
                                                                

         

      

Sammanfattning resultat förstudie  

”Förnybara drivmedel som viktigt komplement till elektrifieringen” 

 

 
                Illustration: Martin Wickström 

 

 

Under perioden februari till oktober 2022 har Miljöfordon Sverige tillsammans med Energikontoret 

Skåne och Länsstyrelsen i Blekinge genomförd förstudien ”Förnybara drivmedel som viktigt 

komplement till elektrifieringen.” Projektledare var Miljöfordon Sverige. 

Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och Region Blekinge har ingått i referensgruppen. 

 

Förstudien har samfinansierats av Region Skåne, Region Blekinge, Skånes Kommuner, Länsstyrelsen 

Blekinge och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) genom Tillväxtverket.  



                                                                

         

      

Förstudien ”Förnybara drivmedel som viktigt komplement till elektrifieringen” 

har syftat till att öka kunskapen kring betydelsen av och förutsättningarna avseende fossiloberoende 

fordon och motsvarande drivmedelsinfrastruktur som komplement till elektrifieringen för att nå målet 

om en fossiloberoende fordonsflotta senast år 2030. Förstudien har haft ett fokus på Skåne och 

Blekinge men även hur samverkan och spridning kopplat till fler regioner kan påverka omställningen 

positivt.  

 

Förstudien har studerat tre spår:  

 

1. Hur tar man på bästa sätt tillvara på framgångsfaktorer från projektet Elbilslandet Syd och andra 

initiativ med erfarenheter av företagens omställning till fossiloberoende fordon och drivmedel som 

grund för fortsatt utveckling?  

 

2. Hur ser befintlig infrastruktur med förnybara drivmedel och utbyggnadsplaner ut, matchar de 

behoven och kan ett levande forum för informationsutbyte och dialog mellan berörda parter 

understödja en hållbar utbyggnad?  

 

3. Vilka är aktörerna i värdekedjan för en hållbar omställning till fossiloberoende fordon och 

drivmedel, hänger behov och efterfrågan ihop avseende exempelvis infrastruktur för olika drivmedel? 

Resultat 

Det första spåret med att både sammanställa och analysera tidigare framgångsfaktorer från bl.a. 

Elbilslandet Syd projektet samt genomförda intervjuer har resulterat i att företag framställer ett tydligt 

framtida behov av stöd i omställningen till fossiloberoende fordon och transporter. Det handlar bl a om 

icke kommersiell rådgivning och information samt uppdaterad status avseende utbud av fordon, 

kalkyler mm.  

 

Det andra spåret har givit en överblick kring befintlig infrastruktur för laddning samt förnybara 

drivmedel, vad som är på gång samt behov av ytterligare utbyggd infrastruktur om målen i 

omställningen ska kunna nås. Dessutom har en simulering genomförts där omställning av den 

regionala fordonsflottan i Skåne och Blekinge har matchats med utveckling av infrastruktur och visar 

på att målen om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030 kommer inte att nås med enbart 

elektrifiering eller nybilsförsäljningen utan det behövs en bredd av olika förnybara drivmedel och 

energi och likaså olika lösningar.  

 

Det tredje spåret har haft ett stort fokus på aktörerna i värdekedjan och i synnerhet de kommersiella 

aktörerna med produkter och tjänster som underlättar omställningen. Här framkommer att branschen är 

mycket intresserade och villiga att satsa, men framställer ett behov av hjälp för att överbrygga det som 

tenderar att bromsa i dagsläget. Detta handlar om en samordnande drivkraft / katalysator i 

omställningen. Men även tillgång till mark att etablera ny infrastruktur på, tillgång till 

tillfredsställande elenergieffekt och att offentliga aktörer visar vägen genom att teckna sig för de första 

om än små volymerna kopplat till en uppbyggd infrastruktur.   

 

Summa summarum framkommer ett intresse och behov av samverkan och olika framtida 

genomförandeprojekt. Ett genomförandeprojekt med fokus på stöd till företag som ställer om 

innehållande bl.a.  fordonsekonomi/kalkyler, ökad kunskap kring tillgängligt utbud och stöd för mer 

träffsäkra val av rätt fordon i kombination med en mer regionalt gränsöverskridande samverkan med 

fler företag med motsvarande behov i andra delar av landet. Ett andra handlar mer om framtagning av 

ett mer träffsäkert beslutsstöd för en hållbar, kostnadseffektiv, samhällsekonomiskt och 

omställningsmässigt motiverad uppbyggnad av infrastruktur för både laddning och förnybara 

drivmedel. Ett stöd där olika intressen sammanvägs genom forsknings- och utvecklingsbaserad 

modellering och simulering. Vidare framkommer från företagen som ställer om och aktörerna i 



                                                                

         

      

värdekedjan med produkter och tjänster att de tydligt pekar ut det offentliga/det oberoende som 

önskvärd part att samordna och katalysera denna typ av samverkan och gemensamma projekt. 

 

Nästa steg blir att samla intresserade aktörer för konkret diskussion om medverkan i ett eller flera 

kommande genomförandeprojekt. Målet är att kunna få till minst ett genomförandeprojekt med start 

som utgångspunkt vid halvårsskiftet 2023. ERUF/Tillväxtverket är ett tänkbart program att söka 

grundfinansiering ifrån med kompletterande stöd från Region Skåne, Region Blekinge, regionens 

kommuner samt medverkande näringslivsaktörer.  

 

Genomförandet har skett som ett samverkansprojekt med Miljöfordon Sverige, Energikontoret Skåne 

och Länsstyrelsen Blekinge som parter. Även Länsstyrelsen Skåne har varit involverade. Region 

Skåne, Region Blekinge och Tillväxtverket / Europeiska Regionala Utvecklingsfonden har finansierat 

med syfte att skapa förutsättningar för ett eller flera framtida större genomförandeprojekt. Utbyte och 

avstämning har även skett med en annan förstudie ”Elbilsladdning i Skåne och Blekinge 2.0” som 

båda genomförts under 9-10 månader 2022. 


