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Yttrande	avseende	remiss	”RUFS	2050”		

Biogas	Öst	med	BioDriv	Öst	tackar	för	möjligheten	att	få	lämna	synpunkter	på	ovanstående	remiss.	Vi	anser	att	den	
regionala	utvecklingsplanen	för	Stockholmsregionen	är	ett	väl	genomarbetat	förslag	som	inspirerar	och	tydliggör	ett	
långsiktigt	förhållningssätt	för	omställningen	till	ett	mer	hållbart	samhälle.	Vi	ser	väldigt	positivt	på	det	breda	helhetsgrepp	
som	RUFS	omfattar	och	att	bl	a	klimatfrågan	sätts	i	ett	större	perspektiv	genom	att	kopplingar	till	många	olika	områden	tas	
upp	exempelvis	Agenda	2030,	de	planetära	gränserna,	Sveriges	miljökvalitetsmål,	försörjningstrygghet,	ökad	
självförsörjningsgrad,	potential	till	nya	arbetstillfällen,	resurseffektivitet,	resiliens,	kretslopp,	bioekonomi,	cirkulär	ekonomi,	
landsbygdsutveckling	etc.	Vi	tror	att	det	är	en	stor	framgångsfaktor	att	hantera	omställningen	till	ett	hållbart	samhälle	
utifrån	ett	större	helhetsperspektiv.	Då	ökar	även	förutsättningarna	för	att	uppnå	verklig	problemlösning	och	inte	endast	
problembyten,	vilket	ofta	blir	resultatet	med	ett	allt	för	begränsat	perspektiv.	Vi	ser	också	väldigt	positivt	på	att	det	är	så	
tydligt	att	kollektivtrafik,	cykel	och	gång	ska	komma	i	första	hand	när	det	gäller	transportsektorns	omställning.	Vänligen	ta	
del	av	våra	kompletterande	synpunkter	nedan.	

Vår	främsta	synpunkt	är:	

Önskad	utveckling	inom	transportområdet	gällande	förnybara	alternativ	som	biodrivmedel	och	biogas	
behöver	konkretiseras	

I	RUFS	lyfts	transportområdet	fram	som	en	av	de	absolut	viktigaste	och	största	utmaningarna	gällande	miljö-	och	klimat	
”Omställningen	av	fordonsflottan	är	också	avgörande	för	regionens	möjlighet	att	klara	klimatmålen”	och	dessutom	lyfts	det	
fram	att	”Trafikökningar	förväntas	ske	inom	samtliga	trafikslag”.	Som	tidigare	nämnts	är	det	positivt	att	planen	tydligt	
fokuserar	på	att	förbättra	förutsättningarna	för	kollektivtrafik,	gång	och	cykling.	Men	trots	stora	satsningar	inom	dessa	
områden	så	kommer	det	trots	allt	att	finnas	ett	mycket	stort	behov	av	satsningar	även	på	fordon,	drivmedel	och	
infrastruktur	för	förnybara	alternativ	för	att	klara	de	nationella	målen	till	2030	och	2045.	Detta	område	är	så	pass	viktigt	att	
det	behöver	behandlas	mycket	tydligare	i	RUFS,	även	om	fördjupning	av	detta	område	sker	i	den	regionala	
Klimatfärdplanen.	Det	är	även	viktigt	med	en	tydlighet	inom	RUFS	för	detta	område	då	olika	vägval	inom	transportsektorn	
har	mycket	stor	påverkan	på	möjligheten	att	uppnå	viktiga	mål/åtgärder	inom	andra	områden	som	pekas	ut	i	RUFS.		

För	en	hållbar	utveckling	inom	transportsektorn	behövs	offensiva	satsningar	på	både	el	(som	vi	utgår	ifrån	inkluderar	även	
vätgas	i	RUFS?	Detta	borde	kanske	förtydligas)	och	flera	olika	biodrivmedel	som	biogas,	etanol	och	biodiesel	(HVO,	RME	
etc.).	Alla	seriösa	aktörer	är	i	dag	helt	överens	om	att	flera	olika	förnybara	alternativ	behövs	för	transportsektorns	
omställning.	Det	finns	inte	en	lösning,	eller	ett	förnybart	alternativ	som	kan	ersätta	allt	fossilt	i	transportsektorn	inom	en	
överskådlig	framtid.	Framförallt	i	tidsperspektivet	2018-2026	pekas	biodrivmedel	ut	som	helt	avgörande	för	
transportsektorns	omställning	och	att	det	är	framförallt	på	längre	sikt	än	så	som	elen	får	en	avgörande	betydelse	i	
transportsektorn.	Sverige	har	även	tidigare	begått	misstaget	att	ensidigt	satsa	på	ett	förnybart	alternativ	i	taget	med	
resultatet	att	förnybara	alternativ	snarast	ersätter	varandra	i	transportsektorn	istället	för	att	en	ökande	andel	fossildrivna	
fordon	ersätts.	Detta	innebär	även	att	fyrstegsprincipen	inte	följs	då	fokus	hela	tiden	blir	på	att	bygga	nytt	istället	för	att	
optimera	och	nyttja	de	system	som	redan	finns	och	som	redan	har	utvecklats	med	stora	mängder	skattemedel	(exempelvis	
infrastruktur	för	etanol	och	biogas).		

Att	som	regional	prioritering	endast	peka	ut	satsningar	på	elfordon	riskerar	tyvärr	att	leda	snett,	även	om	offensiva	
satsningar	på	el	och	laddinfrastruktur	är	mycket	angeläget	för	transportsektorns	omställning.	Även	om	det	är	tydligt	i	andra	
delar	av	RUFS	att	även	andra	förnybara	drivmedel	är	viktiga,	så	sänder	indirekt	denna	regionala	prioritering	ett	motsatt	
budskap	som	riskerar	att	försämra	förutsättningarna	för	att	en	fossiloberoende	fordonsflotta	ska	kunna	nås.		
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På	sidan	14	finns	även	mycket	bra	infografik.	Men	varför	bara	lyfta	ut	hur	stor	andel	elbilar	som	finns	i	länet?	Är	andra	
förnybara	alternativ	i	transportsektorn	irrelevanta	för	transportsektorns	omställning?	Varför	inte	göra	som	på	el-området	
och	visa	på	hur	stor	andel	som	är	förnybar	energi	i	transportsektorn	eller	hur	stort	antal	fordon	som	är	typgodkända	för	
exempelvis	el	(inkl.	vätgas),	etanol,	biogas	och	biodiesel?	

Biogassatsningar	utgör	bara	en	del	av	lösningen,	men	de	kan	bidra	med	många	viktiga	samhällsnyttor	i	framtidens	
resilienta,	resurseffektiva	och	hållbara	samhälle.	Vi	ser	därmed	väldigt	positivt	på	att	biogasen	nämns	på	flera	ställen	i	RUFS,	
men	många	formuleringar	kopplat	till	biogas	och	biodrivmedel	är	dock	relativt	vaga	och	otydliga.	Denna	skillnad	i	nivå	på	
konkretisering,	jämfört	med	t	ex	elfordon,	kommer	att	få	stor	betydelse	för	hur	sannolikt	det	är	att	offentliga	och	privata	
aktörer	i	regionen	kommer	att	inspireras	till	olika	satsningar	tack	vare	RUFS.		

Framför	allt	formuleringen	av	den	regionala	prioriteringen	för	drivmedel	i	transportsektorn	är	helt	avgörande	för	biogasens	
framtid	i	regionen.	Som	det	nämns	i	strategin	så	kommer	kanske	inte	transportsektorn	att	vara	biogasens	huvudsakliga	
användningsområde	runt	år	2050.	Men	i	tidsperspektivet	2018-2026	är	det	akut	och	helt	avgörande	med	tydliga	satsningar	
på	biogas	i	vägtransporter,	dels	för	att	målet	om	en	fossiloberoende	fordonsflotta	ska	kunna	nås	och	dels	för	att	befintliga	
biogassatsningar	ska	kunna	finnas	kvar,	utvecklas	och	leverera	viktiga	samhällsnyttor	i	dag	och	år	2050	vilket	är	avgörande	
för	att	andra	viktiga	målområden	i	RUFS	ska	kunna	uppfyllas.	Att	enbart	peka	ut	el	som	regional	prioritering	i	
transportsektorn	och	därmed	indirekt	slå	undan	benen	för	befintliga	biogassatsningar	skulle	direkt	motverka	möjligheten	
att	uppnå	många	av	de	områden	som	pekas	ut	som	viktiga	i	RUFS.	Dagens	svenska	biogasanläggningar	kämpar	redan	med	
oschyssta	konkurrensvillkor	inom	flera	olika	områden	(låga	oljepriser,	dubbelsubventionering	av	dansk	biogas,	leverans	av	
viktiga	samhällsnyttor	som	värderas	till	0	kr	i	upphandlingar,	otillräckliga	nationella	styrmedel	etc)	och	det	är	ett	faktum	att	
flera	anläggningar	riskerar	att	läggas	ned	och	att	det	är	flera	nya	anläggningar	som	ligger	i	startgroparna	men	som	inte	
byggs.	Att	indirekt	föra	fram	ett	budskap	om	att	biogas	inte	är	viktigt	i	transportsektorn,	i	en	så	viktig	region	som	
Stockholm,	kan	få	avgörande	konsekvenser	för	biogasens	framtid.		

En	uttalad	regional	prioritering	av	förnybara	drivmedel	generellt	med	fokus	på	både	el	och	biogas	i	transportsektorn	ligger	
väl	i	linje	med	RUFS-dokumentets	huvudbudskap	som	helhet;	att	verka	för	resilisens,	försörjningstrygghet,	kretslopp,	
cirkulär	ekonomi,	frisk	luft,	att	nyttja	landsbygdens	potential	för	produktion	av	biodrivmedel	och	närproducerad	mat,	värna	
ekosystemtjänster,	verka	för	resurseffektiva	system	(bild	sidan	88	bl	a),	utveckling	av	tekniska	försörjningssystem,	ökad	
matavfallsinsamling,	klimatanpassning	med	mer	grönstruktur	(ökar	behovet	av	hållbar	regional	hantering	av	park	och	
trädgårdsavfall),	att	minska	klimatavtrycket	i	hela	livscykeln,	att	omställningen	inte	heller	får	skapa	globala	orättvisor	och	
nya	problem	i	andra	delar	av	världen	etc.	En	sådan	prioritering	ligger	även	i	linje	med	det	nya	nationella	förslaget	till	bonus-
malussystem	för	fordon.		

Därmed	är	vårt	nya	förslag	till	regional	prioritering		

Öka	andelen	förnybart	i	person-	och	varutransporter,	med	fokus	på	el	och	biogas	

Det	är	generellt	sett	en	mycket	svår	utmaning	att	med	hjälp	av	enbart	teknikneutrala	krav	och	mål	lyckas	gynna	ett	hållbart	
samhällsbyggande	på	flera	olika	nivåer.	Därför	kan	det	vara	klokt	att	peka	ut	några	förnybara	alternativ	enligt	ovan,	
samtidigt	som	man	är	tydlig	med	att	andelen	förnybart	behöver	öka	som	helhet.	För	att	kunna	omsätta	den	regionala	
prioriteringen	i	praktiken	kan	det	vara	viktigt	att	inom	vissa	större	prioriterade	upphandlingar	som	regionen	har	rådighet	
över	frångå	teknikneutraliteten	då	ett	fokus	på	endast	CO2	reduktion	har	svårt	för	att	leda	till	den	bästa	lösningen	ur	ett	
helhetsperspektiv	och	utifrån	hänsyn	till	många	olika	miljö-	och	samhällsmål.	Innan	marknadsandelarna	för	de	förnybara	
alternativen	har	blivit	tillräckligt	stora	är	det	även	viktigt	att	se	till	att	de	förnybara	alternativen	inte	konkurrerar	ut	
varandra,	att	de	höginblandade	alternativen	har	en	chans	på	marknaden	och	att	vi	inte	skrotar	ut	viktiga	system	som	redan	
har	byggts	upp.	Många	olika	förnybara	alternativ	kommer	att	behövas	i	framtiden	och	det	är	därför	viktigt	att	skapa	
förutsättningar	för	flera	förnybara	alternativ	att	utvecklas	parallellt	i	detta	skede,	dvs	att	både	satsa	på	nya	alternativ	som	
el,	vätgas	och	HVO	men	samtidigt	även	gynna	utvecklingen	av	befintliga	alternativ	som	biogas,	etanol	och	RME.	Ett	av	de	
mest	kraftfulla	styrmedlen	för	att	åstadkomma	just	detta	är	de	offentliga	upphandlingarna.	Det	är	dessutom	ett	verktyg	
som	regionen	har	rådighet	över.	För	att	inte	ta	udden	av	det	budskap	som	den	regionala	prioriteringen	skulle	föra	fram	så	
är	det	även	möjligt	att	i	t	ex	vissa	upphandlingar	rangordna	olika	förnybara	alternativ	där	man	är	tydlig	med	att	elfordon	ska	
användas	i	första	hand,	i	andra	hand	är	det	biogas	som	gäller,	i	tredje	hand…	etc.				
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Vi	vill	återigen	poängtera	att	vi	tror	på	och	verkar	för	att	en	omställning	inom	transportsektorn	innefattar	flera	olika	
förnybara	alternativ.	I	dagsläget	behövs	både	el,	vätgas,	biogas,	etanol	och	biodiesel	m	m	för	en	hållbar	omställning	av	
transportsektorn	då	det	är	en	begränsad	mängd	som	kan	produceras	hållbart	av	respektive	förnybart	alternativ.	Det	är	även	
viktigt	ur	sårbarhetssynpunkt	att	inte	bara	gynna	något	enstaka	alternativ	och	det	är	inte	heller	möjligt	att	på	ett	hållbart	
sätt	ställa	om	hela	transportsektorn	till	en	lösning.	För	att	uppnå	ett	hållbart	och	resilient	transportsystem	och	samhälle	
med	flera	olika	förnybara	alternativ	så	anser	vi	dock	att	det	är	nödvändigt	att	inom	vissa	transportsegment/upphandlingar	
prioritera	exempelvis	biogas	och	el	för	att	driva	på	en	utveckling	inom	dessa	områden	då	det	handlar	om	behov	av	ny	
infrastruktur	och	teknik.	Som	komplement	till	detta	behövs	tydliga	krav	på	förnybart	i	majoriteten	av	alla	offentliga	
upphandlingar	så	att	marknaden	för	flera	förnybara	alternativ	inom	transportsektorn	kan	växa	parallellt.	Det	nya	förslaget	
till	prioritering	tar	hänsyn	till	alla	dessa	aspekter.		
	

Övriga	synpunkter	och	konkreta	förändringsförslag	i	olika	avsnitt	i	dokumentet	

Omvärld	och	trender	(s.	12-13)	
På	många	olika	ställen	i	dokumentet	hänvisas	till	vikten	av	att	koppla	ihop	RUFS-frågorna	med	aspekter	som	resiliens,	
försörjningstrygghet	etc.	I	dagens	omvärld	är	dessa	aspekter	så	pass	viktiga	att	vi	anser	att	de	är	värda	att	lyfta	även	i	
inledningen	om	Omvärld	och	trender.		

Styrkor	och	förbättringsområden	(s.20-21)	
Med	tanke	på	dokumentets	innehåll	som	helhet	borde	även	miljö-	och	hållbarhet	lyftas	fram	som	viktiga	
förbättringsområden	för	att	Stockholmsregionen	ska	kunna	fortsätta	att	växa	och	utvecklas	inom	de	ekologiska	ramarna.	T	
ex	genom	att	även	i	detta	avsnitt	lyfta	fram	Utmaningen	som	nämns	på	sidan	28	”Att	minska	klimatpåverkan	och	samtidigt	
möjliggöra	ökad	tillgänglighet	och	ekonomisk	tillväxt”.		

Vision	(s	30-31)	
Mycket	bra	att	det	lyfts	fram	att	Stockholmsregionen	ska	bidra	till	en	hållbar	utveckling	globalt.	Mycket	bra	även	att	frågor	
om	hållbarhet,	resiliens,	planetära	gränser	etc.	lyfts	fram	här.		

”På	individnivå	underlättas	valet	av	hållbara	transporter	och	andra	klimatsmarta	val	av	samhället”	s.	31	

Utifrån	ovanstående	behöver	det	vara	lätt	att	göra	rätt	och	tillgängligheten	till	förnybara	alternativ	i	transportsektorn	
behöver	förbättras.		

Mål	4:	En	resurseffektiv	och	resilient	region	utan	klimatpåverkande	utsläpp	(s	35)	
”Regionens	miljöpåverkan	minimeras	i	ett	livscykelperspektiv,	liksom	beroendet	av	ändliga	resurser…En	mer	cirkulär	
ekonomi	skapar	förutsättningar	för	en	hållbar,	koldioxidsnål,	resurseffektiv	och	konkurrenskraftig	ekonomi…	Regionen	har	
en	väl	utvecklad	förmåga	att	förebygga	och	hantera	både	okända	och	kända	störningar	i	form	av	klimatförändringar,	kriser,	
katastrofer	eller	resursknapphet.”	

Bra	formulering	som	starkt	hänger	ihop	med	och	motiverar	flera	av	våra	förslag	till	ändringar	i	RUFS.			

Delmål	till	2030,	för	mål	nummer	4	(s	36)	
”Hushållsavfallet	ska	ha	minskat	till	högst	360	kilo	per	person	och	år	och	minst	65%,	inklusive	matavfallet,	ska	
materialåtervinnas.		

Kan	vara	en	fördel	med	ett	separat	mål	för	hushållsavfall	som	tydligare	kopplas	till	formuleringen	av	Miljökvalitetsmålet	en	
God	bebyggd	miljös	etappmål	för	ökad	resurshushållning	i	livsmedelskedjan	som	innebär	att:	Insatser	ska	vidtas	så	att	
resurshushållningen	i	livsmedelskedjan	ökar	genom	att	minst	50	procent	av	matavfallet	från	hushåll,	storkök,	butiker	och	
restauranger	sorteras	ut	och	behandlas	biologiskt	så	att	växtnäring	tas	tillvara,	där	minst	40	procent	behandlas	så	att	även	
energi	tas	tillvara	senast	2018.	Detta	är	viktigt	för	att	exempelvis	styra	matavfallet	mot	biogasproduktion	istället	för	
kompostering.		

Forskning	och	innovation	(s	105)	



																																																	 																						 	
	

	
4	WWW.BIOGASOST.SE	

Regionala	förhållningssätt	
”Var	öppen	för	all	typ	av	utveckling	då	det	inte	går	att	förutsäga	var	innovation	kommer	att	äga	rum	i	framtiden”.	Längre	
fram	i	dokumentet	står	det	även	”Däremot	är	det	viktigt	att	inte	förekomma	marknadens	logik,	exempelvis	genom	att	peka	
ut	vilka	branscher	eller	specifika	innovativa	miljöer	som	kommer	att	växa	eller	stagnera	i	framtiden.”	

Det	är	ju	delvis	exakt	detta	som	man	gör	genom	att	i	den	regionala	prioriteringen	endast	peka	ut	el	för	transportsektorn,	så	
inte	riktigt	konsekvent	här…		

Den	offentliga	sektorns	roll		
	”Landstinget	och	kommunerna	svarar	för	ungefär	en	fjärdedel	av	regionens	sysselsättning.	Givet	storleken	är	det	
avgörande	för	hela	regionens	ekonomiska	utveckling	att	den	offentliga	sektorn	arbetar	så	kostnadseffektivt	som	möjligt”.		
	
De	offentliga	upphandlingarna	spelar	även	en	avgörande	roll	för	regionens	utveckling	och	en	viktig	fråga	som	behöver	lyftas	
i	detta	sammanhang	är	hur	man	räknar	på	kostnadseffektiviteten?	Att	i	olika	stuprör	titta	på	vilken	som	är	den	mest	
kostnadseffektiva	lösningen	för	att	nå	ett	enskilt	mål	kan	bli	väldigt	ineffektivt	och	dyrt	ur	ett	samhällsekonomiskt	
perspektiv.	Det	finns	ett	stort	behov	av	att	utveckla	nya	modeller	för	att	bättre	kunna	beräkna	och	värdera	samhällsnyttan	
av	lösningar	som	bidrar	till	att	uppnå	många	olika	samhällsmål	på	en	och	samma	gång	så	att	dessa	lösningar	kan	jämföras	
och	utvärderas	i	beslutsfattandet	på	ett	bättre	sätt.	Det	finns	även	ett	behov	av	att	utveckla	nya	modeller	för	att	
samfinansiera	den	här	typen	av	lösningar	som	leder	till	många	olika	samhällsnyttor.	Exempelvis,	är	det	rimligt	att	
kollektivtrafiken	ska	bära	hela	den	eventuella	merkostnaden	för	en	satsning	på	biogas,	om	en	satsning	på	biogas	i	
kollektivtrafiken	är	avgörande	för	att	uppnå	samhällsmål	som	t	ex	ökad	försörjningstrygghet/resiliens,	utveckling	av	
regional	livsmedelsproduktion	och	ekoodling,	en	hållbar	och	kretsloppsbaserad	hantering	av	organiskt	avfall	och	
restprodukter,	minskade	metanutsläpp	i	lantbruket,	ökat	antal	regionala	arbetstillfällen,	möjlighet	att	utöka	den	publika	
infrastrukturen	för	förnybara	alternativ	etc.?		

Klimatpåverkan	(s120)	

Regionala	förhållningssätt	
”Fossila	energikällor	inom	alla	sektorer	behöver	fasas	ut	till	förmån	för	förnyelsebara	och	återvunna	energiformer”	
”Hållbara,	småskaliga,	klimatneutrala	och	cirkulära	alternativ	för	energiproduktion	och	energiförsörjning	i	länet	bör	
främjas”.		

Dessa	formuleringar	är	ytterligare	en	orsak	till	varför	det	är	viktigt	att	inte	bara	peka	ut	el	för	transportsektorn	som	är	starkt	
fossilberoende.	Formuleringarna	är	även	ett	konkret	exempel	på	vaga	och	otydliga	formuleringar	som	styr	mot	biogas	
jämfört	med	extremt	tydliga	och	konkreta	formuleringar	som	styr	mot	el.		
	
Utbyggnaden	av	infrastruktur	för	distribution	av	förnybara	alternativ	i	transportsektorn	lyfts	inte	fram	på	något	tydligt	sätt	i	
RUFS	som	det	är	just	nu.	Att	verka	för	att	det	finns	goda	möjligheter	att	ladda-	och	tanka	förnybara	drivmedel	är	oerhört	
viktigt	för	regionens	omställning	till	fossilfrihet.		
Det	skulle	därför	behöva	läggas	till	ett	regionalt	förhållningssätt	som	handlar	om	att:	

Underlätta	och	prioritera	utbyggnaden	av	infrastruktur	för	förnybara	alternativ	i	transportsektorn.	

Det	är	mycket	bra	att	det	i	detta	avsnitt	lyfts	fram	att	offentliga	upphandlingar	bör	ha	höga	ambitioner	om	att	bida	till	
minskad	klimatpåverkan,	detta	behöver	även	lyftas	fram	i	avsnittet	”Omställningen	måste	ta	fart”	där	i	dagsläget	de	
offentliga	upphandlingarna	INTE	nämns	bland	Regionens	viktigaste	egna	verktyg.	De	offentliga	upphandlingarna	som	
påverkar	transportarbetet	i	regionen	borde	pekas	ut	ännu	tydligare	och	exempelvis	lyfta	fram	att:		

I	offentliga	upphandlingar	av	fordon,	transporter	eller	transportintensiva	tjänster	ska	alltid	krav	ställas	på	en	hög	andel	
förnybart	drivmedel	(inkl.	el).		

Landsbygd	(s140)	
Här	lyfts	vikten	av	en	större	andel	närproducerad	mat	fram.	Detta	är	bl	a	viktigt	för	att	minska	samhällets	sårbarhet	för	
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globala	förändringar	och	öka	regionens	resiliens.	Det	lyfts	även	fram	att	samverkan	med	övriga	län	i	östra	Mellansverige	är	
centralt	för	att	säkra	livsmedelsförsörjningen.		

I	samband	med	detta	resonemang	behöver	även	drivmedelsfrågan	lyftas	in.	Att	öka	den	regionala	livsmedelsproduktionen,	
men	fortfarande	vara	till	nära	100%	importberoende	av	drivmedel	(fossilt	som	förnybart)	och	handelsgödsel	till	
livsmedelsproduktionen	blir	ett	haltande	resonemang.	En	ökad	andel	drivmedelsproduktion	som	sker	i	Sverige	och	lokalt	är	
av	stor	vikt	för	att	minska	sårbarheten	inom	livsmedelsförsörjningen.	I	första	hand	är	produktion	av	biodrivmedel	som	
exempelvis	etanol,	biodiesel	och	biogas	viktigt	för	lantbruket,	både	ur	sårbarhetssynpunkt	men	även	ur	ett	
näringslivsperspektiv.	Att	öka	produktionen	av	biodrivmedel	som	t	ex	etanol,	RME	och	biogas	kan	även	öka	
livsmedelsproduktionen	i	form	av	växelgrödor,	ökad	produktion	av	hållbart	djurfoder	eller	göra	det	enkelt	att	slå	om	från	
biodrivmedelsproduktion	till	livsmedelsproduktion	i	ett	krisläge.	Att	dessutom	fokusera	på	och	lyfta	fram	vikten	av	
biogasproduktionen	är	av	stor	vikt.	Biogasanläggningar	kan	även	producera	en	biogödsel	som	har	en	avgörande	betydelse	
för	att	kunna	öka	ekoodlingen	i	Sverige	samt	minska	livsmedelssektorns	stora	importberoende	av	fossilintensiv	
handelsgödsel	som	produceras	av	ändliga	resurser.	På	samma	sätt	som	samverkan	med	östra	Mellansverigeregionen	är	
centralt	för	att	säkra	livsmedelsförsörjningen	så	är	det	även	centralt	att	samverka	med	denna	region	när	det	gäller	att	säkra	
drivmedelsförsörjningen	av	närproducerade	förnybara	drivmedel	till	Stockholmsregionen.	Detta	är	mycket	viktiga	aspekter	
som	behöver	lyftas	in	och	tydliggöras	i	detta	avsnitt	även	om	det	delvis	nämns	inom	andra	områden	i	dokumentet.				

Miljö	och	folkhälsa	(s	143)	
Även	i	detta	avsnitt	under	regionala	förhållningssätt	så	skulle	en	punkt	behöva	läggas	till	om	att:	

Underlätta	och	prioritera	utbyggnaden	av	infrastruktur	för	förnybara	alternativ	i	transportsektorn,	med	prioritet	på	
förnybara	alternativ	som	även	bidrar	till	en	förbättrad	luftkvalitet.	

Regionalekonomi,	näringsliv	och	entreprenörskap	(s.	149)	
På	sidan	150	lyfts	det	fram	att	Stockholmsregionen	”har	ett	stort	behov	av	effektiva	och	säkra	transporter”.	En	viktig	del	i	
att	säkra	transporterna	är	att	ur	ett	sårbarhetsperspektiv	säkerställa	och	öka	användningen	av	inhemskt	producerade	
drivmedel.		

Tekniska	försörjningssystem	(s	166)	
I	detta	avsnitt	lyfts	en	lång	lista	med	argument	för	varför	biogasen	behöver	pekas	ut	som	en	regional	prioritering	i	
transportsektorn:	
	
Regionala	förhållningssätt	
”Säkerställ	att	tekniska	anläggningar	som	har	en	regional	betydelse	bibehålls	och	utvecklas.	
Trygga	en	hållbar,	resilient	och	robust	försörjning	som	kan	stå	emot	klimatförändringar,	störningar,	olyckor	samt	andra	
förändringar	och	kriser.		
Utveckla	och	verka	för	kretsloppsanpassade	system	och	anläggningar.	
Matcha	behov	och	tillgång	så	de	är	så	nära	varandra	geografiskt	som	möjligt.”	

Energiförsörjning	
”Främja	en	starkt	utökad	och	regionalt	baserad	produktion	av	solenergi,	vind	och	vattenkraft.”		
Denna	formulering	skulle	även	behöva	kompletteras	med	följande	punkt	

Främja	en	starkt	utökad	och	regionalt	baserad	produktion	av	förnybara	drivmedel,	exempelvis	hållbara	biodrivmedel	samt	
produktion	av	hållbara	batterier	till	elfordon.		

För	att	kunna	leva	upp	till	de	ambitioner	om	resiliens,	försörjningstrygghet	och	hållbarhet	som	lyfts	fram	i	RUFS	behövs	
även	insatser	för	att	verka	för	en	socialt	och	ekologiskt	hållbar	batteriproduktion.	Detta	hänger	exempelvis	nära	samman	
med	formuleringar	som	”att	minska	klimatavtrycket	i	hela	livscykeln”	”att	omställningen	inte	heller	får	skapa	globala	
orättvisor	och	nya	problem	i	andra	delar	av	världen”	”Hushållning	med	naturresurser	och	materiella	tillgångar”	etc.	
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Avfallshantering	
Förslag	till	ny	punkt:	
	
Öka	andelen	matavfall	som	går	till	biogasproduktionssystem	som	möjliggör	att	både	näring	och	energi	kan	tas	tillvara.		

I	relation	till	de	olika	målen	om	att	stimulera	regionens	aktörer	och	invånare	att	öka	insamlingen	av	matavfall	så	kan	
nyttjande	av	biogas	i	just	kollektivtrafiken	vara	ett	sätt	att	tydligt	synliggöra	och	på	ett	enkelt	sätt	konkretisera	nyttan	av	
matavfallsinsamlingen	för	regionens	aktörer	och	invånare.		

Energiförsörjning	
Förslag	att	lägga	till	detta	avsnitt	här	eller	på	annat	ställe:	
	
Transportsektorn	är	en	stor	användare	av	energi.	Att	främja	förnybara	alternativ	som	kan	distribueras	effektivt	genom	
befintliga	och	utökade	gas-	och	elnät	kan	bidra	till	att	minska	transportarbetet	på	väg	i	de	centrala	regiondelarna.		
	
Avfallshantering	(s	171)	
”Biogasproduktion	till	fordonsbränsle	via	rötning,	samt	återföring	av	rötresten	till	jordbruksmark	förutsätts	därmed	öka”.	
	
OBS!	Detta	kommer	inte	att	kunna	ske	om	det	inte	finns	någon	marknad	för	biogas	som	fordonsbränsle	genom	att	RUFS	
endast	pekar	ut	el	som	en	regional	prioritering	för	transportsektorn.		

Säkra	dagvattenhanteringen	
“Kopplingen	mellan	avloppshanteringen,	avfallshanteringen	och	energiförsörjningen	behöver	förstärkas.	Lokala	
rötningsanläggningar	bör	främjas.”	

Bra.	Även	här	argument	för	att	ha	med	biogas	i	prioriteringen	för	transportsektorn.		
	
Värna	och	utveckla	regionens	energi-	och	drivmedelsproduktion	
Även	här	behöver	energisäkerhetsfrågorna	lyftas	fram	precis	som	under	elavsnittet.	”Energisäkerhetsfrågorna	ökar	i	
betydelse	framöver	utifrån	ett	totalförsvars-	och	resiliensperspektiv….	Påskynda	elektrifieringen	av	transportsektorn….	”	
Förslag	till	motsvarande	formulering	i	detta	avsnitt.	

Energisäkerhetsfrågorna	ökar	i	betydelse	framöver	utifrån	ett	totalförsvars-	och	resiliensperspektiv.	Därför	behöver	
omställningen	till	närproducerade	drivmedel	i	transportsektorn	påskyndas.		

”Planera	och	bygg	nya	anläggningar	och	infrastruktur	för	en	ökad	regional	produktion	av	förnybara	bränslen	och	drivmedel	i	
form	av	kretsloppsanläggningar…	Till	år	2030	är	det	möjligt	att	mångdubbla	biogasproduktionen…”	

OBS!	Ovan	kommer	inte	att	kunna	ske	om	endast	satsningar	på	el	pekas	ut	som	en	regional	prioritering	för	transportsektorn	
till	år	2026.	På	längre	sikt	kan	andra	marknader	som	industri,	sjöfart	etc.	bli	viktiga	för	biogasen,	men	för	att	det	ska	vara	en	
möjlig	förändring	på	sikt	så	är	satsningar	på	biogas	i	transportsektorn	avgörande	i	tidsperspektivet	2018-2026.		

Minska	lastbilstransporterna	
Förslag	på	nytt	tillägg	i	detta	avsnitt:	

Främja	användningen	i	av	förnybara	alternativ	i	transportsektorn	som	kan	distribueras	effektivt	genom	befintliga	och	
utökade	gas-	och	elnät	samt	kan	bidra	till	att	minska	transportarbetet	för	att	distribuera	drivmedel	i	de	centrala	
regiondelarna.		
	
Transportsystemet	(s	181)	
”Att	bygga	upp	ett	långsiktigt	hållbart	transportsystem	i	Sverige	och	i	Stockholmsregionen	är	avgörande	för	regionens	
utveckling.”	



																																																	 																						 	
	

	
7	WWW.BIOGASOST.SE	

Bra.	Just	därför	behövs	ökat	fokus	på	fler	olika	förnybara	alternativ	i	transportsektorn	än	endast	el	samt	ett	ökat	fokus	på	
utökad	infrastruktur	för	flera	olika	förnybara	drivmedel.		

Regionala	förhållningssätt	

”Planering	och	val	av	åtgärder	ska	både	beakta	investerings-	och	driftskostnadskonsekvenser	för	att	utveckla	en	
kostnadseffektiv	tillgänglighet	i	regionen.	*	Detta	är	särskilt	angeläget	i	kollektivtrafiken”	

Absolut.	Men	det	är	även	viktigt	att	beakta	möjligheten	och	kostnadseffektiviteten	i	att	nå	flera	viktiga	mål	på	en	och	
samma	gång.	Se	resonemang	under	tidigare	avsnitt	Forskning	och	innovation	-	Den	offentliga	sektorns	roll.	Vikten	av	detta	
lyfts	även	fram	som	en	grundläggande	princip	i	”Strategisk	plan	för	omställning	av	transportsektorn	till	fossilfrihet,	ER	
2017:07”	som	sex	myndigheter	har	varit	delaktiga	i	att	ta	fram.	Förslag	är	därför	att	lägga	till	i	ovanstående	citat:	

*Det	är	även	viktigt	att	ta	vara	på	möjligheten	att	uppnå	flera	olika	samhällsmål	i	valet	av	olika	åtgärder.		

Vi	förslår	även	att	lägga	till	en	ny	punkt	i	listan:		

Prioritera	och	utveckla	regional	produktion	av	och	infrastruktur	för	distribution	av	förnybara	alternativ	i	transportsektorn.		

Fyrstegsprincipen	
2.	Optimera	–	åtgärder	som	ger	effektivare	utnyttjande	
3.	Bygg	om	–	Mindre	ombyggnadsåtgärder	
	
Båda	ovanstående	punkter	är	tunga	argument	för	att	peka	ut	och	prioritera	biogas	inom	transportsektorn	samt	att	även	
fortsatt	satsa	på	etanol.			

Nuläge	och	trender	
”Transportinfrastrukturen	ger	förutsättningar	för	att	bedriva	eller	utveckla	olika	typer	av	flöden	och	består	av	cykelvägar,	
vägar,	järnvägar,	el-laddstolpar,	tankställen,	hamnar,	resecentrum,	infartsparkeringar	etc.	”	

Vi	anser	ätt	även	tankställen	för	förnybara	alternativ	är	en	viktig	del	av	transportinfrastrukturen.		

Samsyn	kring	ekonomiska	styrmedel	i	regionen	
”Angeläget	att	regionen	utvecklar	en	gemensam	långsiktig	strategisk	inriktning	för	ekonomiska	styrmedel”.		

En	bra	början	på	en	sådan	gemensam	och	långsiktig	strategisk	inriktning	är	att	peka	ut	el,	biogas	och	närproducerade	
förnybara	drivmedel	som	en	ännu	tydligare	regional	prioritering.		

Behov	av	en	mer	sammanhållen	process	för	planering	och	finansiering	
”Transportsystemets	utveckling	samordnas	effektivare	och	bebyggelseutveckling,	ekonomiska	styrmedel,	
infrastrukturplanering	ska	ses	i	ett	gemensamt	sammanhang…	ökad	samsyn	viktigt…förutsättning	för	finansieringslösningar	
för	utbyggnad	och	drift	av	kollektivtrafiksystemet…”	

Även	här	behöver	tydligare	kopplingar	göras	till	fler	viktiga	mål	i	RUFS	som	ökad	resiliens,	ökad	regional	energiproduktion,	
förbättrad	luftkvalitet,	hållbar	avfallshantering	etc.	i	enlighet	med	tidigare	inspel	gällande	samhällsnyttor	och	val	av	
drivmedel	för	t	ex	kollektivtrafiken.		

Reservera	anläggningar	för	bränsle-	och	ballastanläggningar	
”Ur	resiliens-	och	krishanteringssynpunkt	måste	en	bränslelagring	och	logistik	som	kan	försörja	länet	i	minst	30	dagar	kunna	
garanteras.	”		

Vi	tolkar	detta	som	att	formuleringen	handlar	om	bränsle	för	kraftvärmeförsörjningen?	Motsvarande	mål	skulle	behövas	
även	för	transportsektorns	drivmedelsförsörjning	som	till	stor	del	kan	lösas	genom	övergång	till	närproducerade	drivmedel.	
T	ex	skulle	ett	mål	kunna	sättas	upp	för	att	en	viss	andel	av	drivmedelsförsörjningen	ska	produceras	i	regionen.		
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Genomförande	(s198)	
”Avgörande	att	aktörer	samverkar	och	söker	helhetsperspektiv”.	

Regionala	prioriteringar:	
”Syftet	med	de	regionala	prioriteringarna	är	att	uppnå	ett	gemensamt	starkt	ansvarstagande	och	arbete	kring	det	som	är	
mest	angeläget	under	planens	giltighetstid	2018-2026.	Prioriteringarna	rör	frågor	där	flera	aktörer	idag	äger	olika	delar	av	
betydelse	för	att	nå	regional	effekt	och	där	en	befintlig	samverkansprocess	behöver	stärkas	ytterligare…	kraftsamling	i	det	
korta	perspektivet	med	syfte	att	regionens	mål	ska	nås	på	lång	sikt”	

Utifrån	beskrivningen	ovan	av	syftet	med	de	regionala	prioriteringarna	så	borde	det	vara	en	självklarhet	att	lägga	till	en	
regional	prioritering	om	satsningar	på	biogas	i	transportsektorn.		

2.	Styra	mot	ett	transporteffektivt	samhälle	
Förslag	på	tillägg:		
Fokus	på		
	
öka	användningen	av	närproducerade	drivmedel	med	kort	transportsträcka	samt	drivmedel	med	effektiva	och	
transportsnåla	distributionssystem	som	transport	via	el-	och	gasnät.		

7.	Öka	de	eldrivna	person-	och	varutransporterna	
I	det	aktuella	tidsperspektivet	är	det	akut	med	satsningar	på	biogas	och	även	av	stor	vikt	med	satsningar	på	biodrivmedel	i	
transportsektorn.	Nytt	förslag	enligt	tidigare	resonemang:		

Öka	andelen	förnybart	i	person-	och	varutransporter,	med	fokus	på	el	och	biogas	
	
Fokus	på	
Förslag	på	tillägg:		
	
-	ökad	andel	el	och	biogas	i	såväl	bilflottan	samt	i	tunga	fordon	(ersätter	en	elektrifiering	av	främst	bilflottan…)	
-	en	ökning	av	infrastruktur	för	distribution	av	förnybara	drivmedel,	med	fokus	på	el	och	biogas	
-	ökade	krav	på	hög	andel	förnybart	i	offentliga	upphandlingar	av	fordon,	transporter	och	transportintensiva	tjänster.		
	
-	begränsa	risken	för	teknikinlåsning	(tas	bort,	nuvarande	prioritering	skapar	teknikinlåsning	och	försämrar	
förutsättningarna	för	att	en	fossiloberoende	transportsektor	ska	kunna	nås)	

Aktörer:	Lägg	till	
regionala	aktörer	inom	ÖMS		

Denna	formulering	nämns	för	en	annan	prioritering	och	är	även	mycket	viktig	för	transportsektorns	omställning.			

Uppföljning	(s	203)	
”Hushållning	med	naturresurser	och	materiella	tillgångar.”	Bra	och	viktigt.		

Konsekvenser	för	de	som	bor,	vistas	och	verkar	i	regionen	
Det	måste	bli	lätt	att	göra	rätt.	Transportområdet	är	en	stor	utmaning,	och	utöver	satsningar	på	transporteffektivt	samhälle	
måste	infrastrukturen	för	förnybara	alternativ	i	transportsektorn	byggas	ut.	Därför	behöver	dessa	frågor	lyftas	in	på	fler	
ställen	i	dokumentet	enligt	tidigare	presenterade	förslag.		

”De	nyttor	och	kostnader	som	kan	beräknas	fångar	dessutom	inte	alla	samhällsekonomiska	aspekter	av	måluppfyllelsen”	

Helt	rätt.	Därför	behövs	ett	arbete	med	att	utveckla	nya	metoder	för	att	prioritera	och	styra	marknaden	mot	t	ex	de	
förnybara	alternativ	som	har	många	olika	samhällsnyttor	som	det	är	svårt	att	beräkna	värdet	på	som	t	ex	biogas.		
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