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Kort om GreenCharge II



GreenCharge II – 2016-2018 – regional tillväxtmotor 
för fossilfria transporter = ”miljö och affärer”



Omställning till förnybart 
– stor affärsmässig potential



GreenCharge fas 2 – intresset är stort!

Medlemmar: 
Habo, Mullsjö, Gislaved, Värnamo, Vaggeryd, Gnosjö, 
Lessebo, Uppvidinge, Växjö, Ljungby, Älmhult, 
Markaryd, Emmaboda, Mörbylånga, Nybro, 
Ronneby, Sölvesborg, Karlskrona, Karlshamn, 
Olofström, Landstinget Blekinge, Kungsbacka  

Antalet medlemmar ökar



GreenCharge fas 2 – intresset är stort!

Samarbetsparter: 
Hertz/Sunfleet/Bilreda German Solar
Alphabet Fleet Services Xperience Group
Ensto Eldon Installation
Nissan Europe Renault Nordic 
Liljas Bil Mitsubishi Sverige 
GC Infra AB EV Chargepartner 
El- och biogasbilar Småländska Bränslen
Blekinge Bränslen My Eco 
CGI m.fl.
Antalet samarbetsparter ökar



Hur blir vi fossilfria på lokal 
och regional nivå? 



Fortfarande lång väg kvar 
till uppsatt mål –
fossiloberoende

fordon/transporter till år 
2030!



2017



Hur snabbar vi på 
omställningen till 

elfordon/fossilfria fordon? 



Energideklarationer fordonsflottor
25 kommuner + 3 landsting 



Sammanställning

Med dagens körsträckor kan elbilar ersätta
• 81 % av personbilarna
• 86 % av lätta lastbilarna

Personbilar: 
avvägd mix miljöfordon bestående av:

• 50% elbil (ca 1800 elbilar)
• 33% gasbil 
• 12% etanol 
• 5% biodiesel

 4 av 5 fordon kan ersättas med elfordon (räckvidd)
 besparing 30 Mkr (-8%) 
 82% lägre CO2 per år 



Förslag på anpassad mix personbilar 
Karlshamns kommun, ED 2017 

Bil antal driv-
medel

skillnad 
energi                
(MWh 

skillnad 
CO2                

  

skillnad mot 
nuläge

Renault Zoe 40 kWh 80 El
Nissan Leaf 30 kWh 15 El
Nissan e-NV200 7-sits 9 El
VW Caddy TGI (5-sits) 37 Biogas
Suzuki Vitara 1.6 Exclusive AllGrip 4x4 40 Biogas
Opel Zafira 1,6t CNG 7 Biogas
VW Golf 1,4 TSI Multifuel 5d 10 Etanol
Peugeot Traveller minibuss 10 HVO
summa 208 -60% -85% 830 000 kr



Simulering 2030 fossilfria fordonsflottor 
hos medlemskommunerna

• Modell Växjö kommun
• Fordonsflottan i kommunen som geografi
• Indikatorer

• Befolkningsutveckling
• Antal fordon per capita
• Fördelning fordon olika drivmedel
• Fordonens 

energieffektivitet/bränsleförbrukning
• Fordonens årliga körsträckor i genomsnitt

• Utveckling 2010-2030 år för år
• Resultat
• Underlag för effektiva åtgärder 



Definition mål 2030 
”Fossiloberoende fordonsflotta”

• - 70 % CO2 2030 jämfört med 2010

• - 80 % CO2 2030 jämfört med 2010 (FFF)
• 100 % förnybart



Ingångsvärden i prognosen (Växjö)

• Befolkningsutveckling enligt respektive kommun

• Minskat bilinnehav och relativt körande;
• -0,5 fordon per 1000 inv och år samt
• ca 0,5 % färre mil per bil och år

• Effektivare bilpark; 1 % per år

• Förändring av drivmedel



Resultat simulering 2030 
• Befolkningsutveckling 21 GC-kommuner

• 2010: 526 181 inv
• 2030: 610 370 inv +16%

• Antal personbilar 
• 2010: 267 542 bilar
• 2030: 321 050 bilar +20%

• Trafikarbete
• 2010: 343 156 230 mil
• 2030: 373 353 978 mil +9%

• Energieffektivitet
• 2010: 3 566 GWh (ca 360 000 m3 bensin)
• 2030: 2 282 GWh -36%

• Andel fossilober. fordon (FOF)
• 2010: 12 109 (5%)
• 2030: 139 727 (44%)

• Andel förnybart
• 2010: 5%
• 2030: 52%

• Fossil CO2
• 2010: 902 558 ton 
• 2030: 355 890 ton -61%



Ingångsvärden i prognosen; drivmedelsförändring



Lite perspektiv, grundprognos
• Fordon % drivmedel

• Diesel, El, laddhybrider & gas ökar,
• Bensin minskar
• 2030 ca 50% av flottan fortfarande bensin/dieselfordon 

• Sett till nybilsförsäljningen förnyas bilparken var 12-15 år

• Trots förväntat minskat antal bilar per capita och minskad 
körsträcka per bil så ökar trafikarbetet och antalet bilar pga att 
befolkningstillväxten är högre

• Vad innebär att FOF går från 5  44% av fordonsflottan
• FOF från1115 fordon per år av nyförsäljningen (ca 6%) till ca 

10000 fordon per år eller 57% av nybilsförsäljningen i genomsnitt
• Det behöver säljas ca 10 ggr fler bilar per år som kan 

drivas av annat än fossilt drivmedel i huvudsak.



Exempel Kungsbacka
-70 % CO2 med 1 % EnergiEffektivisering => 31 % elbilar

2010 2030 diff 2010-2030
CO2 (ton) våra schabloner 135 338 41 002 -70%

varav förnybart 2 644 9 128
CO2 (ton)* 132 694 31 874 -76%  *) inga fossila utsläpp från förnybara drivmedel

Energi (GWh) 535 314 -41%
energieffektivisering 1,0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030

förnybart (GWh) 30 33 35 38 42 47 57 63 71 84 98 153 193
Energi totalt (GWh) 535 530 507 495 492 490 494 489 484 479 474 393 314

förnybart på energibas 6% 6% 7% 8% 9% 10% 12% 13% 15% 18% 21% 39% 62%



Exempel 2 Kungsbacka 3,1 % EE => -70 % CO2
2010 2030 diff 2010-2030

CO2 (ton) våra schabloner 135 338 40 738 -70%
varav förnybart 2 644 7 559

CO2 (ton)* 132 694 33 179 -75%  *) inga fossila utsläpp från förnybara drivmedel
Energi (GWh) 535 263 -51%

energieffektivisering 3,1%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030

förnybart (GWh) 30 33 35 38 42 47 56 61 66 78 85 128 138
Energi totalt (GWh) 535 530 507 495 492 490 483 468 454 440 424 332 263

förnybart på energibas 6% 6% 7% 8% 9% 10% 12% 13% 15% 18% 20% 39% 52%



Lite perspektiv Kungsbacka 

• Vad innebär 31% elbilar i Kungsbacka?
• Elbilar från dagens 100 i antal till ca 15 500 på 14 år = 1100 / år.
•  34% av nybilsförsäljningen på 3 240 bilar per år i genomsnitt 

med start 2017!

• Vad innebär en ökad energieffektivitet på 3% per år?
• Nybilsförsäljningen på 3240 per år motsvarar ca 1/12 av 

fordonsparken byts ut varje år i Kungsbacka. 
• För att hela fordonsflottan ska bli 3% mer effektiv behöver 

nyförsäljningen vara ca 40% mer energieffektiva än de som 
skrotas ut.



Kommunernas arbete med sina egna fordon 
visar på  goda möjligheter att ställa om till en 
fossiloberoende fordonsflotta, men ska vi nå 
målet i stort behöver allas fordon involveras, 
alltså även de som företag och privatpersoner 

äger. 



Hur går arbetet vidare inom 
GreenCharge för att stimulera 

lokala innovationer och 
arbetstillfällen? 



Idag står GreenCharge för

• Ökad kunskap rörande fossilfria transporter
• Forskning kring metodik för hållbarhet och 

affärsutveckling
• Stöd till de som vill söka medel från Klimatklivet 
• Stort intresse för nya affärskoncept som möter 

kommunernas behov
• Stort engagemang från medlemmar och 

samarbetspartners
– 21 kommuner
– 1 landsting
– 25-tal näringslivsparter. 
– Samverkan med Energikontor Sydost



Hur kan vi göra för att ytterligare utveckla 
GreenCharge för att nå målen?

• Kommunerna har behov av än mer fokuserat stöd –
formulera, utveckla och genomföra HP

• Simuleringar av HP-> indikerar behov av 
– Åtgärder
– Utveckling
– Innovationer (varor och tjänster)

• Unga människors värderingar – stämmer överens 
med GreenCharge

• Attraktivare kommuner



Trender i samhället bland yngre

• de söker självfrälsning -> färre ägodelar och 
mer rörelse

• ökad delningsekonomin
• att få en relation att hålla hela livet och att 

ha ett jobb som inte bara är kul utan där man 
även gör nytta. 

Kairos Future 2016



Sveriges utmaningar –
nära koppling till GreenCharge

• framtidens hälsa och sjukvård
• hållbara attraktiva städer - transporter -

kollektiv
• konkurrenskraftig produktion - produktion av 

klimatsmarta och fossilfria produkter
• informationssamhället 3.0 - framställda 

produkter på ett IT3.0-sätt

VINNOVA, 2011



En tänkt målbild

"Utvecklingen av "Green charge 2.0" bidrar väsentligt till 
att kommuner blir fossilfria på ett smart sätt. Deras 
behov driver fram innovationer kopplade till fossilfria 
transporter. Innovationer som kräver kompetenta 
medarbetare och konkurrenskraftig produktion 
(informationssamhället 3.0) för att få global spridning. 

GreenCharge-kommuner attraherar också presumtiva 
invånare som vill leva ett enklare liv och hälsosammare 
liv, där arbete, relationer och fritid är värdefulla och 
hållbara."



Ett första steg……

• Genomför en förstudie som besvarar:
– Hur kan vi utveckla GreenCharge till en 

innovationsplattform?
– Hur kan GreenCharge vara organiserat framöver?
– Hur kan GreenCharge finansiera den fortsatta 

utvecklingen?
• Samt använda underlaget för att söka medel 



Sammanfattning

Framgångsfaktorer
– Samverkan 
– Erfarenhetsutbyte 
– Goda exempel och 
– Ambassadörer / föregångare
– Finansiering

GreenCharge – en miljöplattform 

Miljömål går hand i hand med 
innovationer och affärsmöjligheter



Jonas Lööf

Projektansvarig Miljöfordon 
Sverige & GreenCharge II

jonas@miljofordonsyd.se

Mobil: 0706-550771

Tillsammans gör vi omställningen möjlig!

Ursula Hass

Padme AB

ursula.hass@pdme-ab.se

Mobil: 0708-600 611
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