
En satsning för att nå målet om en fossilfri fordonsflotta 2030.



Fyrbodals 
kommunal-
förbund

• Plattform för omvärldsorientering, debatt 

och förmedling av framtidsbilder.

• Bevakning av kommunala intressen

• Driva gemensamma utvecklingsprojekt

• Skapa förutsättningar för EU-projekt

• Nätverka, sprida idéer och stimulera till 

erfarenhetsutbyte.

14 kommuner samarbetar för 

tillväxt, utveckling och välfärd:



Affärsdriven 
miljöutveckling

Satsningen ska leda till 

fossilfria transporter.

Satsningen verkar för 

innovation, utveckling och 

nya samarbeten inom 

skogsindustrin.

I Fyrbodal skapas 

fossilfritt bränsle för en 

grönare framtid.

Ett samlingsbegrepp för 

den förnybara energi 

som går att utvinna från 

havet.



Fossilfri 
gränsregion 2030



Vägen till fossilfria
transporter



• Kommunicera projektets mål och resultat, 
internt och externt

• Upphandling av fordon och transportjänster

• Utbyggnad av infrastruktur för laddning av 
elbilar och tankning för biogas.

• Stödja andra insatser inom fossilfri mobilitet, 
exv cykling, bilpooler, elbussar mm.

• Få med näringslivet i omställningen och bidra 
till affärer och arbetstillfällen

Hela gröna vägen 2016



• Fossilfri2030.se

• Facebook, Twitter, Instagram
(fossiloberoende 2030)

• Kommunernas och andra 
partners hemsidor och 
sociala medier

• Lokaltidningar, fackpress 
med mera.

• Lyft framgångarna!

Vi kommunicerar Fossilfritt



• Viktig återkoppling från er under vår 
kommunturné. Alla kommuner vill och måste 
komma igång om vi ska ”hinna” till 2030.

• Stora skillnader i nuläge och resurser i 
kommunerna, men alla har vi samma mål.

• Hårda utsläppskrav vid upphandling av 
transporttjänster kan få stort genomslag!

• Finns stor erfarenhet i Fyrbodal, regionen och 
inom projektet (Östfold, Gröna bilister, 
Elbilsföreningen mm.)

Upphandling av fordon 
och transporttjänster



• Cykelprojekt, exv regionens 
Hållbart resande väst.

• Stötta utbyggnad av 
bilpooler, exv när nya 
bostadsområden planeras.

• Turister som åker elbuss och 
cyklar i stället för trängs i 
bilar i kustsamhällena 
sommartid

• Resfria möten, ruttoptimering 
mm.

Fossilfri mobilitet



• Budkavel

• Lånefordon

• Workshop, 
affärsutveckling

• Bilhandlare, 
transportföretag, 
handlare, besöksnäring 
mm.

• Lyft framgångarna!

Få med näringslivet



• Försäljningen av elbilar och 
laddhybrider ökar kraftigt. 
Norge är etta i världen, 
Sverige tvåa.

• I riket är andelen 
nyregistrerade laddbilar
hittills i år drygt 4 procent, i 
Fyrbodal är motsvarande 
siffra 1,7 procent.

• Topplista: Orust (3,6%), 
Färgelanda (3,3%), Uddevalla 
(2,5%) och Strömstad (2,2%)

Var står vi nu?



• Utbyggnaden av 
laddinfrastruktur
pågår men behöver 
påskyndas.

• I augusti fanns 219 
publika laddpunkter i 
Fyrbodal, en ökning 
med 40 sedan 1 april.

Var står vi nu?
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• Försäljningen av 
biogasbilar har stagnerat, 
men produktionen av 
biogas ökar.

• Befintliga tankställen 
behöver fler kunder och 
kommuner utan 
tankställen behöver få det.

• Planer finns på fyra nya 
tankställen för personbilar 
och ett för tunga fordon 
(flytande biometan)

Var står vi nu?

41



Morgan Ahlberg, projektledare

morgan.ahlberg@fyrbodal.se

070-217 94 49

fossilfri2030.se


