Fossilfritt 2030

Samverkan kring transportsektorns omställning i
Uppsala, Stockholm, Örebro, Östergötland, Södermanland och Västmanlands län

Sverige ska ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila drivmedel år 2030. Fem regioner, sex länsstyrelser och ett fyrtiotal kommuner har därför startat ett långsiktigt samarbete genom projektsatsningen
Fossilfritt 2030. Inom satsningen finns fyra projekt som genomförs under 2020 - 2022 och syftar till att stötta
deltagande organisationer i arbetet med att ställa om till hållbara och fossilfria transporter.

Vår gemensamma utmaning
Transportsektorn är den sektor som är mest fossilberoende i Sverige i dag. Det är således en stor samhällsomställning som behöver ske på kort tid. Det behövs satsningar på flera olika förnybara drivmedel, ny infrastruktur och beteendeförändringar. Det finns inte en lösning på problemet, vi måste jobba med många olika åtgärder om vi ska klara
omställningen. Projekten kommer att bistå på olika sätt med kompetens, stöd, aktiviteter och erfarenhetsutbyte.

Genom samverkan når vi längre

Eftersom vi är många offentliga aktörer som står inför samma utmaning finns det stora möjligheter att samverka över
kommun-, läns- och projektgränser i omställningsarbetet. Genom att lära av varandra, dela lösningar och samordna
upphandlingskrav bidrar en storregional samverkan till en högre takt i omställningen till fossilfria transporter. Det leder
även till en högre kostnadseffektivitet. Ju fler kommuner och regioner som jobbar på liknande sätt och ställer likartade
upphandlingskrav, desto bättre blir förutsättningarna för näringslivet att investera i ny fordonsteknik, infrastruktur för
tankning och laddning samt ökad produktion av förnybara drivmedel. När offentlig sektor går före förbättrar det även
möjligheterna för näringsliv och privatpersoner att ställa om till mer hållbara transportalternativ.

“

Genom samverkan uppnår vi en snabbare
och mer kostnadseffektiv omställning.
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Bygger på ett beprövat koncept
Under åren 2017-2019 genomfördes i Uppsala, Västmanland och Södermanlands
län projektet Fossilfritt 2030 - Fossilfria och
effektiva transporter i östra Mellansverige.
Projektet initierades av länsstyrelserna i de
tre länen i samverkan med BioDriv Öst och
stöttade kommuner och regioner i omställningen till fossilfria transporter. Arbetssättet
inom projektet har visat sig vara mycket
effektivt och resultatet från projektet är en utsläppsminskning på ca 10 000 ton CO2 ekv./år
och en kraftig utbyggnad av infrastruktur för
förnybara drivmedel. En översikt av resultatet
presenteras i figuren till höger.
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Nu rullar kraftsamlingen Fossilfritt 2030 vidare. Denna gång omfattar insatsen sex län och består av
fyra olika samverkande projekt. Tre av projekten ägs av den storregionala samverkansorganisationen BioDriv Öst som samordnar insatserna kopplat till fordon, drivmedel och infrastruktur:
- Fossilfritt 2030 - Transporter i Uppsala län
- Fossilfritt 2030 - Fordon och Drivmedel (Södermanland, Västmanland, Örebro och Östergötland)
- Fossilfritt 2030 - Stockholms län
- Fossilfritt 2030 - Rena Resan (Örebro, Södermanland, Östergötland) fokuserar på insatser för ett
mer hållbart resande och ägs av Region Örebro län.
Utöver projektägarna och övriga medverkande regioner och länsstyrelser så är Stockholms stad via
Miljöbilar i Stockholm och Energikontoret Storsthlm viktiga samverkansparter i genomförandet.

Projektens övergripande mål
Projekten kommer på olika sätt att underlätta för de deltagande offentliga aktörerna att uppnå en fossiloberoende
fordonsflotta före år 2030 och därigenom även underlätta näringslivets och allmänhetens omställning. Projektens sammanlagda mål är att minska koldioxidutsläppen med minst 9000 ton per år.
De offentliga aktörerna kommer därmed även att bidra till en grön regional tillväxt, skapa en utökad infrastruktur och
marknad för förnybara alternativ inom transportsektorn samt påskynda omställningen till en cirkulär ekonomi. En viktig
målbild för arbetet är länsstyrelsernas regionala planer för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel. Vid projektets avslut ska dessutom betydligt fler resa mer hållbart genom att välja gång, cykel och kollektivtrafik.

“

Det modernt, miljösmart och hälsosamt att resa hållbart.

Exempel på hur kommuner och regioner kan få stöd!
Individuell rådgivning

Kompetensutveckling

Nätverksmöten

– utbildningar och
vägledningar

– erfarenhetsutbyte
och spridning av goda
exempel

Fordon, drivmedel och infrastruktur
Insatsområdet omfattar aktiviteter för att underlätta omställningen till fordon och drivmedel för förnybara alternativ
samt tillhörande utveckling av infrastruktur för tankning och laddning.
Omställning av de egna fordonsflottorna och drivmedelsinköpen
Policys, strategier, vilka drivmedel ska prioriteras var, incitament för ökad rättankningsgrad, digitala körjournaler, uppföljning och
mer hållbart resande i organisationen genom t ex system för klimatväxling.
Ökad infrastruktur för förnybara drivmedel
Internt för de egna fordonsflottorna och/eller i kommunen/länet som helhet. Vilka stöd finns att söka? Hur går man tillväga?
Offentlig upphandling
Stöd i utformandet av lämpliga miljökrav vid upphandling av transportintensiva tjänster, hjälp med aktuell marknadsanalys etc.
Stöd till näringsliv och allmänhet i omställningen
Bland annat i samverkan med de kommunala energi- och klimatrådgivarna och kopplat till de offentliga upphandlingarna.
Stärkt storregional samverkan och strategiska insatser
Storregionala samverkansgrupper erbjuds bland annat inom områdena offentlig upphandling samt ökad och strategiskt genomförd
elektrifiering av exempelvis kollektivtrafik trots bristande kapacitet i elnätet.
Informationsmaterial, utbildningar och nätverksträffar
Inom de områden som efterfrågas av de medverkande offentliga aktörerna.

Hållbart resande
Aktiviteterna inom hållbart resande skiljer sig åt mellan de olika länen. Exempel på aktiviteter som genomförs är
platskampanjer, beteendekampanjer, alternativa resesätt, fysiska nudgar, kommunikationsknuffar, flexibla arbetssätt
och storregional samverkan för att fler ska välja cykeln framför bilen.
I Stockholms län är Energi- och klimatrådgivningen (Stockholms stad) och Energikontoret Storsthlm ansvariga för aktiviteterna. I
Örebro, Östergötland och Sörmlands län ansvarar Region Örebro län för projektet Rena Resan.
Mer information om insatserna i respektive län erhålls genom att kontakta ansvarig person i respektive län vilka presenteras på
www.projektetfossilfritt2030.se

Följ projektet
• www.projektetfossilfritt2030.se
• @fossilfritt2030 på Facebook
• Anmäl dig till nyhetsbrevet, maila info@biodrivost.se

Kontakta oss
Fordon, drivmedel och infrastruktur

Hållbart resande - Rena Resan

Björn Isaksson, projektledare BioDriv Öst
bjorn.isaksson@biodrivost.se
0768-19 52 82

Mirja Mattsson, projektledare Region Örebro län
mirja.mattsson@regionorebrolan.se
0720-83 70 17

Information om övriga medverkande personer i projekten i respektive län finns på projekthemsidan.
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Projekten inom Fossilfritt 2030 finansieras av Tillväxtverket via den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden samt av regionerna i
Uppsala, Sörmland, Stockholm, Östergötland, Örebro och Stockholm samt länsstyrelserna i Uppsala, Södermanland, Västmanland,
Stockholm, Östergötland och Örebro, Stockholms stad, Energikontoret Storsthlm, Örebro universitet, Svealandstrafiken,
BioDriv Öst samt cirka 40 kommuner i östra Mellansverige.

