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Från länsstyrelseinstruktionen 

Länsstyrelsen ska verka för 

- att nationella mål får genomslag i länet, 
samtidigt som hänsyn ska tas till regionala 
förhållanden och förutsättningar. 



Nationella mål – som berör transportsektorn 

10 % förnybart i 
transportsektorn 2020 

70 % mindre växthusgasutsläpp 
från transportsektorn till 2030, 

jämfört med 2010. 

Noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2045 

50 % energieffektivisering till 2040 



Regionala förutsättningar 

Många stora industrier/företag med 
internationella godstransporter och 
ingen hamn 

Stor besöksnäring – mest bilburen 

Många landsbygdskommuner och 
kommuner med hög utpendling. 



För att nå målen behövs 3 delar 

 

Källa:SOU 2013:84 Fossilfrihet på väg, figur S1 

Energieffektivisering 

av fordonen 

Byte till förnybara 

drivmedel och el 

Minskat behov av 

transporter och 

effektivare transporter 

Länsstyrelsen jobbar med två av dessa 



Minskat behov av transporter och 

effektivare transporter 

Formella uppdrag på länsstyrelsen: 

• Samhällsplanering 

– Länsstyrelsen aktualitets prövar ÖP och granskar kommunala planer 

 

• Regionala serviceprogrammet - På väg över till Region Dalarna 

– Ökad service på landsbygden minskar behovet av transporter  

 

 

Viktiga relaterade uppdrag på regionen: 

• Kollektivtrafik 

• Länstransportplan  

– Infrastruktur, väg och järnväg 

 

 

 

 



Byte till förnybara drivmedel och el 

Formella uppdrag på länsstyrelsen: 

• Regional plan för infrastruktur för elfordon och förnybara 
drivmedel 

• Klimatklivet, stöd för infrastruktur för elfordon och 
förnybara drivmedel, m.m. 

 

 

 



Klimatklivet bidrar 



Klimatklivet bidrar 



Regional plan för infrastruktur 

Länsstyrelsen ska enligt regleringsbrevet: 

”ta fram regionala planer för infrastruktur för elfordon och förnybara 
drivmedel.  

 

Vad har gjorts? 

1. Nulägesanalys 

2. Workshop om drivmedel och infrastruktur 



Nuläge infrastruktur för elfordon 

Källa: Energimyndigheten 
. 

snabbladdare  

för elfordon 

17 st 

Elproduktion finns i länet! 



Etanolmackar 

78 st 

Ingen etanolproduktion och ingen ED95 mack! 

Källa: http://www.korridor.se/aryan/acadiane/E85/stationsadmin/stations_search.phtml 

Nuläge infrastruktur för etanol 

http://www.korridor.se/aryan/acadiane/E85/stationsadmin/stations_search.phtml


HVO mackar 

15 st 

Nuläge infrastruktur för HVO 

Ingen HVO produktion! 

Källa: BioDrivMItt och MiljöfordonSverige (köpt data). 



Källa: Energimyndighetens rapport ”Produktion och användning av biogas och rötrester år 2016 

1st 
biogasmack 

i länet 

 

26 
Total  

biogasproduktion 

GWh 

12 st 
Biogasproduktions-
anläggningar i länet 

Nuläge infrastruktur för biogas 



0st 
vätgasmackar 

i länet 

 

26 
Total  

biogasproduktion 

GWh 
Nuläge infrastruktur för vätgas 

Närmaste mack i Sandviken! 



Slutsatser än så länge… 

Vad behövs kommande åren? 

• Mer lokal produktion (biogas/HVO) 

• Fler gasmackar 

• Destinationsladdning vid besöksmål 

• Hemmaladdnings möjligheter i flerbostadshus och BRF:er 

• Att etanolmackarna finns kvar 

 

Möjligheter och utmaningar för framtiden: 

• Elvägar 

• Effektproblematik 

• Konkurrens om biobränsle 

• Självkörande bilar/bussar 

• Leveranser med drönare 

 



 Tack! 


