
Clean Mobility package
upphandling av transporttjänster
Arne Smedberg BioFuel Region



VAD VI ÄR

Ägs av medlemmar och verkar för 
kompetensspridning, fossilfri 
fordonsflotta och en utvecklad 
bioekonomi

VAD VI GÖR

Startar, koordinerar och samarbetar i 
projekt tillsammans med medlemmar 
och regionala aktörer 

HUR VI FINANSIERAS

Medlemsavgifter, regionala medel och 
EU-medel



Vi är BioFuel Region



o Globala mål, Agenda 2030

o Klimatavtalet i Paris

o EU 2020  

o Renewable Energy Directive, Clean 
Mobility package.

o Nationella miljömålen, 

o Klimatpolitiskt ramverk

o Fossilfritt Sverige 

o Fossiloberoende fordonsflotta 2030 

o Regionala miljömål

o Kommunala miljömål



Förnybarhetsdirektivet REDII

2020
• 20% förnybar energi inom EU
• 10% förnybart inom transportsektorn

2030
• 32% förnybar energi inom EU
• 14% inom transportsektorn

Viktiga villkor
➢ Tak på 7% grödobaserade drivmedel  
➢ Aktivt hållbart skogsbruk och 

återskapande av skogsarealer viktigt för 
att nå målen om minskade utsläpp. 

➢ Skogsbruket bidrar till andra ekosystemtjänster som biodiversitet, minskad risk för erosion 
och översvämning och är positivt för vattenflöden och -kvalitet



Clean mobility package inkluderar
➢ Nya koldioxidkrav för fordon

➢ Direktivet för rena fordon (CVD upphandling)

➢ Utveckling av infrastruktur
för alternativa bränslen (DAFI)

➢ Combined Transport Directive

➢ Directive on Passenger Coach Services

➢ The battery initiative



Ny koldioxidkrav för personbilar och 
transportfordon – gäller tillverkare

Utsläppen från nya bilar och skåpbilar måste i genomsnitt 
vara 15 procent lägre år 2025 och 30 procent lägre år 
2030, jämfört beslutade nivån för år 2021.

2021 2025 2030

Personbilar 95 g CO2/km -15% -30%

Lätta Lastbilar 147 g CO2/km -15% -30%

Värdena är liksom idag viktbaserade, 

- Tyngre fordon får släppa ut mer än lättare
- utgår från WLTP-utsläppsvärdena



Koldioxidkrav för tunga fordon

Nya fordon: 15% lägre koldioxid 2025 jämfört med 2019
30% lägre år 2030 

Fordonstyper

Påbyggnadsbilar och dragbilar m axelkonfiguration 4x2 >16 ton

Påbyggnadsbilar och dragbilar m axelkonfiguration 6x2 oavsett 
vikt

Detta omfattar 65-70% av alla koldioxidutsläpp från tunga fordon 
inom unionen
Kontroller mellan verklig körning och typgodkännande

Överenskommelse klar februari 2019, formellt 
beslut i maj 2019



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


SÅ HÄR SÅG DET UT I VÅRAS

Direktiv om rena och energieffektiva 
fordon från 2025

Personbilar, lätta lastbilar/minibussar 

- 35% av fordonsupphandlingar, persontransport- samt brev och 
paketupphandlingar utgöras av batterielbilar eller laddhybrider. 
- 100% batterielbilar år 2030 

Bussar i kollektivtrafik eller offentligt arrangerad persontrafik

- 50% av fordonsupphandlingar, kollektivtrafik och persontransportupphandlingar 
el, vätgas eller naturgas/biogas-bussar. 
- 75% år 2030 

Tunga lastbilar

10% av fordonsupphandlingar eller avfallstransporter ska 2025 utgöras av el, 
vätgas eller naturgas/biogasfordon. 15% år 2030 

Det ställs inga krav på fossilfri el eller på utsläpp 
från batteritillverkning, inte heller hur stor andel 
el laddhybrider ska gå på. 

Överenskommelse klar februari 2019, formellt 
beslut i april 2019



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. Beslutet togs den 2/8 2019, så lagen gäller från 3/8 2021. 

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



Directive on Alternative Fuels
Infrastructure (DAFI)

Ta fram handlingsplan för utbyggnad av 
infrastruktur för alternativa bränslen

➢ El
➢ Naturgas (och biogas)
➢ Vätgas 
➢ (och andra biodrivmedel)

Direktivet anger inte i detalj hur omfattande 
utbyggnaden av infrastruktur ska vara. Däremot 
identifieras målsättningar och prioriterad 
utbyggnad av infrastruktur för att underlätta en 
samordnad marknadsintroduktion i Europa. 

Gäller ”Core” och ”Comprehensive” vägar med 
olika tidsplan



Tack för er uppmärksamhetTack för er uppmärksamhet


