
   

 

 

 Nyhetsbrev November 2022 

Under de senaste 8 veckorna har en rad nya förslag som rör styrmedel presenterats. 

Förslagen om ändringar av elbilspremie och reduktionsplikten debatteras flitigt i media och i 

riksdagen.  En annan fråga som diskuteras är en rad av regler på EU nivå som kommer att 

slutförhandlas under första halvåret 2023 då  Sverige är ordförande land. Höga priser på 

bensin, diesel, el och biogas påverkar på olika sätt transportområdet. Leveranser av el, 

biodrivmedel och laddningsbara fordon understiger kraftigt marknadens efterfrågan. Idag 

kan det ta 1-1,5 år att få en beställd elbil levererad p ga  bl a brist på  komponenter.  EU ska 

nu ta upp kampen om att vara världsledande inom halvledare. EU:s näringsministrar är 

överens om en strategi (Chips Act) som ska öka tillverkningen av halvledare i EU för att 

undvika bristsituationer. Även på regional och lokal nivå händer mycket då det gäller 

laddställen och även strategier och handlingsplaner, vilket tydligt framkom vid vårt 

Drivmedelskonvent i Tällberg den 16 november.  Om några månader har vi förhoppningsvis 

data som visar hur omställningen till fossilfria transporter gick under 2022. 

Elbilarna nådde ny högsta notering i november 

Slopandet av klimatbonusen medförde rusning till bilhallarna tisdagen den 8 november och 

historiskt höga ordersiffror, där 95 procent av beställningarna var laddbara bilar. De långa 

leveranstiderna medför att dessa beställningar kommer att avspeglas i 

nyregistreringsstatistiken först under hösten 2023 och har därmed endast marginell effekt 

på antalet registrerade fordon i november. Mobility Swedens registreringsstatistik för 

november månad visar att elbilarna fortsätter slå nya rekord. Hur takten i elektrifieringen 

kommer fortsätta är beroende av vilka nya styrmedel som införs. 

https://mobilitysweden.se/statistik/Nyregistreringar_per_manad_1/nyregistreringar-

2022/elbilarna-nadde-ny-hogsta-notering-i-november 

EU-ledare efter klimatmötet: Mycket mer behövs.Företrädare för EU 

uttryckte besvikelse efter FN:s klimatmöte COP  27 i Egypten. 

Ursula von der Leyen uttryckte även besvikelse över att mötet inte kunde leverera ett 

åtagande från världens största utsläppare att dra ner på användandet av fossila bränslen, 

och att det inte heller kom andra åtaganden om begränsningar av klimatpåverkan. 

https://www.europaportalen.se/2022/11/eu-ledare-efter-klimatmotet-mycket-mer-behovs 

Inte bara klimatet som förlorar på minskad reduktionsplikt 

Beslutet om reduktionsplikt, som fattades i (nästintill) politisk enighet för bara fyra år sedan, 

kommer enligt regeringens höstbudget att sänkas kraftigt. Konsekvenserna för klimatet har 

belysts i media, men det får även andra följder; bortkastade forskningspengar och förlorade 
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chanser till ökad självförsörjning av inhemska drivmedel är några 

exempel.https://www.extrakt.se/inte-bara-klimatet-som-forlorar-pa-minskad-

reduktionsplikt/?utm_campaign=november%203%202022&utm_content=unspecified&utm_

medium=email&utm_source=apsis 

 

Tyska forskare har sammanställt statistik för 22 000 tyska publika 

laddstationer under perioden 2019–2021 

Analyserna visar hur laddstationerna används och hur lönsamma de är. Ett analysresultat är 

att fler snabbladdare är lönsamma än AC-laddarna. Forskare beräknar att 59 procent av 

laddstationerna som levererar 100-200 kW laddning är lönsamma. Det kan jämföras med 

till exempel AC laddare (12–25 kW) där endast 9 procent är lönsamma 
https://omev.se/2022/11/23/anvandning-och-lonsamhet-for-publika-laddstationer-i-

tyskland/ 

Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen    1/7 2023-  30/6 

2024. 

Under 2021 kördes elbilar och laddhybrider i genomsnitt ca 970 respektive 1 260 mil enligt 

statistik från Trafikanalys. Ca 1,5 miljoner individer gör arbetsresor med bil, mer eller mindre 

regelbundet.  6 procent av personbilsflottan vid utgången av 2021 bestod av laddbara bilar. 

Förslaget syftar till att underlätta omställningen till en fossilfri fordonsflotta och gynna 

arbetsresor med laddbara fordon. Genom att slippa förmånsbeskattning öppnar sig 

möjligheter för  arbetsgivare att  erbjuda  gratis  elladdning  som  en löneförmån. Dessa 

kommuner i vårt område har  fått  möjlighet  lämna  synpunkter : Leksand, Vansbro,  

Hedemora. Remisstiden löper till  18 

februarihttps://www.regeringen.se/remisser/2022/12/remiss-av-promemorian-tillfallig-

skattefrihet-for-forman-av-laddel-pa-arbetsplatsen/ 

Remisser på gång 

• 15 december: Trafikanalys förslag till styrmedel för transportsektorns 

klimatomställning, till Miljödepartementet. 

https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2022/rapport-2022_14-forslag-som-

leder-till-transportsektorns-klimatomstallning.pdf 

• 15 december: Lokal och regional klimatomställning – underlag inför klimatpolitisk 

handlingsplan 2023, till Miljödepartementet. 

https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-oss/vara-tjanster/publikationer/visning-av-

publikation.html#esc_entry=98&esc_context=33&esc_-org=lss%3Acounty%2FC 

https://www.svebio.se/vi-verkar-for/remisser/ 

• 18 februari  Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen 
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https://www.regeringen.se/remisser/2022/12/remiss-av-promemorian-tillfallig-skattefrihet-

for-forman-av-laddel-pa-arbetsplatsen/ 

WSPs mobilitetsstudie 2022 

WSP har för tredje året i rad studerat hur pandemin påverkat vårt rese- och 

pendlingsmönster. Utöver pandemin ligger även orsaker såsom distansarbete och ny teknik 

till grund för hur dagens vardagliga resevanor ser ut. Studien visar att kollektivtrafiken har 

vunnit tillbaka allt fler resenärer, men inte fullt ut. Andelen som primärt pendlar kollektivt 

har sjunkit från 38-47 procent innan pandemin till cirka 32 procent i juni 2022. Resultaten 

visar också att elektrifieringen är på frammarsch och tillgången till elbil eller elsparkcykel 

fördubblats. Samtidigt har inte alla tillgång till eldrivna fordon eller möjlighet till 

distansarbete.https://www.wsp.com/sv-se/insikter/nya-normer-for-resvanor-och-

pendlingstrafiken 

Nu har Sverige en batterimack 

En växande andel av kinesiska elfordon kan byta sina batterier som leksaksbilar, som ett 

snabbare och mindre effektkrävande alternativ till snabbladdning. Kinesiska NIO håller på att 

bygga ett nätverk av laddstationer i Europa som bl.a kommer att länka samman Norge med 

Nederländerna. Nu har nätverket nått Sverige, närmare bestämt Varberg. I Kina har NIO 1 

217 batterimackar. Svensk fordonsindustri har hittills inte kommunicerat något intresse för 

batteribytesteknik. https://etn.se/index.php/69540?via=n 

Eldrift på släpet minskar bränslenotan 

Tyska Trailer Dynamics har tagit fram ett system för eldrift för trailers. Nästa steg är att 

utveckla motsvarande för lastbilssläp. CO2-utsläppen och bränsleförbrukningen reduceras 

med upp till 40 procent. För en eldriven lastbil räknar man med en förlängd räckvidd med 

upp till 50 mil. En prototyp premiärvisades i september och serieproduktion är beräknad att 

börja senast 2025. Det nuvarande systemet är helt neutralt och lastbilar av alla märken kan 

använda det. Oavsett om de går på diesel, gas eller el. Men Krone och Trailer Dynamics 

planerar också att utveckla en eltrailer specifikt för batterielektriska dragbilar. Det tyska 

distributionsföretaget DB Schenker har  skrivit under en order på 2 000 eltrailers som Trailer 

Dynamics ska ta fram med hjälp av trailertillverkaren Krone.  https://www.atl.nu/eldrift-pa-

slapet-minskar-branslenotan 

Kartläggning: Så kan EU-restriktioner mot skogsbränslen drabba svensk 

energiförsörjning 

EU-parlamentet har antagit en rad förslag som begränsar användningen av biobränslen från 

skogen, inklusive avverkningsrester som grenar och toppar från avverkningar, kasserad ved 

och röjningsved. Svebio, Svenska Bioenergiföreningen har tagit fram en kartläggning över 

vilka konsekvenser EU-parlamentets förslag kan få för Sveriges energiförsörjning och 

möjlighet att uppnå klimatmålen.https://www.svebio.se/wp-

content/uploads/2022/11/Primary-woody-biomass-impact-assessment.pdf  

https://www.mynewsdesk.com/se/svebio/pressreleases/kartlaeggning-saa-kan-eu-
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restriktioner-mot-skogsbraenslen-drabba-svensk-energifoersoerjning-

3218494?utm_campaign=send_list 

Öppna jämförelser – Miljöarbetet 2022 i regionerna 

Fokus ligger på regionernas interna miljöarbete, snarare än på det regionala 

utvecklingsansvaret. Resultat i korthet 2009–2021:  Förnybara drivmedel i kollektivtrafiken: 

ökat från 42 till 94 %. Tio regioner hade över 99 procent förnybara drivmedel i den allmänna 

kollektivtrafiken: Blekinge, Gotland, Gävleborg, Kronoberg, Skåne, Sörmland, Västmanland, 

Västernorrland, Örebro län och Östergötland. Under 2021 uppgick den sammanlagda 

andelen i regionerna till knappt 94 procent, mer än en fördubbling sen år 2009. Dessa siffror 

kan jämföras med 31,9 procent förnybara drivmedel för transportsektorn som helhet i 

Sverige och 10,2 procent för Europa år 2020.https://rapporter.skr.se/oppna-jamforelser---

miljoarbetet-2022-i-regionerna.html 

Scania larmar: Bristande elnät hotar lastbilar 

Lastbilstillverkaren Scania gör stora satsningar på att elektrifiera transporter. Fram till 2030 

vill man att hälften av de nya lastbilarna ska gå på el och att själva produktionen ska vara 

fossilfri. Men det svenska elnätet kan stjälpa planen. Många aktörer vittnar om att de inte 

får tillstånd att bygga laddstationer. Anledningen är ofta begränsningar i elnätet. Totalt 

räknar den europeiska branschorganisationen för fordonsindustrin ACEA med att vi behöver 

bygga omkring 11 000 publika laddningsstationer av typen MCS (Megawatt Charging System) 

fram till 2030 .https://www.dagensps.se/cleantech/scania-larmar-bristande-elnat-hotar-

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

one&link_id=Spy0qSqS92z4 

Den kinesiska laddhybridtrenden – Räckviddsförlängare 

Flera aktörer i den snabbrörliga fordonsindustrin har hoppat på EREV-tåget(Extended Range 

Electric Vehicle) EREV har definierats som en BEV med en ytterligare kraftkälla, ofta en 

förbränningsmotor, som laddar batteriet vid behov . Den alternativa kraftkällan i en EREV 

driver generellt inte drivhjulen utan används som generator, det vill säga en så kallad serie-

hybrid.  I oktober presenterade Geely en SUV med räckvidd upp till 200 km. EREV är 

intressant från flera perspektiv. Förutom möjligheten att nå nya köpare som är tveksamma 

till BEV är möjligheten till sänkta kostnader en viktig faktor för fordonstillverkarna. EREV:s 

har i regel mindre batterier jämfört med BEV:s vilket minskar batterikostnader och ger 

möjligheter till ökad fordonsproduktion i tider med ansträngda batterileveranskedjor. 

https://omev.se/2022/11/29/den-kinesiska-laddhybridtrenden-rackviddsforlangare/ 

Nu öppnar norra Sveriges första publika laddplats för tunga transporter i 

Skelleftehamn 

Etableringen är en del av Skellefteå Krafts satsning på att möjliggöra elektrifieringen av tunga 

transporter. Totalt har 9,5 miljoner kronor investerats i laddplatsen för tunga transporter. 

Tre lastbilar kommer att kunna laddas samtidigt med en effekt på 300 kW. 

https://www.infrastrukturnyheter.se/20221125/27057/forsta-publika-snabbladdarna-tunga-
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transporter-i-

norr?utm_channel=email&utm_source=ungapped&utm_campaign=Nyhetsbrev%20fr%C3%

A5n%20infrastrukturnyheter.se 

Jakten på hållbart flygbränsle 

Jakten på hållbart flygbränsle (SAF) har blivit alltmer intensiv de senaste åren. I Sverige är vi i 

allra högsta grad med på banan, med ett flertal initiativ på gång runt om i landet. Än finns 

inget bränsle ute på marknaden, men flera projekt är under utveckling och det finns goda 

möjligheter att hållbart flygbränsle blir verklighet inom en snar framtid. 

https://www.uniper.energy/sverige/nyheter/en-fossilfri-flygbransch--utopi-eller-verklighet/ 

Tesla levererar lastbil – tre år efter plan 

Elbilstillverkaren Tesla levererat de första exemplaren av bolagets elektriska lastbil. Hur 

mycket den kostar och hur många som kommer levereras är dock fortfarande oklart. 

Fordonet kan laddas till 70 procent på 30 minuter. Enligt Teslas egna tester ska en laddning 

räcka för att köra närmare 805 kilometer  https://www.di.se/live/tesla-levererar-lastbil-tre-

ar-efter-

plan/?utm_campaign=Di_22_12_02_OMV%C3%83%C2%84RLD&utm_medium=email&utm_

source=Eloqua 

Behovet av  el i  USA  till laddning 

Suget efter kommersiella elfordon i USA lär öka efter årsskiftet, då ett nytt skatteavdrag på 

motsvarande närmare 413.000 kronor införs. Men behovet av infrastruktur för att stötta 

övergången till elfordon, inte minst när det kommer till tyngre lastbilar, är fortfarande stort. 

Till 2030 beräknas en konverterad bensinstation kräva en kapacitet på 5 megawatt, i grova 

drag detsamma som en utomhusarena, enligt en studie från elbolaget National Grid. Men 

om samma station ska kunna användas av eldrivna lastbilar ökar kapacitetsbehovet till 19 

megawatt, ungefär samma kapacitet som krävs i en mindre stad. 

https://www.di.se/live/tesla-levererar-lastbil-tre-ar-efter-plan/ 

 

Kalender 

7   december  9.30-17.00 BiodrivTinget     https://biodrivtinget2022.confetti.events/ 

9 december   9.00-10.30 Geofencing- verktyg för fossiloberoende och tystare transporter i 

stora som små städer https://sv-

se.invajo.com/event/closer/geofencingkonkretatipsf%C3%B6rdigsomarbetarmedtrafikochtra

nsporterienkommun///invite?utm_campaign=event_invitation&utm_source=email&utm_m

edium=email 

 2  februari Sista  dag  söka- Projektutlysning – Anpassning av transportinfrastrukturen för 

att möta klimatförändringar  https://www.infrasweden.nu/utlysningar/ 
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17 mars  Medlemsmöte i  BiodrivMitt https://biodrivmitt.se/evenemang-

post/medlemsmote-2023?read=medlemsmote-2023 

17 mars  Föreningsstämma i  BiodrivMitt  https://biodrivmitt.se/evenemang-

post/foreningsstamma-2023?read=foreningsstamma-2023 
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