
Vår satsning för att nå målet om ett fossilfritt Fyrbodal 2030.



Fyrbodals 
kommunal-
förbund

• Plattform för omvärldsorientering, debatt 
och förmedling av framtidsbilder.

• Bevakning av kommunala intressen

• Driva gemensamma utvecklingsprojekt

• Skapa förutsättningar för EU-projekt

• Bygga nätverk, sprida idéer och stimulera 
till erfarenhetsutbyte.

14 kommuner samarbetar för 
tillväxt, utveckling och välfärd:



Satsningen ska leda till 

fossilfria transporter.

Satsningen verkar för 

innovation, utveckling 

och nya samarbeten 

inom skogsindustrin.

I Fyrbodal skapas 

fossilfritt bränsle för 

en grönare framtid.

Ett samlingsbegrepp 

för den förnybara 

energi som går att 

utvinna från havet.

Affärsdriven
miljöutveckling



 Omställning till fossilfrihet för 
kommunernas egna transporter och fordon

 Utbyggnad av infrastruktur för laddning av 
elbilar och tankställen för biogas.

 Affärsmöjligheter för det lokala näringslivet i 
omställningen till ett fossilfritt samhälle.

I gränsregionen Fyrbodal-Östfold-Follo

samarbetar 39 svenska och norska 

kommuner för att nå målet en fossilfri 

transportsektor senast 2030.

Projektet har tre fokusområden:

Hela Gröna Vägen



Hela Gröna Vägen

Bakom projektet finns en 

bred politisk uppslutning. 

Samtliga 39 kommuner skrev 

2014 under en budkavle om 

att bli fossilfria inom 

transporter senast 2030.



Beteendet 
Bränslet
Bilen



Beteendet
Grön mobilitet handlar om att förändra beteendet 

när det gäller vårt sätt att resa och mötas. Det är den 

viktigaste åtgärden, men ofta också den svåraste.

• Öka cyklingen på alla korta resor, t ex till och från arbetet, 

skolan och fritidsaktiviteterna

• Göra kollektivtrafiken tillgänglig och attraktiv 

• Stötta och utveckla sätt att dela på bilar, t ex genom 

bilpooler och samåkning

• Resfria möten och möjlighet till distansarbete genom 

digital teknik



Bränslet då, vad ska man välja?



Allt fler 
laddpunkter
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Projektets mål är 1 000 nya 

laddpunkter under åren 2016-2018. 

Hittills har 74 nya laddpunkter satts 

upp i Fyrbodal och 175 laddpunkter i 

Östfold/Follo.

Projektet arbetar tillsammans med 

kommuner och kommunala 

energibolag med planer för fortsatt 

utbyggnad.

Projektet samverkar även med 

Interreg-projektet Skandinaviskt 

Elbilssekretariat när det gäller elbilar 

och laddinfrastruktur.
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+74 Ökning under 
2016



Fler tankställen 
för biogas

41

Projektets mål är minst två nya 

tankställen för biogas. I Fyrbodal har 

företaget BRC fått medel från 

Klimatklivet för att uppföra fyra nya 

tankställen för biogas.

I Östfold är ett tankställe för biogas i 

Halden under etablering.

I projektet GREAT finns planer på ett 

tankställe för flytande biometan i 

Munkedal, och Trollhättan Energi har 

sökt medel från Klimatklivet för en 

tankstation vid Trestad Center. Kommun med 
tankstation/er

Kommun där ny 
tankstation diskuteras



Kommunicera förändringen!



Följ oss gärna på:
www.fossilfri2030.se

På Facebook, Twitter och 

Instagram hittar du oss under 

namnet @fossilfri2030



”Ingen kan göra allt, men   
alla kan göra något.”

Tack för att du lyssnade!

Morgan Ahlberg, projektledare

morgan.ahlberg@fyrbodal.se

070-217 94 49


