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Full fart framåt - fortare än förväntat faktiskt!
Sommaren har passerat, vi har klivit en bra bit
in i hösten och närmar oss vinterns intåg. Vi har
börjat se en ljusning när det kommer till event
samt ser hur det rör på sig kring laddbara fordon och infrastruktur.
Samhället har börjat öppna upp och vi har kunnat
planera för fysiska träffar igen, vilket känns otroligt
roligt och inspirerande. Även om vi kunnat vara ute
lite, vilket ni kan läsa om i detta nyhetsbrev, så vill vi
göra så mycket mer. Och under ”På gång” finns några av de event där vi kommer finnas representerade.
Men innan ni kommer dit, låt oss berätta lite om vad vi
gjort sedan sist.
TILLGÄNGLIGHETSRÅD SAMMANSTÄLLDA
Innan sommaren blev vi äntligen klara med vår broschyr med råd och tips om hur man utformar inkluderande laddplatser som är tillgängliga för alla – med god
tillgänglighet även för personer med funktionshinder.
Broschyren är också översatt till engelska. Översättning till de nordiska språken är på gång... håll utkik!
Broschyren på svenska och engelska hittar ni här.

lar, elmopeder, elmopedbilar, elfyrhjulingar, solceller
och laddboxar. Energikontoret med Fredrik i spetsen
var där för att ge opartisk och kostnadsfri rådgivning
till besökare.

PODDEN ÖKA TAKTEN!
Under hösten och våren 2021/2022 släpper
Energikontoret, Region Jämtland Härjedalen fler
spännande avsnitt av deras podd Öka Takten – Fossilfritt
och energismart. Det första avsnittet som släppts har
handlar om Krisberedskap och energiförsörjning, där
Vehicle to home med elbilen i centrum nämns som en
väg att gå. I det andra avsnittet intervjuar Tina Thörner,
rallydrottningen från Värmland, en hel biogasbransch
med fokus på tunga transporter. Håll utkik efter
kommande avsnitt som handlar om vintercykling,
energieffektiviseringsåtgärder, smarta fastigheter och
råd inför ditt nästa bilinköp.

GREAT ELECTRIC DAY
Den 22 juli arrangerades The great electic day på Stortorget i Östersund. Eventet hade som syfte att lyfta
fram det senaste inom elbilar, solceller, elbåtar, elcyk-

Fredrik Alm och Tove Österud på Great Electric Day i Östersund. Foto:
Erik Ekerlid/Östersunds-Posten.

KLIMATKLIVSINFORMATION
Vi i projkektet, tillsamans med Länsstyrelserna i
Västernorrland och Jämtland, bjuder in till en informationsträff om årets sista ansökningsomgång av Klimatklivet som pågår mellan 8 – 18 november. Det finns
även möjlighet att boka tid för enskild och fördjupad

rådgivning kring just dina tankar och idéer kopplat till
Klimatklivet.
För Jämtland anmäl dig via länken nedan:
Information och rådgivning om Klimatklivet | Länsstyrelsen Jämtland (lansstyrelsen.se)
För Västernorrland anmäl dig via länken nedan:
Information och rådgivning om Klimatklivet | Länsstyrelsen Västernorrland (lansstyrelsen.se)
STRÖMSUNDS FÖRSTA SNABBLADARE
Nu är snabbladdaren i Strömsund i drift! Det är
resultatet av ett gott samarbete mellan Energikontoret Region Jämtland Härjedalen, Strömsunds kommun, Länsförsäkringar Jämtland och Mer Sverige.
Investeringen blev möjlig tack vare stöd från
Naturskyddsföreningen, Klimatklivet, Strömsunds
kommun samt Länsförsäkringar Jämtland.
Laddaren erbjuder möjlighet att ladda både
med CCS och CHAdeMO på 50kW.
Tisdag den 16 november sker den officiella
invigningen av snabbladdaren. Mer information
om invigningen finns att läsa här.
INTERNATIONELL TILLGÄNGLIGHET
I höst kom det internationella genombrottet för
Nätverket för tillgängliga laddplatser. Johan Lagrelius och Tim Johansson (RTP) har presenterat
vårt arbete för POLIS, ett EU-nätverk av städer och
regioner som söker innovativa lösningar för transporter, där många deltagande städer sitter med
utmaningen att lösa god tillgänglighet vid publik
laddning. Vi har också varit med i dialog med bl.a.
ABB i Nederländerna om utformning av laddstationer
inom Horizonprojektet eCharge4Drivers. Slutligen
har Erik Berndtsson på RTP Sverige lagt ett förslag
till europeiska paraplyorganisationen för föreningar
för personer med ryggmärgsskador, ESCIF, som på
årsmötet beslutade att arbeta med frågan. Nordiska
samarbeten har också inletts för att lyfta frågan och
sprida tillgänglighetsbroschyren översatt till de nordiska språken på den nordisk arenan.
ENERGINÄTVERKET OM TILLGÄNGLIGHET
EnergiNätverk Sverige arrangerade under Europeiska
mobilitetsveckan ett webinarium på temat tillgängliga
laddplatser. SiSL, representerat av Johan och Sara, var
med under webinariet och föreläste om tillgänglig och
inkluderande laddning.
Byggtjänst Sverige deltog under webinariet, och
skrev efteråt en omvärldsbevakning på ämnet. Artikeln
är öppen för alla att läsa här.

REMISSER BESVARADE
Under augusti var projektet i egenskap av expertstöd
kring laddinfrastruktur med i att ta fram ett remissvar
för Region Jämtland Härjedalen och BioFuel Region
angående EU-kommissionens förslag till ändring av
direktiv (2014/94/EU) om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen.
En stor ändring är att direktivet nu ska bli en förordning och inte ett direktiv. Om det är en förordning så
ska medlemsländer införa lagförslaget direkt.
Andra förändringar handlar om tydligare kvantitativa krav på medlemsländerna på antal publika laddpunkter kontra antalet laddbara fordon, kraven inkluderar även antal laddpunkter avsedda för tunga fordon
per km vägsträcka. Det finns även med krav i förslaget
på att det ska vara enklare att betala med t.ex. kort vid
laddpunkterna. De har också inkluderat minimikrav på
antal vätgasstationer i EU.
Synpunkter från både Region Jämtland Härjedalen
och BioFuel Region inkluderar bland annat:
• EU:s snävsynthet på utsläpp vid avgasröret
riskerar att bromsa omställningen i transportsektorn. Stora investeringar har redan gjorts i
Sverige på bland annat biogas som kan minska
utsläppen här och nu i den befintliga fordonsparken.
• EU:s krav på antalet laddpunkter för snabbladdare per km vägsträcka kan bli en utmaning för
glesbefolkade områden, där det redan idag är
svårt att hitta lönsamhet. Istället förordar vi en
förtätning i samhällen med god service.
• Vikten av investeringsstöd kopplat till kraven.
Även möjlighet till driftsstöd bör utredas av EU.
• Att infrastrukturen som byggs blir tillgänglig och
användbar för alla.
TRENDER
Den 15 oktober släppte Power Circle ett pressmeddelande kring utvecklingen av laddbara bilar i Sverige.
Fram till i september i år har antalet laddbara fordon
stått för 33% procent av nybilsförsäljningen, en ökning
med 20% från förra året. I september stod laddbara fordon för hela 52% av försäljningen. Det finns också indikationer på att elbilarna nu har gått om laddhybriderna i
popularitet när de stod för 60% av alla laddbara fordon.
I pressmeddelandet hänvisar också Power Circle till det
Norska upplysningsrådet som visar att utvecklingen i
Sverige idag liknar hur det såg ut i Norge 2018. Det
är dock en bit kvar för att Sverige ska nå upp i Norges
nivåer. Under 2021 har laddbara fordon stått för 85%
av nybilsförsäljningen i Norge och fortsätter den nuva-

rande utvecklingen kan den sista fossildrivna nybilen
vara såld i april 2022.
Läs Power Circles pressmeddelande i sin helhet
här: Nya rekord- varannan ny bil är laddbar
PROJEKTET
FÖRSTÄRKER
YTTERLIGARE
Linnea Lilja och
Hanna Olovsson är nya medarbetare inom
projektet Stolpe Hanna Olovsson, BioFuel Region t.v. och Linnea
Lilja, Region Jämtland Härjedalen t.h.
in för Stad och
Land. Linnea arbetar på Region Jämtland Härjedalens Energikontor där hon också är samordnare för ett
energi- och fastighetsnätverk för offentliga fastighetsägare i länet. Hon har tidigare arbetat med projekt inom
hållbart resande, miljöcertifieringar av fastigheter och
miljörevision.
Hanna arbetar på BioFuel Region som projektledare
där hon medverkar i projekt inom hållbara transporter
som spänner sig över våra fyra nordligaste län, främst
inom eltransport. Innan dess arbetade hon med projekt inom hållbart resande i Jönköping och Västernorrland. Hanna är i grunden beteendevetare med inriktningen miljövetenskap där ledstjärnan är att förenkla
hållbara val- ett perspektiv hon med glädje tar med sig
i projektarbetet framåt.
Linnea och Hanna kommer att bidra med nya perspektiv utifrån sina olika bakgrund och breddar projektets kompetens ytterligare på ett bra sätt.
VITA VÄGAR - NY UTLYSNING PÅ UTVALDA
PLATSER
Nu har Trafikverket öppnat upp en ny möjlighet att
ansöka om 100% investeringsstöd för utbyggnad av
publika laddstationer, på utvalda platser i Sverige. De
så kallade “vita vägar” som valts ut är prioriterade
vägsträckor för långväga personresor, där det idag är
mer än 10 mil mellan befintliga snabbladdstationer.
Några alternativa orter har tillkommit sedan förra
utlysningen och vissa av kraven har anpassats efter
dialog med oss. Till exempel så tillåts nu lägre effekter
och energilager för att minska driftskostnaderna och
förhoppningsvis öka intresset på de orter där ingen
ansökan inkommit i den förra utlysningen.
Utlysningen stänger fredag 5 november och tilldelningen av stöd förväntas i december. Mer information
om utlysningen, besök Trafikverkets hemsida.
Den 1 oktober anordnade projektet ett webbina-

rium tillsammans med Trafikverket och för aktörer på
utlysta platser där vi presenterade kort om elbilar, laddning och tillgänglighet och Trafikverket informerade om
utlysningen. Inspelning från webbinariet finns på vår
hemsida.
Vi arbetar för fullt med matchmaking mellan intressenter på våra prioriterade platser i regionen för att
få in ansökningar till de sista “vita vägarna” i våra län.
Detta för att få till en välfungerande och heltäckande
infrastruktur av snabbladdare i vår region.
LADDINFRASTRUKTURSTRATEGIER
Nu introducerar vi utökat stöd för kommuner som
vill undersöka möjligheterna till en snabbare omställning för elfordon och laddning i sina kommuner, både
publika laddare för allmänheten och för laddning och
elfordon i den egna organisationen. Flera kommuner
arbetar just nu med detta, inte minst i norra Sverige,
och intresset är stort. Nu finns en guide för hur ni
kan starta en egen process och denna lanseras den
11 november kl. 13.10- 13.50.
Kostnadsfritt deltagande, mer information och
anmälan via forms på webben.
DESTINATIONER
Enligt en framtidsspaning gjord av Power Circle
förväntas det år 2030 vara omkring 2,5 miljoner laddbara fordon i Sverige. Det gör att det kommer att ställas mer krav på destinationer att erbjuda laddning.
Med det som bakgrund arrangerade vi i våras ett
webinarium på temat erbjud laddning till dina kunder och besökare. Syftet med webinariet var att nå
ut till destinationer och besöksmål med kunskap om
elbilsladdning, vilka investeringsstöd som finns, samt
ge dem inspiration från goda exempel.
Vi vill nu fortsätta fokusera på denna målgrupp, så
är du en destination/besöksmål, tveka inte med att
kontakta oss i projektet!

SKOGSSTYRELSEN I JÄMTLAND
Under 2021 har Skogsstyrelsen i Jämtland fått råd
och tips om hur de kan göra sin fordonsflotta mer
klimatsmart. Nu har detta resulterat i att Södra och
Norra distriktet i Jämtland har investerat i två elbilar
och en laddhybrid. Det är kul att Skogsstyrelsen tar
klivet då fordonen kommer rulla långt, i kallt klimat
och tuff terräng! SISL fortsätter framöver att stödja
distrikten i uppbyggnaden av sin interna laddinfrastruktur.

TITTA, LYSSNA, LÄR...
Upphandling laddning och laddbara fordon
Under våren anordnade projektet med samarbetspartners en webbinarieserie tre delar om
elfordon och laddning inom upphandling. Vi fick
ta del av hur kommuner kan nyttja upphandlingar från Adda Inköpscentral, lära oss mer om
kommuner som gått ihop i gemensamma upphandlingar och lyssna till goda exempel kring
ekonomi och laddbara fordon. För dig som missade dessa tre ltillfällen finns de att ta del av i
efterhand på https://biofuelregion.se/kunskap/
elfordon/

På gång
5 nov

Utlysning för snabbladdare stänger.

11 nov Information om Klimatklivet.
11 nov

Guide för laddinfrastrategier

presenteras.
Lär dig ladda elbilen
I en serie korta filmer får du lära dig grunderna
för att kunna ladda en elbil som kommer att släppas i BioFuel Regions kanaler på sociala medier
framöver så håll utkik efter dessa.
BioFuel Region på Facebook.
BioFuel Region på LinkedIn.

16 nov Invigning av snabbladdaren i Strömsund
22 nov Webinarium om tillgänglig laddplats för
tillgänglighetsansvariga på kommuner, regioner
och länsstyrelser.
3 dec E-Car expo i Göteborg
Projektet kommer att delta och presentera.
PROJEKTLEDARE SISL MELLERSTA NORRLAND

TILLGÄNGLIGHETSGUIDE PÅ SVENSKA & ENGELSKA

Nu har projektet publicerat en broschyr med konkreta råd, tips och illustrationer över hur laddplatser bör
utformas så att de blir tillgängliga för så många som
möjligt. Broschyren finns i två versioner; svenska och
engelska. Finns för nedladdning på biofuelregion.se/

Fredrik Alm
projektledare Jämtland/Härjedalen
fredrik.alm@regionjh.se
073 712 50 64
Johan Lagrelius
projektledare Västernorrland
johan.lagrelius@biofuelregion.se
070 345 25 56
www.biofuelregion.se/sisl

