


Utveckling av en digital plattform 
för ladd- och tankinfrastruktur för 
en snabbare övergång till fossilfria 
transporter    



Övergripande mål 

Målet med ReDriv är att minska de “informationsgap” 
som påverkar transportsystemets omställning till 
fossilfrihet. Detta kommer at ske genom att  

• Etablera en användardriven plattform, En prototyp 
planeras vara klar under våren 2023.     

• Förädla befintliga satsningar/goda exempel  

• Identifiera möjligheter och utmaningar kopplat till 
transportomställningen som inte är relaterad till den 
digitala tjänsten.   

 



Förslag på plattformens innehåll 

• Information om befintlig ladd- och tank- 
infrastruktur för transporter  

• Information om planerad utbyggnad av  
ladd- och tankinfrastruktur  

• Möjligheter för privata aktörer att lämna  
förslag på infrastrukturutbyggnad    

• Scenarioverktyg och prognoser för att  
visualisera omställningen  

 



Vi vill ha era synpunkter 
• På vilket sätt skulle plattformen kunna vara användarbart för er? 

• Ser ni någon annan information eller funktion som skulle vara av stort värde för er? 

• Ser ni andra användningsområden för denna plattform? 

 

• Fordonsägare 
- Har ni utfasningsplaner för fossila drivmedel? Är dessa planer och därigenom kommande drivmedelsbehov information som 

ni kan dela med er av? 
 

• Kommuner 
- Vilken information kan ni bidra med till plattformen? 
- Kan verktyget vara till hjälp för er att ta fram egna laddplaner? 
- Ser ni en nytta med att lägga upp planer och laddinfraplaner I verktyget? 
- Vad ser ni att ni kan använda plattformen till? 

 

• Elnätsägare 
- Finns det möjlighet att lämna in uppgifter om effekt? På en övergripande nivå – till exempel I en skala 1-3? 
- Hur ser ni på att ha ett kontaktformulär till er på plattformen? 

 



Plattformens nytta 

Investerare och entreprenörer 
• Identifiera marknadspotential.  
• Förenkla tidig dialog med kommun, 

markägare och elnätsbolag.  
• Identifiera potentiellt lämplig mark.  
• Matchmaking med fordonsägare. 
 

Fordonsägare och transportköpare 
• Beslutsunderlag för investering i fordon 

och krav i upphandling. 
• Påverka investerare genom att lägga in 

önskemål och behov. 
 

Kommuner och elnätsbolag 
• Förenkla tidig dialog med entreprenörer.  
• Underlag för lokala laddinfrastrukturplaner. 
• Kommunicera lämpliga platser för laddstolpar 

och tankställen till entreprenörer. 
 

Underlätta 
samverkan 
inom hela 

värdekedjan 

 
Att bidra till att accelerera 
omställningen kopplat till nationella 
målet om 70 procent minskade 
utsläpp från transporter år 2030  
 



Ett sverigebrett samarbete 

• Initativtagare till projektet är Fossilfritt Sverige 

• Projektet finansieras av Tillväxtverket genom ERUF.  

• Regionala utvecklingsaktörer från Kronoberg, 
Östergötland, Dalarna, Norrbotten, Västra Götaland, 
Skåne, Gotland, Örebro Län, Sörmland, Jämtland 
Härjedalen och Kalmar Län. 

• Expertpart är Statens väg- och 
transportforskningsinstitut (VTI)  

• Projektet leds av Peak Innovation. 

• Projektetperiod 1 januari 2022 till 31 okt 2023.  

 

 





Frågor? 

Kontakta  

Jessica Cedergren, projektledare, Region Dalarna 

Jessica.cedergren@regiondalarna.se 

023 – 77 70 38 

mailto:Jessica.cedergren@regiondalarna.se

