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Budskap 

 

Huvudsaken är  
att vi alla i högre utsträckning  

gör andra val! 
 



Att tänka på!   
Klimateffekter     
Hälsokonsekvenser 
 
För personbilar 
För lätta lastbilar 
För tunga lastbilar   
 
MEN - Vad ska vi välja? 



 

Fossilfri mognad 
 

Skaffa en mognad i organisationen för att göra besluten 
snabbare! 
 

• Inhämta kunskap – omvärldsbevaka – följ utvecklingen 

• TÄNK IGENOM - var förberedd på olika scenarier   

• ….. 



Offentlig 
sektor 

Privat 
sektor 



I denna del av världen 
jobbar vi! 



COP 24 – Katowice – Poland 2018 
“There is no time to argue” 



COP 24 – Katowice – Poland 2018 

“They want you - the decision makers – to act now” 



”It does not present a 
credible respons to the 
challenges we face” 

Gemensamt uttalande av 
miljöorganisationerna efter Klimatmötet 
Katowice 2018 

 



 
 
 

Källa: Energimyndighetens årsrapport Drivmedel 2017.  



Drivmedel  
Hur räknar vi på växthusgasutsläpp? 

• Klimatutsläppen för dagens drivmedel räknas fram över hela 
livscykeln, enligt drivmedels- och hållbarhetslagen.  



Negativa effekter på folkhälsan 

Estimated health benefits of exhaust free 
transport in the city of Malmö, Southern 
Sweden 

Lunds Universitet 

Avdelningen för arbets- och miljömedicin 

Denna studie visar att 55-93 för tidiga dödsfall kan 
förebyggas i Malmö varje år om vi har emissionsfria 
transporter 
 
Antalet döda i trafikolyckor var få jämfört med 
antalet dödsfall på grund av utsläppen från 
avgasrören. 



 

 

 

 

 
 

Vad kostar de negativa effekterna samhället? 

  
Totala utsläpp från vägtrafik i 

Skåne 2015 (ton)  

Samhällskostnad 2015 

(miljoner kr) 

Kväveoxider  7 063 692 

Kolväten 1 838 116 

Partiklar 187 608 

Svaveldioxid 8 1 

Koldioxid 1 935 000 2 239 

Buller? 



Förra året valde vi så här!  



Förra året valde vi så här!  

• 353 729 nya personbilar registrerades under 2018 

• 8 % av dessa var laddbara bilar  - 28 317  (2017 – 19319) 

• 5 bränslecellsfordon registrerades 

• 3288 gasfordon registrerades   (2017 – 3970) 

 

• Totalt antal personbilar i trafik  - 4,9 miljoner 

 



Att välja gas! 

• Den svenska fordonsgasen har blivit alltmer hållbar. 2018 - 90 procent 
biogas 

• 10 000 i bonus vid nyköp 

• Billigare att tanka 

• 180 tankställen för gas och infrastrukturen byggs ut i snabb takt.   

• Innersta miljözonen 

• Lång räckvidd 

• Många modeller i olika prisklasser 

 



På G - nya biodrivmedel 

 



Att välja el! 

• Minskat trafikbuller 
• Mindre underhåll 
• Kul att köra - jämnt vridmomentet - accelererar snabbare  
• Bonus- rena elbilar och vätgasbilar med nollutsläpp 60.000 kronor. 
• Ladda hemma! 80-90%  
• Vid slutet av 2018 fanns 6 640 publika laddpunkter i Sverige.              

Fördelat på 1 634 laddstationer. 
• Publik laddinfrastruktur ökat med 44% jämfört med 2017 
• Innersta miljözonen 
• De närmaste två åren kommer ett 100 tal nya modeller till Sverige 
• Välj grön el! 

 



 
 
 





Bonus Malus systemet som infördes 1 juli 2018 har bidragit till en ökad 
efterfrågan – 400 fler laddbara fordon per månad andra halvåret jämfört 
med första halvåret 
 
Långa väntetiderna från biltillverkarna! Underskattade man efterfrågan? 





       Projektledare Elbilslandet Syd  

          Inga Andersson, Region Skåne 

          Kontakt: inga.andersson@skane.se  

mailto:inga.andersson@skane.se


            Omställning av företags 
fordonsflottor 

Vårt upplägg  
• Totalt 40 företag (i Skåne och Blekinge) kommer 

att delta  

• Målgrupp är företag med minst 20 fordon 

• Vilka fordon? personbilar och lätta lastbilar (max 
totalvikt 3,5 ton, t ex skåpbilar) 

• Kostnadsfritt och liten tidsåtgång för företagen 

 

Det är fortfarande möjligt att gå med i projektet! 

 

 

 



         Omställning av företags 
fordonsflottor 

Våra erbjudanden för företagen: 

• Energideklaration 

• Individuella stöd och råd  

• Testa el- och biogasfordon 

• Forum för dialog  

 

Vi anpassar tidsplan för genomförandet av  

aktiviteter efter företagets behov. 
 

 



Summa summarum! 

• Vägtransportsektorn ska ställa om! 

• Vi har en rejäl utmaning framför oss! 

• Kan Norge så kan vi! 

• Modellerna blir nu snabbt allt fler! 

• Batterikapaciteten ökar för elfordon 

• Laddinfrastrukturen byggs ut! Fler aktörer på 
marknaden. Ionity, Porche (450kW) 

• Infrastrukturen för gas byggs ut! 

•Hur får vi efterfrågan att öka? 
 



Det finns ingen PLANet B 



 

Huvudsaken är  
att vi alla i högre 

utsträckning  
gör andra val! 

 


