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Nätverket för fossilfria drivmedel. 
Ljungby kommunhus. 2017-06-02. 
Tema: Hållbara drivmedel 
 

Britt Carlsson-Green, Region Skåne – projektet GREAT - http://great-region.org/ 

Gränsöverskridande projekt (Danmark, Tyskland och Norge) med syfte att ställa om till en 
miljövänlig transportsektor. Inom projektet ska 70 st snabbladdare och semisnabbladdare sättas 
upp (varav 50 i Sverige), samt 3 LNG/CNG tankningsställen i Sverige. Projektet finansierar upp till 
50% av investeringarna. 

Tanken med det hela är att förnybart ska bli det nya normala – gas och el osv, inom 
transportsektorn.  

Övergripande Mål: Minska utsläppen från inrikes transporter med 70% fram till 2030.  

Core network (Hamburg – Stockholm – Oslo) Finns tankar på att sätta upp snabbladdare ovanför 
Stockholm. Region Skåne har avtal med EU (CEF). Partners i projektet: Eon, FordonsGas (som ska 
sätta upp tankställe för flytande gas), Nissan, Renault, DTU (danska tekniska universitetet).  

Utöver dess finns även de stödjande partnerna; Västra Götalandsregionen, Region Halland, Oslo 
kommun, Region Själland, Köpenhamns stad, Region Hovedstaden, Schleswig-Holstein och 
Hamburg stad.  

Av de 70 snabbladdare som ska sättas upp inom projektet ska 50 sättas upp i Sverige, eftersom 
det finns luckor om 20 km att fylla. 5 st laddare ska sättas upp i Tyskland. Tyskland har inte visat 
så stort intresse/behov för fler än så. 15 st ska sättas upp i Danmark, eftersom där redan finns 
ganska många. 

Stockholms stad utmärker sig genom att bygga 13 laddgator (med snabbladdare och 
semisnabbladdare), alltså synliga laddare i gatuhöjd som ska påverka invånarna. De placeras på 
Strandvägen och vid slottet, på adresser som syns. Laddarna sätts upp av Eon. De ska fungera 
med vanligt betalkort så att alla kan använda det.  

Kommentar från Jonas Lööf, Miljöfordon Sverige: Så som de har gjort i Stockholm kan andra 
kommuner ta efter: Kolla av intresset – ”bjud upp till dans” – visa invånarna på dedikerade 
platser för laddare. På det sättet kan man få stort stöd från invånare. 

Snabbladdarna inom Great har effekt på upp till 50 kW. Ultracharges som laddar 150 – 350 kW 
ingår inte i det här projektet.  Där finns få bilar anpassade för dessa ultraladdare.  

Jonas Lööf påpekar att utvecklingen på laddarna som satts upp hittills i Sverige har stannat på 50 
kW. Bilarna och marknaden har inte nått upp till behovet över 50 kW ännu. De matchar inte 
varandra. Britt Carlsson-Green anser att det är synd att alla väntar på nästa steg (antingen bättre 
elbilar eller bättre snabbladdare). Enligt Britt ska det till mod för att bygga fler snabbladdare, för 
att fler transportörer ska haka på och köra på el, men vi måste jobba med det vi faktiskt har. Det 
gäller också det flytande gasen, vilket enligt henne är ett jättebra alternativ för tunga 
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transporter. Det råder dock enligt Britt svagt intresse för flytande gas inom den allmänna 
transportsektorn, där är biogasen större. CNG-stationer ska byggas bland annat i Munkedal och 
Malmö. 

Per-Anders Persson, Länsstyrelsen i Kronoberg, inflikar att företag som inte tidigare fått Eu-stöd 
kan använda sig av Klimatklivet för att sätta upp en gasstation.  

Projektet Great håller på i 3 år (2015-2018), eventuellt blir det förlängt. Region Skåne ska i 
projektet arbeta för ett ökat intresse för bilar på förnybara drivmedel. Antalet sålda fossilfria 
bilar har minskat och försäljningen går överlag väldigt sakta. I projektet ska Region Skåne även 
arbeta för att påverka styrmedel och incitament och skapa attraktiva affärsmodeller för fossilfria 
bilar.  

Ordnar aktiviteter tex Kör rent Rally - Maj 2018.  

Seminarium i Great hålls 8 juni i Köpenhamn. För mer information se www.great-region.org  

 

Ida Andreasson, Länsstyreslen i Kronoberg -  laddinfrastrukturen i Kronobergs 
län 

Målet är 30 % förnybara drivmedel inom transportsektorn fram till 2020, samt 100 % till 2030. 

Ida påpekar att ”Det går framåt men det måste gå snabbare”.   

Klimatklivet avsätter årligen 700 miljoner kronor för investeringar. 7332 st ansökningar för 
laddpunkter har gjorts hittills, varav stöd för 3336 (publika) nya laddpunkter har beviljats via 
Klimatklivet i Sverige.  

Kronobergs län har fått 10 ansökningar beviljade (1,4 miljoner i stöd).  

Var laddar man sitt elfordon?  

Normalladdning sker vid hemmet, snabbladdning längs riksvägar och i tätorter. Den publika 
laddningen står för en liten mängd men har däremot stor del i förtroendeskapandet för elfordon 
generellt. Laddpunkterna måste ju synas, vilket inte hemmaladdarna gör.  

Framtida laddpunkter i Kronobergs län   

Utbyggnad sker bland annat i Markaryd och i Nybro.  

Kostnader 

Exempel: Att ladda kostar 5 kr/kwh i publik laddare i Karlskrona.  

Kommentar från Pierre Ståhl, Energikontor Sydost: Viktigt att man känner att man kan köra elbil 
hela vägen till sin destination. Om man laddar det mesta hemma är man nog beredd att betala 
en del den gång man behöver använda en publik laddpunkt.  

Ida Andreasson säger att det är en billig klimatkompensation.  

Kommentar från Jonas Lööf: Att ta betalt för den publika laddningen kan komma att verka 
hämmande att få folk att köra på el. Samtidigt måste den som sätter upp laddstolpen på något 
sätt få betalt för sina kostnader. 
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Diskussionen om huruvida man ska betala för infrastrukturen eller enbart för strömmen, om det 
blir ett priskrig, vem som ska betala för laddstolparna, om bolagen ska gå med vinst och andra 
finansiella aspekter anses vara spännande och viktiga frågor.  

Magnus Forsberg från Region Blekinge anser att det måste bli ekonomiskt konkurrenskraftigt att 
köra elbil om det ska gå att få folk att köpa elbilar, att laddkostnaden blir en viktig signal.  

 

Jonas Lööf - Miljöfordon Sverige 

Om Energideklarationer och Miljöfordonsdiagnos. 

Fordonsgransking – ett ekonomverktyg som visar hur mycket en investering i miljöbättre fordon 
kostar i jämförelse med att fortsätta med fossildrivna fordon.  

Energideklarationerna 

Hur får vi till ett marknadsgenombrott för elbilar och laddinfrastruktur? Hinder (ofta fördomar) 
som ofta tas upp: var laddar jag och vad kostar det? Dåligt bilutbud.  

Miljöfordon Sverige har visat upp vad som finns i fossilfri bilväg och har låtit folk i olika 
kommuner provköra dessa, vilket har gett resultat. Det gäller alltså att informera och praktiskt 
visa upp vad som finns.  

Sammanställning från Miljöfordon Sverige 

Med dagens körsträckor kan elbilar ersätta 81 % av personbilar och 86 % av lätta lastbilar. 4 av 5 
fordon kan ersättas med elfordon (räckvidd). Detta skulle motsvara en besparing på 30 miljoner 
kronor och 82 % lägre utsläpp av CO2 per år.  

Kronobergs totala antal fossilfria personbilar för 2014: 532 st (etanol, biogas och el). Minskade 
med 81 % CO2.  

Observera att sammanställningen gör skillnad på antalet ägda bilar och antalet leasade bilar. 

Miljöfordon Sverige – statistik - Miljöfordonsdiagnos 

9/10 bilar är fossilfria i våra bästa kommuner (kommuner och kommunala bolag) 

6/100 bilar är fossilfria i Sverige generellt.  

Var hittar man bästa informationen om miljöbilar på marknaden: www.miljofordon.se 

 

Målen för Kronoberg 2030  

Simulering – verktyg sprunget ur Växjö kommuns arbete. 

Mål: - 70 % CO2 reduktion 2030 jämfört med 2010.  

Pierre till Britt: Hur följer ni upp ert arbete i Kronoberg? Kan vi få till en laddstoplsaktivitet? 

Britt: Kan inte lova något, men intresserade kommuner får gärna kontakta oss. Vi lånar ut vårt 
utställningsmaterial till självkostnadspris.  
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Pierre pratar med Ljungby och Markaryd om framtida samarbete.  

Pierre – kan ni tänka er att bjuda in Kronoberg i Great i en fortsättning av projektet? 

Britt – Utrymmet krymper (det finansiella), vi tror att de 50 snabbladdarna kommer att räcka ett 
bra tag framöver. Ansökan för vätgas som fortsättning.  
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