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Bakgrund 

En förutsättning för att Östergötland ska 
fortsätta utvecklas till en hållbar region är att 
det finns ett väl fungerande transportsystem. 
Vägar, järnvägar, hamnar och flygförbindelser 
binder samman länet med omvärlden, och är 
nödvändiga i en alltmera globaliserad värld. I 
det lokala och regionala samhällslivet är det 
regionala vägnätet, cykel- och gångvägar 
tillsammans med och kollektivtrafiken 
avgörande för hur Östergötland kan utvecklas 
till en sammanhållen region. Samtidigt 
medför östgötarnas behov av resor och 
transporter högre belastningar på 
naturresurser, miljö och klimat än vad som är 
rimligt med tanke på livsförutsättningarna för 
kommande generationer. Därför måste 
transportsystemet anpassas, så att 
befolkningens och näringslivets behov av 
resor och transporter sker på ett så 
resurseffektivt och miljöstödjande sätt som 
det är möjligt. Det betyder att fler kommer att 
behöva åka kollektivtrafik, cykla eller gå, och 
att nya lösningar för gods- och 
varutransporter måste tas fram. Bilen 
kommer också i fortsättningen vara en viktig 
transportlösning, men i högre grad prioriteras 
när andra alternativ inte fungerar.  

Omställningen till ett hållbart transport-
system är en del av det åtagande som Sverige 
gjort med anledning av Parisavtalet, och syftet 
är medverka till att klimatförändringarna om 
möjligt bromsas genom att utsläppen av 
klimatpåverkande gaser upphör eller minskar. 
Utsläppen från inrikes transporter, utom 
inrikes flyg, ska minska med minst 70 procent 
senast år 2030 jämfört med 2010. Senast år 
2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp 
av växthusgaser till atmosfären. 

Omställningen av transportsystemet är också 
en viktig del av arbetet med att leda de globala 
målen för hållbarhet i Agenda 2030 till 
måluppfyllelse. Transporterna i samhället är 
tydligt kopplade till flera av de 17 målen. 
Bland annat handlar det om målen om 
klimatet, om tillgången till hållbar energi, om 

innovationskraften, om hållbar produktion 
och konsumtion och om hållbara städer och 
samhällen. I den fossila eran har många 
länder kunnat bygga tillväxt och välfärd på 
tillgången till fossil energi. En omställning till 
ett resurseffektivt och fossiloberoende 
samhälle kan leda till en turbulent tid för både 
producenter och användare av energi, vilket 
måste tas på stort allvar. Samtidigt skapar det 
för ett land som Sverige, som inte har stora 
råvarutillgångar av kol, gas och olja, stora 
incitament att utveckla alternativa energislag 
som bygger på egna tillgångar. 

 

Frågan om resor och transporter i samhället 
är komplex. Den finns därför med i den 
offentliga planeringen på flera olika ställen. 
Det handlar bland annat om infrastruktur, om 
den lokala strukturen för gator, cykelvägar 
och gångbanor, om kollektivtrafiken, om till-
gången till och användningen av olika typer av 
drivmedel, om ortsstrukturen, om olika 
offentliga och privata verksamheters egna 
lösningar för resor och transporter m.m. Och 
sen handlar det om anledningarna till att 
människor själva gör de val av transportsätt 
som de gör.  

I projektet ”Hållbara transporter i Östergöt-
land” har vi velat ha se frågan i dess hela 
komplexitet. Ett antal fördjupande rapporter 
har tagits fram, flera med forskare vid 
Linköpings universitet som författare. I det 
här kunskapsunderlaget finns sammanfatt-
ningar av dessa rapporter samt länkar för den 
som vill gå vidare och läsa mer.  
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Fossilutmaningen 

Sveriges övergripande klimatmål är att netto-
utsläppen av växthusgaser ska vara noll senast 
år 2045. Därefter ska nettoutsläppen vara 
negative, vilket betyder att mer kol ska bindas 
och samlas in än vad som släpps ut. Detta 
långsiktiga mål kompletteras med ett antal 
etappmål. Klimatmålen och det planerings- 
och uppföljningssystem som regleras i 
klimatlagen (2017:720) utgör, tillsammans 
med Klimatpolitiska rådet, Sveriges klimat-
politiska ramverk. Det trädde i kraft den 1 
januari 2018 efter att ha antagits av en bred 
majoritet i riksdagen. Klimatplitiska rådet har 
inte medverkat i projektet, men ger ändå bak-

grunden till att projektet Hållbara transporter 
i Östergötland kommit till stånd och fått 
finansiering.  

Sedan 1990 har Sveriges utsläpp av 
växthusgaser minskat med 26 procent. Minsk-
ningen skedde framför allt mellan år 2003 och 
2014. Därefter har minskningen bromsat in. 
2017 var det tredje året i rad som utsläppen 
minskade med mindre än 1 procent. Den 
minskningstakten är alldeles för långsam för 
att ligga i linje med de klimatpolitiska målen. 
Utsläppsminskningen har bromsat in när den 
egentligen borde accelerera till mellan 5 och 8 
procent per år. Varken det övergripande målet 
noll nettoutsläpp eller etappmålen kommer 
att nås utan ytterligare politiska åtgärder. 

 

 

 

För att nå det långsiktiga målet är det 
avgörande att Sverige klarar etappmålen för 
2030 och 2040, vilka omfattar de utsläpp som 
inte ingår i EU:s system för handel med 
utsläppsrätter. Alla sektorer räknas, men 

särskilt 2030-målet är starkt beroende av ut-
vecklingen i transportsektorn.  

Inrikes transporter står i dag för omkring en 
tredjedel av Sveriges totala utsläpp av 
växthusgaser. Vägtrafiken står i sin tur för 

FIGUR 1. HISTORISKA VÄXTHUSGASUTSLÄPP OCH SCENARIO FÖR SVERIGES TOTALA 
UTSLÄPP (MILJONER TON KOLDIOXIDEKVIVALENTER). 
(KÄLLA: KLIMATPOLITISKA RÅDETS ÅRSRAPPORT 2019) 

Växthusgasutsläpp Mål inkl. kompletterande åtgärder Utsläppsgap 
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mer än 90 procent av transportsektorns ut-
släpp. Mellan 2010 och 2017 minskade trans-
porternas utsläpp med knappt 20 procent, 
men minskningstakten är för långsam i för-
hållande till de beslutade utsläppsmålen. Pre-
liminära siffror från Trafikverket indikerar 
också att växthusgasutsläppen från inrikes 
transporter ökade under 2018. 

Transportsektorns betydelse för den svenska 
klimatomställningen understryks av att det är 
den enda sektorn med ett specifikt sektormål. 
Målet innebär att utsläppen från inrikes trans-
porter ska minska med minst 70 procent 
senast till år 2030 jämfört med år 2010, men 
med nuvarande förutsättningar och beslut 
bedöms minskningen bara räcka till ungefär 
35 procent. För att uppnå Sveriges över-
gripande klimatmål behöver transportsektorn 
vara helt fossilfri senast år 2045. 

Figur 2 visar att med nuvarande förut

sättningar och beslut kommer transport-
sektorn bara att nå halvvägs till målet att 
minska utsläppen med minst 70 procent till 
2030. Det ställer krav på kraftfulla politiska 
åtgärder under denna mandatperiod. Det 
finns teknisk och ekonomisk potential att nå 
målet om 70 procent, men då behövs bety-
dande åtgärder samtidigt inom tre områden:  

 

Det viktigaste är att förstärka politiken för att 
uppnå ett mer transporteffektivt samhälle och 
snabbare elektrifiering, även om en successivt 
ökad andel biodrivmedel också kommer att 
spela en stor roll även i fortsättningen. 

 

 

  

· ett mer transporteffektivt samhälle, 
· accelererad elektrifiering  
· ökad andel bioenergi i effektivare 

fordon 

Växthusgasutsläpp inom transportsektorn (inrikes, exklusive flyg) Utsläppsgap 

FIGUR 2. SCENARIER UTFALL NUVARANDE POLITIK 
(KÄLLA: KLIMATPOLITISKA RÅDETS ÅRSRAPPORT 2019) 

13 
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Klimatpolitiska rådet finner att dagens 
transportpolitiska mål och deras tillämpning 
motverkar klimatmålen; i stället fortsätter 
planeringen att baseras på prognoser för ökad 
vägtrafik som inte är förenliga med 2030-
målet. Planerna för att uppnå transport-
sektorns klimatmål är otydliga, såväl inom 
regeringen som på myndighetsnivå. 
Detsamma gäller fördelningen av ansvar och 
arbetsuppgifter. Prioriteringsordningen för 
investeringar i infrastruktur – den så kallade 
fyrstegsprincipen – tillämpas inte i praktiken. 
Städernas större möjligheter till mer effektiva 
transporter, såsom gång-, cykel- och kollektiv-
trafik, utnyttjas inte fullt ut. 

I sin årsrapport 2019 lägger Klimatpolitiska 
rådet fram en rad rekommendationer till 
regeringen om behoven av ledarskap och styr-
medel, för att omställningen ska vara möjlig 

att genomföra. Rekommendationerna handlar 
om att hantera transportssystemets hela 
komplexitet med tydliga regler som stödjer 
omställningen, strategiska insatser som på-
skyndar och ett tydligt ledarskap på alla 
samhällsnivåer.  

Sammanfattningsvis förmedlar Klimat-
politiska rådet en frustration över att ut-
vecklingen mot målen, trots att de tekniska 
förutsättningarna finns, går alldeles för 
långsamt. 

 

Den som vill läsa mer hittar hela 
rapporten på 

 www.klimatpolitiskaradet.se  

 

 

 

 

  

http://www.klimatpolitiskaradet.se/
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Transportsystemet i 
Östergötland idag  

För att ge en inramning till de rapporter som 
nu kommer att presenteras, vilken kontext de 
har kommit till i, ges en kort beskrivning av 
utgångläget för transportsystemet i Öster-
götland. Uppgifterna är hämtade ur rappor-
terna och från tillgänglig statistik, som vi för-
fogar över i organisationen.  

Befolkning och pendlingsmönster 

Östergötlands län är Sveriges fjärde folk-
rikaste med 457 000 invånare (2017-12-31) 
fördelade på 13 kommuner med ganska 
skiftande befolkningsstorlek. I ett nationellt 
perspektiv utgör länet en tillväxtregion, som 
nästan kontinuerligt under de senaste hundra 
åren kännetecknats av ökande befolkning. 
Befolkningen och arbetsplatserna är starkt 
koncentrerade till de största tätorterna. Mer 
än varannan invånare bor i någon av de tre 
största tätorterna: Linköping, Norrköping 
eller Motala. Bland de svenska länen är det 
endast Stockholms och Västmanlands län som 

har en mer koncentrerad befolkning.  

Under de senaste decennierna har tillväxten 
av både befolkning och arbetsplatser alltmer 
koncentrerats till de större städerna. År 2016 
fanns 89 % av arbetsplatserna i fem av länets 
kommuner: Linköping, Norrköping, Motala, 
Mjölby och Finspång. Pendlingen har ökat 
starkt, särskilt inpendlingen till storstäderna 
Linköping och Norrköping. En stor del av 
pendlingen sker från andra tätorter i respek-
tive kommun. I alla kommuner har antalet 
utpendlare vuxit och med undantag av Valde-
marsvik har alla också haft ökande 
inpendling. Den relativa ökningen av 
inpendlingen har varit störst i Mjölby och 
Finspång, som båda har stora arbetsplatser 
med verksamheter som är mera inter-
nationella än lokala. Anmärkningsvärt är att 
utpendlingen generellt ökat mest i de större 
kommunerna, som med undantag av Motala 
haft en tydlig ökning av antalet arbets-
tillfällen. Denna utveckling indikerar den 
ökande integrationen av de större 
kommunernas arbetsmarknader, fler östgötar 
är idag benägna att pendla till jobben. 

FIGUR 3. PROCENTUELL UTVECKLING AV FOLKMÄNGD, ARBETSTILLFÄLLEN, 
INPENDLARE OCH UTPENDLARE I KOMMUNERNA I ÖSTERGÖTLAND MELLAN 2005 OCH 
2017 
(DATA: SCB) 
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Fordon och transportsätt 

Det finns mycket material om transporter i 
form av statistik, prognoser och planer, men 
ändå är det knappast perfekt tillrättalagt för 
att göra en detaljerad regional översikt. Figur 
4 visar en överblick av nuläget när det gäller 
fordon och transportflöden, vilken bygger på 
en kombination av officiell statistik, resvane-
undersökningar och uppskattningar baserat 
på dessa.  

I Östergötland fanns det i slutet av år 2017 ca 
218 5000 personbilar, 27 000 lastbilar, 490 
bussar, 14 200 motorcyklar och 15 800 
traktorer. Dessutom ett antal mopeder, 
terränghjulingar, husbilar och snöskotrar. 
Länet följer riksgenomsnittet, vilket också 
gäller andelen fossildrivna fordon i fordons-

flottan. Det är alltså den här fordonsflottan 
som ska göras fossiloberoende.  

  

FIGUR 4. FORDON OCH TRANSPORTFLÖDEN I ÖSTERGÖTLAND 2019. (KÄLLA: AP3) 
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När det gäller drivmedelsval för dessa fordon så ser det ut så här: 

 

Hur går det då med omställningen? Statisti-
ken visar att det går sådär. Antalet bilar som 
drivs fossilfritt ökar, men andelen är i stort 
sett densamma som tidigare. Detsamma gäller 

nybildsförsäljningen. Bilden av ett läge där 
ingen avgörande förändring sker förstärks av 
diagrammet nedan, som visar 
nybilsförsäljningen i Östergötland. 
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Personresor sker av flera anledningar: resor 
till arbete och studier, resor och transporter i 
tjänsten och resor av andra privata skäl. Den 
största delen av resorna i Östergötland sker 
med bil (76 %). Också detta stämmer i stort 
sett när man jämför med län med liknande 
struktur. I de stora städerna och i utpräglade 
glesbygdslän är fördelningen lite annan.  

Östergötland är en region som är ytterst bil-
beroende. Å andra sidan är förflyttningar med 
cykel eller till fots vanliga i alla tätorter. Enligt 
resevaneundersökningen 2014 gjordes 57 % av 
resorna på vardagar med bil, 14 % med 
kollektivtrafik och 26 % till fots eller med 
cykel. År 2016 fanns 215 000 registrerade 
bilar, vilket motsvarar 477 bilar per 1000 in-
vånare. Detta är nära riksgenomsnittet men 
tydligt över storstadsregionerna. Bilantalet 
ökade med 28 000 eller 15 % 2005-2016. 
Antalet lastbilar ökade under denna tids-
period med 27 %, vilket indikerar kraftigt 
ökande lastbilstrafik på kortare sträckor.  

Resandet med kollektivtrafiken är relativt be-
gränsat och har ökat långsammare i Öster-
götland jämfört med de flesta regioner i 

landet. År 2016 åkte befolkningen i Öster-
götland i genomsnitt 898 km med länets 
kollektivtrafik. Detta är långt under riks-
genomsnittet (1609 km/år) och i endast 5 av 
21 län åkte man kortare genomsnittssträcka 
kollektivt. Att stadstrafiken står för huvud-
delen av kollektivresandet i regionen kan för-
klara den relativt korta ressträckan jämfört 
med de flesta regioner med liknande 
befolkningsunderlag. Å andra sidan 
dominerar resande i staden också i de tre 
storstadsregionerna, där det genomsnittliga 
kollektivresandet är betydligt längre och 
antalet årliga resor betydligt fler. Bilden av ett 
län med låg användning av kollektivtrafik be-
kräftas av utvecklingen under de 10 åren 2006 
– 2016, där kollektivresandet mätt i person-
kilometer ökade med 44 % medan det i Öster-
götland ökade med 14 %.  

Figuren nedan visar utvecklingen av antalet 
resor med kollektivtrafik, pendling och folk-
mängd i olika län i Sverige 2006-2016. Där 
framgår det att både befolknings- och 
pendlingsutveckling varit minst i nivå med 
andra län, så har kollektivresandet inte 
ökat i samma utsträckning.                    . 

FIGUR 5. PROCENTUELL FÖRÄNDRING AV ANTAL KOLLEKTIVTRAFIKRESOR, 
PENDLING OCH FOLKMÄNGD I SVERIGES LÄN 2006-2016 (DATA:SCB) 
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Ökande godstrafik 

Regionen kännetecknas av betydande gods-
trafikflöden. Både transittransporterna på de 
stora genomfartsvägarna och godstransporter 
som är lokala eller regional har ökat. De flesta 
interregionala landsvägstransporter i Sverige 
passerar Östergötland på väg till och från 
Stockholm eller övriga landet. De flesta lands-
vägstransporter är emellertid lokala eller 
regionala.  

När det gäller körsträckor publiceras inte sta-
tistik nedbruten på regional nivå, utan bara 
nationellt summerad statistik. Denna pekar på 
att en ganska stor andel av transporterna sker 
på kortare sträckor. Att endast 17 procent av 
det hanterade godset fraktas mer än 150 km 
pekar på de regionala landsvägs-
transporternas betydelse. Ca trefjärdedelar av 
de godsmängder som lastades och lossades i 
Östergötland 2016 fraktades inom länet. Den 
största delen, ca 60 procent, fraktas mindre 
än 35 km, varav en femtedel fraktas med 
firmabilar. Dessa lokala transporter är i Öster-
götland koncentrerade till Linköping och 
Norrköping. Inom Östergötland är Norr-
köping dessutom med sin hamn och andra 
logistikcentra den viktigaste omlastnings-
platsen för de långväga transporterna.  

De ökande godsflödena tillsammans med en 
växande logistikverksamhet har gjort att 
Region Östergötland tillsammans med 
universitetet och logistikbranschen har startat 
ett utvecklingsprojekt, som ska leda till etable-
ringen av ett logistikkluster i Östergöt-
land. Globalisering med ökad internationell 
handel, förändrade köpbeteenden i e-
handelns spår och det moderna samhällets 
miljömässiga utmaningar med växande städer 
och en alltmer avfolkad landsbygd, gör att 
logistiken blir allt viktigare inte bara för 
näringslivet utan också för samhället. I hela 
Europa ser man en utveckling mot smartare 
godstransporter i städer och i många svenska 
kommuner drivs projekt för samordnad varu-
distribution och citylogistik. Samtidigt leder 
städernas tillväxt i sig till allt högre krav på 

bygg- och entreprenadlogistik för att mini-
mera effekterna från tunga byggtransporter i 
städerna. I andra ringhörnan lever lands-
bygdens företag som brottas med ett allt 
sämre stöd för sin verksamhet i takt med att 
servicefunktioner försvinner.  

En satsning på effektivare logistik leder både 
till marknadsnytta och samhällsnytta. 
Marknadsnyttan består av effektivare varu-
flöden och processer, som bidrar till lön-
samhet, tillväxt och miljömässig hållbarhet. 
Samhällsnyttan är direkt kopplad till klimat-
åtgärder genom fossilfria transporter och city-
logistik, bättre patientflöden i hälsa och sjuk-
vård och utveckling av en effektivare infra-
struktur. 

 

 

För mer information se: 

www.logistikklusterostergotland.se  

 

 

 

http://www.logistikklusterostergotland.se/
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Scenarier för transportsystemet 
i Östergötland 2030  

Inom projektet Hållbara transporter i Öster-
götland har ett antal scenarier tagits fram. 
Dessa scenarier är inte förutsägelser eller 
prognoser, utan de bidrar med bilder av fram-
tiden genom att utforska olika möjliga 
utvecklingsvägar, vilket kan ge en bredare syn 
på vilka alternativa framtider som är möjliga 
och trovärdiga. 

Grundscenario – Östergötland 2030 

För att planering ska vara möjlig måste det 
finnas en idé om hur samhället kommer att 
utvecklas och vilka behov av (i det här fallet) 
transporter som kommer att finnas från nu 
och 10 – 15 år framåt. Inom projektet 
Hållbara transporter i Östergötland har därför 
trender och förväntningar knutna till 
transportsystemet fångats in och samman-
fattats i ett grundscenario, som kan ligga till 
grund för planeringen. I scenariot beskrivs 

de troliga förutsättningarna för 
transportsystemet år 2030 genom fyra 
perspektiv: ekonomiskt, institutionellt, 
rumsligt och kulturellt.  

Ur det ekonomiska perspektivet är 
ekonomisk tillväxt och ökad välfärd de 
främsta förklaringsfaktorerna bakom 
ökningen av olika typer av transporter. Alla 
strategidiskussioner inom EU och alla över-
gripande studier utgår från förväntningar om 
att transportvolymen kommer att öka de 
kommande decennierna. Pendling till arbete 
och studier ökar, fler och fler får råd att resa 
och en ökande konsumtion leder till ökande 
godstransporter. I det referensscenario, som 
forskarna på LiU använt (EU:s referens-
scenario EC 2016), pekas det på en fortsatt 
stark ökning av både person- och gods-
transporter. Persontransporterna beräknas 
öka med 22 % fram till 2030 jämfört med 
2010, och med 40 % fram till 2050. Gods-
transporterna beräknas öka med 35 % 
respektive 60 %.   
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Samtidigt kan faktiskt energibehovet för t.ex. 
persontransporter t.o.m. minska genom 
energieffektiviseringar. Vilka val som görs av 
transportslag förändras, så att flyg- och tåg-
resande ökar mer än bil- och bussresande och 
järnvägstransporter ökar mer än väg-
transporter. Det ekonomiska perspektivet 
innebär inte någon radikal struktur-
förändring. De svenska förväntningarna liknar 
de som skisserats på EU-nivå. Det är Trafik-
verkets prognoser som sätter ramarna för väg 
och trafikplaneringen på nationell nivå, och i 
dessa avspeglas i stort sett EU:s referens-
scenario. 

I det institutionella perspektivet ligger 
fokus på inramningen av transporternas för-
utsättningar i form av regler, ägande, beskatt-
ning och subventioner av infrastruktur, 
kollektivtrafik eller färdtjänst. Det har 
initierats förändringar av alla dessa, även om 
synliga resultat märks först på lång sikt. 
Troligast är att skatteinstrumentet bibehålls 
för att värna marknaden för biodrivmedel och 
att det därför kommer att fortsätta vara 
ekonomiskt relativt neutralt vilket drivmedel 
man än väljer också i fortsättningen. Fram till 
2030 kommer diskussioner om miljözoner, 
avgifter för parkering i hela orten och skatte-
avdrag för arbetsresor att fortsätta föras. För 
ägandet introduceras lösningar som innebär 
att man inte självklart längre äger sin bil utan 
använder sig av någon form av delningstjänst. 
Valet av fordonsslag och drivmedel kommer 
att påverkas av bränslebytet, med en allt högre 
inblandning av biodrivmedel i bensin och 
diesel, samt av bonus-malus, som innebär att 
miljövänliga bilar subventioneras medan bilar 
med höga utsläpp beskattas högre. Detta 
kommer år 2030 synas i statistiken för val av 
fordon och drivmedel, även om långt ifrån 
hela fordonsflottan är utbytt då. När det gäller 
s.k. rena biodrivmedel beror utvecklingen 
både på vilka beslut som fattas i Sverige och 
vilken väg EU väljer. För den tyngre trafiken, 
dvs. bussar och lastfordon, har det offentliga 
stora möjligheter att påverka, inte minst 
genom att använda rollen som beställare av 

transporttjänster på ett aktivt sätt. I stort sett 
innebär det institutionella perspektivet alltså 
en fortsättning av den inslagna vägen, med en 
planering som utgår från en fortsatt vägtrafik-
ökning med bildominans.  

 

Det rumsliga perspektivet handlar om att 
förändringar i befolkningsstrukturen formar 
transportbehov och resandemönster. Hur 
samhället organiseras geografiskt styr 
lokaliseringen av bostäder, arbete, handel och 
fritidsaktiviteter, och påverkar hur människor 
väljer att lösa sina behov av resor och trans-
porter. Grundläggande boende- och arbets-
platsmönster förändras bara på mycket lång 
sikt, men i ett 2030-perspektiv kan var och 
hur man bygger nya områden i städerna och 
lokaliserar aktiviteter ha stort inflytande på 
den regionala transportplaneringen. 
Historiskt har samhällets bilberoende ökat 
som en följd av att stadsbyggande och 
städernas utveckling har anpassats efter bilen. 
I städerna sker en överflyttning av resandet 
till kollektivtrafik och cykel, men det sker inte 
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i någon större omfattning. När det gäller gods-
flöden införs samordnade transportlösningar, 
som innebär att antalet fordon och trans-
porter i stadsmiljön minskar. Samtidigt ökar 
transportvolymerna genom den fortsatt 
ökande e-handeln. Fler arbeten samlas i 
städer och större orter har bilen gjort det 
möjligt att utveckla boendemiljöer i stora 
relativt glesbefolkade områden med stora 
avstånd mellan boende, arbete och fritids-
aktiviteter. Här är inte kollektivtrafiken något 
huvudalternativ för resandet, utan ett 
fungerande vardagsliv bygger på tillgång till 
bil. Ur ett jämställdhetsperspektiv kan detta 
innebära målkonflikter, eftersom det i stor 
utsträckning är mannen som disponerar 
familjens bil. Några genomgripande för-
ändringar som skapar lättnader i det livs-
pusslet finns fram till år 2030 inte i sikte. Där-
emot kan de nuvarande systemen trimmas, 
genom utökad service på landsbygden som 
också omfattar tillgång till fossilfria driv-
medel.  

Det kulturella perspektivet handlar ytterst om 
människors egna val av hur man väljer att resa 
och förflytta sig. Bilen har blivit en del av vår 
kultur; bilen förknippas med själv-
förverkligande och det anses ofta självklart att 
ha körkort och äga bil. Här finns det 
historiska skillnader mellan kvinnor och mäns 
relation till bilen, och nu sker också en för-
skjutning bort från bilen bland många yngre. 
Särskilt i städerna, där det går att klara av sitt 
resande på andra sätt, märks detta. Bilen 
används ofta oreflekterat utan medvetet val, 
samtidigt som det för vissa (män) kan vara 
otänkbart att åka kollektivt. För att påverka 
transportbeteendet lägger man här vikt vid att 
försöka få till attitydförändringar genom in-
formation och miljöpropaganda, samt genom 
kampanjer som ska stimulera folk att cykla 
och åka kollektivt. Sådana kampanjer har 
större förutsättningar att lyckas när det finn 
välutbyggd kollektivtrafik och god cykel-
infrastruktur. Många vardagsresemönster 
låter sig dock knappast infångas lätt och i gles-
befolkade stadsperiferier och villaförorter 

finns sällan tillräckligt effektiva och attraktiva 
alternativ.  

 

Hela rapporten ”Transporterna i 
framtiden – trender och förvänt-
ningar” finns tillgänglig på projektets 

hemsida. 

 

 

Vägen från nu till 2030 

Fram till år 2030 finns det inte tecken på 
några mera omfattande s.k. disruptiva för-
ändringar, som i grunden skapar nya förut-
sättningar för transportsystemet. Det mesta är 
sig likt och utvecklas enligt prognoserna. De 
förändringar som sker handlar mera om in-
riktningar och förskjutningar av den rådande 
ordningen än om verklig transformation. Slut-
satsen är att den utveckling som vi kan se 
formas på nationell och EU-nivå inte kommer 
att räcka till för att de övergripande målen om 
en hållbar transportsektor ska nås. Mer måste 
göras. 

I delrapporten för AP 4, som tagit fram av 
LiU, tas utgångspunkten i tre transport- och 
drivmedelsscenarier för Östergötland 2030. 
De består av ett grundscenario, som bygger på 
trendframskrivning och två alternativa 
omställningsscenarier, som bägge tecknar en 
tämligen radikal omställning till förnybara 
drivmedel men utifrån två olika förmodanden 
om utvecklingen av transportbehovet. Det ena 
scenariot utgår från samma ökning av 
transportbehovet som i grundscenariot, men 
med en tydlig satsning på att byta fossilt mot 
fossilfritt. Det andra scenariot utgår också 
från bytet från fossilt till fossilfritt men, 
kombinerar med en minskning av rese- och 
transportbehovet. 

I rapporten beskrivs hur scenariometodiken 
har använts och vilka förutsättningar som 



16 

behöver vara uppfyllda för att metoden ska 
vara tillämpbar. Bland annat ska scenarier 
vara välanpassade för sitt syfte, vilket i det här 
fallet innebär att de verkligen fungerar som 
stöd för att diskutera drivmedelsstrategier. 
Vidare ska scenarier vara lättförståeliga och 
det man kommer fram till ska kunna 
beskrivas, förklaras och motiveras. En förut-
sättning är också att det har gjorts en 
ordentlig omvärldsbevakning, annars kommer 
man inte komma fram till något annat är vad 
de som deltar i processen redan visste från 
början. En sådan omvärldsbevakning har gjort 
och den finns presenterad i föregående 
avsnitt, det om grundscenariot för Öster-
götland 2030. 

I rapporten finns en redogörelse för utfallet 
för vart och ett av de tre scenarierna. 

Arbetet i det här arbetspaketet leder fram till 
en diskussion baserad på fyra utmaningar, 
som vi i Östergötland står för och måste 
hantera, om transportsystemet ska bli håll-
bart. Vad ska vi således göra? 

 

Den första utmaningen gäller hur man får 
till ett trendbrott, där kollektivtrafikens bety-
delse ökar på bekostnad av bilen. För att fler 
resor ska ske med kollektivtrafik och cykel och 
färre med mil, torde det krävas att både bil-
användningen blir dyrare (eller besvärligare) 
och att kollektivtrafiken uppfattas som ett 
fullgott och prisvärt alternativ. För att lyckas 
uppfylla detta torde det krävas en offensiv 
attityd från både Östgötatrafikens och Region 
Östergötlands sida. Det handlar om att bygga 
ut, vinna resenärer och behålla dem genom att 
erbjuda tillfredsställande service. Dessutom 
krävs det också ett ändrat tänkesätt och 
beteende. 

Den andra utmaningen handlar om hur 
man får till en radikal utveckling av andelen 
bilar som kör på el eller förnybara bränslen. 
För att det ska ske måste förmodligen det bli 
mer ekonomiskt fördelaktigt att välja elbilar 
eller bilar som drivs av förnybara drivmedel, 
och motsvarande mindre fördelaktigt att välja 
fossildrivna bilar. Här behövs statliga initiativ, 
t.ex. investeringar i produktion av LBG, och 
ett skattesystem som stödjer konsumenter 
som väljer fossilfritt. Offentliga sektorn kan ha 
stor betydelse om man använder upp-
handlingsverktyget och genom samhälls-
planering medverkar till att infrastrukturen 
för elbilar och alternativa bränslen byggs ut. 

Den tredje utmaningen handlar om hur 
man kan starta en radikal utveckling av den 
regionala produktionen och användningen av 
biobränslen. För att det ska bli verklighet 
krävs det en stark mobilisering av aktörer i 
regionen, som gemensamt kan bygga upp ett 
regionalt produktions- och distributions-
system. Detta måste samspela med en mogen 
marknad, som på ett effektivt sätt kan utnyttja 
de potentialer som finns. En blandning av små 
aktörer och stora i en välutvecklad samverkan 
kan skapa en gynnsam utvecklingsmiljö i 
Östergötland. Stöd behövs dock från staten i 
form av långsiktiga villkor och en tydlig 
nationell strategi för högre grad av själv-
försörjning. I en annan rapport i projektet 
betonas att det i kombinationen av produktion 
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och användning som värdena av biodrivmedel 
kan realiseras fullt ut, vilken pekar på behovet 
av att lyfta fram den här utmaningen mer. 

Den fjärde utmaningen gäller hur man 
kan medverka till ett trendbrott mot lägre 
grad av transporter i samhället. Även om de 
tre föregående utmaningarna kan hanteras så 
krävs det ändå att trycket på transport-
systemet minskar, om klimatmålen ska nås. 
Det betyder att förändringar måste 
introduceras som minskar behovet av eget 
bilinnehav och beskattar transporter högre, 
för att på det sättet minska bilresande och 
varukonsumtion. Det handlar också om att 
använda samhällsplanering för att förändra 
bosättnings- och arbetsmönster. Rent konkret 
kan man genom en framåtriktad stads- och 
kommunplanering bidra till en radikalt ökad 

funktionsblandning, mindre utbyggnad av 
externa köpcentra och mer privat och offentlig 
service tillgänglig nära människor. I detta 
ingår också att pröva hur förutsättningarna 
för och behoven av pendling ska se ut i fram-
tiden.  

I rapporten lyfts ett antal ansvarsområden 
fram, där Region Östergötland har stor rådig-
het och som kan bidra till att utmaningarna 
hanteras. Om detta kommer AP 7 att gräva 
djupare, och redovisas i särskild rapport. 

 

Rapporten ”Transport- och 
drivmedelsscenarier i Östergötland 2030” 

finns tillgänglig på projektets hemsida.  
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Planeringsförutsättningar för drivmedelsomställningen  

 

 

Potentialen för tillgång och produktion 
av biodrivmedel 

För att klara omställningen till en fossilfri 
fordonsflotta krävs det en ökad tillgång till 
biodrivmedel och större möjligheter att ladda 
med el. I Östergötland finns redan idag flera 
produktionsanläggningar för olika bio-
drivmedel, t.ex. biogas och etanol. Dessutom 
finns det en infrastruktur för distribution och 
försäljning av dessa och flera andra bio-
drivmedel, som t.ex. RME och HVO. För vät-
gasen är läget än så länge i sin linda, men 
frågan kommer sannolikt att bli aktuell fram 
till 2030. Elnätets kapacitet i Östergötland 
bedöms inte av elnätsbolagen vara något stort 
problem. Förstärkningar och kompletteringar 
måste göras, men inte i någon extrem om-
fattning. För tung trafik och busstrafik kan 

vissa punkter bli kritiska och kräva för-
stärkningar, som större vägstråk, bussdepåer 
och rastplatser.  

En inhemsk och regional produktion säkrar 
tillgången, så att en säker övergång till fossil-
fria bränslen är möjlig. Dessutom kan 
biodrivmedelsproduktion bidra till lokala 
mervärden, bland annat säkrad bränsle-
tillgång, ökad lokal sysselsättning, mer skatte-
intäkter, en säker avfallshantering av 
organiskt avfall samt en ökad tillgång till bio-
gödsel som är en förutsättning för ekologiskt 
jordbruk. I rapporten om potentialen för bio-
drivmedel beskrivs produktionen av bio-
drivmedel utifrån inhemska råvaror och rest-
flöden. Dessutom undersöks om elnätet klarar 
av en expansion av eldrivna fordon och vilka 

Inom Hållbara transporter i Östergötland har flera rapporter tagits fram, 

som ger fördjupad kunskap om några av projektets centrala frågor. 

Rapporternas syfte är att kommande planeringsprocesser och 

diskussioner om strategiska vägval ska ske med stöd av grundläggande 

kunskap om viktiga aspekter, som påverkar transportsystemet. 

Rapporterna strävar efter att besvara följande frågeställningar: 

· Vilken är potentialen för tillgång och produktion av biodrivmedel i Östergötland? 

· Vilka samhällsnyttor som användning och produktion av biodrivmedel kan tillföra 

länet? 

· Hur tillgången till drivmedelsstationer ser ut i Östergötland och hur planeringen 

ser ut framåt? 

· På vilka grunder val av transportslag och drivmedel görs, och hur medvetenheten 

om dessa vägval kan öka? 
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ev. andra problem som kan uppstå vid ökad 
eldrift.  

Större delen av biodrivmedlen kommer idag 
från s.k. primärråvara eller avfall från hushåll 
och kommunala aktörer. Om mängden ska 
öka måste lantbruks- och skogsnärings-
sektorerna involveras i högre grad. De mest 
lovande substraten som används idag är flyt-
gödsel, fastgödsel, vall, avloppsvatten från 
pappers- och massabruk samt skogsrester. I 

en rapport från LiU framgår det att det i 
Östergötland finns råvaror för att uppnå en 
biodrivmedelsproduktion på 3 400 GWh per 
år. En sådan stor produktion kräver dock 
tekniska framsteg, stora ekonomiska inci-
tament och en kraftigt ökad efterfrågan. 

LiU har i delrapporten gjort en genomgång av 
råvaror, eller substrat, som kan användas till 
olika drivmedel. Bilden nedan visas schema-
tiskt vilka de är och vad de kan användas till.  

 

 

I rapporten beskrivs förutsättningarna för vart 
och ett av substraten mera ingående. En 
sammanfattande bild för de fyra huvud-
typerna är: 

Avfall kommer från såväl hushåll som från 
industrier och kan bestå av avfall från livs-
medelsbutiker, restauranger och slakterier, 
avloppsvatten, utsorterat matavfall från 
hushåll och livsmedelsindustri, använda mat-

oljor, park- och trädgårdsavfall, deponerat 
avfall m.m. Avfall anses vara mycket använd-
bart till biodrivmedelsproduktion, eftersom 
råvaran ofta är billig. I många fall får t.o.m. 
producenten betalt för att hämta råvaran. 
Dessutom tar avfallssubstrat ingen mark i 
anspråk, som skulle kunna användas till 
skogs- eller jordbruk. Mängden avfall som 
finns att tillgå är dock starkt knuten till 
mängden mänsklig aktivitet i ett område. Det 
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betyder att potentialen är relativt sett liten i 
mindre folktäta områden. 

Lantbruket har med tanke på landskapets 
relativt sett stor andel jordbruksmark goda 
möjligheter att leverera substrat till 
produktion av biodrivmedel. Eftersom det är 
viktigt att grödor i första hand används till 
mat och foder, så handlar mycket om att hitta 
former som gör att endast restprodukter och 
annars outnyttjad mark används till bränsle-
produktion. Om detta har det pågått en 
process inom EU de senaste åren, som 
kommer att påverka hur vi i Sverige kan 
använda och beskatta denna typ av substrat. 
Frågan är dock komplex, och förhållandena i 
Sverige är delvis annorlunda mot hur det är i 
flera andra länder. Vi har exempelvis tillgång 
till stora arealer av obrukad mark och en 
fungerande odling förutsätter en växtföljd 
med år av kvävefixerande mellangrödor. Att 
då odla vall som används substrat till biodriv-
medel skapar värden för miljön genom att 
fungera som kolsänka och livsrum för 
pollinerande insekter. Exempel på substrat 
från lantbruket är gödsel, odlingsrester, vall, 
raps, sockerbetor, spannmål och drank. 

Skogsbruket har med de förhållanden som 
finns i Sverige mycket stora möjligheter att 
leverera råvara till biobränsle. Det handlar då 
både om rester från skogsbruket, primär-
råvaror från skogen och om restprodukter 
från skogsnäringens industriella processer i 
pappers- och massabruk och trävaruindustri. 
Behovet att få tillgång till mer skogsråvara till 
biobränsle är stort, inte minst som en följd av 
reduktionsplikten som driver på efterfrågan 
på HVO, men svårigheter finns fortfarande att 
producera storskaligt på marknadsmässiga 
villkor. Forskning pågår om hur processerna 
kan förbättras och flera nya produktions-
anläggningar byggs eller planeras. Substraten 
från skogen är framför allt timmer och ved, 
skogsrester, tallolja och svartlut från pappers-
massabruken samt processvatten och bioslam 
från pappers- och massaindustrin.  

Akvatiska miljöer har i Östergötland inte 
varit något stort område, när det gäller bio-
drivmedel eller bioenergi. Potentialen finns 
dock och forskning och utveckling på andra 
håll, som vi i Östergötland kan dra nytta av. 
Två fördelar med substrat från akvatiska 
miljöer är att de dels inte tar mark i anspråk 
och därför inte konkurrerar med t.ex. mat-
produktion, dels att biodrivmedels-
produktionen samtidigt blir ett sätt att samla 
upp näring sjöar och havsmiljöer och återföra 
den till odlingsmark och skog, dvs. ett sätt att 
minska övergödningen och samtidigt 
producera biogödsel. Exempel på substrat är 
musslor, cyanobakterier (mikroalger), makro-
alger (t.ex. tång och sjögräs), vass, spigg och 
restprodukter från landbaserade fiskodlingar. 

 

När det gäller vilken potentialen för biodriv-
medel baserat på östgötsk råvara så är det 
svårt att ange en exakt volym. I rapporten görs 
en inventering av vilka de tänkbara 
utvecklingsmöjligheterna är. För varje 
substrat beskrivs utöver potentialen också 
hinder, osäkerheter och komplexa samband, 
som beroende på hur de hanteras spelar in på 
vad som i slutänden kan realiseras. Den över-
gripande bedömningen är att det från de 620 
GWh, som produktionen uppgick till 2015 
skulle kunna växa till 3 400 GWh år 2030 
under förutsättning att alla pusselbitar 
hamnar på rätt plats.  
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El som drivmedel skiljer sig i karaktären från 
biodrivmedlen. Även om också elpro-
duktionen kan öka i Östergötland genom 
bland annat utbyggnad av vind- och solkraft, 
så är tillgången i till största delen kopplat till 
ett större system för el. Utmaningarna ligger i 
stället mest i nätkapaciteten, elkvaliteten och i 
infrastrukturen för laddning. De fyra stora 
nätoperatörerna anser inte att det finns risk 
för kapacitetsbrist i det östgötska elnätet, i alla 
fall inte på kort sikt. Om antalet elbilar ökar 
väldigt mycket kan det dock krävas för-
stärkningar i delar av nätet, så att också el-
kvaliteten är jämn i hela länet.  

I framtiden kan elproduktionen att fluktuera 
mer, om andelen el från vind och sol ökar. Då 
finns det anledning att vidareutveckla 
metoder att lagra el, där en möjlighet är att 
använda elen till elektrolys för att producera 

vätgas. Denna kan i sin tur användas antingen 
som lager för energi eller direkt som driv-
medel i bränslecellsbilar. 

I Östergötland producerade 142 vindkraftverk 
2016 400 GWh. Med den beräknade ut-
byggnaden kommer det att öka till 800 GWh 
2030. För solkraften finns det inte några till-
förlitliga uppgifter. 

 

Hela rapporten ”Östergötlands 
potential för biodrivmedels-

produktion och utökad elektri-
fiering” finns tillgänglig på projektets 

hemsida. 
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Elfordon, elnät och vätgas 2030 i Öster-
götland 

Elfordon introduceras idag på bred front i 
samhället och laddinfrastruktur för dessa 
fordon är under uppbyggnad, främst för el-
bilar, men också för elbussar i ett antal städer 
i Sverige. Idag finns fyra vätgastankstationer 
och några 10-tal bränslecellsbilar i Sverige, 
ytterligare introduktion förutsätter dock 
fortsatt teknik- och marknadsutveckling.  

Laddinfrastruktur för batteriladdning byggs 
upp på många platser i samhället, inte minst 
genom finansiering från Klimatklivet. Vätgas-
tankstationer kan bli ett bra komplement och 
dessutom vara betydligt färre för att täcka 
samma antal fordon tack vare kort tanktid och 
högre energiinnehåll.  

 

För att besvara hur elnätet i Östergötland kan 
hantera en ökad andel laddningsbara fordon 
har Sweco genomfört intervjuer med elnäts-
företag verksamma i området. Utöver att 
ställa generella frågor, har också fyra geo-
grafiska områden identifierats som under-
sökts mer noggrant (Arkösund, Rimforsa, 
Lindö och Ekängen). Resultaten från studien 
redovisas i en av projektets delrapporter.  

Huruvida elnätet kommer klara av en ökad 
andel elfordon i Östergötland beror på hur 
stor omfattningen blir. Generellt sett är det 

sannolikt att nätförstärkningar krävs när 
punktladdning ska installeras, exempelvis 
längs med vägarna där snabbladdare in-
stalleras, vid parkeringsplatser för fler-
familjshus och i parkeringshus. De flesta an-
slutningar kan sannolikt ske med endast 
lokala förstärkningar och därmed göras till en 
rimlig kostnad. Ett nätföretag nämner dock 
att anslutningarna för punktladdning med 
höga effekter i centrala delar av en stad kan 
komma att bli dyra om det inte finns en över-
kapacitet. Det är därför viktigt att det både i 
offentlig och i privat planering förs dialog med 
elnätsföretaget om vilken plats som är mest 
lämplig för laddning ur elnätets perspektiv. 
Detta för att reducera kostnaderna. 

För hemmaladdning har inte elnätsföretaget 
samma kontroll eftersom det i de flesta fall 
handlar om att anpassa en befintlig hus-
anslutning, inte nyinstallation. Huruvida el-
nätet i Östergötland kan hantera hemma-
laddning ur en kapacitetssynpunkt är kopplat 
till hur stor omfattningen av elfordon blir. 
Överlag svarar elnätsföretagen med att el-
bilsladdning generellt inte ses som ett 
problem för närvarande. Ett av företagen 
nämner dock att det eventuellt skulle kunna 
bli kapacitetsproblem i landsbygdsnätet om 
elbilsladdningen där blir omfattande. Två el-
nätsföretag nämner att de flesta näten i villa-
områdena har överkapacitet i dagsläget. I tät-
orter nämns inga problem kopplat till hemma-
laddning. På sikt kan det eventuellt bli 
problem att behålla elkvaliteten, men det sker 
i så fall inte från en dag till en annan utan 
märks först efter en tid.  

Vad gäller scenariot för områdena Arkösund, 
Rimforsa, Lindö och Ekängen så bör om-
rådena klara av den extra topplast som anges 
av scenariot, med undantag av Lindö som 
skulle behöva en förstärkt matning av el till 
området.  

Övrig ny elanvändning, som exempelvis data-
hallar och industrier, skulle sannolikt behöva 
nätförstärkningar eftersom effekterna där är 
höga. Det finns inte några sådana verksam-
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heter planerade i regionen i dagsläget, men de 
kan emellertid komma att ske med relativt 
kort varsel. Om det blir aktuellt måste en 
sådan etablering räkna med att bära bety-
dande kostnader för elanslutning och tillgång 
till elnätskapacitet, vilket kommer att vara en 
viktig parameter, när exploatören väljer plats.  

Med tanke på att det kan innebära långa led-
tider för att bygga fram elnätsanslutningar till 
nya laddstationer, måste utbyggnaden av 
laddinfrastrukturen ske i nära dialog mellan 
kommun/region och elnätsföretagen och att 
planeringen sker långsiktigt och i god tid.  

När det gäller vätgasproduktion i Öster-
götland finns en potential att göra vätgasen till 
ett intressant komplement till 2030, som kan 
minska det eventuella gapet som uppstår 
mellan biodrivmedel och elfordon med 
batteri. Produktionskostnaden för vätgas 
jämfört med alternativa energibärare kommer 
att vara starkt beroende av elprisutvecklingen 
och av utbyggnadstakten för regionens biogas-
produktion. På kort sikt kommer de relativt 
höga livscykelkostnaderna för vätgas göra att 
andra alternativ väljs i första hand. Mellan år 
2030 och år 2050 kan dock kostnaderna 
minska och efterfrågan på vätgas öka, 
parallellt med att nivån på elektrifiering av 
fordonsflottan utvecklas. För vätgasen talar 
också ökade behov av energilagring, när mer 
elproduktionen blir mera intermittent be-
roende på att den produceras med vind och 
sol. 

De närmaste åren är det främst långväga lätta 
fordon som är intressanta för vätgasdrift, t.ex. 
taxi och distributionsfordon. Även för lastbils-
tillverkare kan vätgas bli ett viktigt drivmedel 
på sikt när utsläppskraven blir strängare. För 
städer med höga miljöambitioner är detta en 
möjlighet att ligga långt framme. 

Hur mycket vätgas som kommer att användas 
påverkat av många olika faktorer. Det är ännu 
inte givet i vilken utsträckning bränslecells-
fordon kommer att utvecklas och introduceras 
globalt eller i Europa under de kommande 

årtiondena. Fordonstillverkarna är medvetna 
om utmaningarna att välja rätt teknik för 
framtida fordon, men även politiken och den 
styrning som införs på transportområdet på-
verkar. Även om det är i ett tidigt skede så är 
ändå vätgasen på väg in i Sverige, även om det 
än så länge sker som tidig försöksverksamhet 
med ett begränsat antal tankställen och några 
få fordonsmodeller.  

 

Hela rapporten ”Elfordon, elnät och 
vätgas 2030 i Östergötland” finns 

tillgänglig på projektets hemsida. 

 

 

Samhällsnyttan med biodrivmedel 

I nästa rapport undersöks och beskrivs förut-
sättningarna för och samhällsvinsterna med 
en övergång till elektrifierade eller bio-
drivmedelsdrivna fordon. I rapporten görs en 
genomgång av tänkbara konsekvenser av en 
omställning när det gäller: samhällseffekter 
från produktion och användning, vad som gett 
upphov till samhällseffekterna samt hur olika 
”alternativa” drivmedel påverkar miljön, 
ekonomin och samhället. 

Rapporten tar upp tre aspekter på samhälls-
nyttan och redogör ingående för hur man kan 
betrakta dessa, göra beräkningar och beskriva 
resultat. 

Den första aspekten utgår från de svenska 
miljömålen och från det breddade måttet på 
välfärd (BRP+), för att beskriva vilka 
samhällseffekter produktion och användning 
av ”alternativa” drivmedel kan medföra. Med 
utgångspunkt i dessa två sätt att mäta och 
följa upp utveckling byggs det i rapporten upp 
ett system med en kategorisering av de olika 
alternativa drivmedlen och huvudområden 
där konsekvenserna av gjorda val går att mäta. 
Exempel på huvudområden är: förbättrad 
luftkvalitet, ökade investeringar, ökad bio-
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diversitet, ökad tillgänglighet, minskat buller, 
minskad försurning & övergödning, ökad 
regional sysselsättning och ökad regional 
lönesumma. I rapporten betonas att det för att 
få en ”sann” bild av läget är nödvändigt att 
kombinera kvalitativa och kvantitativa data i 
det som benämns som ”multikriteriemetodik”. 

I den här delen av rapporten finns också en 
presentation av miljömålen och BRP+, enkelt 
beskrivna och förtjänstfullt satta in i sitt sam-
manhang.  

 

 

FIGUR 6. NULÄGET FÖR LÅNGSIKTIG 
LIVSKVALITET I ÖSTERGÖTLAND ENLIGT 
BRP+. (KÄLLA: BRPPLUS.SE) 

 

Den andra aspekten utgörs av en beskriv-
ning av fyra scenarier, som belyser samhälls-
effekternas storlek utifrån olika mängd 
produktion och användning av alternativa 
drivmedel. Scenarierna appliceras på fyra 
huvudområden: ökad sysselsättning i 
regionen, ökad lönesumma, mer förnybar 
energi inkl. energisäkerhet samt minskad 
klimatpåverkan. Slutsatsen är att det blir stora 
skillnader beroende på vilket av scenarierna 
man väljer att planera för att uppnå, och att 
det är viktigt att utvärdera alternativa driv-
medel ur ett multidimensionellt perspektiv för 

att inte missa att externa effekter och mer-
värden. (Biogasproduktion leder exempelvis 
till drivmedel OCH biogödsel, smart avfalls-
hantering, försörjningstrygghet, ekonomisk 
aktivitet i regionen m.m.).  

Den tredje aspekten handlar om hur man 
kan illustrera samhällseffekterna av alterna-
tiva drivmedel, för att ge en överblick över hur 
olika drivmedel påverkar samhället, miljön 
och ekonomin. I rapporten ges exempel på 
hur man med hjälp av de fyra segmenten 
Levande ekosystem, Samhälle, Ekonomi och 
Luft och Vatten kan skapa en figur som funge-
rar som mall för beskrivningar av vart och ett 
av de aktuella drivmedlen. Beroende på vad 
man värderar högst kan modellen vara en bra 
hjälp att förstå vilka konsekvenser de olika 
drivmedlen för med sig. 

Slutsatserna från den här studien är att för att 
uppnå en fossiloberoende fordonsflotta så 
behövs alla alternativa drivmedel. Men, för att 
realisera hela den potentiella nyttan måste 
också produktionen ingå, det räcker inte med 
användningen. Användningen är bra för 
klimatet, men många av de andra mervärdena 
skapas genom att de alternativa drivmedlen 
produceras i Östergötland, eller i kombi-
nationen av produktion och användning. 
Alternativa drivmedel för med sig en rad olika 
samhällseffekter som kan bidra till att klara av 
Sveriges miljömål och öka regioners resultat i 
BRP+. Exempel på dessa är, minskad klimat-
påverkan, förbättrad luftkvalitet, minskat 
buller, ökad regional sysselsättning och ökad 
energisäkerhet m.m. Ofta är detta sådant som 
inte går att mäta på enkelt sätt, utan som 
också skapar andra typer av värden viktiga för 
regionens hållbara utveckling. Dagens fokus 
på klimatpåverkan har dock lett oss till en 
situation där majoriteten av alternativa driv-
medel produceras utanför Sverige och därför 
går vi miste om de effekter som är knutna till 
produktionen av dessa drivmedel. Den multi-
dimensionella utvärderingsmetod, som 
presenteras i rapporten, synliggör samhälls-
effekter som annars skulle missats om endast 
en effekt varit i fokus.  
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Hela rapporten ”Samhällseffekter av 
alternativa drivmedel” finns till-

gänglig på projektets hemsida.  

 

 

Drivmedelsstationer i Östergötland 

Om tillgängligheten till fossilfria drivmedel 
ska öka generellt i hela Östergötland krävs det 
att infrastrukturen anpassas till delvis nya 
förutsättningar. Detta gäller både vilka olika 
drivmedel som är aktuella och hur man ser på 
den geografiska spridningen.  Om till-
gängligheten ska vara likvärdig i hela Öster-
götland, så finns det viktiga utmaningar att 
hanteras. Dessa frågor har varit föremål för en 
särskild studie inom projektet Hållbara trans-
porter, där en rapport har tagits fram framför 
allt kopplat till landsbygderna och orter 
utanför de stora städerna.  

Rapporten beskriver förutsättningarna i tre 
delar. I den första redovisas en kartläggning 
av drivmedelsstationerna i Östergötland, i den 
andra finns en redogörelse för reduktions-
plikten och dess konsekvenser och i den tredje 
finns en sammanfattning av intervjuer gjorda 
med personer som arbetar med att till-
gängliggöra drivmedel (drivmedelsföretag). 
Kartläggningen visar att tillgängligheten till 
fossila drivmedel är mycket god i hela länet, 
nästan ingen har längre än 15 km till en 
drivmedelsstation. Nästan samma till-
gänglighet gäller E85, eftersom det skedde en 
stor utbyggnad av tankmöjligheterna av detta 
nästan fossilfria drivmedel i samband med att 
den s.k. Pumplagen infördes 2006. Det finns 
för närvarande 158 publika drivmedels-
stationer och 18 stationer som är inriktade 
mot yrkestrafik i Östergötland. Av de 158 
stationerna erbjuder 33 enbart bensin och 
diesel, 112 också E85, 13 HVO och 5 RME. 
Tillgången till fossilfria drivmedel är alltså 
begränsad. Dessutom har användningen av 

E85 minskat kraftigt, och det finns numera 
inga nya bilmodeller att köpa för det bränslet. 
Det kommer också fortsättningsvis finnas 
efterfrågan på s.k. höginblandade bio-
drivmedel som t.ex. HVO100, RME100, E85, 
ED95 och biogas. Också flytande biogas och så 
småningom vätgas kommer efterhand att 
komplettera drivmedelsutbudet. I många fall 
sker detta inte via de publika drivmedels-
stationerna utan genom anpassade lösningar 
med separata tankar de aktuella verk-
samheterna.  

I det regionala serviceprogrammet som 
Region Östergötland tagit fram (2018) finns 
målsättningen att företag och boende i Öster-
götland ska ha tillgång till drivmedel inom 
rimligt avstånd och det bedöms inte finnas 
behov av ytterligare drivmedelsstationer, 
eftersom tillgängligheten till (fossila) driv-
medel är god i länet. 46 drivmedelsstationer 
finns på det som räknas som landsbygd i 
Östergötland, 10 av dessa är sjömackar. 
Bilden av hur tillgängligheten till fossilfria 
drivmedel ser ut i länet ritas i rapporten och 
visar att stora geografiska områden helt 
saknar drivmedelsstationer som erbjuder 
fossilfria bränslen, främst landsbygder med 
betydande avstånd till större tätort. Detta 
gäller också hela den Östgötska skärgården. 
Det är viktigt att bevaka utvecklingen av 
fossilfria bränslen ur ett tillgänglighets-
perspektiv och i rapporten redovisas de 
möjligheter till stöd för investeringar i 
drivmedelsanläggningar som finns för lands-
bygderna. Det är angeläget att det utbud av 
drivmedel som erbjuds i allt högre ut-
sträckning bidrar till omställningen till fossil-
fritt. Mer om det i nästa avsnitt om 
reduktionsplikten. 

Den stora omställningen till fossilfritt 
kommer att ske genom reduktionsplikten, 
som innebär att andelen fossilfritt kontinuer-
ligt ökar genom inblandning i bensin och 
diesel. Inblandningen börjar på en, enligt 
många, mycket låg nivå, men bygger samtidigt 
på en bedömning av vilken takt det är möjligt 
att göra förändringen på. Det handlar bland 



26 

annat om teknik i bilarna, byte av pumpar och 
tankar på drivmedelsstationerna, tillgången 
till etanol och HVO att blanda i och om mark-
nadens (dvs. bilägarnas) mognad att acceptera 
förändringen. I rapporten finns en genomgång 
av bakgrunden till beslutet om reduktionsplikt 
och en sammanställning av synpunkter på 
såväl genomförandet som konsekvenserna.  

Reduktionsplikten kan innebära att mindre 
drivmedelsstationer framför allt på lands-
bygden får problem att finansiera de för-
bättringar av tankar och pumpar, som krävs 
för att klara de allt högre inblandnings-
nivåerna. Det handlar framför allt om att 
beläggningen i cisternerna kommer att behöva 

bestå av ett mer korrosionsbeständigt 
material, vilket kan kosta upp till 100 000 kr 
per cistern. Med liten omsättning är det en 
kostnad svår att bära. Riktigt små stationer 
kan slippa kravet på inblandade drivmedel, 
men på lång sikt är det viktigt att hela sy-
stemet förändras och att hela drivmedels-
utbudet styrs mot fossilfritt. Så undantaget 
torde vara tillfälligt. Att drivmedels-
stationerna på landsbygden lyfts fram särskilt 
beror på att tillgången till drivmedel är en 
viktig faktor för att det ska vara möjligt att bo, 
leva och verka på en plats. Det handlar inte 
bara om drivmedlet, utan om hur hela service-
utbudet ser ut och är beroende av alla delar.  

 

Många drivmedelsstationer säljer dagligvaror 
och är ombud för annan service som t ex 
paketombud, apoteksombud och ombud för 
Systembolaget och Svenska spel. En minsk-
ning av antalet drivmedelsstationer kan alltså 
innebära att även annan service försvinner, 

vilket påverkar vardagen för boende, besökare 
och företag.  

I den tredje delen finns en sammanställning 
av hur några företrädare för drivmedels-
företag ser på framtiden, med bakgrunden i 
omställningen till fossilfritt. Alla vittnar om en 
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osäkerhet när det gäller både principiella 
frågor och rent praktiska. Synpunkter som 
förs fram handlar om långsiktigheten, om tek-
niken verkligen fungerar, om tillgången till 
fossilfria bränslen, om kostnader för omställ-
ningen och om hur kunderna tror och tänker 
om inblandningen när den börjar närma sig 
10 procent och mer. 

Sammanfattningen kan vara att tillgången till 
fossilfria drivmedel i hela Östergötland har 
goda förutsättningar att realiseras, men att det 
finns många frågetecken och kvarstående 
problem att lösa. I tätorterna finns de stora 
drivmedelskedjorna och kan hantera detta. På 
landsbygderna kan det bli svårare, inte minst 
eftersom det kan krävas investeringar i ny 
utrusning. Kvar finns också frågan om de som 
tankar är med på att gå över till allt mera 
fossilfritt, och i så fall om tillgången till HVO 
och etanol är tillräcklig. 

 

Hela rapporten ”Drivmedelsstationer 
i Östergötland – en rapport om 
tillgängligheten till fossila och 

fossilfria drivmedel och 
reduktionsplikten” finns tillgänglig på 

projektets hemsida. 

 

 

Vägledning för val av drivmedel 

Som en del av projektet har Biogas Öst tagit 
fram en ”drivmedelstrappa”, en vägledning för 
organisationer som vill göra en omställning 
men som inte är helt säkra på vilka åtgärder 
som leder till bäst resultat. Vägledningen ska 
underlätta för dessa organisationer att 
orientera sig bland alternativen och hitta fram 
till det som för den organisationen är det 
bästa valet på kort och på längre sikt. 

I vägledningen görs en genomgång av nuläget, 
där vi globalt, nationellt och i Östergötland 

måste driva på förändringen om klimatmålet 
ska uppnås. Trots framgångsrika energi-
effektiviseringsåtgärder ökar energi-
användningen i transportsektorn. Orsaken är 
att fordonsparken växer och även om en allt 
större del av ökningen sker med fossilfria 
alternativ så ökar ändå den totala använd-
ningen. 

Vägledningen beskriver de olika alternativa 
drivmedel som finns tillgängliga på mark-
naden. Gemensamt för alla förnybara alter-
nativ är att de kan framställas på både bra och 
dåliga sätt. För att kunna bedöma vilket 
drivmedelsalternativ som är det strategiskt 
bästa valet måste ett flertal aspekter vägas 
samman. Grunden i vägledningen är en 
drivmedelstrappa där trappstegen succesivt 
ställer allt tuffare krav. På det första trapp-
steget inkluderas alla biodrivmedel som upp-
fyller hållbarhetskriteriet samt alla elfordon. 
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Trappstegen två, tre och fyra ställer allt mer 
långtgående krav på att drivmedels-
alternativet även bidrar till andra miljö- och 
klimatmål samt regional utveckling. Generellt 
sätt hamnar avfallsbaserade lokalt produce-
rade drivmedel högt upp på trappan. Även 
batteridrivna fordon faller väl ut, särskilt om 
de laddas med grön el och krav på hur 
batteriet framställs och återvinns finns med. 

 

Hela rapporten ”Vägledning för 
drivmedelsstrategier” finns tillgänglig 

på projektets hemsida. 

 

Att ha tagit klivet upp på det första trapp-
steget är jättebra, men på sikt bör organi-
sationer röra sig vidare uppför trappan. 
Vägledningen är ett stöd för hur en kan tänka 
och planera för det. 

Vägledningen avslutas med ett antal exempel 
på hur kommuner med olika förutsättningar 
kan använda vägledningen för att ta fram en 
prioriteringsordning gällande drivmedelsval. 
För en större kommun med goda grund-
förutsättningar (avseende befintlig infra-
struktur) kan en prioriteringsordning se ut 
enligt följande:  

  

1. a) Köp eller upphandla biogasfordon där lämpligt 
b) Köp eller upphandla elfordon där lämpligt 
Anm: Prioritering mellan 1a och 1b görs utifrån lokala förutsättningar 

2. Se till att tanka etanol i befintliga fordon som kan köras på etanol. Köp eller 
upphandla etanolfordon 
Anm: Bevaka Bevaka vad som händer inom etanolområdet framöver. Det finns 
endast ett fåtal fordon att köpa på marknaden, men förutsättningarna kan 
förändras. 

3. Tanka dieselfordon med HVO100 i så stor utsträckning som möjligt. 
4. Kartlägg andelen förnybart på befintliga mackar i kommunen. Undersök om det 

går att köpa förnybart via massbalansprincip vid behov.  
5. Se till att tanka drivmedel med så hög andel förnybart som möjligt. Se till 

att tanka drivmedel med så hög klimatnytta som möjligt och 
upphandla eller köp energieffektiva fordon (t.ex. hybrider). 
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Är kvinnor klimat-smartare än 
män?  

Det finns föreställningar om att kvinnor gene-
rellt reser klimatsmartare än män. Som en del 
av projektet var detta en av utgångspunkterna 
för att undersöka hur det ser ut i Öster-
götland. Fokus i arbetet ligger på att jämföra 
skillnader mellan mäns och kvinnors arbets-
pendling med bil respektive kollektivtrafik. 
Detta gav också möjlighet att undersöka hur 
mycket koldioxid som skulle kunna sparas om 
män, i samma utsträckning som kvinnor, 
pendlade med tåg eller buss.  

Frågeställningarna som användes i rapporten 
har varit:  

1. Hur stora är CO2- utsläppen per färdmedel 
uppdelat på de olika sträckorna?  

2. Hur stor skulle skillnaden i CO2- utsläpp 
bli om män reste som kvinnor?  

3. Hur stor skulle skillnaden i CO2- utsläpp 
bli per sträcka?  

4. Hur mycket motsvarar denna skillnad 
jämfört med konsumtionsbaserade 
växthusgasutsläpp per år samt en flygresa 
till Thailand?  

5. Hur många män skulle behöva börja 
pendla kollektivt för att uppnå denna 
skillnad?  

Metoden som använts baseras på tre faser 
som kallas NULÄGE, OM MÄN RESTE SOM 
KVINNOR samt SKILLNAD. NULÄGE inne-
bär att beskriva hur män och kvinnor i dags-
läget reser på de olika sträckorna, vilket 
handlar om hur många km män respektive 
kvinnor som grupp reser med bil alt. tåg/buss 
i dags läget. Samt en beskrivning av hur 
mycket koldioxidutsläpp detta innebär. OM 
MÄN RESTE SOM KVINNOR innebär samma 
sak som tidigare fas men att vi nu tänker oss 
att män i samma utsträckning som kvinnor 
pendlar med kollektivtrafik. Detta leder i sin 
tur till förändringar i hur många km män som 
grupp reser med bil alt. tåg/buss. Samt 
förändrande koldioxidutsläpp. Den sista fasen 
SKILLNAD innebär att räkna ut hur mycket 
koldioxidutsläpp som skulle kunna sparas om 

män i samma utsträckning som kvinnor reste 
med kollektivtrafik.  

För att beräkna koldioxidutsläpp per person-
kilometer har två nivåer skapats. Den första 
vid namn Östgötatrafikens nivå där tanken är 
att utsläppsnivån ska vara så nära dagens 
verklighet som möjligt. Den andra nivån 
Positiv/negativ nivå har syftet att vara positiv 
mot bil samt negativ mot kollektivtrafik. För 
att undersöka om det finns en skillnad även 
om bilen körs på miljövänligt bränsle och 
kollektivtrafiken körs på icke- miljövänligt 
bränsle.  

Rapportens bakgrunds kapitel beskriver hur 
pendlingen i Östergötland ser ut idag. Det 
handlar om hur många det är som pendlar på 
varje relation och hur könsfördelningen ser ut 
bland de som pendlar. En kartläggning av 
män och kvinnors resvanor visar på att män 
tenderar att pendla längre sträckor än 
kvinnor. Bakgrunden visar också på att män i 
större utsträckning än kvinnor pendlar med 
bil medan kvinnor i större utsträckning än 
män pendlar med kollektivtrafik.  

För att få en förståelse för hur stor del det är 
som pendlar i Östergötland så har andelen av 
förvärvsarbetarna som pendlar till Linköping 
och Norrköping undersöks. Av de som arbetar 
i Linköping så pendlar 11 % från någon av de 
orter som rapporten studerar och mot-
svarande siffra för Norrköping är 8 %.  

Ett annat mönster som kan urskiljas är att när 
det totala antalet förvärvsarbetare ökar 
kommer andelen män och kvinnor som bor 
och arbetar i tätorten också öka.  

Resultatet kring undersökningen av koldioxid-
utsläpp visar tydligt att det är pendlandet med 
bil som står för stora delar av utsläppen 
jämfört med pendlandet med kollektivtrafik, 
samt att mest utsläpp sker på sträckan 
Linköping- Norrköping. Generellt sett så 
släpper tåg ut mindre än buss.  

Om män reste som kvinnor skulle 8,2 ton 
koldioxid kunna sparas varje dag beräknat 
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med Östgötatrafikens nivå. Beräknat med 
Positiv/Negativ nivå skulle motsvarande siffra 
bli 1,2 ton. Den största besparingen av koldi-
oxid skulle göras på sträckan Linköping- 
Norrköping. 8,2 ton koldioxid motsvarar 
ungefär en persons årliga konsumtions-
baserade växthusgasutsläpp eller tre 
personers Thailandsresor tur och retur.  

För att uppnå den skillnad som beskrivits tidi-
gare så skulle 667 av de män som idag pendlar 
med bil (på någon av de sträckorna som 
rapporten kollar på) behöva välja att åka 

kollektivt istället. Detta handlar om 8,4 % av 
de män som idag pendlar med bil. 

 

Hela rapporten ”Är kvinnor 
klimatsmartare än män? Ett 

perspektiv på arbetspendlingen i 
Östergötland” finns på projektets hem-

sida. 
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Avslutande ord och före-
bådande om framtiden 

Kunskapsunderlaget är en produkt framtagen 
i projektet Hållbara transporter i Öster-
götland. Flera aspekter av det regionala trans-
portsystemet skulle kunna belysas med för-
djupande rapporter, men det är så här mycket 
som vi inom ramen för projektet har mäktat 
med att få fram. Arbetet fortsätter dock. 
Väldigt konkret kommer en kompletterande 
del att kunna läggas till innan projekt är slut, 
nämligen den analys av vad Region Öster-
götland med den egna organisationen som 
grund kan göra. Den senare är också ett eget, 
fristående arbetspaket inom projektet. 

Ett kunskapsunderlag ingår som ett delmo-
ment i en utvecklingsprocess. Processen 
startar med behovet av en sammanhållen 
politik för ett aktuellt område, i det här fallet 
transportsystemet i alla dess delar. Kunskaps-

underlaget samlar ihop och presenterar 
kunskapsläget för det aktuella politikområde, 
och identifierar och beskriver viktiga ut-
maningar kopplade till detta. Nästa steg är 
strategin, som sorterar ut vad som är möjligt 
at göra, och lyfter fram de handlingsvägar som 
kommer att prioriteras i det kommande 
arbetet. Därefter en handlingsplan tas fram. I 
den beskrivs de åtgärder, som gör att arbetet 
kan bedrivas längs de utpekade handlings-
vägarna, Åtgärderna ska vara finansierade och 
möjliga att genomföra och helst åtföljas av 
mål som gör att det går att följa hur arbetet 
fortskrider och skapar resultat.  

Nuläget är att kunskapsunderlaget och ett 
fördjupande kunskapsseminarium i 
september kommer att bädda för nästa steg, 
alltså att formulera en strategi för hur Region 
Östergötland ska agera för att bidra till ett 
samlat hållbart transportsystem i Öster-
götland. 

 

 

Mera läsning? 

· Projektets hemsida innehåller mer material, och alla rapporter som tagits fram: 
www.regionostergotland.se/Regional-utveckling/Energi-och-klimat/Hallbara-transporter-i-
Ostergotland 

· Klimatpolitiska rådets årsrapport: www.klimatpolitiskaradet.se/arsrapport-2019  
· Mer om Östergötlands logistikkluster: www.logistikklusterostergotland.se  
· BRP+: brpplus.se  

 

http://www.regionostergotland.se/Regional-utveckling/Energi-och-klimat/Hallbara-transporter-i-Ostergotland
http://www.regionostergotland.se/Regional-utveckling/Energi-och-klimat/Hallbara-transporter-i-Ostergotland
http://www.klimatpolitiskaradet.se/arsrapport-2019
http://www.logistikklusterostergotland.se/
http://www.brpplus.se/
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