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Infrastruktur – nyckel för hållbara transporter 
 
Inspel till regeringens nationella handlingsplan för infrastrukturdirektivet och rapport om 
gasanvändning i transportsektorn till 2030 
 
 

Inledning  
 
Transporternas miljöpåverkan är en av våra stora samhällsutmaningar. Olja, bensin och diesel är 
de dominerande bränslena för transporter på land och till sjöss. Transportsektorns omställning till 
alternativa och förnybara bränslen är en nyckelfråga för att både minska klimatpåverkan och 
förbättra luftkvaliteten – inte minst med tanke på att transportbehovet förutspås växa. 
 
Det finns hinder för att introducera dessa bränslen på bred front i Europa. För att samordna 
utbyggnaden av infrastruktur och undanröja marknadshinder har EU:s medlemsländer antagit 
Direktivet om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen (2014/94/EU). Målsättningen är att 
minska transportsektorns oljeberoende och dess klimat- och miljöpåverkan. Biogas, naturgas och 
vätgas identifieras som viktiga bränslen, tillsammans med bland annat el, för att nå målen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En skillnad måste här göras mellan transporter på väg och till sjöss när vi bedömer omställningen 
till förnybara och alternativa bränslen. Inom vägtransporter finns det goda möjligheter att öka den 
förnybara andelen drivmedel. Redan i dag har Sverige 70 procent biogas i fordonsgasen. 
Branschens målsättning, i visionen Grön Gas 2050, är att fordonsgasen ska bestå av 100 procent 
biogas till år 2030 och vara ett av de viktigaste förnybara bränslena. Flera länder i Europa följer nu 
Sveriges exempel och ökar inblandningen av biogas i fordonsgasen, en utveckling som EU-
kommissionen ser mycket positivt på.  
 
Inom den internationella sjöfarten kommer främst naturgasen att vara det viktigaste alternativet till 
olja, vilket i sig medför viktiga miljövinster som minskade klimatutsläpp samt partiklar och andra 
luftföroreningar. Inom sjöfart på inre vattenvägar, samt pendling och skärgårdstrafik, kan biogasen 
få en viktig roll som alternativ i takt med att produktionen av biogas ökar.  
 
Direktivet anger inte i detalj hur omfattande utbyggnaden av infrastruktur ska vara. Däremot 
identifieras målsättningar och prioriterad utbyggnad av infrastruktur för att underlätta en samordnad 
marknadsintroduktion i Europa. Senast den 18 november 2016 ska svenska regeringen rapportera 
till EU-kommissionen, i en nationell handlingsplan, hur målsättningarna i direktivet ska uppnås. I 
denna handlingsplan ska både nationella mål och styrmedel anges. EU möjliggör också 
delfinansiering av infrastrukturprojekt, vilket är ett viktigt initialt komplement till nationella incitament 
för att genomföra direktivet. 
 

 
Samordnad marknadsintroduktion av alternativa och förnybara bränslen 
 
Infrastrukturdirektivet (2014/94/EU) säger bland annat att: 

 Fordonsgas ska finnas tillgängligt i städer och urbana områden till 2020. 

 Fordonsgas och LNG ska finnas tillgängligt längs transporthuvudleder i Europa (TEN-T) till 2025. 

 LNG ska finnas i prioriterade hamnar (TEN-T) till 2025 och längst inre vattenvägar till 2030. 

 Gemensamma tekniska standarder ska vara utvecklade till 2017. 

 Varje land ska ta fram en handlingsplan för utbyggnad av infrastruktur som ska presenteras för EU-
kommissionen senast den 18 november 2016. 
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I dag är biogas ett av de kommersiellt tillgängliga drivmedel som kan bidra till ökad fossilfrihet i 
transportsektorn. Infrastruktur är en nyckelfaktor för att marknaden för biogas ska växa och bidra till 
målet om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. En omfattande utredning, Fossilfrihet på väg 
(SOU 2013:84), visar hur målet kan uppnås. Utredningen visar att biogas och andra biodrivmedel 
har en viktig roll i transportsektorns klimatomställning. Av de 20 TWh biodrivmedel som bedöms 
användas år 2030 kan biogasen utgöra 12 TWh. Utredningen betonar också infrastrukturens roll för 
att drivmedel, som inte är vätskeformiga, ska nå en bredare marknad. Infrastrukturdirektivet och 
dess handlingsplan är därför en viktig del av strategin för att uppnå 2030-målet. 
 
 

1. Disposition  
 
I detta PM redovisas kort gasbranschens inspel till den nationella handlingsplanen. Bakgrund till 
rekommendationerna är rapporten Scenarier för gasanvändning i transportsektorn till 2030 som är 
framtagen av Sweco, på uppdrag av en arbetsgrupp inom Energigas Sverige som arbetar med 
infrastrukturdirektivet. Rapporten kan laddas ner på Energigas Sveriges hemsida 
(http://energigas.se/Publikationer/Rapporter).  
 
Först redogörs för några korta inspel till regeringens kommande handlingsplan, utifrån direktivets 
artikel 3 som definierar vad planen ska innehålla. Sedan beskrivs kort vår syn på handlingsplanen 
och infrastrukturdirektivet, samt vilken roll dessa har för att nå målsättningen om en 
fossiloberoende fordonsflotta till år 2030. Därefter följer en kort sammanfattning av rapporten 
Scenarier för gasanvändning i transportsektorn till 2030 som beskriver tre scenarier och en målbild 
för hur gasen kan utvecklas som bränsle i transportsektorn. Den politiska ambitionsnivån är 
avgörande för utvecklingen. Här beskrivs också förslag på åtgärder för att nå målbilden, vilket bör 
beaktas i den nationella handlingsplanen. Avslutningsvis beskrivs kommunernas och regionernas 
viktiga roll för att minska transportsektorns klimat- och miljöpåverkan. 
 
 

2. Nationell handlingsplan – samarbetsavtal mellan politik och näringsliv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den nationella handlingsplanen sätter mål och ambitioner. Här ska också åtgärder för att nå målen 
tydliggöras. Handlingsplanen följs sedan upp vart tredje år, med början 2019, där bland annat 
infrastrukturutbyggnad samt antalet fordon och fartyg på marknaden ska bedömas mer ingående. 
 

 
Handlingsplanen anger mål och åtgärder för utbyggnad av infrastruktur 
 
Enligt infrastrukturdirektivets artikel 3 ska den nationella handlingsplanen innehålla: 

 Bedömning av aktuell situation och framtida utveckling av marknaden när det gäller alternativa bränslen 
inom transportsektorn. 

 Nationella syften och mål med handlingsplanen, vilket för gasen omfattar: 
o Tankstationer och bunkringsmöjligheter för LNG/LBG. 
o Tankstationer för fordonsgas. 
o Tankstationer för vätgas. 

 Åtgärder för att säkerställa att syften och mål i handlingsplanen uppnås. 

 Åtgärder för att främja utbyggnad av infrastruktur för alternativa drivmedel inom kollektivtrafiken 

 Fastställande av stadsbebyggelse, förortsbebyggelse och andra tätbefolkade områden som ska utrustas 
med tankstationer för fordonsgas. 

 Förslag på stödåtgärder rörande infrastruktur. 

 Bedömning av behov av att installera LNG i hamnar utanför TEN-T-stomnätet. 

 Hänsyn ska tas till berörda intressenter, samt regionala och lokala myndigheters intressen. Samarbete, 
exempelvis genom samråd eller framtagande av gemensamma handlingsprogram, uppmuntras också för 
att säkerställa att åtgärder som krävs för att nå målen är samstämmiga och samordnade. 

http://energigas.se/Publikationer/Rapporter
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Handlingsplanen betonar särskilt samarbetet mellan politik och näringsliv. Direktivet nämner 
specifikt samråd och framtagande av gemensamma handlingsprogram för att säkerställa att de 
åtgärder som krävs för att nå målen är samstämmiga och samordnade. Denna inriktning visar att 
direktivet skiljer sig från införandet av den svenska ”pumplagen” som ledde till att infrastruktur 
byggdes ut för alternativa bränslen, främst etanol, men styrmedel för ökad efterfrågan på 
marknaden prioriterades därefter inte i samma utsträckning.  
 
Genomförandet av infrastrukturdirektivet måste därför ske i nära samarbete med näringslivet där 
mål för utbyggnad av infrastruktur kombineras med effektiva styrmedel för marknadsstimulans. Det 
krävs också en tydlig diskussion om finansiering. Vilka kostnader ska näringslivet stå för när det 
gäller infrastrukturutbyggnaden? Vilket stöd kan regeringen och EU bidra med? Vilka åtgärder 
planeras för att främja fler fordon och fartyg som kan använda förnybara och alternativa drivmedel? 
Handlingsplanen måste ge svar på frågorna så att så väl politikens som näringslivets roller blir 
tydliga i det kommande arbetet. 
 
 

3. Inspel till regeringens arbete med nationella handlingsplanen 
 
Enligt artikel tre i direktivet ska handlingsplanen svara på ett antal frågor. Dessa listas nedan i 
punktform. Här ger vi några kortfattade förslag på vad som kan beaktas i regeringens svar till EU-
kommissionen.  
 

 Bedömning av aktuell situation och framtida utveckling av marknaden när det gäller 
alternativa bränslen inom transportsektorn 
 

Förslag: Sweco-rapporten Scenarier för gasanvändning i transportsektorn till 2030 visar hur 
gasanvändningen i transportsektorn ser ut i dag och hur den kan utvecklas. Rapporten ska ses 
som ett underlag till diskussion om vilken utveckling som är möjlig utifrån olika förutsättningar. Den 
framtida utvecklingen är till stor del beroende av tydliga politiska beslut. 
 

 Nationella syften och mål med handlingsplanen, förslagsvis: Tankstationer för 
LNG/LBG och bunkringsmöjligheter, tankstationer för fordonsgas och vätgas  

 
Förslag: En viktig slutsats i Sweco-rapporten är att politiska mål, ambitioner och strategier är 
centrala för att skapa tryggare förutsättningar för investeringar när exempelvis EU-regelverk och 
bränslepriser är osäkra omvärldsfaktorer. Den nationella handlingsplanen måste därför ha både en 
hög ambition och en tydlig strategi. Sweco-rapporten utgår från prognosen som görs i utredningen 
Fossilfrihet på väg (SOU 2013/84): Till 2030 kan 12 TWh biogas användas i vägtransporter. 
Förslaget till nationell biogasstrategi, som Energigas Sverige tagit fram i samarbete med Region 
Skåne och Swedegas, samt en bred referensgrupp i projektet Intensifierat Nationellt Biogasarbete, 
visar hur biogasanvändningen kan öka från dagens 1 TWh till 12 TWh.  
 
Målet med handlingsplanen bör vara att bidra till målsättningen som utredningen Fossilfrihet på väg 
slog fast: Till 2030 ska användningen av fossila drivmedel reduceras med 80 procent. Minskat 
transportbehov, energieffektivare transporter, samt ökad andel biodrivmedel och eldrift beskrivs 
som vägen framåt. Biodrivmedel spår ha en central roll i omställningen. Av de 20 TWh 
biodrivmedel som bedöms användas 2030 kan biogasen stå för uppemot 12 TWh.   
 
Målsättningar ska också definieras för utbyggnaden av tankinfrastruktur. Den målbild för 
infrastrukturutbyggnaden till år 2030 som beskrivs här kan ses som en möjlig målsättning i 
handlingsplanen, utifrån vissa givna förutsättningar. Målsättningen för utbyggnaden av infrastruktur 
hänger ihop med regeringens målsättning för fossiloberoende, och på sikt fossilfria, vägtransporter.  
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 Åtgärder för att säkerställa att syften och mål i handlingsplanen uppnås 

 
Förslag: Åtgärder kan i detta sammanhang tolkas som beslutande styrmedel och incitament för att 
främja en viss utveckling. För användning av gas i transportsektorn har flera befintliga styrmedel en 
mycket viktigt roll, framförallt biogasens skattebefrielse till utgången av 2020, den förlängda 
reduceringen av förmånsvärdet för gastjänstebilar till 2019, medfinansiering av investeringar i 
produktion och distribution genom Klimatklivet och införande av ett utvidgat gödselgasstöd. 
 
Förslaget till bonus-malus för att främja fler miljöbilar, som införs 2017, blir avgörande för 
biogasens framtid som drivmedel i det lätta fordonssegmentet. En tydlig bonus till gasbilar i 
modellen krävs för att marknaden för fordonsgas och biogas ska växa. För att öka användningen 
av gas inom tunga transporter, både på land och till sjöss, krävs nya effektiva styrmedel. I dag 
saknas verkningsfulla styrmedel inom dessa segment – trots att de står för de största volymerna 
och utsläppen. I rapporten diskuteras en nationell miljödefinition för lastbilar med en premie för köp 
av fordon eller själva transporten. Inrättandet av en fond som främjar investeringar i LNG och andra 
alternativa drivmedel är ett annat förslag. 
 

 Åtgärder för att främja utbyggnad av infrastruktur för alternativa drivmedel inom 
kollektivtrafiken 
 

Förslag: Fordonsgasen står för 15 procent av dagens bussmarknad. Tydliga regionala mål – för 
biogasanvändning, förnybara drivmedel och omhändertagande av lokala avfallströmmar – har varit 
viktiga för att främja biogas i bland annat bussar. Det är fortsatt viktigt att biogasanvändningen 
främjas i upphandlingar för att dessa mål ska uppnås. En särskild miljöbusspremie skulle även 
kunna bidra till att fler bussar går på biogas och andra biodrivmedel.  
 

 Fastställande av stadsbebyggelse, förortsbebyggelse och andra tätbefolkade 
områden som ska utrustas med CNG-stationer 

 
Förslag: Kartorna som beskriver målbild för infrastrukturutbyggnaden ger en bild av vilka orter som 
bör prioriteras. För att denna målbild ska bli tydligare bör samverkan ske med lokala och regionala 
beslutsfattare, så att den nationella planen för infrastrukturutbyggnad synkroniseras med de 
regionala planer som finns. Nu pågår flera EU-projekt runt om i landet som prioriterar utbyggnad av 
infrastruktur för fordonsgas, LNG/LBG, vätgas och el. Dessa pågående projekt, och nya som 
tillkommer under kommande år, måste samordnas med de målsättningar som fastställs på nationell 
nivå. 
 

 Förslag på stödåtgärder rörande infrastruktur 
 
Förslag: För att bedöma behovet av stödåtgärder till infrastruktur måste de olika 
bränslealternativen på marknaden bedömas. Ovan beskrivs åtgärder för att nå målbilden till 2030. 
Här framgår att fordonsgas för lätta fordon är relativt etablerad och inte behöver stöd för utbyggnad 
av infrastruktur. I detta segment är incitament för att främja ökad efterfrågan viktigare. För 
LNG/LBG i lastbilar och fartyg, och för vätgas i såväl lätta som tunga fordon, krävs både stöd för 
infrastrukturutbyggnad och incitament för marknadsutveckling. Kartorna med målbilden kan vara en 
utgångspunkt för att diskutera vilka noder och centrala transportstråk som bör prioriteras. 
 

 Bedömning av behov av att installera LNG i hamnar utanför TEN-T-stomnätet 
 
Förslag: Direktivet anger att det ska vara möjligt att bunkra LNG i Sveriges TEN-T Core-hamnar 
(Luleå, Stockholm, Trelleborg, Malmö/Köpenhamn och Göteborg) till 2025. Det kommer att finnas 
behov av att erbjuda LNG i andra hamnar, men det är svårt att bedöma framtida behov. I målbilden 
anges bunkringsmöjlighet i 14 hamnar. Redan i dag finns intresse eller planer för att erbjuda LNG i 
flera av dessa hamnar, exempelvis Skellefteå, Gävle, Visby, Oskarshamn, Åhus och Helsingborg. 
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Efterfrågan på gas inom både transportsektorn och industrin är avgörande för denna utbyggnad. 
Det är därför viktigt att den nationella handlingsplanen även bedömer industrins möjligheter att 
skifta från olja till gas – naturgas, gasol och biogas.   
 

 Hänsyn till berörda intressenter, samt regionala och lokala myndigheters intressen 
 
Förslag: Den nationella handlingsplanen måste knyta an till det offensiva klimatarbete som sker i 
kommuner och regioner. Tillsammans kan nationella, regionala och lokala beslutsfattare och 
aktörer ska skapa en allians för grön utveckling som beskrivs ovan. Detta arbete omfattar flera 
områden och berör regeringens samlade arbete för att uppnå uppsatta klimatmål. Därför är det 
viktigt att den nationella handlingsplanen är en tydlig del av regeringens långsiktiga klimatstrategi.    

 

 Samarbete, exempelvis genom samråd eller gemensamma handlingsprogram, för att 
säkerställa att åtgärder som krävs för att nå målen är samstämmiga och 
samordnade 

 
Förslag: Samarbete är ett nyckelord för att genomföra en ambitiös nationell handlingsplan. 
Regeringen bör samla nationella aktörer för samråd, exempelvis en fast referensgrupp som ger 
löpande inspel i arbetet med och uppföljningen av handlingsplanen. Initiativ bör också tas för att få 
med lokala och regionala aktörer i arbetet. För att insatserna ska bli effektiva krävs en ökad 
samordning inom både regeringskansliet och berörda myndigheter. 
 
 

4. Scenarier för gasanvändning till 2030 
 
Rapporten Scenarier för gasanvändning i transportsektorn till 2030 är framtagen av Sweco, på 
uppdrag av en arbetsgrupp inom Energigas Sverige som arbetar med infrastrukturdirektivet. I 
samband med genomförandet av rapporten har två workshops arrangerats med representanter 
från hela värdekedjan – från produktion och distribution till användning i bilar, lastbilar och fartyg. 
Här har scenarierna för gasanvändning i transportsektorn, baserad på uppskattade trender och 
drivkrafter, fastställts.  
 
Avgörande för utvecklingen är tre faktorer: 

 Styrmedel för marknadsutveckling. 

 Omvärldsfaktorer som oljepris och utveckling för fordonsgasen internationellt. 

 Utbyggnad av infrastruktur.  
 
Tre scenarier för gasanvändning i transportsektorn till 2030 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

Inspel till regeringens nationella handlingsplan för infrastrukturdirektivet och rapport om gasanvändning i transportsektorn till 2030 – april 2016 

 

6 

Staplarna visar tre scenarier: 

 Scenario A – Grön omställning: 14,65 TWh, 579 650 fordon och fartyg samt en 
utbyggnad med cirka 240 tankstationer för fordonsgas och vätgas. 

 Scenario B – Begränsad infrastrukturutbyggnad: 6,33 TWh, 219 130 fordon och fartyg. 

 Scenario C – Svag utveckling: 3,05 TWh, 55 650 fordon och fartyg. 
 
Som jämförelse fanns i slutet av 2015 totalt 53 122 gasfordon i Sverige, varav 49 945 personbilar 
och skåpbilar, 2 372 bussar och 805 tunga fordon. I slutet av 2015 var antalet LNG-fartyg 6 stycken 
och antalet vätgasbilar 6 stycken. 
 
Sammanfattning av scenarier och faktorer för gasanvändning i transportsektorn 
 
Sammanfattning av scenarier och faktorer beskrivs mer utförligt i bilaga 1 på sista sidan. Här 
kommenteras scenarierna kortfattat: 
 
Scenario A – Grön omställning  
 
Med ett tydligt mål och en tydlig strategi för fossiloberoende fordonsflotta 2030 ökar användningen 
av gas i transportsektorn. Nuvarande och planerade styrmedel gynnar biogasen och fordonsgasen, 
så som fortsatt skattebefrielse och bonus-malus för lätta fordon. Nya styrmedel för tunga fordon gör 
också att biogasen används allt mer i lastbilar och bussar. Dessutom främjas LNG inom sjöfarten 
med tydliga incitament som stimulerar investeringar i gas och andra alternativa drivmedel. 
 
Utvecklingen gynnas även av att oljepriset stiger och att EU:s regelverk för biodrivmedel gynnar 
produktion och användning av bland annat biogas. En tydlig nationell strategi för utbyggnad av 
infrastruktur för fordonsgas, LNG/LBG och vätgas lägger en grund för den snabba 
marknadsutvecklingen. En ambitiös nationell plan för genomförande av direktivet kombineras med 
andra initiativ och underlättar därmed strävan att uppnå målet om fossilfria vägtransporter. 
 
Scenario B – Begränsad infrastrukturutbyggnad  
 
I detta scenario är styrmedel för marknadsutveckling och omvärldsfaktorer desamma som i 
scenario A. Skillnaden är att utbyggnaden av infrastruktur nedprioriteras. Därför gynnas inte gas i 
transportsektorn, trots tydliga styrmedel och gynnsamma omvärldsfaktorer. Låga ambitioner i den 
nationella handlingsplanen försvårar en samordnad marknadsintroduktion av biogas, LNG och 
vätgas och andra alternativa drivmedel. Detta gör det i sin tur svårt att uppnå mål om 
fossiloberoende och fossilfria vägtransporter. 
 
Scenario C – Svag utveckling 
 
Prioritering av eldrift och EU-regelverk som försvårar produktion och användning av biodrivmedel 
är i detta scenario några viktiga förklaringar till att marknaden för gas som drivmedel försvagas. 
Sjunkande oljepris kombinerat med en oklar strategi för transportsektorns klimat- och 
miljöomställning försvårar en omställning till gas inom land- och sjötransporter. Den nationella 
handlingsplanen används i detta scenario inte som en möjlighet för att stimulera marknaderna för 
förnybara och alternativa drivmedel. Det riskerar att leda till att delar av befintlig gasinfrastruktur får 
läggas ner. 
 
Slutsats: Politisk ambition avgörande 
 
Scenarierna visar att flera faktorer, som bränslepriser och internationella trender, är svåra för 
nationella beslutsfattare att påverka. Däremot fogar nationella beslutsfattare över flera styrmedel 
som är avgörande för utvecklingen. Dock har beslutade styrmedel i Sverige många gånger varit 
svåra att förena med EG-rätten och statstödsregler. Svårigheten att bedöma framtida styrmedel 
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och villkor har skapat en osäkerhet på marknaden. På grund av denna svårighet är det desto 
viktigare att nationella beslutsfattare är tydliga med målsättningar och ambitioner på klimat- och 
miljöområdet. Sveriges Riksdag har beslutat att Sverige ska ha en fossiloberoende fordonsflotta till 
2030. Men målet är inte definierat. Det finns inte heller någon tydlig, långsiktig strategi för hur målet 
ska nås. Med ett offensivt mål och en tydlig strategi kan nationella beslutsfattare skapa en motvikt 
till den osäkerhet som EU-regelverk skapar på marknaden och ingjuta mod hos dem som vill 
investera i förnybara och alternativa drivmedel. 
 
I det samlade arbetet för att staka ut en långsiktig strategi för fossiloberoende och fossilfrihet måste 
därför också infrastrukturen tas med – för biodrivmedel, gas och el. Energimyndighetens arbete 
med att ta fram en strategisk plan för transportsektorn är ett av de viktigaste initiativen. En ambitiös 
nationell handlingsplan är en viktig del av detta arbete. 
 
 

5. Målbild för infrastrukturutbyggnad år 2030 
 

 
 
Utifrån scenario A har en målbild definierats för infrastrukturutbyggnaden till år 2030. Kartorna ovan 
beskriver befintliga tankstationer för fordonsgas, LNG/LBG och vätgas samt LNG-terminaler, samt 
planerade nya stationer och terminaler till år 2030 som krävs för att uppnå målbilden. 
Bedömningarna rymmer naturligtvis stor osäkerhet, exempelvis hur styrmedel påverkar efterfrågan. 
Kartorna ska därför inte tolkas som detaljerade målbilder, snarare som underlag till diskussion om 
vad som kan vara möjligt att uppnå om rätt förutsättningar ges.  
 
Sverige har kommit förhållandevis långt när det gäller utbyggnaden av infrastruktur för gas i 
transportsektorn – längre än många andra länder i Europa. Med en strategisk satsning på 
utbyggnad av infrastruktur för lätta och tunga fordon, samt fartyg, kan tillgången på gas öka 
väsentligt. Det lägger i sin tur grunden för en växande biogasmarknad. 
 
Målbild för fordonsgas – cirka 255 publika stationer till 2030 
 
I slutet av 2015 fanns 161 publika tankstationer för fordonsgas och 60 icke-publika, totalt 221 
stycken. I målbilden byggs antalet publika tankstationer ut med cirka 90 stycken till 2030, 60 av 
dem i mellersta och södra Sverige.  
 
Åtgärder – stimulera marknadsutveckling 
 
Infrastrukturen för lätta fordon är relativt väl utbyggd i främst mellersta och södra Sverige, bortsett 
från några ”vita fläckar”. Stöd till utbyggnad av denna infrastruktur är därför inte en kritisk faktor. 
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Det centrala är däremot incitament för att öka efterfrågan. Här är stimulanser som bonus-malus 
och reducerat förmånsvärde för tjänstebilar, som tydligt främjar gasbilar, mycket viktigt.  
 
För att främja infrastrukturutbyggnaden i delar av norra Sverige kan ett begränsat stöd vara 
nödvändigt, exempelvis för byggnation och inledande drift. Marknadsutvecklingen måste främjas 
parallellt, exempelvis genom upphandlingar och regionala samarbeten mellan bränsleleverantörer, 
fordonsleverantörer och transportköpare.   
 
Målbild för LNG/LBG – cirka 35 tankstationer och bunkringsmöjlighet i 14 hamnar 
 
I dag finns sex stationer där lastbilar kan tanka LNG/LBG. LNG importeras till två hamnar, men 
bunkring sker endast i en hamn för närvarande. Enligt direktivet ska bunkring av LNG möjliggöras i 
Sveriges TEN-T Core-hamnar till 2025. Dessa är Luleå, Stockholm, Trelleborg, Malmö/Köpenhamn 
och Göteborg. LNG/LBG kan bunkras via terminal, via rörledning, via ett annat fartyg eller via 
lastbil. I målbilden finns cirka 35 tankstationer över landet för lastbilar och att bunkring möjliggörs i 
totalt cirka 14 hamnar över landet.  
 
Åtgärder – stöd infrastruktur och stimulera marknadsutveckling 
 
Infrastrukturen för LNG/LBG för lastbilar försörjer i dag några viktiga transportleder i mellersta och 
södra Sverige. Däremot saknas denna infrastruktur i norra Sverige. Här finns ett behov både av att 
stödja utbyggnaden av infrastruktur, främst i norra Sverige, och stimulera marknadsutvecklingen. 
Det behövs incitament som främjar inköp av lastbilar, bussar och båtar som går på gas eller 
transporter som utförs med dessa fordon eller fartyg. Det kan göras genom att införa en nationell 
miljödefinition för lastbilar och bussar, samt en premie för inköp av fordonet eller själva transporten. 
 
Målbild för vätgas – totalt cirka 140 tankstationer  
 
I dag finns fyra tankstationer för vätgas, tre publika och en icke-publik. Målbilden för 2030 är 140 
stationer, vilket innebär en kraftfull utbyggnad under en begränsad tid. Denna utbyggnad motsvarar 
ungefär utbyggnaden av tankstationer för fordonsgas för lätta fordon mellan åren 1990 och 2005. 
Den avgörande skillnaden är att såväl vätgasfordon som infrastruktur är betydligt dyrare i 
dagsläget, jämfört med fordonsgas eftersom de hittills låga produktionsvolymerna inte hunnit 
reducera kostnaderna. Möjligheten att realisera denna målbild förutsätter därför att kostnaderna för 
såväl fordon som infrastruktur sjunker avsevärt inom några år. Målbilden för vätgas rymmer därför 
ett större mått av osäkerhet, jämfört med fordonsgas och LNG/LBG. 
 
Åtgärder – stöd infrastruktur och stimulera marknadsutveckling 
 
Marknaden för vätgas är i dag begränsad, både vad gäller antalet fordon och antalet tankstationer. 
För att utveckla marknaden krävs därför en form av stöd för infrastruktur samt en stimulans för 
marknadsutveckling. Vätgasbilar bör omfattas av en hög bonus i det kommande bonus-malus-
systemet. Lågemissionszoner i städer kan också bli en viktig drivkraft för att främja fler gasbilar, 
såväl vätgas som fordonsgas. 
 
 

6. Regionerna visar vägen – skapa allianser för grön utveckling  
 
För att genomföra de nödvändiga infrastrukturinvesteringarna under kommande år krävs en 
samverkan mellan olika beslutsnivåer – EU, regering och riksdag, samt regioner och kommuner. 
Många regioner har, med sina offensiva klimatambitioner, en viktig roll att visa vägen. Den 
nationella handlingsplanen måste utgå från, och bygga på, alla de lokala och regionala klimatmål 
och initiativ som finns runt om i landet. Med en tydlig nationell strategi och samordning, understödd 
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av EU-finanseringen, kan handlingsplanen bli en hävstång för hållbara transporter. Tillsammans 
kan regionala och nationella beslutsfattare bilda en allians för grön utveckling. 
 
Transportsektorns klimat- och miljöomställningen blir i detta sammanhang en drivkraft för att 
utveckla hela samhället i en hållbar riktning. Utbyggd infrastruktur tryggar energiförsörjningen och 
förbättrar transporterna över hela landet, vilket gör att fler arbetstillfällen kan skapas i både 
industrin och tjänstesektorn. Tillsammans med forskning, innovation och kultur skapas kreativa 
miljöer. Regioner som utvecklar sitt humankapital är attraktiva att bo och verka i.  
 
Regeringens initiativ Klimatklivet har möjliggjort statlig medfinansiering till lokala och regionala 
investeringar i bland annat biogasproduktion, tankstationer för fordonsgas och laddinfrastruktur. 
Även Stadsmiljöavtalen har här en viktig roll. Detta är viktiga initiativ som kan samordnas med 
målsättningarna i den nationella handlingsplanen.  
 
För att möjliggöra utbyggnad av infrastruktur, och investeringar i tunga fordon och fartyg, har EU:s 
olika program som exempelvis Trans-European Transport Network (TEN-T) och Connecting 
Europe Facility (CEF) en viktig roll. För att genomföra målsättningarna i den nationella 
handlingsplanen bör regeringen aktivt stödja de svenska ansökningar som planeras till EU:s olika 
program och fonder. För att kunna ta del av EU:s finansiering krävs att den nationella 
handlingsplanen är ambitiös. 
 
 
Stockholm i april 2016 
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Bilaga 1: Sammanfattning av scenarier och faktorer för gasanvändning i transportsektorn 
 

 


