
Gör fordonsflottan klimatsmart
Tillgängliga alternativ och investeringsstöd 

Webbinariet börjar kl 13:00

Stäng av din kamera och mikrofon



Lite praktiska saker…
• Stäng av din kamera för att spara bandbredd

• Stäng av din mikrofon också 

• Ställ ev. frågor i chatten/möteskonversation

• Presentationen kommer skickas ut i efterhand 

• Presentationen spelas in

• Du är välkommen att höra av dig till oss senare för att boka enskild rådgivning! (obs. 
gäller dig i Jämtland eller Västernorrlands län)





Idag kommer vi prata om

• Översiktlig information om tillgängliga alternativ i 
Jämtlands och Västernorrlands län; Biogas, el, HVO, 
RME och etanol

• David Helsing från Länsstyrelsen i Västernorrland 
kommer berätta om investeringsstödet klimatklivet, 
när det är tillämpligt

• Ny premie för miljölastbilar
• Tips om var ni hittar mer information för fördjupning



Alla förnybara alternativ behövs

… vilket drivmedel passar för mitt uppdrag?



Biogas
Styrkor
• Lokal råvara, försörjningstrygghet
• Avfallsbaserat, bra klimatreduktion
• Stort utbud av fordon (lätta och tunga)
• Biogas, ej livsmedelsbaserad, är skattebefriad till och med 2030

Svagheter
• Begränsad infrastruktur i vår region
• Kräver anpassade fordon

Trend
• LBG kommer starkt. Infrastrukturen byggs ut.

Vill du veta mer?
Inspelat webbinarie från 10/6-2020

biofuelregion.se/kunskap

https://biofuelregion.se/kunskap/kunskapssida-no-1/


Tillgängliga gasfordon

Komprimerad gas (CBG)
• Personbilar
• Fordon som inte ska transportera sig så långt eller 

med tätare stopp såsom kollektivtrafik och sopbilar

Flytande gas (LBG)
• Motorstyrkor upp till 460 hk

Se informationsmaterial
biodrivost.se 

https://www.biodrivost.se/Publikationer/Informationsmaterial


Nationellt innovationskluster för flytande biogas

Stöd för inköp av tunga fordon med LBG-drift 

Investeringsstödet högst 40% av merkostnaden av 
inköpspriset för fordonet

Just nu möjlighet att lämna in en intresseanmälan senast 
2020-09-30

Ej först till kvarn utan prioritering kommer att ske

Mer info finns på drivelbg.se

https://www.energigas.se/om-oss/nationella-samarbeten/drive-lbg/


energigas.se



”Första flisbilen som går på biogas är här”
Nya Wermlands tidning våren 2020

”Vi är en bransch i omdaning, någon måste ta
steget. Men önskan och viljan från beställarledet
är en förutsättning”

Vad säger chaufförerna?
• Behagligare arbetsmiljö, tystare
• Vridmomentet bra
• Lättstyrd och lätt att manövrera
• Tankningen speciell, skyddsutrustning som krävs

Sprider ringar på vattnet …

Henrik Gillison VD
Foto: LBC Logistik



Fossilfri fordonsflotta 2025

”Viktigt att Östersunds kommun är med i framkant och visar att det går lika 
bra att köra på biogas som på diesel när infrastrukturen finns”

Beställt en krokbil LBG drift och 1 sopbil CBG drift leverans jan 2021

• Enklare att söka stöd
• Viktigt att det ges utrymme i investeringsbudget

Ulf Löfvenberg, Fordonsenheten Teknisk Förvaltning



ElfordonElfordon



Elfordon

• Man laddar när man stannar, istället för att stanna för att tanka
• Det mesta av laddningen sker vanligen där bilen har sitt ”hem”
• Bekvämt – behöver inte åka på macken
• Låga drivmedelskostnader, ca 2-3 kr/mil 
• Få rörliga delar, lägre servicebehov
• Orsakar 60-70% mindre klimatutsläpp under sin livstid än konventionell bil  

Elbil (100 % eldrift)



Elfordon

• Snabb acceleration
• Högre investeringskostnad – jämför totalkostnad för ägarskapet
• Finns få modeller dragkrok och fyrhjulsdrift, idag framförallt bland mer 

exklusiva bilar 
• Kräver planering av körningen, speciellt för den som inte är van
• Startar problemfritt när det är kallt, men räckvidden kan bli 25-30% kortare
• Det finns inte laddning överallt, men det ökar hela tiden

Elbil (100 % eldrift)…forts



Laddhybrid/pluginhybrid (el och bensindrift)

• Passar för den som ofta kör korta sträckor 
• Variation bland olika modeller kring hur mycket de går på el
• Tyngre än konventionella bilar 
• För bästa miljö och ekonomiska nytta behövs bra laddmöjligheter 
• Finns flertalet modeller med fyrhjulsdrift



Hur mycket räckvidd får jag på en laddtimme?

ca 10 km

ca 20 km

1-fas 10 A  (2,3 kW)

1-fas 16 A  (3,7 kW)

3-fas 16 A  (11 kW) ca 50 km

3-fas 35 A (22 kW) ca 90 km

Snabbladdning 50 kW

Ca 250 km

Detta är några exempel, det finns flera alternativa effekter



Laddning

• Elsäkerhetsverket avråder från kontinuerlig laddning i schuko-uttag (ex. 
jordat utomhusuttag eller motorvärmare)

• Installera smart och elsäker laddning!
• Det kostar ca 10 000 – 20 000 kr att installera laddning för en 

parkeringsplats
• Finns investeringsstöd för laddning hos Naturvårdsverket som täcker upp 

till 50% av kostnaden
• SKL Kommentus har lanserat ett ramavtal för laddningspunkter
• Börja inventera behovet idag! 

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Ladda-bilen/
https://www.sklkommentus.se/upphandling-och-ramavtal/vara-ramavtal-och-upphandlingar/ramavtal-och-avtalskategorier/fordon/laddningspunkter-2018/


Elfordon - Snabbladdare

Karta: Plugshare



Elfordon – ”Publika normalladdare”

Karta: Plugshare



Exempel på eldrivna personbilar - ca 20 – 45 mils räckvidd 

BMW I3, 310 km Renault ZOE, 385 kmAudi eTron, 436 km

Hyundai Kona, 289-449 km
Kia e-Niro, 455 km 

Nissan Leaf, 270-385 km

Räckvidd enligt WLTP-körcykeln

Tesla Model 3, 409-560 km

Skoda Citigo E IV, 260 km
Peugeot e-208, 340 km

VW ID 3, 427 km

Maxda MX-30, 200 kmMini Cooper SE 234 km Opel Corsa-e, 330 km Seat MII Electric, 260 km



Laddhybrid/pluginhybrid ca 4-6 mil räckvidd på el

VW Passat GTE  56 km
Mini Countryman plugin 57 
kmVW Golf GTE  45 km

Mitsubishi Outlander PHEV, 45 km

Kia Niro PHEV, 58 km Volvo XC60 plugin, 45 km BMW 330e, 59 km

Volvo V90 Twin Engine, 48 km

Skoda Superb IV, 55 km Hyundai Ionic plug-in, 63 km



Lätta transportfordon – 10-34 mils räckvidd 

VW– eCrafter, 114 km

Renault Kangoo ZE, 230 km
Mercedes eVito 150 km

Maxus e Deliver 342 km

Nissan E-NV200, 200 km

Iveco Daily Electric, 200 km

VW e-caddy, 123-141 km

VW ABT e-Transporter T6, 
106-121 km

Renault Master ZE, 119 km

Räckvidd enligt WLTP-körcykeln



”En kombitiaton av lönsamhet och miljömål gjorde 
att vi valde laddbara bilar”

”Tips! Ta referenser och att låna bilar 
för att pröva dem i er verksamhet. Vi 
hade problem med värme och 
räckvidd vintertid med en bilmodell. 
Andra modeller fungerade felfritt” 

Karin Österberg, 
Hållbarhetsansvarig



”Jag kör mellan 15-50 mil per dag. Det gör stor 
skillnad på bränslekostnaderna.”

”Det har blivit ett väldigt stort 
tekniksprång med batterierna”

Pär Moverare, Jämtlandsvärme



Fler alternativ…

Cyklande BVC-sköterskor hos Region Jämtland Härjedalen 
Foto: Lena Manneby

Bring kör lätta eldrivna lastbilar från Inzile
Foto: Inzile



Etanol – E5, E85 och E95
Styrkor
• Produktion med mycket hög klimatnytta finns i Sverige
• Bred råvarubas (stärkelse, socker, cellulosa)
• Möjlighet till konvertering finns
• God infrastruktur E85 i hela landet

Svagheter
• Kräver anpassade fordon, begränsat utbud i dagsläget
• Infrastruktur för ED95 begränsning i vår region.

Trend
• ED95 ett intressant alternativ för den tunga trafiken
• Skattebefrielse året ut, vad händer sen?
• Spännande att se hur reduktionsplikten tar form framöver, E10 bensin?

Etanolseminarium 8/9 kl 10-11.30
Mer info och anmälan

biofuelregion.se eller kontakta 
Erika Bjurling

https://biofuelregion.se/kategori/nyheter/#/news/har-du-etanol-i-tanken-408924


EthaDrive - showcase för klimatsmarta tunga transporter

Sekab BioFuels & Chemicals
Lantmännen Agroetanol
Scania 
med stöd från Norrköpings kommun

Mer info finns på ethadrive.se

http://ethadrive.se/


Lundstams – mot ett fossilfritt 2030

”Genom att se över tillgängliga 
alternativ och samarbeten försöker vi 
redan nu påbörja omställningen"

• Möjligt genom EthaDrive
• Fordonet väntas vara i drift nov 2020

Kristoffer Gunnarsson, kundsupport 
och logistikFoto: Lundstams



FAME/RME
Styrkor
• Drop in - bränsle
• Kan produceras av svenskodlad raps
• Finns komplett för alla transporter från 250 hk till 580 hk.

Svagheter
• Infrastruktur begränsning i vår region
• ”Lagringsförmåga samt köldtålighet” - prata med din drivmedelsleverantör
• Serviceintervall

Trender
• Skattebefrielse året ut, vad händer sen?

Vill du veta mer?
Inspelat webbinarie från 4/6-2020

biofuelregion.se/kunskap

https://biofuelregion.se/kunskap/kunskapssida-no-1/


RME – en lågt hängande frukt

Foto: Fermgruppen

”Finns det en pump att tanka i så gör vi det”

• Fordonen redo för RME
• Snart tankmöjlighet hos Berners, Birsta
• Priset rätt
• Önskar långsiktiga regler

Richard Ferm VD



HVO
Styrkor
• Enkelt alternativ för befintlig fordonsflotta
• Kan produceras av avfallsråvara
• Drop in - bränsle

Svagheter
• Osäker framtid för HVO100 i närtid pga reduktionsplikten och tillgång på hållbar råvara.
• Utsläpp av NOx och partiklar, samma som diesel
• Behov av att fundera hur en ställer sig till palmolja och dess biprodukter.

Trender
• Ett alternativ till segment som har få andra förnybara alternativ att tillgå
• Skattebefrielse året ut, vad händer sen?

Håll utkik!
HVO på gång i drivmedelsserien 

Klimatseminariet 17/9  -
Hur hållbar är vår HVO? Anmälan 
via Länsstyrelsen Jämtlands Län

https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/om-oss/kalender/kalenderhandelser---jamtland/2020-02-26-klimatseminariet-2020.html


Kundkrav gav HVO i tanken

”Hoppas det ger oss en fördel som 
bolag att vi kan erbjuda transporter på 
förnybara drivmedel ”

• Kollade med fordonstillverkare och 
genomförde tester innan full drift

• Betalningsvilja hos kund viktigt

Oskar Kallström VD
Foto: Kvarnmon



Möjligheter till investeringar som 
minskar utsläpp- Klimatklivet

David Helsing 2020-09-02



Allmänt
• Stöd till åtgärder som sänker utsläpp av 

klimatgaser (CO2, metan, lustgas, osv)
• Utlyses i omgångar
• Fokus på fysiska åtgärder
• Kapitalinvesteringar – ej driftsstöd
• Stödnivå

– Upp till 70 % (beror på åtgärd och 
organisation som söker)

– Utbetalning under projektets gång



Exempel
• Åtgärder som kan få stöd

– Inköp av gaslastbilar
– Publika laddstationer och gastankstationer
– Konvertering av fordon
– Produktion av biogas

• Icke-stödberättigade åtgärder
– Solceller eller vindkraft
– Personbilar
– Information och beteendepåverkan



Kriterier för stöd
• Ej för privatpersoner
• Kvot i varje omgång: Kg CO2 / kr 

(Utsläppsminskning över livslängd / total investering)

• Endast ”ej lönsamma åtgärder”
• Påbörja åtgärd först efter beslut om stöd 

(Åtgärder som påbörjats före beslut nekas automatiskt)

• Lantbrukare behöver uppnå 80% av 
kvoten



Klimatkvoten

Projekt C
Kvot: 0.751 kg/kr

Projekt A
Kvot: 2,53 kg/kr

Projekt B
Kvot: 0.752 kg/kr

Projekt D
Kvot: 0.750 kg/kr

Projekt E
Kvot: 0.749 kg/kr

Projekt F
Kvot: 0.12 kg/kr

Brytpunkt



Annat
• Lägesrapport var 6:e månad och en 

slutrapport 3 månader efter slutdatum
• Större åtgärder åtföljs av platsbesök
• Ansökningsomgången 21-30 sep är den 

sista i år
• Ni är välkomna att bolla idéer med oss



Energi och klimatstrategi för Västernorrland 
2020-2030

https://www.lansstyrelsen.se/vast
ernorrland/tjanster/publikationer
/energi--och-klimatstrategi-for-
vasternorrland-2020-2030.html

https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/tjanster/publikationer/energi--och-klimatstrategi-for-vasternorrland-2020-2030.html


Mer information

https://www.naturvardsverket.se/Stod-
i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/


Frågor?

Västernorrland
David Helsing

@: david.helsing@lansstyrelsen.se
Tel: 0611-34 92 89
Therese Åkerlund

@: therese.akerlund@lansstyrelsen.se

Jämtland
Jimmy Nilsson

@: jimmy.nilsson@lansstyrelsen.se
Tel: 010-225 32 89

mailto:david.helsing@lansstyrelsen.se
mailto:therese.akerlund@lansstyrelsen.se
mailto:jimmy.nilsson@lansstyrelsen.se


"Premie ska ge fler miljölastbilar och eldrivna arbetsmaskiner"
- Pressmeddelande från Miljödepartementet 13 aug 2020

Premien betalas ut vid inköpstillfället till de företag, kommuner och regioner 
som köper in tunga lastbilar som drivs av el, gas eller bioetanol och 
större arbetsmaskiner som drivs på el.
Förordningen träder i kraft den 7 september 2020 och därefter kan 
Energimyndigheten börja betala ut premien.

Information kommer publiceras på energimyndigheten.se

http://www.energimyndigheten.se/


Drivmedelsserier för ökad kunskap - biofuelregion.se

https://biofuelregion.se/kunskap/kunskapssida-no-1/


På gång …

8/9 Drivmedelsserie no. 3 – Har du Etanol i tanken
- Anmälan via biofuelregion.se via nyheter

17/9 Klimatseminarium @Digitalt
- Anmälan via lansstyrelsen.se/jamtland

21/9 Digital drop-in - Råd och stöd i ansökningsprocessen

22/9 Grönt ljus 2030 – resultatkonferens för klimatmålet
- Anmälan via trafikverket.se/om-oss/nyheter/Evenemang

https://biofuelregion.se/kategori/nyheter/#/news/har-du-etanol-i-tanken-408924
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/om-oss/kalender/kalenderhandelser---jamtland/2020-02-26-klimatseminariet-2020.html
https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/Evenemang/gront-ljus-2030--resultatkonferens-for-klimatmalet-22-september-2020/


biofuelregion.se/sisl

https://biofuelregion.se/projekt/sisl-mellersta/


Tips!

www.miljofordon.se
Läs mer, sök och filtrera 
fram miljöfordon

http://www.miljofordon.se/


Men hur gör jag?
• Utgå från verksamheten

− Uppdraget
− Infrastruktur
− Fordonsalternativ

• Egna fordon
• Inköp transporttjänst, leverantörsdialog
• Hållbarhet som affärsmöjlighet

Hör gärna av er om ni vill bolla tankar!



Vill ni diskutera vidare?
JÄMTLANDS LÄN

Laddbara bilar och laddning
moa.breivik@regionjh.se, 063 14 66 10

Biodrivmedel
erika.bjurling@regionjh.se, 063 146581

VÄSTERNORRLANDS LÄN

Laddbara bilar och laddning samt 
biodrivmedel
johan.lagrelius@biofuelregion.se, 070 345 25 56
lena.jonsson@biofuelregion.se, 070 306 15 40

mailto:moa.breivik@regionjh.se
mailto:Erika.bjurling@regionjh.se
mailto:johan.lagrelius@biofuelregion.se
mailto:lena.jonsson@biofuelregion.se
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