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BioDriv Öst är en storregional 
samverkansorganisation som arbetar för en 
framgångsrik och hållbar regional utveckling



NORDIC SOLUTIONSGAS

Vi är biodriv öst!Vi är BioDriv Öst!



Gemensam pool för expertstöd och samverkan

• Leder stora projekt
• Utformar förslag till upphandlingskrav
• Stöd i utbyggnad av tank- och laddinfrastruktur
• Tar fram underlag till planer och strategier
• Genomför analyser, utredningar och beräkningar
• Omvärldsbevakar politik & teknikutveckling
• Utbyte av kunskap & erfarenheter via seminarier 

och samverkansmöten
• Storregional samordning
• med mera…

Fordon   Drivmedel   InfrastrukturFossilt Förnybart



Kortfattat om infrastrukturutvecklingen i Mälardalen hittills
El
• Hemmaladdning har varit viktigast (och kommer även vara det fortsatt).
• Publik laddning har byggts ut successivt lite här och där. Elbilsboomen gör att storskalig utbyggnad behövs närmaste åren.

Biogas
• Produktion, efterfrågan och fordonsutbud behöver gå hand i hand. Efterfrågan från kollektivtrafik har varit mkt viktig för att få 

fart på utbyggnaden.
• Nätet av tankställen i Mälardalsregionen har byggts ut successivt. Relativt väl utbyggt idag. Mest utbyggnad av LBG-

tankställen senaste tiden.

Etanol
• Pumplagen och etanolboom i början av 2000-talet fick ordentlig fart på utbyggnaden, de flesta mackar skaffade E85-pumpar
• Dåligt rykte och högre priser har lett till minskad efterfrågan. Mackar börjar ersätta E85 med HVO100 för att klara pumplagen.

Biodiesel
• Antalet HVO100-pumpar har successivt ökat. 
• Oftast enklaste sättet att bli fossilfri, men frågetecken kring tillgång och pris de närmaste året/åren.

Vätgas
• Fortfarande relativt ny och oprövad teknik i transportsektorn, med fåtal dyra fordonsmodeller. Har varit litet intresse att 

investera i tankställen. Arlanda enda stationen i Mälardalen. 
• Fler och fler ser nu över möjligheterna att etablera tankställen och investeringar på gång. 



Södermanlands län, Uppsala län & Västmanlands län
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Projektet bygger 
vidare på ett 
beprövat koncept

Projektresultat
2017-2019

Fossilfritt 2030
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• Strategisk drivmedelsprioritering

• Regionala planer för infrastruktur

• Vägledning för kommuners arbete med utbyggnad av laddinfrastruktur





Hållbarhetsutmaningarna är komplexa…



Hur påverkar olika drivmedel miljö- och samhällsmål? 

Exempelvis:
- Frisk luft
- Försörjningstrygghet
- Regional utveckling
- Cirkulär ekonomi

Länk till studien Länk till studien och 
tillhörande excel-verktyg

https://www.biodrivost.se/Publikationer/Rapporter/Details/2809
https://www.biodrivost.se/Publikationer/Rapporter/Details/2857


Exempel på översiktlig utvärdering av olika drivmedel utifrån miljömålen

Drivmedelsval kan exempelvis 
ske utifrån flest nyttor generellt 
sett, eller utifrån vilka mål som 
är särskilt prioriterade i er 
organisation eller i den 
specifika upphandlingen. 

Källa: Linköpings Universitet, 
Transportupphandling med 
Sveriges miljömål i fokus
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Driv-modellen
- för en strategisk drivmedelsprioritering

1. El, vätgas och biogas

2. Etanol

3. Biodiesel (HVO100, RME)

4. Fossilt med inblandning 
av förnybart

Diversifiering
Säkerställer att flera förnybara drivmedel kan 
utvecklas parallellt, så att 2030-målet för 
transportsektorn kan nås. 

Vi löser flera problem på samma gång
Tar hänsyn till ett helhetsperspektiv och bidrar 
till flera olika miljö- och samhällsmål

Infrastrukturutveckling
Underlättar utbyggnad av infrastruktur för 
förnybara drivmedel. Säkerställer även nyttjande 
av befintlig infrastruktur.

Riskspridning & Rätt lösning på rätt plats
Försäkring mot prisuppgång eller flaskhalsar 
för något enskilt förnybart alternativ. Möjliggör 
rätt lösning på rätt plats.



Regionala planer för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel

Uppsala VästmanlandSödermanland Örebro ÖstergötlandStockholm

• Scenarier över hur mkt förnybart som krävs för att nå transportsektorns klimatmål 
• Behov av att bygga ut tank- och laddinfrastruktur till 2025 och 2030
• Den strategiska drivmedelsprioriteringen grunden i fortsatt arbete

https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/tjanster/publikationer/regional-plan-for-infrastruktur-for-fornybara-drivmedel-och-elfordon.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/tjanster/publikationer/2020/begransad-klimatpaverkan-energiomstallning-och-anpassning-till-ett-forandrat-klimat.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/miljo-och-vatten/energi-och-klimat.html
https://www.regionorebrolan.se/PageFiles/1255913/Handlingsplan%2520f%C3%B6r%2520h%C3%A5llbara%2520resor%2520och%2520transporter%2520i%2520%C3%96rebro%2520l%C3%A4n.pdf%3Fepslanguage=sv
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/tjanster/publikationer/infrastruktur-for-elfordon-och-fornybara-drivmedel.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/tjanster/publikationer/2020/regional-plan-for-infrastruktur-for-elfordon-och-fornybara-drivmedel.html


Vägledning för krav på fordon och drivmedel i offentlig upphandling

Övergripande vägledning Färdiga kravformuleringar

https://biodrivost.se/Publikationer/Rapporter/Details/1599

Goda exempel

https://biodrivost.se/Publikationer/Rapporter/Details/1599


Vägledning för etablering av infrastruktur (biogas och el)

2016 2021



Omställningen till elfordon har tagit rejäl fart
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Nyregistering av personbilar

El Laddhybrider Biogas Etanol Bensin/Diesel

Prognos hela fordonsflottan



Laddinfrastruktur behövs



Laddinfrastruktur behövs, framför allt vid hem & arbetsplatser



Hur stort är behovet av publik laddning?

Beror i hög grad på lokala faktorer!



Hur stort är behovet av publik laddning?

Nyckeltal och krav att förhålla sig till:

Förslag från EU-kommissionen: 
• 1 kW installerad laddeffekt per elbil
• 0,66 kW installerad laddeffekt per laddhybrid
• Laddplatser var sjätte mil längs TEN-T-vägnätet



Men pallar elnätet utbyggnad av laddinfrastruktur?

• Generellt inga problem vad gäller laddinfrastruktur för 
personbilar (under 150 kW). På sina ställen mer utmanande 
att få till laddplatser för tunga fordon.

• Om hela Sveriges personbilsflotta var elbilar = 12 TWh per år 
= 10 % av Sveriges nuvarande elförbrukning = årlig export 
senaste åren = inga större problem. 

• På vissa platser i lokala och regionala elnät är kvarvarande 
effektkapacitet relativt låg. Utbyggnad av stamnätet sker, men 
tar tid. 

• Smart teknik för att styra laddning, lagring av el och 
flexibilitetsmarknader är några lösningar som kan tillämpas 
ifall effektkapaciteten är begränsad. 



Laddning av tunga lastbilar och bussar?

• Första steg: eldrivna distributionslastbilar och bussar, 
som körs i slingor på regional och lokal nivå.

• Ca 80 % av laddning beräknas ske vid bussdepåer, 
lastbilscentraler, centrallager och liknande, där 
fordonen har sin utgångspunkt.



Laddning av tunga lastbilar och bussar?



Vad kan en kommun göra för att främja utbyggnad av laddinfrastruktur?

1. Laddning hemma och vid arbetsplatser. Bygg ut laddplatser i allmännyttan 
och stöd husägare, bostadsrättsföreningar, privata fastighetsägare och företag 
att etablera laddplatser.
2. Ta fram plan/strategi som anger hur kommunen ska arbeta med 
utbyggnaden. Både intern och publik laddinfrastruktur. 
3. Stöd näringslivets etablering av publika laddplatser på kommunens 
mark. Peka ut lämpliga platser och rigga avtalsstruktur för uthyrning av mark. 
4. Ta en aktiv roll för att säkerställa en grundläggande geografisk täckning 
med publik laddinfrastruktur i kommunen. Bygg ut själv eller upphandla 
laddplatser där behovet av laddning finns men ännu är för litet för att 
näringslivsaktörer ska investera.
5. Ställ krav på eldrift (och andra förnybara alternativ) i upphandlingar. Det 
ökar efterfrågan på laddning och förbättrar därmed förutsättningarna att 
investera i laddinfrastruktur. 

Sammanfattande rekommendationer



Besök vår hemsida www.biodrivost.se och prenumerera på vårt nyhetsbrev. Anmäl dig till info@biodrivost.se

@BiodrivOst

BioDriv Öst

Tillsammans driver vi omställningen 
till fossilfrihet!

Ulf Troeng

ulf.troeng@biodrivost.se

076-1093270


