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Bakgrund
Desirée Grahn deltog å Biogas Syd och Biogas 2020’s vägnar på
Energimyndighetens arrangemang Energiutblick. Konferensen ägde rum 14 mars i
Stockholm. Cirka 400 personer deltog.

På konferensen talades det om
Seminariet berörde diverse aktuella frågor kring energi, där hållbara transporter
och drivmedel var ett av spårvalen.

Intressanta bidrag
Följande presentationer var extra intressanta:
•

ENF1000, v1.0, 2015-01-12

•
•

•

Att lyfta blicken - ett längre perspektiv på omställningar, Nina Wormbs, docent i
teknik- och vetenskapshistoria KTH. Wombs pratar om hur man gör
förändringar i motvind – hur skapas nya saker? Hur förändrar man
befintliga saker?
Hearing: 'Omställning till en fossilfri transportsektor'
Den strategi som har tagits fram för omställningen till en fossilfri
transportsektor presenterades av representanter från vardera deltagande
myndighet (Naturvårdsverket, Trafikanalys, Energimyndigheten,
Boverket, Transportstyrelsen & Trafikverket). Strategisk plan kommer 28
april – nytt sätt att arbeta och kommer fortsätta till 2019. Syftet med
hearingen var att visa vad som diskuteras och samla in synpunkter.
Gruppen presenterade några av förslagen – de är dock inte beslutade.
Nedan finns endast några förslag omnämnda, se strategin för en
utförligare beskrivning. Du hittar den här:
http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2017/strategisk-plan-forhur-transportsektorn-ska-bli-fossilfri/.
Transporteffektivt samhälle - persontransport, Joanna Dickinson,
Naturvårdsverket, Adam Mickiewicz, Energimyndigheten
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Det diskuteras bland annat reseavdrag, stadstrafikmål (mer cykel etc på
bekostnad av fordon etc).
Transporteffektivt samhälle - godstransport, Hanna Eklöf, Trafikverket, Noak
Westerberg, Energimyndigheten
Det diskuteras bland annat miljözoner, där klass 1 ska för lätta fordon
innebära att de är helt fria från utsläpp, för tunga att det är Euro6.
Möjligheterna till stadsmiljöavtal för gods diskuteras samt stöd till
investering i infrastruktur för emissionsfria transporter – kommer nu
utredas.
Regionala nätverk, upphandling och skatteutredning, Rebecka Marklund,
Energimyndigheten, Helena Leander, Energimyndighten
Det diskuteras gröna rese- och transportplaner samt ställa krav från
kommunen på utbyggnad/nybyggnation i ”känsliga områden” – ska
utredas nu framöver.
Förnybara drivmedel, Emmi Jozsa, Energimyndigheten, Jonas Lindmark,
Energimyndigheten, Anders Lewald, Energimyndigheten.
Det diskuteras bland annat att regionala planer för förnybara drivmedel
(inklusive el och vätgas) ska tas fram av länsstyrelserna samt en
styrmedelsutredning för höginblandade biodrivmedel.
Energieffektiva och fossilfria fordon och farkoster, Håkan Johansson, Trafikverket,
Anders Lewald, Energimyndigheten.
Det diskuteras bland annat mätmetoder för utsläpp, se strategin.
Sjöfart, Sofia Malmsten, Transportstyrelsen, Katarina Händel,
Energimyndigheten.
Det diskuteras att det krävs ytterligare energieffektivisering samt mer
förnybara drivmedel. Frågorna rörande sjöfart har en så internationell
karaktär som gör det svårt för nationella styrmedel. Det tas nu fram en
underlagsrapport som presenteras i juni. Man trycker på att offentliga
aktörer kan driva på dessa frågor.
Luftfart, Jenny Blomberg, Transportstyrelsen, Carola Lindberg,
Energimyndigheten.
Samma gäller här som för sjöfart, det är internationella spelregler (ICAO &
EU) som gäller. Här kommer även en underlagsrapport i juni 2017. Det
krävs forskning på bland annat höghöjdseffekter. En övergång till förnybar
energi behöver genomföras och en gemensam syn på varför inte kommit
längre krävs. Här är också ett område där det behövs ökad
informationsspridning.

Konferensmaterialet
Konferensprogrammet och presentationerna finns tillgängligt här.

