
Vår satsning för att nå målet om ett fossilfritt Fyrbodal 2030. 

Fossilfria 
transporter

ja, tack!



Fyrbodals  
kommunal- 
förbund 

•  Plattform för omvärldsorientering, debatt och 
förmedling av framtidsbilder. 

•  Bevakning av kommunala intressen 

•  Driva gemensamma utvecklingsprojekt 

•  Skapa förutsättningar för EU-projekt 

•  Bygga nätverk, sprida idéer och stimulera till 
erfarenhetsutbyte. 

14 kommuner samarbetar för 
tillväxt, utveckling och välfärd: 



Satsningen	ska	leda	-ll	
fossilfria	transporter.	

Satsningen	verkar	för	
innova-on,	utveckling	och	
nya	samarbeten	inom	

skogsindustrin.	

I	Fyrbodal	skapas	
fossilfri>	bränsle	för	en	

grönare	fram-d.	

E>	samlingsbegrepp	för	
den	förnybara	energi	som	
går	a>	utvinna	från	havet.	

Affärsdriven 
miljöutveckling 



Fem skäl för fossilfrihet  
och grön mobilitet 
1.  Stoppa klimatförstörelsen 

2.  Minska trängsel, buller och luftföroreningar. 

3.  Säkrare trafikmiljö för barn och äldre 

4.  Frigör mark för människor, cyklar och bostäder. 

5.  Lokalproducerad energi gör oss oberoende av 
import 



Energiförsörjning  
hushåll och lokaler 

9% 

Industri 
19% 

Övrigt 
4% 

Arbetsmaskiner 
4% 

Raffinaderier 
27% 

Vägtrafik 
26% 

Jordbruk 
11% 

Klimatpåverkan 
Vägtrafik och produktion av 
fossila bränslen står för en 
mycket stor del av vår 
klimatpåverkan. 

Diagram:  
Fördelning av utsläpp av 
växthusgaser  
Västra Götaland 2012 



!  Omställning till fossilfrihet för kommunernas 
egna transporter och fordon 

!  Utbyggnad av infrastruktur för laddning av 
elbilar och tankställen för biogas. 

!  Affärsmöjligheter för det lokala näringslivet i 
omställningen till ett fossilfritt samhälle. 

I gränsregionen Fyrbodal-Östfold-Follo 
samarbetar 39 svenska och norska 
kommuner för att nå målet en fossilfri 
transportsektor senast 2030. 

Projektet har tre fokusområden: 

Hela Gröna Vägen 



Hela Gröna Vägen 

Bakom projektet finns en 
bred politisk uppslutning. 
Samtliga 39 kommuner skrev 
2014 under en budkavle om 
att bli fossilfria inom 
transporter senast 2030. 



Hela Gröna Vägen 

Åtagandet förnyades under 2017 genom 
filmer som delas i sociala medier, med 
kommunstyrelsernas ordförande i 
Fyrbodal, Östfold och Follo. 

”Vårt mål är att bli helt  
fossiloberoende 2030.  
Omställningen har börjat”  

Martin Carling, ordförande för Fyrbodals  
kommunalförbund och kommunalråd i Dals-Ed. 



Beteendet  
Bränslet 
Bilen 



Beteendet 
Grön mobilitet handlar om att förändra beteendet när 
det gäller vårt sätt att resa och mötas. Det är den 
viktigaste åtgärden, men ofta också den svåraste. 

•  Öka cyklingen på alla korta resor, t ex till och från arbetet, 
skolan och fritidsaktiviteterna 

•  Göra kollektivtrafiken tillgänglig och attraktiv  

•  Stötta och utveckla sätt att dela på bilar, t ex genom bilpooler 
och samåkning 

•  Resfria möten och möjlighet till distansarbete genom digital 
teknik 



•  Utbyggnaden av 
laddinfrastruktur pågår 
men behöver 
påskyndas. 

•  I september fanns 274 
publika laddpunkter i 
Fyrbodal, en ökning 
med 96 sedan 1 april. 
(källa: uppladdning.nu) 

Bränslet 
El 

16	

77	

48	

13	

54	
21	



•  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) 

Bränslet 
Biogas 

41	



Bilen Försäljningen av laddbara bilar ökar kraftigt. Batterierna blir billigare och 
räckvidden ökar. De närmaste åren kommer i stort sett alla biltillverkare med 
nya elbilar på marknaden, med en reell räckvidd på cirka 30 mil per laddning. 



Följ oss gärna på: 
www.fossilfri2030.se 

På Facebook, Twitter och 
Instagram hittar du oss under 
hashtagen #fossilfri2030 



”Ingen kan göra allt, men    
  alla kan göra något.” 

Tack för att du deltar! 

Morgan Ahlberg, Projektledare 
morgan.ahlberg@fyrbodal.se 
070-217 94 49 


