
Fossilfria arbetsmaskiner



Energikontor Sydost

• Blekinge, Kalmar och Kronobergs län
• ägs av en förening där 

• kommuner,
• landsting och 
• regionförbund är medlemmar

• utan vinstintresse 
• samverkar med företag och offentliga aktörer 
• finansiering 

• 95% projektmedel från svenska myndigheter och EU
• 5% medlemmar

Kronoberg Kalmar

Blekinge



Vi arbetar efter våra ägares mål

• Energieffektivisering
• Minska behovet
• Minska användningen
• Effektivare användning

• Förnybar energi
• En större andel av vår energianvändning 

ska komma från förnybara energikällor



Pågående arbete inom hållbara transporter

Nätverk
• Biogas sydost 
• Fossilfria drivmedel
• Nationellt nätverk – samordnad kommunal 

varudistribution 

Projekt
• Biogas Action
• Flytande biogas till land och till sjöss
• KOSAVA
• Low carbon logistics
• Resolve

Hållbart 
resande

Effektivare 
transporter

Kollektivt 
resande

Ändrade 
resvanor

Förnybara 
bränslen

Kunskaps-
höjning



En hållbar utveckling och ett 
ett hållbart energisystem

Klickbar bild

Energikunskap.se

http://www.energikunskap.se/Global/Faktabasen/energisystemet.swf
http://www.energikunskap.se/




Varför bli fossilfria?

Användningen av fossila bränslen 
• drygt 30 procent av Sveriges 

totala energianvändning
• den största källan till utsläpp av 

växthusgaser som bidrar till 
klimatförändringarna.

Vi har satt mål
• minst 70% minskning av 

växthusgasutsläpp från 
transportsektorn mellan 2010 och 
2030

• att vara klimatneutrala senast 2045 
(förslag från klimatpolitiskt ramverk)

• Fossilfritt Sverige 2030
• NoOil 2030, Kalmar län



- det finns ingen Quick-fix
- vissa effekter går inte reparera

Klimathotet är ingen tillfällig fluga



Vad behövs att göras

Vänta inte på framtiden, ni behöver börja! 
Skjut inte problemen framför er.

Gör inte allt på en gång

Tänk på, alla kan inte 
använda HVO till allt! 

Börja inte med det som är svårast!



Vad behöver göras

Era beslut och investeringar ger effekter 10-tals år framåt
- VAD ÄR LIVSLÄNGDEN PÅ EN TRAKTOR, HJULLASTER, SOPMASKIN



Vad behövs göras
Öka er kunskap
- Vad ni har
- Vad som funkar
- Hur gör andra

En noggrann behovsanalys
- Vad behöver vi våra fordon till och varför
- Vilket fordon löser bäst problemet
- Vilka drivmedel kan fordonet drivas med

Ta fram en bränslestrategi
- Vilket bränsle till vilket fordon

Mät och följ upp 
- utveckla bättre mätmetoder
- Samma metod i hela länet/sydost
- CO2 utsläpp, energianvändning

Energieffektivt nyttjande
- sparsam körning
- ingen/minskad tomgångskörning

Ställ krav i upphandlingar – på alla drivmedel 
och fordon



Alla bränslen har en roll att spela
Fossilfrihet = mångfald av bränslen

Energibärare Drivmedel Från vad Andra benämningar

Metan Biogas (rågas) den 
gas som utvinns 
när biomassa 
bryts ner

rötning / förgasning av 
matavfall, slam, 
gödsel, livsmedel

CBG
Biometan (uppgraderad 
biogas)

Flytande biogas LBG

Växtoljor/
vegetabilisk olja

HVO (HVO 100%) Slaktavfall, råtallolja, 
frityrolja

Talldieselolja
Biodiesel
Syntetisk diesel
EcoPar (varumärke)

FAME, ex RME raps

Etanol E85

Sol, vind, vatten och 
andra energikällor

El/plugin-hybrid
El

Vätgas Förnybara energikällor Bränsleceller

Vad finns i framtiden?!
- DME 



Tack

Christel Liljegren
ViceVD
Energikontor Sydost
Christel.liljegren@energikontorsydost.se
0706-208 308

mailto:Christel.liljegren@energikontorsydost.se
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