
och liknande arrangemang, där projektets partners m fl kan identifiera åtgärder, investeringar
och projekt som ska utgöra handlingsplan 2020 - 2030.
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2) Inspirationskatalog för offentliga insatser för ökning av fossilfria drivmedel. Vid sidan av
handlingsplanen utarbetas, som komplement, en inspirationskatalog över offentliga insatser för
ökning av fossilfria drivmedel. Katalogen baseras på initiativ och åtgärder från handlingsplanen
samt exempel på ”best practice”, både från Sverige/Danmark och utlandet. Syftet är att skapa ett
lätt kommunicerbart material, som utgör inspiration och bjuder in andra aktörer utanför
projektets partners att delta i initiativ, åtgärder och investeringar som finns i handlingsplanen.
Projektet pågår till den 1 april 2021.54
Ökad avsättning och förädling av biogas i Skåne

Projektet som syftar till att förbättra förutsättningarna för produktion och användning av biogas i
Skåne pågår under 2019. Det drivs av RISE tillsammans med Biogas Syd och medfinansieras av
Region Skånes utvecklingsmedel för Skånes färdplan för biogas. Projektet är uppdelat i två
block, ett produktionsblock och ett användarblock. Produktionsblocket riktar sig främst till
biogasproducenter, såväl storskaliga som småskaliga anläggningar, för att visa vilken potential de
har att ställa om sin produktion till flytande biogas. Produktionspotentialen för flytande biogas i
Skåne samt vilka åtgärder som krävs för att nå dit undersöks. Användarblocket riktar sig främst
till företag, åkerier, hamnar, rederier, industrier och bostadsrättsföreningar med mera, i Skåne
som idag använder diesel eller fossil gas. För att informera om biogas och andra fossilfria
lösningar. Kontakterna med företagen innebär också diskussion om hur de kan konvertera till
fossilfria alternativ, vilka alternativ som kan vara att föredra, för – och nackdelar med olika
bränslealternativ.55
Regionplan

Den 1 januari 2019 trädde den nya Plan-och bygglagen i kraft som innebär att Region Skåne
ansvarar för att ta fram en regionplan. Regionplaneprocessen handlar om att ta fram en
regionplan som kan utgöra ett stöd i de skånska kommunernas fysiska planering vad gäller de
mellankommunala och regionala fysiska planeringsfrågorna. Det handlar även om att koppla
samman kommunernas översiktsplaner med den regionala utvecklingsstrategin. En regional
dimension på fysisk planering är extra viktigt i Skåne eftersom vi har många kommuner på liten
yta. Det är vanligt att man bor i en kommun, arbetar i en annan och tillbringar sin fritid i en
tredje. En antagen plan ska finnas år 2022.
En av delarna är kommunöverskridande infrastruktur- och mobilitetsfrågor. Utifrån den
regionala transportinfrastrukturplanen, trafikförsörjningsprogram etc. kommer det inom
temaområdet att tas fram förslag på en långsiktigt hållbar, funktionell och kapacitetsstark
transportinfrastruktur. Regionplanen ska hantera ett transportslags-övergripande synsätt där
färdmedlen och infrastrukturen kompletterar varandra.
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3. SCENARIO OCH KOMMANDE BEHOV
I detta kapitel 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.

3.1 Scenario till 2030
4.1.1 Nationella prognoser och scenarier

Effektivisering och minskad andel vägtransporter
Resultatet från studien som utfördes inom arbetet med regionala planer56 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
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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 203057
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
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tillgängligt för vägtrafik. IVL bedömer att det till 2030 kommer finnas 13-30 TWh biodrivmedel
att tillgå (varav 13-26 TWh är inhemska biodrivmedel).58
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.59
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.60 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.61 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. 62
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. 63 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
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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 00064.
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.65
Trenden med ökat antal fordon ser inte ut att vända och det kan konstateras att skarpare krav är
en förutsättning för att nå målet.

3.1.2 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
signalsystem66. Sammantaget antas att godstransporterna kommer att öka, men att en större
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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.67
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. 68

Figur 13 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
67
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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. 69
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
201070. 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
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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
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att få bärighet i nya investeringar71 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.

3.2 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.72 Det
är därför viktigt att poängtera att de behov av infrastruktur som beskrivs i detta avsnitt är baserat
71
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Trivector, Strategi för etablering av gastankställen i Skåne, 2013
http://supermiljobloggen.se/nyheter/2019/11/fordelar-med-elbilar-kan-slas-ut-av-stadsjeepar
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på just scenariot – och att det krävs stora insatser för att nå dit. Beskrivningen av behoven ska
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.73 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.74
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.75
Även dessa frågor måste bevakas.
Det ökade behovet av biodrivmedel i Skåne bedöms vara cirka 4 TWh enligt Klimat och Energistrategin 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
73
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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
Skåne76, 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 ickepublik 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.
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http://www.regionfakta.com/skane-lan/energi/elforbrukning-per-lan/

47

4. LÄNSSTYRELSENS PRIORITERADE FÖRSLAG
I detta kapitel 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.

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?

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.

4.1 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
framtagandet av regionplanen, samt att förmedla prioriteringen i figur 3 i relevanta
sammanhang.
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Så här beskrivs åtgärderna i Skånska åtgärder för miljömålen 2016-2020:
Stärkt kollektivtrafik genom utvecklad översiktsplanering Ny bostads-, verksamhetsoch 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.
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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.

4.2 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 framåt77, 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
föreslagits78, 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
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.

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-dukonverterar-bensinbilen-till-etanol/
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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.
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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 14 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 15 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.
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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,
avsnitt xx, respektive förnybara drivmedel, avsnitt xx.
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
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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.

4.3 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
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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.

4.4 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.
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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.79
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.

79

Trivector, Strategi för etablering av gastankställen i Skåne, 2013
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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.
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.
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4.4 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.
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Insatser 2020
Ansvar
LST

Insats
Utred budgetmässiga
förutsättningar för år
2020 och prioritera bland
insatser som inte ryms.
LST, kommun- Drivmedelskonferens
förbundet,
mars 2020. Uppskjuten
Region Skåne
pga Covid-19 till sept
2020.
LST, Region
Fortsatt arbete med
Skåne
kommunerna,
fördjupande om lokala
förutsättningar

Tidplan
Jan 2020

Kommentar
För en mer specifik lista på föreslagna
insatser, se bilaga 4.

Dec 2019 –
mars 2020.
Genomförd
3 sept 2020
2020

Planering sker med Region Skåne och
Kommunförbundet Skåne
(Energikontoret).

LST, Region
Skåne,
kommunförbundet

Bygga upp extern
referensgrupp

2020

LST

Enkätundersökning 2 till
aktörer

2020

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,
kommunförbundet,
Region Skåne

Följ upp resultatet av
projektet om biogas och
undersök behov av
fördjupande
undersökning om
biogasens lokala
förutsättningar

2020

Den första enkäten visade tydligt
behov av fördjupande frågor och
uppföljning. Sprid information om
behoven lokalt och stöd till
genomförandet
Utgå från befintliga transportnätverk
inom Klimatsamverkan Skåne.
Referensgruppens uppgift blir att
följa utvecklingen och bidra med att
utveckla handlingsplanen fram till
målåret 2030.
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
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Insatser 2020
Ansvar
LST

Insats
Samverka med
Godstransportrådet80

Tidplan
Vår 2020.
Uppskjutet
pga Covid19 till aug
2020.
Första
mötet
genomföres
27 aug
2020.

Kommentar
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

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/planera-person--ochgodstransporter/Planera-godstransporter/Godstransportrad/Godstransportradet-Skane-ochBlekinge/Medlemmar-i-godstransportradet-i-Skane-Blekinge/
80
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Bilaga 1: Planen i ett sammanhang
I denna bilaga beskrivs kortfattat policy, mål och gällande strategier och planer på såväl internationell,
nationell som regional och lokal nivå för att beskriva denna plan i en kontext och i ett sammanhang

1.1 Internationella mål och policys
En stor del i att uppfylla Parisavtalet, som FN:s klimatkonvention enades om år 2015, är att
ställa om transportsektor så att utsläppen av växthusgaser minimeras. Eu, som är en part till
FN:s klimatkonvention, har antagit klimatmål om att utsläppen av växthusgaser från EU ska
minska med 40 procent till år 204 jämfört med 1990. Nedan beskrivs kortfattat några direktiv
som är tänkta att leda till att målet uppnås.
Krav på laddinfrastruktur i direktivet om byggnaders energiprestanda, 2018/844

Direktivet, som ursprungligen antogs 2010 men omarbetades i ändringsdirektivet 2018, ställer
minimikrav för laddinfrastruktur för elfordon på parkeringar med mer än tio parkeringsplatser
vid ny- och ombyggnation. Kravet gäller om parkeringarna ligger i eller i anslutning till
byggnaden. Kravet föreslås gälla fullt ut för arbeten för vilka ansökan om bygglov eller anmälan
lämnas in från och med 10 mars 2021.81
För nya byggnader och byggnader som genomgår större renoveringar, som inte är bostäder
och har en parkering med mer än 10 platser ska det finnas minst en laddningspunkt på
parkeringen samt ledningsinfrastruktur för anslutning av minst var femte parkeringsplats.
För nya bostadshus och bostadshus som genomgår större renoveringar och som har en parkering
med mer än 10 platser ska det finnas ledningsinfrastruktur för anslutning av varje
parkeringsplats.
Senast den 1 januari 2025 ska krav fastställas för installation av laddningspunkter för alla
byggnader som inte är bostäder och som har en parkering med mer än 20 platser. Även
retroaktiva krav på befintliga byggnader med mer än 20 parkeringsplatser från 2025 föreslås.
Boverket har utrett den svenska implementeringen82.
Krav på andel ”miljöfordon” vid upphandlingar i direktivet om rena fordon (2019/1161)

Direktivet som antogs juni 2019 anger en minimigräns på andelen ”rena” – enligt definition som
anges i direktivet - fordon av upphandlade lätta och tunga fordon (inklusive bussar) i
medlemsstaterna. Kraven gäller från 1 augusti 2021. Halva minimimålet för andelen rena bussar
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https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0844&qid=1559053723093&from=EN
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https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2019/nya-krav-pa-laddinfrastruktur-forladdfordon.pdf
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måste uppfyllas genom upphandling av utsläppsfria bussar. För Sverige är kraven som visas i
tabell 1.83
Tabell 1 Krav på andel ”rena” fordon i upphandlingar

Krav för Sverige

2 aug 2021 –
31 dec 2025

1 jan 2026 31 dec 2030

Lätta fordon

38,5 %

38,5 %

Lastbilar

10 %

15 %

Bussar

45 %

65 %

Direktivet för främjande av förnybar energi (2018/2001)

Direktivet antogs 2018 och anger att andelen förnybar energi i transportsektorn ska vara minst
14 % i EU till år 2030. I direktivet begränsas tillgodoräkningen av grödobaserade biodrivmedel
till max 7 procent eller medlemsländernas respektive produktionsnivå år 2020. Detta beror på
att man vill främja andra generationens bränslen och begränsa konkurrensen om mark. Andelen
avancerade biodrivmedel ska utgöra minst 3,5 % av den totala mängden drivmedel år 2030.
Användningen av palmolja för att producera biobränslen ska fasas ut före 2030. Energi från skog
klassas som förnybar och tallolja ska få räknas in som ett biobränsle. 84
Krav på mål och handlingsplaner i direktivet om utbyggnad av infrastruktur för elfordon och
förnybara drivmedel 2014/94/EU

År 2014 antogs i EU ett direktiv för utbyggnad av infrastrukturen för alternativa drivmedel
(2014/94/EU) där det anges att medlemsstaterna ska säkerställa att ett lämpligt antal
laddningsstationer installeras. Syftet är att elfordon och gasfordon ska kunna köras i tätbefolkade
områden och inom prioriterat vägnät och att tunga transportfordon som drivs med LNG ska
kunna köras i hela EU, längs med större vägar.
I direktivet är det utpekat en gemensam teknisk standard för laddinfrastruktur och det
specificeras även att användarna ska ges information om tillgängliga laddstationer. Råden i EUkommissionens direktiv är minst 1 laddplats per 10 laddfordon. Siffran avser publika
laddstationer. Faktorn benämns även CPEV (charging points per electric vehicle)85.
Direktivet fastslår att varje medlemsstat ska ange lämpligt antal publika laddstationer och
tankstationer till CNG i sin handlingsplan. Laddstationerna ska vara installerade senast 31
december 2020, och stationer till LNG ska vara installerade senast 31 december 2025.
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En svensk handlingsplan togs fram år 201486. Handlingsplanen fick kritik eftersom inga mål
för antalet fordon samt tank- och laddställen fastställdes – istället konstaterade planen att
efterfrågan och marknadsförutsättningar kommer att leda till investeringar i tank- och
laddstationer där dessa faktorer finns. En komplettering med specifika mål antogs 2018. 87 Varje
medlemsstat ska överlämna en rapport om genomförandet av sitt nationella handlingsprogram
senast den 18 november 2019 och därefter vart tredje år 88. I direktivet anges krav på utbyggnad
av laddstationer för elfordon och tankstationer för fordonsgas (i både gasform och flytande form)
samt vätgas, som ska verkställas genom nationella handlingsprogram.
Tabell 2 Antal angivet I kompletteringen av den svenska handlingsplanen

Typ
Personbilar, el
Personbilar, laddhybrid
Lätta lastbilar, el
Lätta lastbilar, laddhybrider
Laddningspunkter, publika
Laddningspunkter, ej publika

År 2017
11 034
32 253
1 947
9
4 700
iu

År 2020
38 167
117 771
3 757
9
9 000
20 000

År 2025

Personbilar, CNG
Publika tankstationer för CNG
Tunga fordon, LNG
Publika tankstationer för LNG

43 706
170
iu
6

47 139
230
iu
22

åtminstone 47 139
åtminstone 230

36
5

åtminstone 36
13

åtminstone 36
åtminstone 13

Bränslecellsfordon
Publika tankstationer för vätgas

åtminstone 22

1.2 Nationella mål och styrmedel
Klimat- och energimål

Riksdagen har fattat beslut om hur Sverige ska reducera nettoutsläpp av växthusgaser till
atmosfären till noll för att sedan uppnå negativa utsläpp. Samtidigt beslutades ett etappmål för
växthusgasutsläppen från inrikes transporter (exklusive flyg). Utsläppsnivån för inrikes
transporter ska senast år 2030 vara minst 70 procent lägre jämfört med 2010 års nivå. Sverige
ska inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären år 2045, för att därefter uppnå
negativa utsläpp.
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Andelen förnybar energi ska 2020 utgöra minst 50 procent av den totala energianvändningen för
att år 2040 ha 100% förnybar elproduktion. Andelen förnybar energi i transportsektorn ska
2020 vara minst 10 procent. Energianvändningen ska vara 20 procent effektivare till 2020.
Målet uttrycks som ett sektorsövergripande mål om minskad energiintensitet med 20 procent
mellan 2008 och 2020.
2016 hade utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter (exklusive flyg) minskat med 18
procent jämfört med 2010, vilket betyder att det finns fortfarande väldig mycket att göra för att
uppnå målen. Sverige har också ett ambitiös energipolitiskt mål om att år 2040 all elproduktion
ska vara 100% förnybar. Vis slutet av 2017 var ungefär 60% av Sveriges elproduktion förnybar
(40% vattenkraft, 11% vindkraft och 9% biobränslebaserad värmekraft) och resterande 40% av
kärnkraft.
Transportpolitiska mål

Det övergripande målet för transportpolitiken i Sverige är att skaffa långsiktigt hållbar
transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet, som är även
samhällsekonomiskt och effektiv. Därutöver finns ett funktionsmål om tillgänglighet, och ett
hänsynsmål om säkerhet, miljö och hälsa som sinsemellan är jämbördiga. Viktig att beakta är att
transport ska bidra till att det övergripande generationsmålet för miljö och miljökvalitetsmålen
nås samt bidra till ökad hälsa.
För att nå de nationella klimat- och transportmålen krävs ett omfattande program med
insatser på flera områden. Inom transportsektor behövs så väl tekniska som sociala lösningar:
transporteffektivt samhälle, energieffektiva fordon framdrivna av fossilfria bränslen, men även
naturligtvis utveckling av hållbara fossilfria bränslen.
Nationella styrmedel och uppdrag

Det finns flera nationella politiska styrmedel som syftar till att driva på omställningen till
fossilfrihet inom transportsektorn. Reduktionsplikten, Bonus-malus-systemet, Miljözoner,
Ladda hemma-stöd, klimatklivet, elbusspremien är bara några av dem.
Bonus-malus systemet innebär att en premie erhålls för fordon med låga utsläpp medan
bilar med höga utsläpp får en högre fordonsskatt. Tanken med systemet är att styra mot en ökad
elektrifiering av fordonsflottan samt att även, i viss utsträckning, bidra till ökat användande av
gasbilar.
Reduktionsplikten – inblandning av biobränslen i bensin- och diesel, är infört för att
sänka koldioxidutsläppen från diesel- och bensinfordon. Reduktionsplikten sätter nivåer för
klimatreduktion, inte volymprocent av biodrivmedel. Hur mycket biodrivmedel som behövs blir
därmed helt beroende av hur mycket drivmedel som används totalt och vilken klimatprestanda
biodrivmedlet som blandas in har. De nivåer som är satta sträcker sig till 2020 och är inte
särskilt utmanade på bensinfraktionen (2.6% 2018), lite mer utmanande på dieselfraktionen
(19.3% 2018). Trots att kraven inte är så höga så kommer detta att driva inblandning i bensin
och diesel. Efter 2020 är inget sagt angående nivåer men indikativt talar man om 40%
klimatreduktion till 2030.
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Miljözoner handlar om att reglera utsläppen i städer. Målsättningen är att antingen få
transporter i städer att ske med bränslen som har mycket lägre emissioner eller använda detta
som en möjlighet att helt få bort dessa transporter från innerstaden.
Dedikerade biodrivmedel, såsom HVO100, biogas m.fl., står utanför reduktionsplikten och
är skattebefriade till och med 2020. Efter detta är incitamenten otydliga men dessa bränslen
kommer få svårt att klara sig utan någon form av fortsatt styrning
Landsbygdsprogrammet ger stöd till åtgärder som utvecklar landsbygden inom olika
områden där miljö, hållbar utveckling och innovation prioriteras. Det finns olika typer av stöd
för att stötta verksamheter i glesbygd, till exempel investeringsstöd för kommersiell och
offentlig service. Stödet kan ges för att behålla och utveckla lokal service, som till exempel
drivmedelsanläggningar, och kan sökas av både offentliga och privata aktörer (snabbladdare
nämns inte specifikt, kanske kan stödet förtydligas?89
Det är sedan 2006 möjligt att ansöka om bidrag till tankställen för förnybara drivmedel.
Dessa beviljas av Naturvårdsverket. Visst investeringsstöd till drivmedelsstationer kan även sökas
via Landsbygdsprogrammet i syfte att behålla och utveckla den lokala servicen. Stödet
administreras av Jordbruksverket.
Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar
utsläppen av växthusgaser. Stödet kan ges till alla förutom privatpersoner. Ansvaret för
Klimatklivet är uppdelat på framför allt Naturvårdsverket och länsstyrelserna.
Energimyndigheten och andra statliga myndigheter bidrar i många fall med synpunkter och
underlag för bedömningar inom sina respektive sakområden. Åtgärder som fått stöd är konkreta
klimatsatsningar inom exempelvis transporter, biogas och infrastrukturinvesteringar.
Ladda bilen är ett investeringsstöd för laddstation till elbil. Naturvårdsverket hanterar även
dessa ansökningar.
Energimyndigheten har sedan tidigare ett utpekat ansvar för att samordna utbyggnaden av
landets laddinfrastruktur. Uppdraget pågår 2015–2018 och innebär bl.a. att Energimyndigheten
ska samordna stöd till laddinfrastruktur och informera om laddstationers placering.
Samordningsuppdraget har enligt regeringen visat att tillgången till snabbladdare ökar i Sverige
men att det fortfarande finns områden med begränsad tillgång, t.ex. längs vissa större vägar.
Trafikverket har därför fått i uppdrag att undersöka hur laddinfrastrukturen längs större vägar
kan främjas. Vid sidan om sitt uppdrag att samordna utbyggnaden av landets laddinfrastruktur
ska Energimyndigheten också få ett tilläggsdirektiv med samordningsansvar för att bygga ut
infrastrukturen även för flytande gas.

1.3 Regionala mål, planer och strategier
Länsstyrelser och regioner har ett brett samhällsansvar som omfattar många frågor som kan relateras till
förnybara drivmedel. Ansvarsområdena inbegriper bland annat att verka för klimat- och miljömål, regional
utveckling, landsbygdsutveckling, att bedriva kollektivtrafik, att ansvara för invånarnas hälsa samt att
minska samhällets sårbarhet i händelse av kris
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Trafikverket, uppdrag om laddinfra
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Länsstyrelserna har i uppgift att verka för att nationella mål får genomslag i respektive län samtidigt
som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar. Länsstyrelsen ska vidare, utifrån ett
statligt helhetsperspektiv, arbeta sektorsövergripande och inom myndighetens ansvarsområde samordna olika
samhällsintressen. Länsstyrelserna ska också samordna det regionala miljömålsarbetet och stödja
kommunerna med underlag i deras arbete för att nå miljömålen. De ska även verka för att generationsmålet
och miljökvalitetsmålen får genomslag i den lokala och regionala samhällsplaneringen samt bidra till att de
beaktas i det regionala tillväxtarbetet. Genom sin verksamhet ska länsstyrelsen också minska sårbarheten i
samhället, bevaka att risk- och beredskapshänsyn tas i samhällsplaneringen samt utveckla en god förmåga
att hantera sina uppgifter under fredstida krissituationer och höjd beredskap
Den regionala utvecklingsstrategin, Det öppna Skåne 2030, redovisar en gemensam målbild för
Skånes utveckling fram till år 2030. I Det öppna Skåne 2030 lyfts miljö- och klimatfrågorna
tydligt fram som viktiga förutsättningar för en hållbar regional utveckling. Klimat- och
energistrategi för Skåne är en av flera utpekade strategier och program för utvecklingsstrategins
genomförande och kan bidra till att konkretisera klimat- och energifrågorna i det regionala
tillväxtarbetet Klimat- och energistrategi för Skåne relaterar också till flera andra regionala
strategier, planer och program med tillhörande processer och insatser inom flera
samhällsområden som bidrar till att öka förutsättningarna att nå våra regionala klimat- och
energimål. Nedan redovisas några av dessa styrdokument.
Skånska åtgärder för miljömålen, Det skånska Landsbygdsprogrammet, skånsk
livsmedelsstrategi, Strategier för Det flerkärniga Skåne, Strategi för ett hållbart transportsystem,
Mobilitetsplan för Skåne, Cykelstrategi för Skåne, Trafikförsörjningsprogram för Skåne, Strategi
för den hållbara gods- och logistikregionen Skåne, Regional transportinfrastrukturplan, Skånes
färdplan för biogas
Befolkningsutveckling

Antal bosatta i Skåne uppgick till drygt 1,3 miljoner personer vid årsskiftet 2017/2018 och
passerade 1,3 miljoner i september 2015. Prognoser för 2027 beräknas att Skånes folkmängd
öka med cirka 149 000 individer till 1,487 miljoner, vilket är en ökning med 11 %. Sedan
början av 1980-talet har Skånes folkmängd ökat i snabbare takt än i riket som helhet, främst för
att inflyttningen till Skåne från utlandet har varit större än rikssnittet. Under 2017 var
folkökningen i Skåne 1,5 %, vilket är på en historiskt hög nivå 90 Skånes befolkning förväntas öka
från dagens 1,3 miljoner till 1,5 miljoner år 2030. Detta leder i sig till ett ökat tryck på gator,
vägar och järnvägar, speciellt i de urbana delarna av Skåne, med trängsel som följd91
1.3.1 Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050

Vi ska öka andelen resor som görs med gång, cykel och kollektivtrafik! År 2030 ska andelen
resor som görs med cykel eller gång vara minst 30 procent och andelen resor som görs med
kollektivtrafik vara minst 28 procent av det totala antalet resor i Skåne.
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Region Skåne, Skånes befolkningsprognos år 2018 – 2027. 2018

Region skåne, Mobilitetsplan
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Figur 16 Översikt över hur olika regionala handlingsplaner, program och strategier förhåller sig till varandra. Källa:
Handlingsplan för fossilfria drivmedel i Skåne.

Färdmedelsfördelning

Idag görs sex av tio personresor i Skåne med bil och cirka en fjärdedel till fots eller med cykel,
vilket det vänstra cirkeldiagrammet i figur 3 visar. Även 2030 kommer bilen att vara det
dominerande färdslaget, speciellt på landsbygden.
Färdmedelsmålet innebär, förutom att kollektivtrafiken ska svara för 40 procent av de
motoriserade resorna, även att andelen resor med cykel ska öka.
Förutsättningarna för val av färdmedel ser olika ut på landsbygden jämfört med i tätorter.
Olika geografiska områden i Skåne behöver därför utifrån sina förutsättningar arbeta mot
specifika mål. Fyra geografiska uppdelningar har gjorts för att konkretisera detta arbete.

Figur 17. Färdmedelsfördelning år 2013 och regionalt mål för andelen delresor med olika trafikslag år 2030 (%). Källa:
Region Skåne, Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050.
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1.3.2 Klimatmål för Skåne till år 2030

Utsläppen av växthusgaser i Skåne ska vara minst 80 procent lägre än år 1990.Utsläppen av
växthusgaser från konsumtion i Skåne ska vara högst 5 ton koldioxidekvivalenter per person och
år. Energianvändningen i Skåne ska vara minst 20 procent lägre än år 2005 och utgöras av minst
80 procent förnybar energi.
Andelen resor som görs med cykel eller gång ska vara minst 30 procent och andelen resor som
görs med kollektivtrafik ska vara minst 28 procent av det totala antalet resor i Skåne.
Utsläppen av växthusgaser från transporter i Skåne ska vara minst 70 procent lägre än år 2010.
Vi ska minska utsläppen till en tredjedel av dagens nivå:

Figur 18: Utsläpp av klimatpåverkande gaser i Skåne per sektor för perioden 1990–2017 och regionalt mål till år 2030
(kton CO2ekv). Källa: RUS, Nationella emissionsdatabasen.

Vi ska minska energianvändningen och fördubbla andelen förnybar energi. År 2030 ska
energianvändningen i Skåne vara minst 20 procent lägre än år 2005 och utgöras av minst 80
procent förnybar energi. OBS: målet är ökad förnybara drivmedel med ca4 TWh, från ca 1 till
5:
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Figur 19: Förnybar respektive ej förnybar energianvändning i länet år 2015 och regionalt mål för minskad
energianvändning och ökad andel förnybar energi till år 2030 (TWh). Källa: Länsstyrelsen Skåne, Energibalans för Skåne

År 2030 ska utsläppen av växthusgaser från transporter i Skåne vara minst 70 procent
lägre än år 2010.

Figur 20 Utsläpp av klimatpåverkande gaser från transportsektorn i Skåne år 1990–2017, och regionalt mål till år 2030
(kton CO2ekv/år). Källa: RUS, Nationella emissionsdatabasen

Figuren visar den stora påverkan från personbilsflottan, medan inrikes flygtrafik och sjöfart
står för en relativt liten del av utsläppen. Prioriteringen i denna plan är därför satsningar på att
minska utsläppen från personbilar, men även lätta och tunga lastbilar och bussar. Dessa är helt
nödvändiga för att nå målet till 2030.
1.3.3 Totalförsvar och beredskap

Länsstyrelsen, kommuner och regioner har en viktig roll i arbetet som rör det civila försvaret
genom att verka för att samhället blir mer motståndskraftigt vid kriser samt att säkerställa att det
militära försvarets operativa förmåga vid höjd beredskap eller krig inte påverkas negativt av
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andra nödvändiga samhällsfunktioner. Försvarsberedningens rapport Motståndskraft 92 tydliggör
en lång rad förändringar som kommer att krävas av det civila samhället inom ramen för ett stärkt
totalförsvar. Samhällsfunktioner som lyfts fram som extra viktiga för totalförsvaret är
exempelvis tillgången till drivmedel, el och livsmedel. Import av bl.a. livsmedel och olja säkras
idag genom avtal med andra länder. Vid krig eller kris i Sverige eller i närområdet kommer
konkurrensen om viktiga strategiska varor att hårdna. Det kommer därmed inte att vara en
självklarhet att nödvändiga varor kan importeras i tillräcklig omfattning. Försvarsberedningen
anser därmed att berörda aktörer behöver väga in totalförsvarets behov vid utvecklingen av nya
energisystem och vid uppbyggandet av ny infrastruktur inom energiområdet. På så sätt kan en
mer robust energiförsörjning skapas i förebyggande syfte.
Försvarsberedningen lyfter fram behöv att aktörer med ansvar för samhällsviktig verksamhet
ska analysera egna beroende och behov av drivmedel och ta förberedande steg för att säkra
tillgången på drivmedel. Eftersom det finns inga formella krav på att dessa aktörer ska ha
drivmedels- och bränsleförsörjningsplaner, är frågan öppen till aktörerna att agera enlig egen
bedömning.
Drivmedelsberedskap Hela samhället och flera samhällsviktiga funktioner som
transporter, livsmedelsproduktion och elförsörjning är beroende av en fungerande
drivmedelsförsörjning. Drivmedelsförsörjningen är i sin tur beroende av el. Utan el stannar
exempelvis pumpar vid drivmedelsstationer. Transportsektorn har en stor betydelse för att
upprätthålla samhällets funktionalitet och samhällsviktiga verksamheter som sjukvården,
räddningstjänsten, polisen m.fl. är helt beroende av transportinfrastruktur för att kunna
genomföra sina uppgifter. En fungerande transportinfrastruktur är dessutom en förutsättning för
att Försvarsmakten ska kunna genomföra sitt uppdrag och försvara Sverige. Utifrån detta
perspektiv så lyfter Försvarsberedningen fram att aktörer med ansvar för samhällsviktig
verksamhet behöver analysera sitt behov av drivmedel samt göra nödvändiga förberedelser för
att säkra tillgången på drivmedel
Sveriges kommuner har ett ansvar för att bedriva sin verksamhet i såväl vardag som kris och
de har generellt sett en viktig roll i samhällets krisberedskap – ju bättre kommunerna är på att
hantera kriser, desto bättre blir hela samhället på att hantera kriser. Kommunerna äger och
driver även egen samhällsviktig verksamhet. Exempel på en funktion som kommer att vara viktig
vid höjd beredskap och krig enligt Försvarsberedningen är kollektivtrafiken. Trots detta är det
inte självklart att frågor som rör krisberedskap och höjd beredskap får genomslag i arbetet med
kollektivtrafikplanering.
Utifrån hur viktig drivmedelsförsörjningen är så betonar försvarsberedningen att det måste
finnas ett förberett system för prioritering av drivmedel. Att utveckla alternativa drivmedel lyfts
också fram som viktigt för att minska sårbarheter och lindra konsekvenser av uppkomna
störningar. Inte minst drivmedel som kan produceras lokalt och av resurser som samhället har
rådighet över kan få en strategisk betydelse för krisberedskapen. Diversifiering genom flera
oberoende leverantörer/ tekniker/system kan också vara en metod för att öka
försörjningstryggheten. Biodrivmedel kan redan idag framställas ur en mängd olika råvaror och
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restprodukter. Behovet av att lagra drivmedel minskar om inhemsk produktion kan säkras. Att
öka diversiteten genom ett ökat utbud av olika drivmedel stärker också det
försörjningstryggheten på så sätt att det minskar beroendet av fossila drivmedel och därmed
minskar känsligheten för störningar i tillförsel för enskilda drivmedel. Det är dock viktigt att
notera att denna diversitet inte nödvändigtvis leder till en ökad robusthet gällande användning av
drivmedel eftersom olika fordonssegment i alla fall på kort- till medellång sikt kommer att vara
beroende av enskilda drivmedel eller drivmedelklasser (exempelvis kan dieselfordon inte köras
på gas och tvärt om).
Livsmedelsberedskap Att bygga upp livsmedelsberedskapen utgör också en central del av
det civila försvaret. När det gäller livsmedelsberedskap är det vanligt att den låga och sjunkande
självförsörjningsgraden av livsmedel lyfts fram som den kritiska faktorn. Forskning vid SLU visar
dock att det snarare är självförsörjningsgraden av insatsmedel som diesel, handelsgödsel,
växtskyddsmedel, utsäde och foder som är avgörande för livsmedelsproduktionen ur ett
beredskapsperspektiv. Den största delen av lantbrukets insatsmedel är i dagsläget importerade.
Det har gjort att livsmedelsproduktionen är beroende av en fungerande import och fungerande
transporter, vilket gör produktionen mycket sårbar för samhällsstörningar. Ett fossilfritt
jordbruk med ökad inhemsk tillverkning av insatsmedel skulle dramatiskt minska
importberoendet och därmed öka motståndskraften vid störningar. Enligt forskningen vid SLU
är därmed den bästa livsmedels beredskapspolitiken för ett nytt civilt försvar att snabba på
omställningen till ett fossilfritt lantbruk. De tekniska lösningarna för att ställa om till ett
fossilfritt lantbruk finns redan idag men det produceras inte tillräckliga mängder av vare sig
förnybara drivmedel eller exempelvis växtnäring för att kunna genomföra denna omställning. 93
1.3.4 Jämställdhet

Specifika utmaningar för länet är att samtliga målgrupper ska ha samma förutsättningar att delta i
omställningen, därmed krävs riktade insatser till exempelvis glesbygd och flerfamiljshus.
Grupper i samhället som inte använder bil i samma utsträckning bör riktade insatser ske specifikt
till dessa.
För att få ekonomi i tankstationer krävs anpassade insatser... (tex riktade insatser i kommuner
som har gasstationer som är i ek knipa?) Förslag på marknadsundersökning och att bedriva
riktade insatser lokalt för att rädda biogasen? För laddinfrastuktur betyder det att riktat stöd till
kommuners hyresbostadsbestånd och privata hyresfastighetsägare såväl som
bostadsrättsföreningar fortsatt kommer att vara viktigt, men även arbetsplatser är viktiga
laddställen där normalladdning kan stå för en mycket stor andel av laddningen. Specifika insatser
för genomfartstrafik, att turister ska kunna ladda på destinationer etc etc.. .
Ta hänsyn till fördelningseffekter för olika samhällsgrupper och geografiskt över landet
Styrmedel och åtgärder för omställning av transportsektorn kan påverka olika samhällsgrupper
olika. Av hänsyn till hållbarhets och andra-samhällsmål behöver utformningen av styrmedel och
åtgärder därför ta hänsyn till insatsernas fördelningseffekter. Denna plan behöver därmed
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kompletteras med andra åtgärder som kompenserar för oönskade fördelningseffekter.
Gynnsamma fördelningseffekter kan också motivera åtgärder som inte är kostnadseffektiva sett
enbart till klimateffekten, eftersom de kan vara samhällsekonomiskt motiverade utifrån andra
samhällsmål, exempelvis jämlikhet, jämställdhet och regional tillväxt.
Ägandefördelning: Värt att notera är också at personbilsflottan i Skåne län till 20% ägs av
juridiska personer, till 51% av män och återstående 29% ägs av kvinnor. Det innebär att – om
man exkluderar juridiska personer – ser ägandefördelningen ut 64-36% män respektive kvinnor.
Det behöver inte betyda att användarmönstret följer samma mönster, eftersom en bil kan
användas av alla i familjen, men studier visar att kvinnor kör mindre än män och istället åker mer
kollektivt och cyklar mer.

1.4 Kommunala planer och strategier
Kommunala energiplaner Enlig lag (1977:439) om kommunal energiplanering ska varje
kommun verka för en säker och tillräcklig energitillförsel. Kommunerna ska bland annat ha en
aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi.
Kommunala transportstrategier Kommunen ansvarar för att ta fram en trafikstrategi. Strategin
bör vara kopplad till översiktsplanen och ska hantera avvägningar mellan konkurrerande
intressen och mellan trafikslagen. Strategin beskriver hur trafiksystemet i tätorten bör utformas
för att stötta samhällsutvecklingen. Transportstrategier94: Samordnar trafikfrågor och
samhällsplanering i kommunens övergripande planering. Kommunen ansvarar för att ta fram
trafikstrategin. Strategin bör vara kopplad till översiktsplanen och ska hantera avvägningar
mellan konkurrerande intressen och mellan trafikslagen. Strategin beskriver hur trafiksystemet i
tätorten bör utformas för att stötta samhällsutvecklingen. Trafikstrategin kan också innehålla
åtgärder enligt fyrstegsprincipens steg 1–2, parkeringsstrategier, eller påverkansarbete (mobility
management) separat eller kopplat till den fysiska planeringen. Viktigt underlag i strategisk
diskussion mellan kommun och TrafikverketTrafikverket ska: uppmuntra kommuner att arbeta
med trafikstrategier vid behov erbjuda kompetensstöd för att stödja framtagandet av
trafikstrategier
• Parkeringsperspektivet! Styr trafiken!
• Säker: glöm inte beredskapsperspektivet – förnybara drivmedel – ger mindre sårbarhet.
• Störst påverkan kan dock kommunens egna insatser vara, så som egna fordonsflottan,
upphandlingar, laddplatser vid kommunala bostadshus & arbetsplatser osv.
• Ska harmonisera med andra strategier
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Bilaga 2: Enkät om målsättning och arbetet för fossilfria
transporter i Skåne
Introduktion

Enkäten skickas ut till 115 identifierade aktörer med verksamhet i regionen.
Respondenter

Fram till juli enkäten fick 39 högkvalitativa svar. De som svarade är uppdelade i följande
affärsmässiga kategorier: producenter, distributörer, åkerier, eller blandning av de
verksamheterna. Det finns även mängd av andra typer av verksamheter (i diaram ”annat”), där
huvudsysselsättning varierar från renhållning, försäljningsorganisation, kommunal
Räddningstjänst, kollektivtrafikhuvudman, och konsult.

Typ av respondenter, antal.
åkeri

15

producent/distributör

9

producent

3

distributör/åkeri

1

distributör

6

annat

5
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Ambitioner och åtgärder för att uppnå målen

De flesta respondenterna har antagit något mål för minskning av växthusgasutsläpp i
transporterna. Ut av 39 svarade så endast 5 respondenter hade inget växthusgasmål, och 4 visste
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inte om deras företag har något klimatmål.

Har er verksamhet mål för minskning av växthusgasutsläpp?
35
30
30
25
20
15
10
5

4

Nej

Vet ej

5
0
Ja

Om man tittar vidare så syns det att de som inte har adopterad något mål tillhör dels
företagstyp åkeri och dels andra företag, som konsult, renhållning eller räddningstjänster. Men
resultat borde ser enbart som trendvisning, eftersom vidare analys av svaren tyder på att
respondenterna, trots anvisningar, har svarat på lite olika sätt, vilken gör jämförelse inte helt
enkel. Del av respondenterna har angett svar som gäller för hela verksamhet, och inte enbart för
transporter. Ett annat problem är att det förekommer att svaren gäller egna transporter medan
inköpta transporttjänster blir ofta bortglömda. De enklaste lösning är att använda proxy
(uppskattning?) för transportmål som är samma som verksamhetsmål och att betrakta interna
och externa transporter som ett och samma, vilken är mycket grov genomsnittning. Naturligviss
det ska ses enbart som en uppskattning och trendvisning.
Med de antagandena det visar sig att det finns organisationer som är mycket ambitiosa i
frågan om att uppnå fossilfrihet i transporter. Två organisationer är redan uppnått fossilfrihet i
egna transporter och två till är mycket nära, och knappt 10 till blir fossilfria inom de närmaste 510 år.

Har er verksamhet mål för minskning av växthusgasutsläpp?
14
12
10
8
6
4
2
0
producenter

distributörer
ja

åkerier
nej

övriga*

vet ej
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Har er verksamhet mål för minskning av växtgasutsläpp?

åkeri

Vet ej

1

Nej

2

annat

distri
butör prod producent
distri /åker ucen /distributö
butör i
t
r

Ja

12

Vet ej

2

Ja

7

Ja

3

Vet ej

1

Ja

6

Nej

3

Ja

2
0

2

4

6

8

10

12

14

Producenterna/distributörer är i stort sätt en bra bit på väg att vara fossilfria i när det gäller
egna transporter. Flera är redan 100% fossilbränslefria, och att vara helt fossilfri år 2030 är det
mest förekommande mål. Producenterna satsar på reducering av utsläpp på olika sätt, lite
beroende på deras verksamhetsområden. För att påverka deras egna transporter satsar vissa på
att använda HVO 100, ED95, RME, eller köper in nya personbilar som kör på biogas, men även
effektivisering är viktig.
När det gäller utveckling i regionen, så gemensam är dock vilja att bidra till Skånes
möjligheterna att ha bra tillgång till förnybart bränsle. Till exempel SEKAB planerar för att
tillsammans med Hansa Logistik och Circle K bygga nya ED95 tankstationer i Skåne. Det
planeras för 4 stationer och den första ska vara placerad i Helsingborg (öppnas i juli).
Ecobränsle/Energifabriken kommer å andra sidan att fortsätta utbyggnaden av stationsnätet för
att göra fossilfria drivmedel mer tillgängliga för tunga transporter men även för
personbilstrafiken. En personbilspump i centrala Malmö står högt på listan för att underlätta
tankning av HVO100.
Producenterna/distributörer inser även att de kommer investera i utveckling av processer
och teknologier, men även i effektivisering av de existerande funktioner för att i förlängningen
ha möjlighet att erbjuda Skåne fossilfria bränsle.
Förutsättningar för att uppnå målen

För att satsa på utvecklingen behöver producerande företag viss stabilitet i de riktlinjer som
gäller. Politisk stabilitet i beslut är mycket viktig för flera eftersom utveckling på marknaden
styrs av flera mekanismer som påverkans av politiskt styre. Incitament som ges till företag att
investera och utveckla teknologier behövs vara konsekventa. En av de mest viktiga är
skattesystemet som premierar CO2 reduktion/minskning och inte enbart en viss teknologisk
lösning. Det förekom i flera svar att skattebefrielse av biodrivmedel är viktig för att konkurrera
på marknaden med fossila drivmedel. Men skattereglering är viktig för omställningen av hela
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transportsektor, och så borde alla sektorer få rätt incitament att konvertera till fossila bränslen,
inklusive jordbruket.
Producenter är eniga över behov av stabila regelverk som är förutsägbara och teknikneutrala.
Långsiktiga styrmedel för bioenergi och politisk agenda är mycket viktig, för att möjliggöra för
företag att ta de risker det innebär att vara "föregångare". Det är viktig att underlätta för företag
som vill investera i utvecklingen och skapa förutsättningar som gör att de investeringar och
industriella modifikationer som måste till är gångbara över tid. Konsten blir att skapa
förutsättningar som möjliggör modifieringar och optimeringar med tanke på att mycket som
behöver skapas kommer att vara "state of the art".
Offentlig sektor har blivit utpekad som en viktig drivande aktör, vilken har bränslebehov
tillräcklig stort att skapa inköpsvolymen- en grundförutsättning till många att kunna göra
investeringar i infrastruktur. Allt otydlighet från stora offentliga konsumenter skapar ovisshet
och förskjuter de viktiga investeringar som måste göras för att skapa affärsmässig utveckling i
branschen. Det finns en tydlig önskemål för offentliga aktörer att jobba intensivt med strategiska
upphandling som prioriteras biobränsle, speciellt biogas, men även ED95. Kommunernas roll är
även viktig när det gäller själva utbyggnaden av tankningsinfrastruktur. Procedurerna för att tå
tillstånd till etablering av pump ses som mycket viktig och borde förenklas så att etablering går
smidigt.
Det är värd att märka att även de flesta av åkerierna har adopterad mål för minskning av
växthusgaser. Deras affärsidé beror mycket på effektiva transporter och tillgång till bränsle,
därför satsningar på transporter med minskade utsläpp ses som mycket positiva och tyder på
ansvarsfull syn på klimatfrågor.
Vilket stöd behövs på vägen?

Fler nätverksträffar för de som vill, men kanske inte vet hur man kan skapa fossilfria
lösningar. Det blir tyvärr ofta ett fokus på en lösning, när vi menar att man ska titta på behov
och sen välja lösning. Kombinationen av el, biodrivmedel och kollektivtrafik löser ofta hela
ekvationen. Men vi måste sluta se på biobränsle som det alternativa bränslet och istället se det
som det normala. Det fossila ska vara det alternativa!
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Bilaga 3: Laddplaner i skånska kommuner
Analys av resultat av undersökningen ”Enkät för nulägesbild av skånska kommuners arbete
med laddinfrastruktur”
Introduktion

Enkäten skickades till samtliga 33 kommuner, 32 svar har kommit in (okt 2019), därav 30
unika. Det finns fall där i 2 kommuner 2 giltiga svar har kommit in (Malmö och Lund). Då har
de två kommunala svar lagts ihop för att analysera det som ett unikt svar i per kommun.
Frågor till enkäten finns tillgängliga som i Bilaga 1: Enkät laddplaner i kommuner.
Följande kommuner svarade på enkäten:
Helsingborg
Malmö
Hässleholm
Osby
Höganäs
Skurups
Hörby
Svedala
Höör
Tomelilla
Kristianstad
Vellinge
Kävlinge
Ängelholm
Landskrona
Östra Göinge
Lomma
Bjuv
Lund
Burlöv

Båstad
Eslöv
Sjöbo
Staffanstorp
Ystad
Åstorp
Örkelljunga
Bromölla
Perstorp
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Politiska beslut och styrande dokument

19 kommuner (63% av 30 svarande) har fattat politiska beslut som rör satsningar
på elfordon och laddinfrastrastruktur. I 2 kommuner finns det inget sådant beslut än
och i 2 andra fall var respondent osäker om svaret.
Majoritet (15) har även tagit fram ett styrande dokument som kan hjälpa att
lyfta beslutet på mer operativ nivå (se Figur 1 & Figur 2).

Figur 21. Karta- vad finns politiskt beslut

60%

Har kommunen implementerat styrande dokument som berör elfordon
och/eller elbilsladdning ?

50%
40%
30%
50% (n = 15)
20%

37% (n = 11)

10%
13% (n = 4)
0%
Ja

Nej

Vet ej

Figur 22. Finns det styrande dokument?
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Den politiska beslutet är utformat på många
Politiska beslut om elbilar och
olika sett, men i helhet handlar det om
laddningsinfrastruktur i
strategiska insatser som rör kommunal
kommuner:
verksamhet. I 5 fall handlar det om att
• Energi- och
investeringar i elfordon och
klimatstrategi
laddningsinfrastruktur är en av åtgärder som
finns i energi/klimat strategi eller
• Miljonärsprogrammet
miljömålsprogrammet. I 3 andra fall handlar det
• Riktlinjer för fordon
om riktlinjer för fordon där elfordon ska
• Fordonspolicy
prioriteras och det tar sitt avstamp i
inköpsrutiner. I resterande fall handlar det om
att beslutet för att satsa på elbilar och laddningsinfrastruktur blev antagen av
kommunens fullmäktige, eller att kommunen har tagit fram en specifik policy för
fordon (miljöbilspolicy) eller tagit fram en handlingsplan för fossilfrihet.
Många av de kommunerna som har tagit fram strategiska beslut har även tagit ett
aktivt steg i mot tillämpning och har undersökt eventuellt placering av laddstationer.
Undersökningar av lämpliga platser har varierat mycket när det gäller bredden såväl
detaljnivå. Av de mer detaljerade svar framkommer det att kommunerna
uppenbarligen behöver någon typ av stöd i liknande kartläggningar. I några fall
gjordes undersökningarna snabbt för att bara underlätta en extern aktör som har
kommit till kommun med förfrågning om upprättande av offentlig laddplats på
kommunal mark (E.On). Flera andra kommun har också gjort delvis täckande
undersökningar. Det är viktig att poängtera att svaren från respondenterna skiljer sig
åt och det är svårt att avgöra detaljnivå på de undersökningarna. Det
rekommenderas att återkomma till respondenterna för att få mer nyanserad bild.
3 kommunerna svarade att de inte har fattar något beslut gällande elfordon och
laddinfrastrastruktur, men 1 av de har ändå undersökt har undersökt eventuellt
placering av laddstationer.
Organisatoriska förutsättningar

Alla svarande kommunerna har något eget bolag. 5 av kommuner har enbart ett
eget bolag, medan andra har flera olika typer av bolag, som bostads-, fastighets-,
parkering-, energibolag eller VA och renhållning. Detta skapar goda förutsättningar
för kommunerna i deras tillämpat arbetet med fordonsfrågor. Det tycks nämligen att
kommunägda bolag skapar en bra arena för att effektivt styra och driva frågor om
fossilfria fordon och laddinfrastruktur på kommunal nivå. De kan även underlätta
strategiskt arbete med laddinfrastruktur i kommunen genom att bidra med egen
överblick på både infrastruktur, kundunderlag, behöv mm. Hur detta potentialen
används i praktiken, vilka möjligheter och fallgropar den skapar, är en fråga som
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behöver noggrannare undersökning och analys.
Vilket/vilka av följande kommunalt ägda bolag finns verksamma i
kommunen?
Bostadsbolag

70% (n=21)

Fastighetsbolag

63% (n=19)

Energibolag/Elnätsbol
ag
Parkeringsbolag

43% (n=13)
10% (n=3)

Övrigt:

30% (n=9)

Kommunen har inga
egna bolag
0%

20%

40%

60%

80%

Figur 23. Vilka kommunalägda bolag finns?
Nätverkandet för transporter

I flera kommuner är frågan om kommunala transporter samordnade i mer eller
mindre formaliserade nätverk. I 11 fall har kommunerna skapad någon typ av forum
där frågorna kan diskuteras mellan förvaltningar. Fokusområdet för sådant nätverk
kan variera. I 2 fall gäller det samordnade varutransporter, medan i andra fall
handlar det om en icke formell grupp där olika typ av frågor lyfts, som inköp,
upphandlingskrav mm.
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Finns det ett internt kommunalt nätverk för samordning av
transporter?

7% (n = 2)
36% (n = 11)

57% (n = 17)

Ja

Nej

Vet ej

Figur 24. Kommunalt nätverk för samordning av transporter?

Till exempel i Lund handlar det om en grupp med medlemmar från
fastighetsbolag, energibolag, parkeringsbolag plus miljöstrateger och projektledare i
kommunen. Inom gruppen kan man diskutera bland annat laddinfrastruktur och
fossilfria transporter.
I Svedala har förvaltningarna samarbetat vid inköp av elcyklar för tjänsteresor som
kan användas i hemtjänsten. Till exempel har gruppen diskuterat frågan om smidig
och brandskyddssäker laddning av elcykelbatterier, som resulterat i att kommunen
ska anordna låsbara skåp för laddning av elcykelbatterier.
I Helsingborg finns det ett nätverk med representanter från olika bolag och
förvaltningar, som samordnas av inköpsavdelningen. Där diskuteras upphandling av
bland annat tunga transporter utifrån klimatkrav.
Liknande nätverksstrukturer kan finnas för lite mer detaljerade frågor. Återigen
Lunds kommun har nätverk som heter Mobilitetsservice som samordnar
kommunorganisationens tjänstefordon, och där ingår även att erbjuda support och
verkstad och även sköta inköp och leasing av alla fordon för kommunorganisationen.
Även de kommuner som har inte fattat något kommunbrett politiskt beslut gällande
elfordon och laddinfrastruktur är aktiva i nätverkandet. Nätverk är ett verktyg för
kommunerna i deras fordonsarbetet och som i Burlövs fall, den sammanför
fordonsansvariga med upphandlare och miljöstrateger i fordonsfrågor.
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Rutiner och arbetssätt
Frågor om kommunalmark till laddinfrastruktur

Av alla svarande kommuner har bara en kommun kunde bekräfta att det finns ett
utarbetat fast rutin som skulle hjälpa behandla inkommande förfrågningar om
användning av kommunal mark till laddinfrastruktur (Vellinge). Eftersom 12
kommuner kunde inte bekräfta detta med säkerhet (svarat ”vet ej”), så potentiell
finns det utrymmer till att även några andra har utarbetat en fast rutin för externa
förfrågningar. En av respondenterna har även tillagt att den typ av frågor, som
handlar om upplåtelse av kommunal mark för privata aktörer för laddinfrastruktur
förekommer mycket sällan.
Att frågorna inte är av mer frekvent karaktär kan definitivt vara förklaring till att
rutinerna inte utarbetas, och det är förmodligen en tidsfråga tills liknande behov
framkommer och leder till mer strukturerat arbetssätt.
Finns det rutiner för hur förfrågningar från externa aktörer som är
intresserade av att etablera laddplatser i kommunen ska hanteras?

60%
50%
40%
30%

57% (n = 17)

20%

40% (n = 12)

10%
0%

3% (n = 1)
Ja

Nej

Vet ej

Figur 25. Rutiner för hantering av förfrågningar?

En av kommunerna som svarade ”Vet ej” och har även förklarad att frågan om
markplatser till laddinfrastruktur brukar komma till EKR (energi- och
klimatrådgivare), men det finns ingen allmän klarhet i så fall om EKR har några
rutiner att använda sig av eller om de har utarbetat något själv.
Upphandling av fordon och ansvar för kommunernas fordon

I de flesta fall sker upphandlingen av fordon centralt i kommunerna, oftast
genom en av förvaltningar som är utsedd för att har denna funktion (24 kommuner).
I flera fall det är Serviceförvaltningen som gör det centrala arbetet, men även andra
förekommer som Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska förvaltningen,
Stadsbyggnadsförvaltningen.
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Finns det en central funktion
(person) i kommunen med ansvar
för kommunens fordon?

Det finns även ett smart
exempel av interkommunal
samarbetet, där kommunerna
jobbar tillsammans för att styra
upphandlingarna (bl.a. Lund,
7% (n = 2)
Hörby, Höör. Burlöv, Eslöv,
27% (n = 8)
Svedala, Kävlinge, eller ett
annat nätverk mellan bl. a.
66% (n = 20)
Åstorp och Klippan).
Kommunerna själv skulle inte ha
mäktad med frågan om centrala
upphandlingar på en nivå som
Ja Nej Vet ej
skulle ha varit tillfredsställande.
Med den anledning ingick de i
Figur 26. Central funktion/person i kommunen med ansvar för
samarbetet där en större
kommunens fordon?
kommun samordnar insatser
(Lund eller Klippan). Arbetet
leder till att alla ingående kommuner har samma utgångspunkter och sedan kan
sköta upphandling på eget sätt. För det mesta sker då upphandling centralt för alla
förvaltningar, men i 1 fall (Kävlinge) upphandlingar görs av varje förvaltning för sig.
Flera de kommuner som sköter upphandlingar centralt, har även en ansvarig
person/funktion som ser till att arbetet är gjort på sammanhållande sätt (17 st).
Funktionen brukar vara kopplad till någon av förvaltningar, som
Samhällsbyggnadsnämnden, Service-, Tekniska- eller Stagsbyggnadsförvaltningen
eller direkt på kommunledningskontoret. I 1 fall (Malmö) finns det ett bolag
(Malmö Leasing AB) som har detta funktion och ansvar.
I 3 kommuner (Kristianstad, Lomma, Sjöbo) sker upphandlingen på respektive
förvaltning och i det arbetet används centralt gällande inköpspolicyn eller liknande
styrdokument.
Dessa 3 saknar även en central person/aktör inom organisationen som skulle ha
ett ansvar för inköpsfrågor gällande transporter.
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Arbetet med att följa körsträckor

15 kommuner gör uppföljningar på hur
kommunens fordon körs. Körsträckor följs
upp på olika sätt. Flera kommuner har
infört eller är på väg att införa digitala
körjournaler. Respondenterna tycker att
detta är en förutsättning för att ha komplett
data/statistisk eftersom system är
heltäckande och även lätt att använda för
anställda.
Det finns även några fall där statistiken
för körsträckor samlas men tycks inte vara
fulltäckande. Förmodligen detta berör på
att körjournaler drivs manuellt och då det
ät tidskrävande att göra det storskaligt.

Följer kommunen regelbundet upp
och analyserar sina fordons
körsträckor?

17% (n = 5)
50% (n =
15)

33% (n =
10)

Ja

Nej

Vet ej

Figur 27. Regelbunden uppföljning och analys av egna fordons
körsträckor?

Samarbetet med externa aktörer om
laddinfrastruktur

Kommunerna samarbetar på lite olika sätt när det gäller uppbyggandet av
laddinfrastruktur. Dels frågorna drivs av externa aktörer och då när det handlar om
kommunalmark så är kommunen en naturlig part av process.
Delvis så driver kommunerna jobbet själv med att påverka egna förvaltningar och
bolag mot att investera i elfordon och laddinfrastruktur. Lunds kommun driver
frågan med eget fastighetsbolag och bostadsbolag, och är aktiv i olika internationella
projekt som tillför inspiration och hjälper med att utbyta erfarenheter. Kristianstad
har samarbetet med elnätsägare och fordonsrepresentanter från förvaltningar. Även
Malmö har en intern grupp för frågor (tyvärr inga detaljer framkommer från svaren
som kunde utveckla svaren).
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Det är svart att avgöra utifrån svaren i enkäten men i flera fall, med stor
sannolikhet, blev samarbetet med elnätsbolagen initierad av elbolag eller annan
extern aktör som har velat sätta upp stolpar, och inte av kommunerna själva.
Samarbetet var då med stor sannolikhet enbart kortvarigt. Till exempel Burlöv har
Har kommunen några
etablerade samarbeten,
internt eller externt, för
elfordon/elbilsladdning?

30% (n
= 9)

47% (n
= 14)

Nej

Figur 28. Samarbeten för
elfordon/elbilsladdning?

Vet ej

Ja

Har kommunen
dialog med
elnätsbolaget om
laddinfrastruktur?

30%
(n = 9)

33% (n
= 10)
63% (n
= 19)

4% (n =
1)

23% (n
= 7)

Ja

Har kommunen blivit
kontaktad för publik
laddning på kommunal
mark?

Nej

Vet ej

Figur 29. Kontaktad för publik laddning på
kommunal mark?

53%
(n =
16)

17%
(n = 5)

Ja

Nej

Vet ej

Figur 30. Dialog med elnätsbolaget om
laddinfrastruktur?

samarbetat med Eon för att sätta upp stolpar finansierade av Klimatklivet, och efter
det var samarbetet över.
Det finns ett annat exempel där samarbetet verkar vara med strategisk. I
Lommas kommun i samband med exempelvis energiplanering och större
tätortsutveckling frågor rörande laddinfrastruktur tas upp i samverkansmöten med
Kraftringen.
Kommun
Kontaktad av
Ev. samarbetet
Samarbetet med
externa aktörer
med
elnätsägare/elbolag
för publik ladd
förvaltningar/egna
bolag
Bjuv
Ja/ Clever
Bromölla
Ja
Burlöv
Ja
Ja/ EOn
Båstad
Vet ej
Vet ej
Eslöv
Ja/elbolaget
Ja
Helsingborg
Ja
Hässleholm
Vet ej
Vet ej
Höganäs
Vet ej/EOn
Hörby
Ja
Ja
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Höör
Kristianstad
Kävlinge
Landskrona

Ja
Ja
Ja
Ja

Lomma

Ja

Lund

Ja/ Clever,
Sunfleet
Malmö
Vet ej
Osby
Ja
Perstorp
Ja
Sjöbo
Ja
Skurup
Ja
Staffanstorp
Vet ej
Svalöv
Vet ej
Svedala
Ja
Tomelilla
Nej
Vellinge
Ja
Ystad
Vet ej
Åstorp
Ja/Clever/Bee
Ängelholm
Vet ej
Örkelljunga
Ja
Östra
Vet ej
Göinge

Ja

Ja (bolag)

Ja
Ja/ EOn
Ja/ Landskrona
energi, EOn
Ja/ Eon,
Kraftringen
Ja/ Kraftringen
Ja
Ja/EOn
Vet ej
Ja
Vet ej
Vet ej
Ja
Nej
Ja
Vet ej
Nej
Ja/Öresundskraft
Ja
Nej

Figur 31. Samarbetet med externa aktörer kring laddinfrastruktur

Hinder och utmaningar

Det finns flera nivåer av hinder som respondenter identifierade. De kan
klassificeras i grundläggande brister i kunskaper, ekonomiska, organisatoriska och
strategiska hinder.
Brister i kunskaper: är i de flesta fall behövs det ett bra
faktamaterial/underlagsinformation där respektive tjänstemän kan hämta kunskaper
om allt som rör laddning- från bra översikt om tekniska aspekter kring laddning till
lösningar till debitering och underliggande resonemang.
Ekonomiska hinder är i flera fall det primära hinder som kommer lösa andra
identifierade brister.
Organisatoriska hinder rör ansvarsfördelning på kommunen, utse av
projektansvarig eller samordnare som kunde ha helhetsbild för hela kommunen.
Även bildande av arbetsgrupp som kommer ha möjlighet att jobba
förvaltningsövergripande är en viktig aspekt.
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Strategiska hinder betyder i de flesta fall en avsaknad av beslut som kunde ge,
förutom ett mandat, en strategisk riktning till arbetet. Det är viktig att strategiskt
beslut ger riktlinjer för arbetet (avgränsningar av område: är både publik och icke
publik laddning av intresset? prioriteringar av område för placering? mm)
I vissa fall kan en kommun uppleva svårigheter med att hitta tillvägagångsätt och
lösningar för installation av laddstationer kring byggnader som kommunen hyr till
verksamheter men inte äger själv. I de fall där kommuner nyttjar byggnader och vill
satsa på utbyggnad av laddinfrastruktur, så möts de ofta av ovilja av fastighetsägare
till investering. Kommunerna behöver ha några verktyg/mekanismer som kan
påverka respektive aktörer i liknande fall (Lund).
När det gäller ekonomiska hinder så finns det kommuner där vilja och
organisatoriska förmågan bland tjänstemännen finns men det är ekonomiska brister
som leder till att det saknas bra grundläggande utredningar (Hörby, Kristianstad).
Även strategiska och organisatoriska faktorer är mycket viktiga. En rad olika
brister och behöv, som utgör hinder, har blivit identifierad. Det behövs strategisk
satsning med styrande riktlinjer för publika och icke publika laddningar, med bra
utredning av behöv, tekniska lösningar och finansiella modeller. Sedan det finns
behöv att skapa en organisatorisk struktur med samordnare och kvalificerad
arbetsgrupp för arbetet med planering och utbyggnaden, speciellt att gruppen ska
kunna jobba förvaltningsövergripande (Malmö, Svedala).
Även den politiskt klimat i kommunen bildar till viss osäkerhet om framtid och
det kastar skugga även på strategisk nivå (Skurup).
Kommun
Vilka hinder
Stöd som
Goda exempel
finns?
behövs?
med övriga
transporter/drivme
del
Bjuv
Ekonomiska
inget svar
resurser
Bromölla
Ansvarstagande
Tydliga
gällande drift och
riktlinjer för vem
underhåll
som har vilket
ansvarsområde.
Burlöv
Tid och
inget svar
ekonomiska
resurser
Burlöv
Tid och pengar
Båstad
Ekonomi,
Ekonomisk och
organisationsstruktu kunskapsmässig
r, tid att arbeta
stöttning
samordnat och
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strategiskt med
frågan
Eslöv

Helsingbo
rg

Ansvarsuppdelni
ng mellan aktörer,
kunskapsbrister
ang. debitering av
kostnader
(förmånsbeskattning
)

vet ej

Stöd och
tydlighet i ansvar
för kommun i
etableringen av
laddinfrastruktur.
Information och
stöd till politiker så
att de efterfrågar
och stöttar
omställningen.
vet ej

*klimatväxling
(50% avgift)
*Hållbarhetsteam på
inköpsenheten
*Projekt " Det
robusta
Helsingborg":
analys av
eleffektsituationenbehovet idag och i
framtid (ökad
befolkning och ökad
elektrifiering)
*Central
fordonsansvarig
*Utredningsarbete
kring hållbara
leveranser
*Skarpa ambitioner
i klimat- och
energiplan (inkl.
entreprenörer) om
fossilbränslefria
fordon
2020/arbetsmaskine
r 2024.
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Hässlehol
m

Höganäs

Bristen på
resurser och på
politiska beslut om
vilken
förvaltning/bolag
som har ansvaret för
frågan.
Oklart om det
finns hinder- ev.
investeringskostnad,
ägarskap över
anläggningar,
ersättning för
laddtjänsten?

Hörby

Ekonomiska
resurser till
undersökning av
behöv och placering
Höör
Inga. Finns 2
stolpar, det räcker i
nuläget,
laddinfrastruktur är
inte kommunens
ansvar
Kristiansta
Resurser
d

Kävlinge

inget svar

Nätverksbyggan
de tex det som nu
är fallet i de olika
projekten kring
"fossilbränslefria
kommuner".
Finns
tankstation för
biogas och har en
bilflotta som till
betydande del
består av
biogasfordon. Vi
behöver säkerställa
biogasens framtid
för att nyttja egen
och de upphandlade
entreprenörernas
som idag kör med
biogas.
Investeringsstöd
hjälper kommunen
att prioritera
utbyggnaden.
Kartläggning av
behov och
undersökningar av
placering
Dialog med
näringslivet om
laddinfrastruktur;
behovsanalys av
pendlare till station
Långsiktiga
strategier för
förnybara bränsle
och infrastruktur.
Stöd till utbyggnad
inget svar

Långsiktig
lokalsatsning på
biogas i en cirkulär
ekonomi

91

Landskron

Effektbristen

Ingen

a
Lomma

Lund

Malmö

Osby

Perstorp

Sjöbo

Svårt att avgöra
om ekonomiskt
ansvar? vilka
verksamheter ska
stödjas ekonomisk
Svårt med vilja
hos fastighetsägarna
(om inte kommun).
Markägarförhålland
en
Effektbristen
Strategiska och
Organisatoriska

Bra
utsläppsiffror LCA på elbilar

Frågan om
elektrifiering är ny,
rutiner saknas,
problem med att få
fram matning av
ström
Kommunens
storlek. Skånes
minsta.
Politisk: saknas
viljeinriktning och
beslut.

Information och
erfarenhetsutbyte

Fortsättning av
FOKOS; tips på
tekniska lösningar
för tankning el

Goda exempel,
nätverk, kunskap
om fossilbränslefria
alternativ.

Staden köper
elbilar och gasbilar,
har även elbussar
Ställningstagand
e gällande
anläggning av
biogastankställe
Samordning och
centraliserar hela
fordonsflottan
(Mobilitetsservice)
och erbjuder
fossilfria transporter
Film, info-turné
”snacka med macka”
(till hösten) samt
skicka ut filmen till
samtliga
avdelningschefer.

Saknar
personella resurser,
ingen miljöstrateg i
kommunen.
Möjligtvis att
offentliga regionala
aktörer kontaktar
den politiska
styrningen i
kommunen.
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Skurup

Staffanstor
p

Svalöv

Svedala

Tomelilla

Vellinge

Ystad
Åstorp

Effektbristen

Politisk: viljan
måste finnas. Det är
nog en ganska sval
frågan just nu.
Psykologiska:
första steget måste
göras för att det ska
senare rulla
Organisatorisk:
ovana att jobba
kommunbrett

Tekniska
lösningar för att ta
betald för
parkering. Regler?
Vad göra om det
blir vinst av
avgifter?
Att möta det
ökade behovet av
laddinfrastruktur,
Okunskap
Politisk: beslut.
Saknas även
strategi. I senare
skedet samverkan,
kostnads- och

Stöd som
Klimatklivet,
nätverk med
liknande
kommuner

HVO tank för
kommunens
lastbilar och övriga
fordon; inom
bilpool har
kommunen bytt en
del av bilarna till
rena elbilar.

Gärna att det
lyfts och utbildas
politiker.
Kommunen
befinner sig i ett
politiskt vacuum…

Samarbetet med
inköp med en del
andra kommuner
och Lund
Lyfta även
Nugding mot
andra transportslag: elcyklar: Utlåning
elcykel,
av elcyklar till
cargocykel,
invånarna- 44%
velomobiler. Lyfta tycker detta är
olika behöv till
fullgott alternativ
laddning i
till bil
detaljplanering
Samverkan med
Projektet
näringslivet om
fossilbränslefria
stolpar
kommuner, där
finns många goda
exempel.

Spridning av
goda exempel,
nätverkande,

Vi har endast
elbilar och laddbara
fordon som
poolbilar

inget svar
En
rekommendation
om strategi: antal
punkter, typ av
laddning, placering
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Ängelhol
m

Örkelljun

ansvarsfördelning
med t ex
fastighetsbolag.

och
kostnadsfördelning
mm.

Oklart vem som
äger frågan. Även
juridiken är oklar
när det gäller
publika laddplatser.
Ett tydligt ansvar
och en kommunal
strategi för
laddinfrastruktur
skulle behövas.
Brist på resurser

Information om
vad kommunen kan
göra. Lyckade
exempel från andra
kommuner.

Goda exempel

ga
Östra
Göinge

Brist på personal

Information om
fossilfritt till
stöd, även för
2020
privata aktörer.
(2018 6 % fossilfria
bilresor i tjänst och
under
2019 75% fossilfria
bilresor)

Trellebor

ej svarat på
g
enkäten
Simrisham
ej svarat på
n
enkäten
Klippan
ej svarat på
enkäten
Figur 32. Sammanställning av hinder och eventuella stödbehov
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Bilaga 2a. Enkät laddplaner i kommuner

1. Har det i kommunen fattats något eller några politiska beslut som berör
användningen av
elfordon och/eller elbilsladdning?
Ja/Nej/vet ej
Eventuell kommentar kring de politiska besluten:
2. Har kommunen implementerat styrande dokument som berör de politiska
besluten?
Ja/Nej/vet ej
Eventuell kommentar:
OM svaret är JA: Angående de styrande dokument:
Nämn styrdokumenten:
Länk till dessa?
3. Vilken/vilka av följande kommunalt ägda bolag finns verksamma i
kommunen?
Bostadsbolag
Fastighetsbolag
Energibolag/Elnätsbolag
Parkeringsbolag
Övrigt:
4. Finns det en central funktion (person) i kommunen med ansvar för
kommunens fordon?
Ja/Nej/vet ej
OM svaret är JA: Var i organisationen finns denna funktion och vilket
ansvar/uppdrag har denne?
OM svaret är NEJ/VET EJ: Hur sköts upphandlingen av kommunala fordon?
5. Finns det ett internt nätverk för samordning av transporter?
Ja/Nej/vet ej
Eventuell kommentar:
OM svaret är JA: Vilka befattningar sitter i detta nätverk?
6. Följer kommunen regelbundet upp och analyserar sina fordons körsträckor?
Ja/Nej/vet ej
Eventuell kommentar:
OM svaret är JA: Används digitala verktyg (t.ex. digitala körjournaler) för denna
uppföljning?
7. Har kommunen blivit kontaktad av någon aktör för publik laddning på
kommunal mark?
Ja/Nej/vet ej
8. Finns det ett kommunövergripande tillvägagångssätt för hur förfrågningar
från externa aktörer som är intresserade av att etablera laddning på
kommunal mark ska hanteras?
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Ja/Nej/vet ej
Eventuell kommentar:
9. Har kommunen någon dialog med det lokala elnätsbolaget om
laddinfrastruktur?
Ja/Nej/vet ej
Eventuell kommentar:
10. Har kommunen några etablerade samarbeten för att arbeta med elfordon
och/eller
elbilsladdning?
Ja/Nej/vet ej
OM svaret är JA: Nämn vilka:
11. Har kommunen undersökt vilka destinationer/platser i kommunen som
anses lämpliga för
elbilsladdning?
Ja/Nej/vet ej
Eventuell kommentar:
12. Finns någon samverkan med näringslivet i kommunen kring
laddinfrastruktur eller
transporter i allmänhet?
Ja/Nej/vet ej
Eventuell kommentar:
13. Har ni något gott exempel på hur kommunen arbetar med fossilbränslefria
transporter som
ni vill lyfta?
14. Var god och ange dina kontaktuppgifter
15. Vilket stöd behöver/önskar ni få från regionala aktörer, för att förbättra era
förutsättningar?
16. Vilka förutsättningar är viktiga för er för att kunna genomföra planerade
åtgärder?
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Bilaga 4: Förslag på aktiviteter i handlingsplanen
God infrastruktur
Ansvarig
Aktiviteter
aktör
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.

Önskat
resultat
Aktörer
samverkar för
att hitta lokala
lösningar

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.
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 Stöd i ekonomiska kalkyler (för tankställen)
via Biogas

Tillräckliga
ekonomiska
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Ansvarig
Aktiviteter
aktör
Syd,
Miljöfordon
Sverige, etc
Länsstyrelsen Lyft vikten av nationella styrmedel i synnerhet i
glesbygd.

Önskat
resultat
förutsättningar
finns

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.
Se över vilka utmaningar det finns med
tillståndsprocesser för nya tankstationer

Rätt
förutsättningar
finns i den
fysiska
planeringen
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Ekonomiska förutsättningar
Aktör

Aktiviteter

Önskat
resultat
Tillräcklig
kunskap om
totalekonomin
finns hos
fordonsägare
och blivande
fordonsägare

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.

Länsstyrelserna kan
vara drivande i att
åtgärden tas upp
nationellt,
förslagsvis får
Energimyndigheten
uppdraget
Förslagsvis
Energimyndigheten

Driv insatser gällande nationella långsiktiga Tillräckliga
styrmedel - något som aktörsanalysen visat och långsiktiga
är helt avgörande för att våga satsa.
nationella
styrmedel
finns

Ta fram en nationell drivmedelstrategi.
Långsiktig plan behövs för att folk ska våga
köpa fordon.

Rätt fordonsutbud
Aktör

Aktiviteter

Önskat
resultat
Länsstyrelsen, Stöd i upphandlings- och inköpsförfarande
Tillverkare har
Region Skåne,
rätt tryck från
Kommuner,
Offentliga aktörer och större aktörer kan bidra aktörer
Energikontoret till att skapa efterfrågan fordon genom att i
Skåne
upphandlingar ställa krav på att fordon och
transporter ska använda förnybara drivmedel.
Detta gäller både egna fordon och
transporttjänster samt upphandlingar av varor

99

Aktör

Aktiviteter

Önskat
resultat

och tjänster där stora mängder transporter
ingår.
Stöd till organisationer, företag och
privatpersoner för att bli fossilbränslefria tas
fram genom bland annat Klimatsamverkan
Skånes upprop om ”100 procent
fossilbränslefritt Skåne 2020”.
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen

Dialogmöten med tillverkare och aktörer för
att fånga upp behov och utveckling
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 3 Exempel på val av drivmedel beroende på typ av fordon

Fordonstyp

Drivmedel
CNG

LBG

El

Biodiesel

Etanol

Vätgas

Personbil,
allmänhet
Personbil,
tjänsteresor,
taxi, etc
Distributionslastbilar
Fjärrlastbilar
Buss, stad
Buss, region
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Fordonstyp

Drivmedel
CNG

LBG

El

Biodiesel

Etanol

Vätgas

Renhållningsfordon
Arbetsmaskiner,
små
Arbetsmaskiner,
stora
Kunskap och perspektiv
Aktör

Aktiviteter

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 tankoch 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

Önskat
resultat
Perspektiv
och
tillräcklig
kunskap
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Aktör

Aktiviteter

Önskat
resultat

täthetskartor, trafikflöden och täthetskartor.95 Sekretess- och
säkerhetsfrågor måste utredas.
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.
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

95

https://extgeoportal.lansstyrelsen.se/arcgis/apps/MapSeries/index.html?appid=cb67254fc19643c4a304e32
ae46a3f11
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