
 

Nyhetsbrev September2022 
Valet är över och de nya makthavarna i riksdag, regering, regioner och kommuner väntas 

komma med nya beslut om styrmedel och investeringar som påverkar omställningen  till för  

fossilfria transporter. En rad myndigheter jobbar med att analysera olika frågor och komma 

med förslag och inspel till kommande arbete med klimathandlingsplan och andra 

styrdokument. Fossilfritt Sverige genomför en stor uppföljning av näringslivets alla 

färdplaner för att minska utsläppen. Inom EU pågår arbete med att se över olika direktiv som 

direkt och indirekt påverkar produktion och konsumtion av drivmedel. Och det förändrade 

världsläget belyser sårbarhet och risker inom energiområdet. Utsläppen från det misstänkta 

sabotaget av gasledningarna Nordstream 1 och 2 i Östersjön motsvarar hela Sveriges 

sammanlagda klimatutsläpp under ett år. 

Det   blir en viktig höst i alla avseenden. För våra medlemmar i Biodrivmitt gäller att förhålla 

sig till alla osäkerheter som råder. I slutändan påverkas omställningen kraftigt av priser och 

tillgång till olika drivmedel och elfordon. 

Vid våra Drivmedelskonvent den 26 oktober och 16 november kommer vi att 

belysa alla  dessa frågor. Välkommen med din anmälan 

https://biodrivmitt.se/evenemang 

Klartecken för att slopa energiskatten på bensin och diesel 

EU har gtt klartecken för Sverige att slopa energiskatten på bensin och diesel tillfälligt.  I tre 

månader framåt kan bensin och diesel bli billigare. Men slopad bensinskatt kräver ett nytt 

beslut av riksdagen. 

https://www.expressen.se/ekonomi/konsument/gront-ljus-for-slopad-skatt-pa-bensin/ 

https://www.dagensps.se/bors-finans/eu-sager-ja-till-slopad-svensk-

bensinskatt/?utm_campaign=dagliga&utm_medium=email&utm_source=nyhetsbrev-

one&link_id=FvqytWNheX2 

Tveksam hälsoekonomisk vinst att elektrifiera bilar 

Övergång till elbilar riskerar att leda till att luften i storstäder som Stockholm försämras i 

stället för att förbättras, med dagens användning av dubbdäck. Detta eftersom elbilar ofta 

väger mer och därmed ger ökat vägslitage som orsakar mer partiklar i stadsluften. Det skulle 

leda till ökade kostnader för ohälsa. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet. 

Utbyggnad av cykelvägar har däremot övervägande positiva effekter, visar avhandlingen. 

https://www.umu.se/nyheter/tveksam-halsoekonomisk-vinst-att-elektrifiera-

bilar_11651250/ 

https://omev.se/2022/09/30/blir-det-hogre-halter-av-partiklar-med-fler-elfordon/ 
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Handlingsprogram för laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för 

vätgas- gör inspel 

Skriftliga inspel önskas senast 31 oktober till genomförandet av regeringsuppdraget att ta 

fram ett handlingsprogram för laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas. Syftet är 

att skapa förutsättningar för en snabb, samordnad och samhällsekonomiskt effektiv 

utbyggnad av ändamålsenlig publik och icke-publik laddinfrastruktur samt tankinfrastruktur 

för vätgas för lätta och tunga fordon. Uppdraget i sin helhet ska rapporteras till regeringen 1 

november 2023. En delrapportering ska göras senast 1 februari 2023 av uppdraget som 

avser översyn av styrmedel och regelverk. 

 https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2022/forfragan-om-skriftliga-inspel/ 

Produktion och användning av biogas ökade 2021 

Produktionen av biogas i Sverige 2021 ökade med cirka 5 procent, året innan var ökningen 

2,4 procent. Den största ökningen kommer från samrötningsanläggningar och 

gårdsanläggningar.  Dalarna har 7 anläggningar, total produktion 26 GWh, minskning 4 %  i 

förhållande  till  2020. Gävleborg har 7 anläggningar, total produktion 36 GWh, ökning 10 %.  

I hela landet  finns 281 anläggningar, total produktion 2 265 GWh.  Dalarnas och Gävleborgs 

sammanlagda produktion 62 GWh utgör således 2,7 % av landets totala biogasproduktion. 

http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2022/produktion-och-anvandning-av-

biogas-okade-2021/ 

Energiläget 2020 

Publikationen Energiläget och statistiksamlingen Energiläget i siffror ger en samlad bild över 

läget och utvecklingen på energiområdet i Sverige. Statistiken presenteras i form av 

historiska tidsserier och ger en bild över utvecklingen ända tillbaka till 1970-talet. Under 

2020 hade Sverige en total slutlig energianvändning på 355 TWh. Av detta använde 

industrisektorn 136 TWh och sektorn för bostäder och service med mera 140 TWh, vilket 

motsvarar knappt 40 procent vardera av den totala slutliga energianvändningen. 

Transportsektorn stod för en energianvändning på 79 TWh. 

http://www.energimyndigheten.se/statistik/energilaget/ 

Nytt nordiskt projekt ska underlätta betalning av elbilsladdning 

Energimyndigheten ska via ett nordiskt projekt ta fram förslag på enhetliga betallösningar 

och har kartlagt de befintliga betallösningarna i de nordiska länderna. 

http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2022/nytt-nordiskt-projekt-ska-underlatta-

betalning-av-elbilsladdning/ 
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Reduktionsplikten är avgörande för att nå Sveriges energi- och 

klimatmål 

Reduktionsplikten är enligt energimyndigheten det viktigaste styrmedlet för att Sverige ska 

nå målet till 2030 om att minska utsläppen från inrikes transporter med minst 70 procent. 

Men för att klara målet krävs också ändringar i skattelagstiftningen och att Sverige går över 

till den så kallade Europadieseln, MK3. Nu debatteras flitigt reduktionspliktsystemet 

http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2022/reduktionsplikten-ar-avgorande-for-

att-na-sveriges-energi--och-klimatmal/  

https://www.dn.se/debatt/reduktionsplikten-behover-kompletteras-inte-skrotas/ 

https://www.dn.se/debatt/nytt-system-for-reduktionsplikten-loser-inte-grundproblemet/ 

Regeringen ska ta fram en ny klimathandlingsplan 

Enligt Sveriges klimatlag från 2017 ska regeringen ta fram en klimatpolitisk handlingsplan 

vart fjärde år. Planen ska beskriva hur regeringen tänker bedriva sitt klimatarbete för att nå 

riksdagens klimatmål. Den kommande regeringen måste nu ta fram en klimathandlingsplan 

under 2023. För att förbereda detta arbete gav dåvarande regeringen under 2021 i uppdrag 

till Trafikanalys, Tillväxtverket och Länsstyrelsen i Uppsala att ta fram underlag. För att ge 

bilägare bättre möjligheter att använda laddbara bilar vill Trafikanalys att det utreds ett 

system som garanterar tillträde till laddning. Det behövs bättre lagstöd för fordonsägare som 

inte har rådighet över sin parkering. Det gäller exempelvis boende i bostadsrätter och 

hyresrätter. Trafikanalys föreslår att utredningen bland annat studerar vilka boendeformer 

som ska omfattas, hur kostnader ska fördelas, om fordonsägaren ska ha rätt att installera 

egen utrustning och hur föreningsdemokratiska frågor ska hanteras. Trafikanalys föreslår att 

Sverige tillfälligt påskyndar utbytestakten av privatbilar som ett sätt att öka andelen eldrivna 

fordon. Det kan göras med en tillfällig skrotningspremie till privatpersoner. Länsstyrelsen 

föreslår att regeringen inrättar en ”regional mobilitets- och 

tillgänglighetssamordningsfunktion”. 

https://omev.se/2022/09/22/forslag-till-ny-klimathandlingsplan-och-andrad-

reduktionsplikt/ 

Ny rapport: Svenska biodrivmedel har fått bättre klimatprestanda 

Rapporten Drivmedel 2021 innehåller en rad intressanta fakta. Under 2021 ökade mängden 

biodrivmedel med 1,7 TWh jämfört med 2020 och utgjorde nästan en fjärdedel av allt 

drivmedel. De biodrivmedel som används i Sverige har också fått en bättre klimatprestanda, 

det vill säga att utsläppsminskningen jämfört med ett fossilt alternativ blir större. 

http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2022/ny-rapport-svenska-biodrivmedel-har-

fatt-battre-klimatprestanda/ 
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Trygg fossilfri elförsörjning i Dalarna 

Transportsektorn svarade 2018 för 1 % av den totala elanvändningen i Dalarnas län. För att 

nå Dalastrategins mål om att minska andelen fossildrivna transporter med 75 % till 2030 

krävs en omfattande satsning på elektrifiering av transportsektorn. Ett scenario visar på 10-

20 % elbilar av hela fordonsflottan till 2030. Om man jämför det med Dalastrategins mål om 

att minska andelen fossildrivna transporter med 75 % till 2030, så kommer elektrifieringen i 

detta scenario endast kunna leverera en liten del av detta mål. I scenariot ökar el-

användningen från transportsektorn den totala elanvändningen med knappt 100 GWh till 

2030 och 560 GWh till 2045. Detta kan jämföras med elanvändningen i en medelstor stad 

som Falun, där elanvändningen 2018 uppgick till knappt 700 GWh. Den tillkommande 

elanvändningen sker främst i kommuner där befolkningen - och antalet fordon - är stort, 

som Borlänge och Falun. En stor del av elanvändningen från transportsektorn ansluts till 

lokalnäten, och det är på lokalnätsnivå som de största utmaningarna väntas uppstå. Förutom 

Malung ökar effektuttaget främst i anslutning till större städer, som Borlänge och Falun. 

Elektrifiering av transportsektorn kan innebära stora utmaningar för lokalnäten. I områden 

med stor besöksnäring kan det innebära betydande tillkommande effektbehov där 

kapaciteten redan idag är begränsad. Ytterligare utmaningar kan uppstå vid besökare till 

stora evenemang. Lokalt kan även laddning av enstaka bussar eller lastbilar innebära stora 

utmaningar för elnätet. Lästips Rapporten Trygg fossilfri elförsörjning i Dalarna sid 75-85. 

https://www.energiintelligent.se/wp-content/uploads/27-april-Fardplan-for-elforsorjning-i-

Dalarna-Marit-Ragnarsson.pdf 

https://www.du.se/sv/Samverkan/energikompetenscentrum-ekc/nya-tankesatt-och-

samarbetsformer/fardplan/’ 

Eldrivna bussar  ökar  snabbt 

Det är stor skillnad mellan olika länder hur snabbt batterielektriska bussar slår igenom. De 

tre länderna med störst marknadsandel av nollemissionsbussar 2021 var:1.Finland 78 

procent 2.Nederländerna 59 procent 3.Danmark 46 procent. Sverige hade en marknadsandel 

på ungefär 15–20 procent. Flera av de stora busstillverkarna har ambitiösa mål att öka sin 

försäljning, som till exempel Man planerar att hälften av deras bussar som de säljer 2025 ska 

ha eldrivlina. Daimler ska fasa ut försäljningen av förbränningsmotor i deras stadsbussar till 

2030   https://omev.se/2022/09/23/eldrivna-bussar-i-europa-2021/ 

2030-sekretariatets 8 punkter för kommande mandatperiod 

Både Klimatpolitiska Rådet och 2030  sekretariatet efterlyser en konkret färdplan för 2030-

målet. Målet bör delas upp i delmål per år, med indelningen Bilen (alla fordon), Bränslet (alla 

drivmedel inklusive el och vätgas) och Beteendet (alla transportvanor för människor och 

gods). Planen bör bygga på det tidigare SOFT-samarbetet 2016–2019 mellan 

Transportstyrelsen, Trafikanalys, Trafikverket, Naturvårdsverket och Boverket, med uppdrag 

att ta fram en strategisk plan för omställningen, samordna arbetet och föra dialog med 
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relevanta aktörer och aktörsgrupper. https://www.2030sekretariatet.se/wp-

content/uploads/2022/09/2030-PM-220701-Gor-inte-Om-3.pdf 

Volvo först i världen med serietillverkade tunga ellastbilar 

https://amp-svt-se.cdn.ampproject.org/c/s/amp.svt.se/nyheter/lokalt/vast/idag-blev-volvo-

forst-i-varlden-med-serietillverkade-lastbilar 

Trafikverkets  Webbinarium om snabbladddning längs  större vägar. 
Presentation tillgänglig till 3 oktober 

https://wetransfer.com/downloads/25077eadcc27f99a9373ffa62f9fdaf220220926054310/2

a526d 

Kalender 

• 12 oktober   9.00-12.00 Trafikverket arrangerar- Grönt ljus 2030 – resultatkonferens 

för transportsektorns klimatmål https://bransch.trafikverket.se/grontljus2030 

• 18 oktober 13.00-14.30 Trafikverket  arrangerar -Konkurrenskraftiga godstransporter 

med järnväg och sjöfart https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-

branschen3/Evenemang/konkurrenskraftiga-godstransporter-med-jarnvag-och-

sjofart/ 

• 23 oktober 10.00-15.30 Fossilfria bilresan”  Ockelbo  arrangör  Wij Trädgårdar 

• 26 oktober Gävle (Konserthuset) Drivmedelskonvent Gävleborg 

https://biodrivmitt.se/evenemang-post?read=gavle-dala-drivmedelskonvent-2022-

fokus-gavleborg 

• 16 november Tällberg (Green Hotel) Drivmedelskonvent Dalarna 

https://biodrivmitt.se/evenemang-post?read=gavle-dala-drivmedelskonvent-2022-

fokus-dalarna 

• 2-4 december . eCarExpo Göteborg. Svenska Mässan Göteborg. 

https://ecarexpo.se/goteborg-2022/ 

• 7 december  BioDriv Tinget. Nalen, Regeringsgatan 74, Stockholm och digitalt. 

https://biodrivtinget2022.confetti.events/ 

• 8-9 december Battery Tech 8-9 december. Göteborg. 2 dagar konferens om batterier. 

https://insightevents.se/batterytech/ 

• 12 januari  2023. Transportforum - en mellanakt online. 

https://www.vti.se/arkiv/evenemang/evenemang/2022-09-23-transportforum---en-

mellanakt-online 
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