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Rätt mix av fossilfria drivmedel – möjligheter för Blekinges näringsliv. 
 

 

SLUTSATSER 
 

1.  Alla förnybara drivmedel behövs för att kunna nå målet om fossilfria transporter, det krävs 
en mix. 

 
2.      För att stimulera näringslivslutvecklingen i länet bör vi premiera drivmedel som kan produce-

ras regionalt med regional råvara. I dagsläget finns produktion av två drivmedelstyper: biogas 
och RME i Blekinge (framöver tillkommer troligen fler). Biogas produceras från organiskt av-
fall/restprodukter och RME från raps-råvara.  
 

3.      Hälsoaspekter måste beaktas – främst eldrift för fordon i stadsmiljö och övriga drivmedel för 
fordon som kör mer utanför stadsmiljö. 
 

4.      Kommuner och regionen bör driva förändringen. Det ger stort genomslag med stort for-
donsunderlag. Tung trafik är särskilt intressant som stomme för den efterfrågan som behövs. 
 

5.      Från politiskt håll behövs engagemang och tyngd i drivmedelsfrågan. Det krävs modiga poli-
tiska beslut trots osäkerheter, samt tydlig styrning i den egna verksamheten inklusive egna 
(kommunala) bolag. Regionala samarbeten kan stärka och ge mer stabila beslutsförutsätt-
ningar.  
 

6.      Upphandlingskrav är verktyget för att styra utvecklingen mot förnybara drivmedel. Krävs 
tydliga politiska incitament som grund, med uppföljning av genomslag i genomförda upp-
handlingar och därefter i drivmedelsanvändning. 
 

7.      Avsiktsförklaringar ger ökad stabilitet för producenter och entreprenörer, stimulerar ut-
vecklingen.  
 

8.      Det behövs samordning av drivmedelsanvändningen som underlag för produktionsvolymer. 
Det behöver tas ett helhetsgrepp över infrastrukturen med samordnade insatser. Behövs 
samlad bild över kommungränser och över regionen.  
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SAMMANSTÄLLNING samtliga diskussionsgrupper   

 

 

 

1. Drivmedelstyper  

Vilka drivmedelstyper bör stärkas för att ta vara på Blekinges förutsättningar och 

utvecklingsmöjligheter?   

 - Tidsperspektiv år 2030. 

 Alla förnybara drivmedel behövs; biogas, HVO/RME, talloljediesel, el, vätgas, lignin, E85, och 

även el-vägar.  

 Olika bränslen kommer att ta olika marknadsandelar. Det behövs en mix. 

 Premiera de drivmedel som kan produceras regionalt och med regional råvara. 

 Kombinatlösningar kopplat till befintlig verksamhet [”Energikombinat” - förutom 

transportbränsle produceras samtidigt el, värme och/eller andra bränslen.]. Ex: biogas, el, 

RME o annat biodrivmedel i kombinat med t.ex. Mörrums bruk. 

 Helhetssyn måste finnas i val av drivmedel. Livscykelanalyser. 

 Hälsoaspekter måste beaktas; El i städer, biogas och andra fossilfria bränslen på landsbygd.  

 Biogas från gödsel och hushållsavfall. Biogas och bränsle från skogsråvara. Lokalt producerad 

RME. Producerat utanförlänet Talloljediesel, HVO.  

 Borde finnas underlag i länet för ny biogasanläggning. 

 RME – jordbruksmark; kan den användas bättre? (jfr förnybartdirektivet)  

 Elproduktion med sol och vind, utveckla lagring av el. 

  

 

 

2. Möjligheter 

Hur kan vi stärka drivmedelstyperna som gynnar företagandet och utvecklingen i Blekinge? 

- Vilka insatser behövs?   

 Politiker måste våga och ha modet att ta beslut om förnybara drivmedel trots osäkerheter. 

Skapa stöd genom samarbeten mellan offentliga aktörer i länet? 

 Upphandlingskrav hos offentliga aktörer.  Alltid ställa krav i upphandling. 

 Stimulera biogas och andra förnybara drivmedel: Avsiktsförklaringar, tänk till vid 

upphandling av fordon och transporter. 

 Tunga trafiken är särskilt intressant som stomme för den efterfrågan som behövs. 

 Det behöver tas ett helhetsgrepp över infrastrukturen med samordnade insatser. Behövs 

samlad bild över kommungränser och över regionen.  

 Offentliga och privata aktörer behöver gå ihop och samarbeta. Ex. se över bilparken 

tillsammans med andra aktörer; planera tillsammans. 
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 Satsa på det som redan är på gång så att vi kan börja exportera. Säkra kort – biogas, 

HVO/RME, och el. 

 Produktion i Blekinge- långt från marknaden- lättare att sälja lokalt. Skapa marknad för lokala 

och regionala aktörer. Stora anläggningar behövs, ex. VMAB.  

 Biogas för sjöfart – kan utgöra underlag för den efterfrågan som behövs.  

 Med hjälp av BTH: analysera och ta fram lista på vad vi behöver åstadkomma för att 

uppnå målen i Parisavtalet. Ta fram kostnadsuppskattningar för olika alternativ. 

Skulle ge bra beslutsunderlag och tydlighet kring vad som krävs. 

 Beräkna/uppskatta hur mycket el som produceras i regionen och marknadsföra det som ett 

regionalt bränsle. Vi behöver tänka regionalt och stötta det lokalproducerade. Södra Cell 

kommer att få mängder med energi nu. 

 Laddinfrastruktur – infrastruktur för el redan är på G och inte behöver lika stor stöttning.  

 Laddstationer - en ny marknad att utveckla  

 Stadsplanering: blanda företag o bostäder som utnyttjar laddplatser olika tider på dygnet. 

 Påverka kommunala bostadsbolag att möjliggöra laddning. Kommuner kan bestämma att 

kommunala bostadsbolag ska erbjuda laddplats. 

 Fastighetsägare kan erbjuda tillgång till laddplats som konkurrensfördel.  

 Ta vara på möjlighet ersätta bil med elcyklar på korta sträckor; utveckla cykelinfrastruktur. 

 Regionalt fjärrvärmenät! 

 Påverka styrmedelskrav nationellt. Ex styrmedel för miljöbilspremier, 

skattelättnader, bidragsmöjligheter.  

 

 
 

- Finns möjlighet till strategiska val och beslut? 

 Kommuner/regionen bör agera motor i förändring (nära förbrukare).  

 Styrka att ha gemensamma mål. 

 Skapa engagemang i frågan, skapa tyngd i frågan inom politiken. 

 Som kommun ”garantera” en grundmarknad för ett eller flera fossilfria drivmedel. 

Det finns affärsmöjligheter. Det finns aktörer som vill etablera.  

 Skapa en gemensam organisation i Blekinge för samordning av fossilfria bränslen  

(även ett hinder att det inte finns) 

 Stötta uppstart av marknaden genom att erbjuda förmånsbilar. 

 Hantera avfall inom regionen som slutet kretslopp.  

 Tänk till vid upphandlingar.  

 Tänk till om nyttjandegraden, möjlighet utveckla bilpooler mm. 

 Länet har stora industrier som har förmåga att producera bränsle (AAK, VMAB och Södra 

Cell). Vill man skapa synergi/samarbete måste det ske snarast.  

 Privatpersoner kan göra mkt, t.ex elproduktion med solceller. 
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 - Vilka aktörer berörs?  

 Aktörer på alla nivåer, men särskilt offentliga sektorn + stora företag (hantera snabba 

beslut). 

 Politiker 

 Kommuner och Landsting 

 Entreprenörer 

 Industrier/företag som vill ha gott renommé. 

 Kommunala bolag 

 Elbolagen 

 Nätägare (kommuner) och värmeproducenter berörs. Stora miljövinster är möjliga.  

 Södra gör just nu en energiomställning. Om regionen vill ha del av den gröna kakan 

är det nu som gäller.  

 Det finns aktörer som vill etablera och det finns möjligheter att sälja lokalt. Det finns 

redan aktörer som kan använda fossilfria drivmedel.  

 Samverkan! 

 

 

3. Hinder 

Vilka hinder och svårigheter motverkar möjligheterna att stärka drivmedelstyperna som gynnar 

företagandet i Blekinge?   

 Behövs modigare politiker som vågar ta besluten som krävs.  

 Politiken (regionalt) har ingen tyngd i frågan. 

 Det finns inga incitament från politiken. Många är kvar i gamla fotspår och vågar inte tänka 

nytt.  

 Svängningar i politik. Behövs långsiktighet både nationellt och regionalt. 

 Behöver kommunicera att det behövs en mix av fossilfria bränslen.  

 Vi måste inse hela värdet, väga in andra värden än minskade växthusgasutsläpp. Vi måste 

gemensamt betala.  

 Icke konkreta mål. Förutsättningar ändras ständigt.  

 Tvingas samarbeta mellan kommunerna – behövs samordning av drivmedelsanvändningen 

som underlag för produktionsvolymer – infrastruktur för tankning – använda volymer. 

 Det finns inte någon gemensam organisation i Blekinge för samordning av fossilfria bränslen.  
(Initiativ hittills: Miljöfordon Sverige samordnar offentliga aktörer i utbyggnad av 
laddinfrastruktur för hela Blekinge 2015-2018. Klimatsamverkan Blekinge arbetade 2014-
2015 med samordning för utbyggnad av biogasinfrastruktur i östra Blekinge.). 
 

 Aktörer som kan samordna sin drivmedelsanvändning måste vilja medverka i samordningen; 

behövs politiska beslut? 

 Vänta, inte våga. 

 Stimulanser går för långsamt och är otydliga. 

 Politiken är för långt ifrån näringslivet.  
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 Långsiktiga avtal där man redan är uppbunden. 

 Stora investeringskostnader, behövs startkapital. 

 Okunskap 

 Osäkerhet 

 Upphandlingsregler  

 Långa beslutsprocesser  

 Lång period/väntan på bygglov är ett jättebekymmer.  

 Detaljplaner tar tid! (gäller alla drivmedel). 

 Laddinfrastruktur för hyreshus behöver utvecklas. 

 Osäkerhet hämmar elbilsköp - ifall batteriernas räckvidd utvecklas kraftigt så tappar elbilen i 

värde; borde finnas uppgraderingsmöjlighet till bättre batteri.  

 Biogas: hela värdekedjan behövs (hönan och ägget): produktion – försäljning – användning. 

 HVO: infrastruktur behövs. 

 Hos den tunga trafiken i näringslivet är inte bollen i rullning. Där betyder ekonomi allt, 

miljöfrågan finns inte hos företagen innan det blir ekonomiskt försvarbart. 

 Komplicerat när det krävs samarbeten med många involverade. Borde samla intressenter för 

biogasproduktion och stimulera nästa steg. 

 Komplicerat att själv bygga produktionsanläggning för biogas; anlita konsult (dyrare), alt. dra 

nytta av andras erfarenhet. 

 

Nationell nivå 

 Fordonsbranschen – behövs godkännande av HVO (garantier). 

 Nationella skatteregler försvårar, för långsam anpassning till marknadens utveckling. 

 Brist på stabilitet i styrmedel, t.ex regelverk - långsiktiga förutsättningar måste finnas. 

 Otydlighet från regeringen och avsaknad av långsiktig strategi. (Info: Energimyndigheten 

utarbetar Nationell strategi för fossilfri transportsektor under 2016). 

 Osäkerhet: hur förändras hållbarhetskriterier på fast biomassa kopplat kommande ändringar 

av EU-direktiv (varit på remiss hos medlemsländerna men ej beslutat)? 

 Överstatlighet – mer lokalt och regionalt styre.  

 

 

/ För beredningsgruppen 

   Cecilia Näslund, 2016-07-04. 
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