
Elbil Vätgas 

Snabbare omställning till 
”fossilfria” fordon! 



FNs ”COP 15” i  
Köpenhamn 2009 

 
 

FNs ”COP 21” i  
Paris 2015 



– Att ställa om samhället till fossilfritt framstår oftast i debatten som en 
stor börda. Därför är det viktigt att folk blir medvetna om att vi redan tagit 
stora steg utan att det drabbat vare sig konkurrenskraft eller livskvalitet i 
Sverige!  
 

– Okunskapen om möjligheterna i omställningen är lika farlig som 
okunskapen om klimatförändringarna!  
 

– Mycket går fortfarande alldeles för långsamt och tempot i klimatarbetet 
måste accelerera. Det går lättare om vi är medvetna om vilka möjligheter 
som finns!  
 
 

Hittills har nio färdplaner lämnats till regeringen. De är från branscherna 
betong, cement, flyg, gruv- och mineral,  
bygg- och anläggningssektorn, dagligvaruhandeln,  
skogsnäringen, stålindustrin, åkerinäringen!  
 
 
 



Total energitillförsel        Transportsektorn 

Andel förnybara drivmedel 2017: 21,4%!!! 



”Trots våra olika intressen tror vi att alla 
är vinnare om vi gemensamt kan visa hur 
olika drivmedel samverkar på bästa sätt.” 
  
”Inget alternativ kan ensamt ersätta de 75 
TWh fossila drivmedel som i dag används 
inom transportsektorn i Sverige.” 
  

”Alla fossilfria behövs!” / Fossilfritt Sverige 
  



Gäller även i Gävleborg! 



 
 
 
 
 
 
 

Dessa är med nu: 
Söderhamn Nära(2019) 
*Gävle kommun (2020) 

BORAB (2021) 
BiodrivMitt (2025) 

Region Gävleborg (2025) 
Bollnäs kommun (2030) 
Ockelbo kommun (2030) 

*Sandvikens kommun (2030) 
 

Kom igen! 
 

* = även med i Tjänstebilsutmaningen 

 
 

vädjar till hela Gävleborg! 
Anta utmaningarna! 
Fossilfria transporter; välj ett årtal 
innan år 2031! 

Endast elbilar, laddhybrider och biogasbilar 

Endast utföra och köpa fossilfria 
inrikestransporter senast år 20XX 



     Transportutmaningen 
     Politikerna i riksdagen är överens om att koldioxidutsläppen från 

     transportsektorn i Sverige ska minska med 70 procent till år 2030 

  jämfört med 2010. För att visa vägen sätter de företag och 

  organisationer som antar den här utmaningen målet att senast år  

   2030 endast utföra och köpa fossilfria inrikestransporter.   

    

   Anta utmaningen genom att fylla i formuläret här. 

 

   Läs mer om villkoren för att anta Transportutmaningen 

    

Vi antar utmaningen: 
 

http://fossilfritt-sverige.se/?page_id=415&preview=true
http://fossilfritt-sverige.se/utmaningar/transportutmaningen/transportutmaningen-anmalan/faq-transportutmaningen/
http://fossilfritt-sverige.se/utmaningar/transportutmaningen/transportutmaningen-anmalan/faq-transportutmaningen/
http://fossilfritt-sverige.se/


Tjänstebilsutmaningen 
För att anta utmaningen krävs att organisationen enbart 

kommer att köpa in eller leasa elbilar, laddhybrider eller 

biogasbilar som tjänstebilar eller förmånsbilar senast 

från och med år 2020.  

Det innefattar alltså både de personbilar som används i 

verksamheten och personbilar som den anställde får 

använda privat. 

Anta utmaningen genom att fylla i formuläret här 

 
Läs mer om villkoren för att anta Tjänstebilsutmaningen 

Läs mer om hur olika aktörer ställt om sin tjänstebilspolicy 

 

Vi antar utmaningen: 
 

http://fossilfritt-sverige.se/
http://fossilfritt-sverige.se/tjanstebilsutmaningen/
http://fossilfritt-sverige.se/tjanstebilsutmaningen/faq-tjanstebilsutmaningen/
http://fossilfritt-sverige.se/pa-gang/andra-tjanstebilspolicy-utmaningar-och-mojligheter/
http://fossilfritt-sverige.se/




Företag: 

• Colabitoil Sweden AB 

• Ernsts Express AB 

• SSAB Europe 

• Rolf Ericson Bil AB 

• Midroc Electro AB 

• Netbuss/Stadsbussarna 

• Bilmetro AB 

• Neova AB 

• Kenneth Larsson Bil AB 

• Sandvik Materials Technology AB 

• Next Green AB 

• Dala Biogas AB 

• Dalakraft AB 

• Dala Energi AB 
 

 Kommunägda bolag: 

• AB Borlänge Energi 

• Gästrike Ekogas AB 

• Sandviken Energi AB 

• Falu Energi & Vatten AB 

• Söderhamn NÄRA AB 

 

 

• Gästrike Vatten AB 
• Gavle Drift & Service AB 
• BORAB Bollnäs Ovanåkers Renhållnings AB 

 
Organisationer: 
• LRF Dalarna-Gävleborg 
• Högskolan i Gävle 
• Sveriges Åkeriföretag – Mitt och Gävleborg 
• Skogsåkarna i Mellansverige AB  
  
Kommuner: 
• Gagnefs kommun 
• Gävle kommun 
• Mora kommun 
• Bollnäs kommun 
• Ljusdals kommun 
• Nordanstigs kommun 
• Säters kommun 
• Ovanåkers kommun 
• Sandvikens kommun 
• Falu kommun  
• Ockelbo kommun 
  
Privatpersoner 
 

Partners: Länsstyrelserna i Gävleborg och Dalarna 
 

Medlemmar december 2018 



Som medlem ger vi dig … 
 

• Möjlighet att delta i BiodrivMitts arbetsgrupper 
 

 

• Tillgång till BiodrivMitts kunskaper med experter och affärspartners 
 

 

• Möjlighet att ingå i partnerprojekt 
 

 

• Omvärldsbevakning – politiska beslut, påverka politiken 
 

 

• Exponering på BiodrivMitts hemsida 
 

 

• Medlemsrabatt på aktiviteter arrangerade av BiodrivMitt 
 

 

Bli medlem i BiodrivMitt 
på www.biodrivmitt.se  

 

http://www.biodrivmitt.se/



