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Agenda 

 

1. Transporter inom klimat-och energistrategin (2018) 

2. Axplock ur LST arbete med Hållbara transporter 

3. Klimatklivet och transporterna 

 



Skånes klimat- och energistrategi (2018) 

Ett viktigt strategiskt område: 

” … Skånes största utmaning ligger i omställningen till fossilbränslefria transporter och 

att bryta trenden av ökande trafikarbete i länet …” 

- Bilismen ökar och cyklingen minskar 

- Tunga transporter 

- Till 2030 ska CO2-utsläppen ner med 70 % (ref år 2010) 

 



Skånes klimat- och energistrategi (2018) 

Vad vill vi göra då enligt KE? 

 

• Stärkt infrastruktur för gång- och cykeltrafik 

• Bind samman Skåne med kollektivtrafik 

• Främja klimatsmarta godstransporter 

• Skapa förutsättningar för hållbar bilanvändning 

• Beteendepåverkan för ett effektivt transportsystem 

- ”Bilen”, bränslet, beteendet – De 3 B:ena 

 

 



Skånes klimat- och energistrategi (2018) 

Hur ska det gå till? 

 

- biodrivmedel (kvotplikt) 

- bonus-malus 

- elektrifiering/Skåne (dec 2018: ~16 %; dec 2017: 10 %)  

- automatisering och  

- digitalisering (ex. mobility as a service) 

- samhällsplanering, 

- beteendeförändring 

 

 



Skånes klimat- och energistrategi (2018) 

Och vad gör vi? 

Pilotprojektet ”Hållbara företagsresor” (2018) 

- 5 företag (förstå målgruppen) 

 

Några pågående genomförandeprojekt: 

- Klimatsmarta masstransporter (KLIMAT) 

- Hållbara resor - företag 

- Hållbar bilism (Blekinge) 

- Fossilbränslefria kommuner, 2.0 (EK Skåne) 

- Elbilslandet Syd (Region Skåne) 



Klimatsmarta masstransporter 



Hållbara resor - företag 



Hållbar bilism/bilanvändning 



Klimatklivet 

Klimatinvesteringsprogrammet (adm av NV och LST) 

- 4,5 miljarder har delats ut 

- Motsvarar gröna investeringar på ca 8 miljarder inom industri, näringsliv och offentlig sektor 

- Oviss framtid? 

 

Några beviljade klimat-investeringsobjekt i Skåne för att bidra till transportmålet: 

- Biogasmackar (Hörby/Höör) (4,3 msek) 

- LBG i Nymölla/Stora Enso/Gasum (121 msek) 

- Cykelgarage (K-stad) (1,2 msek) 

- Samordnad varudistribution (1,125 msek) 

- Laddstolpar (449 st) 

 



Publik laddinfrastruktur av EU-standard, samtliga laddstationer 



För mer information, kontakta: 
peter.odhner@lansstyrelsen.se 
Mob. 0708-743464 

Tack för visat intresse! 
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