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Uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland att ta fram ett 
diskussionsunderlag till arbetet med planen. 

• Regelverk
• Nuläge och scenarier för transportsektorn 2030
• Vilken infrastruktur kommer behövas, hur många och var?
• Rekommendationer!
• Möjligheter för Västernorrland
• Når Västernorrland målet?
• Vad händer nu?

Regional plan för infrastruktur för 
elfordon och förnybara drivmedel



Kort om regelverk nu och imorgon 
– EU och Sverige

Vilka mål och regelverk är 
viktiga att hålla koll på ?



o Globala mål, Agenda 2030
o Klimatavtalet i Paris
o EU 2020  
o Clean Mobility package, Directive on 

Alternative Fuels, Renewable Energy Directive
o Nationella miljömålen, 
o Klimatpolitiskt ramverk
o Fossilfritt Sverige
o Fossiloberoende fordonsflotta 2030 
o Regionala miljömål
o Kommunala miljömål



• Renewable Energy Directive
REDII

• Clean Mobility Package;
-CO2 emission targets 
for cars and vans
-Clean vehicles directive
-Directive on Alternative 
Fuels (DAFI)

Två viktigaste EU-regelpaketen



Direktiv för främjande av rena och energieffektiva 
vägtransportfordon - Clean Vehicles Directive

Kompletterar EU:s övergripande 
lagstiftning om offentlig upphandling. 

• Obligatoriskt att beakta energi- och 
miljöpåverkan under hela livscykeln i 
samband med offentlig upphandling 
av vägtransportfordon 

• Ska stimulera marknaden för rena, 
energieffektiva fordon

• bidra till minskade utsläpp av 
koldioxid och luftföroreningar

• öka energieffektiviteten

http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-resilient-energy-union-with-a-climate-
change-policy/file-jd-clean-vehicles-directive-review

http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-resilient-energy-union-with-a-climate-change-policy/file-jd-clean-vehicles-directive-review


Direktiv om rena och energieffektiva 
fordon från 2025 (preliminär tolkning)

Sifforna avser andelen rena fordon i offentliga upphandlingar av fordon OCH transport-
tjänster för Sverige som helhet, 24 månader efter att direktivet trätt i kraft (sker troligen i 
juni 2019). 

Fordonstyp Definition rent fordon Fram till 
31 dec 
2025

Efter 1 jan 
2026

Personbilar, lätta 
lastbilar/minibussar 

Rena eller utsläppsfria, högre 
krav på rent fordon från 2026

38,5% 38,5%

Bussar i kollektivtrafik eller 
offentligt arrangerad 
persontrafik**

Rena eller utsläppsfria, och 
minst hälften ska vara 
utsläppsfria

45% 65%

Tunga lastbilar och 
avfallstransporter

Rena eller utsläppsfria 10% 15%

*Rena fordon <50 g/km OCH 80% av minimikrav på emissioner. Rena fordon inkluderar 
dem som går på alternativa drivmedel enligt Eus definition (ex biogas, biodiesel etanol 
som inte är grödobaserade). Utsläppsfria inkluderar BEV och vätgas.
**För bussar (M3) gäller endast klass I och A, dvs stadstrafik



Fossilfritt Sverige och 
Fossiloberoende fordonsflotta

Det klimatpolitiskt 
ramverk, tre delar:

• Klimatlag, 1 januari 
2018

• Klimatmål 
• Klimatpolitiskt råd

Utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes 
flyg, ska minska med minst 70 procent senast år 
2030 jämfört med 2010. 



Viktigaste svenska regelverken
Befintliga
Koldoxid – och energiskatt, pumplagen, 
Klimatklivet, Ladda-hemmastödet, 
Stadsmiljöavtal, gödselgasstöd, elbusspremie, 
förmånsbeskattning, miljözoner

Nya/kommande
Hållbarhetskriterier för biodrivmedel och 
flytande biobränslen
Reduktionsplikt/Bränslebytet
Bonus-malus

WEB- utbildning i juni! Håll 
koll via BFRs hemsida



Utsläpp från transportsektorn i Västernorrland

Källa: http://www.airviro.smhi.se/RUS/emistrend.htm



Inrikes flyg exkluderat då det inte ingår i målet
Västernorrland 2010: 15 300 ton motsvarar 3%  

Källa: http://www.airviro.smhi.se/RUS/emistrend.htm

Koldioxidutsläpp per fordonsslag i 
Västernorrland, 2010



Personbilsflottan i Västernorrland

2010

2017 Totalt 
134 500 fordon

Totalt 
125 500 fordon

Nyregistrering på ca 8000 personbilar/år



Tunga fordon i Västernorrland, 2017*
*Fördelning på bränsle enligt Sverige snitt

Västernorrland Totalt i trafik Nyreg

Lätta Lastbilar 14 800 1 282

Tunga Lastbilar 2 537 186

Bussar 393 18



Befintlig infrastruktur för alternativa drivmedel



Scenarioanalys - allmänna antaganden

• All vägtrafik ingår – såväl privat som offentlig, för 
personer och gods 

• Samma antal fordon 2030 som 2017
• Samma genomsnittliga körsträckor och samma 

befolkning
• Producerad mängd HVO och etanol säljs, främst 

som låginblandning, samt ED95
• Fokus på publik tank- och laddinfrastruktur
• Bilar som registreras i länet antas stanna i länet  
• Geografisk fördelning över hela länet tillämpas



Scenarioanalys - nyckeltal

* Längs prioriterade vägar
**Fast charging infrastructure for electric vehicles: Today’s situation and future needs, Gnann m fl (2018).

Bränsle Rekommenderat nyckeltal 
– tankstation/fordon

Avstånd

Bensin/diesel, inkl
HVO

0,001-0,002

Etanol 0,008

Biogas 0,0012 Komprimerad: 15 mil*
Flytande: 40 mil*

Publik laddning alla 0,1

Snabbladdare 50 
kW eller mer

0,014** 5-6 mil*



Best Case scenario 2030
-Personbilar 2017 och 2030

11 år



Best Case scenario 2030
-Tunga lastbilar 2017 och 2030

11 år



Best Case scenario 2030
Antal fordon per drivmedel och infrastrukturbehov

 p     ,   
Batterielbilar:  21 100    295  snabbladdare á 50 kW 
Laddbara fordon:  42 900 4 200  publika laddpunkter totalt 
Laddbara tunga fordon  174  5 publika laddstationer för tung trafik 
(lastbilar och bussar) 
Gasfordon (CNG):  9 800  8  gastankstationer för CNG 
Gasfordon (LNG):  650 3  gastankstationer för LNG 
Etanolfordon, lätta: 3 700 30  etanolpumpar 
Etanolfordon, tunga:  690 5  ED95-stationer 
Vätgasfordon:  1 080 2  vätgasstationer 
Dieselfordon:  41 000 74  diesel MK1-50, HV0100 eller B100 stationer 
Bensinfordon: 49 300 50  mackar med cisterner för MK1-50 



Business as usual 2030



Business as Usual scenario 2030
 p     ,    

Batterielbilar:  821  12  snabbladdare á 50 kW 
Laddbara fordon:  4 400 440  publika laddpunkter totalt 
Gasfordon:  1 534 2  gastankstationer 
Etanolfordon, lätta: 1 185 10  etanolpumpar 
Etanolfordon, tunga:  0 0  ED95-stationer 
Vätgasfordon:  0 0  vätgasstation 
Dieselfordon:  61 724 111  diesel MK1-50, HV0100 eller B100 stationer 
Bensinfordon: 81 629 82  mackar med cisterner för bensin MK1-50 



Vilken infrastruktur behövs?
Biogas

Biogas - komprimerad Biogas - flytande



Vilken infrastruktur behövs?
El och etanol

El – 50 kW Etanol E85



Vilken infrastruktur behövs?
ED95 och HVO100

ED95 HVO100



Steg 1 – direkt. Bygg ut laddinfrastruktur, gastankstationer 
samt ED95 och HVO100 så att dessa drivmedel finns 
tillgängliga i hela länet. Säkra byte av cisterner så att de klarar 
E10. 

Steg 2. Bygg ut infrastrukturen så att inte antalet tankstationer 
och laddpunkter blir en begränsande faktor för 
försäljningsutvecklingen av fordon som drivs av alternativa 
drivmedel. 

Rekommendationer för infrastruktur



Möjligheter till produktion av biodrivmedel från skogen - HVO, 
etanol, biobensin och biogas. Volymerna är stora och ger länet 
möjlighet att sälja såväl internationellt som nationellt utanför 
länets gränser. Allt kommer att behövas!

Västernorrland är unikt!



Best Case

Business as usual

Når Västernorrland målet genom enbart 
bränslebyte?
Mål: 170 000 ton/år, dvs sänkning med 70%?

310 000 ton/år, -45%

225 000 ton/år, -60%



En hållbar kollektivtrafik, seminarium i Sundsvall 22 maj.

Klimat och energistrategin, remiss ute nu. Sista svarsdag är 20 maj. Den 
ska antas senast 15 oktober.

Regional plan för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel, 
ska vara klar vid årsskiftet. Med förstudien som ingång planeras just nu 
en WS som ska hållas tidig höst, datum/plats etc. kommer innan 
sommaren.  BFRs rapport utgör diskussionsunderlag. 

Vad händer nu?



• Regelverk
• Nuläge och scenarier för transportsektorn 2030
• Vilken infrastruktur kommer behövas, hur många och var?
• Rekommendationer!
• Möjligheter för Västernorrland
• Når Västernorrland målet?
• Vad händer nu?

Summering



Tack för er uppmärksamhet

Håll koll på! Stolpe in för Stad och Land 3:e juni. 
Avslutningskonferens i Skellefteå
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