
regiongavleborg.se 

Pågående arbete med Gävleborgs 

Färdplan för fossilfria transporter 2030

Elin Skogens, Region Gävleborg 

Gävle Dala drivmedelskonvent 2019



regiongavleborg.se 



Nationellt ramverk på plats 
• Globala målen – Agenda 2030 

• Parisavtalet 

• Klimatpolitiskt ramverk – klimatlag (uppföljning, handlingsplan), klimatmål, 

klimatpolitiskt råd 

• Fossilfritt Sverige och 13 färdplaner! 



Färdplanen 
• En gemensamt förankrad 

handlingsplan med mål och 
aktiviteter

• Syfte – samordna och synliggöra 
gemensamma prioriteringar

• Övergripande mål – ett fossilfritt 
Gävleborg 2030. 

• Målet gäller hela länet dvs både 
offentliga organisationerna, 
företag och medborgare. 

• Fokus för arbetet är infrastruktur, 
fordon, drivmedel och 
beteendeförändring.



Samverkansgrupp Fossilfritt Gävleborg  



En gemensam färdplan 

Nulägesanalys Backcasting GAP analys Roadmap



Nulägeskartläggning 
• Data från 2017 

• Fordon 

• Drivmedel – försäljning, tillgång 

• Beteende – körsträckor, gång, cykel

• Kollektivtrafik – tillgänglighet, förnybart 

• Företag – fordonspark 

• Kartläggning av kommunernas mål  



Kommunturné
• Alla kommuner, bred inbjudan, april 2019  

• Positivt att offentlig sektor går före – fossilfria 2025 

• Främst en fråga om vilja och styrning

• Saknas resurser och samordning för ett helhetsgrepp

• Stor potential att effektivisera de kommunala resorna 

• Krävs både organisatoriska och beteendeförändringar 

• Kommunikation! Förändringar skapar starka reaktioner 

• Viktigt skapa bred acceptans och attraktivitet



Backcasting
• Folk från hela länet samlades i juni 2019 

• Utfall 195 aspekter – beteendeförändringar, digitalisering, effektivisering, 

folkhälsa, ekonomiska styrmedel, infrastruktur, fordon och teknik, innovation, 

kollektivtrafik, kommunala + regionala beslut och strategier, produktion 

drivmedel, tank- och laddinfrastruktur, samhällsplanering, samverkan, 

uppföljning, utbildning, övrigt… 



Internt arbete Region Gävleborg 
• Beslut i Regionstyrelsen 

• Fossilfritt Sverige - Transportutmaningen 

• Fossilfria transporter 2025 

• Avtalskartläggning

• Leverantörsenkät 

• Generella miljökrav för resor och transporter

• Handlingsplan i samverkan med Fossilfritt Gävleborg 



Vad händer nu? 
• Process att koka ihop alla underlag + pågående aktiviteter till en färdplan 

• Nationella mål, strategier, underlag 

• Övriga regionala styrdokument (Klimat- och energistrategin bl a) 

• Nulägesanalys med målkartläggning 

• Kommunturné

• Backcasting - GAP-analys - att matcha dagens aktiviteter med framtidens behov

• Besluts- och förankringsprocess



Elin Skogens

072-247 74 45 

elin.skogens@regiongavleborg.se

Tack! 


