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Rapport från Ekotransport  

Arrangör: Miljörapporten & 2030-sekretariatet 

Bakgrund 

Desirée Grahn deltog å Biogas Syd och Biogas 2020’s vägnar på 2030-sekretariatets 

andra årliga konferens om omställningen av fordonssektorn i en mer hållbar 

riktning. Konferensen ägde rum 27 april 2016 i Stockholm. Cirka 200 – 250 

personer deltog, till allra största del svenska delegater.  

På konferensen talades det om 

Ekotransport arrangeras av 2030-sekretariatet som ”ger otåligheten ett ansikte” när 

det gäller omställningen till fossilfri fordonsflotta. För andra året i rad arrangerade 

man Ekotransport med fokus på hur transportsektorn ska kunna ställas om. Fokus 

ligger på beteende, bränsle och bilen och tanken att alla dessa tre behöver 

samköras för att omställningen ska nå framgång. Alla möjliga lösningar diskuteras, 

från gas, el, HVO, etanol, vätgas etc. Det var stort intresse för dagen och ett flertal 

utställare som mestadels var inriktade på mobilitetslösningar, cyklar, el. Energigas 

Sverige och Audi hade information om gasbilar. Generellt sett verkar branschen se 

en plats för biogasen i tunga transporter framöver, personbilssektorn kommer 

domineras av eldrift på längre sikt. 

Intressanta bidrag 

Följande presentationer var extra intressanta:  

 Så långt har Sverige kommit på vägen till fossiloberoende, Per Östborn, 

indikatorsansvarig 2030-sekretariatet.  

2030-sekretariatet har skapat egna indikatorer för att mäta hur 

fossiloberoendet utvecklar sig. Det kan man hitta här. Sammanfattningsvis 

kan man säga att utvecklingen ligger i fas gällande allt utom resesträckan 

för kollektivtrafiken som ligger kvar på samma nivåer. 

 Årets fokusland: Tyskland – Så driver Tyskland på för fossilfria alternativ. Stefan 

Siegemund, Deputy Head of Division Renewable Energy and Energy-Efficient 

Mobility, Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) - German Energy Agency & 

http://2030.miljobarometern.se/
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Dr. Hermann Pengg, head of renewable fuels, AUDI AG. 

Tyskland har haft mycket stöd som framöver kan komma att förändras. 

Återstår att se på vilket sätt. Audi har gjort mycket investering i 

produktionsanläggningar för e-gas, metangas som produceras genom en 

power-to-gas process. En omställning för företaget att gå från en 

bilproducent till att även ta ansvar för drivmedlet. Redovisade en egen 

livscykelanalys på vilket bränsle som är bäst. 

 Session: Städer och kommuner med egna 2030-mål – så gör man. Anne Sörensson, 

projektledare Grön trafik, Östersunds kommun, Torbjörn Nilsson, (MP) 

ordförande i miljönämnden, Karlstad kommun & Milan Obradovic, (S) 

kommunalråd Malmö stad med ansvarsområde Teknik och miljö. 

Samlade erfarenheter om att nå 2030-målet. Malmö Stad har infört 40 

km/h-gräns på flertalet områden i staden och har märkt hur attityden har 

förändrats under tiden, från ilska till ”varför har ni inte infört det hos oss 

ännu?”. Hybridbussar i drift i staden, i övrigt ren gasdrift. Framöver 

kommer det bytas ut mot eldrift för att minska utsläppsnivåerna i staden. 

Inköp av personbilar är reglerat till el och gas. Andra alternativ måste 

godkännas av högre chef. 

 Politiska beslut och utmaningar för transportsektorn, Ibrahim Baylan (S) 

energiminister  

Ibrahim Baylan gör en jämförelse mellan transportsektorns framtida 

förändring och den förändring som skedde i uppvärmningssektorn efter 

oljekrisen på sjuttiotalet. Baylan pratade om att biobränslen till tunga 

transporter behöver utvecklas. Ambitionen är att ta fram ett nytt system 

för biodrivmedel senast 1 januari 2018 som ska godkännas av EU. Sen 

regeringen tillträdde har man försöka förverkliga lösningarna en efter en. 

Det är inte politiskt mod och ledarskap som har saknats utan oljepriset har 

sjunkit som en sten. Just nu prioriterat att få klimatramlagen på plats. ”Vi 

underskattar kraften i utvecklingen, så vi kommer nå 2030-målet. 

Oljepriset har inte kunnat ta död på elbilsutvecklingen, solceller etc. När 

traditionella bilindustrin känner sig hotade så kommer det röra på sig.” 

o Kommentarer från marknadsaktörerna till Baylan: 

o Scania: Vi skulle leverera lastbilar som är gröna idag men det finns 

osäkerhet hos köparna och åkarna. Behöver finnas långsiktiga mål 

för att de ska våga. Tekniken finns och är kommersiell. Krav på 

co2-prestanda hos biodrivmedlena. Ser stora exportmöjligheter på 

internationella marknader, bland annat för biogas. Har potential 

att bli en champion. Svar från Baylan: Ekonomin och ramverket är 

hindren för utvecklingen, inte teknik. Konkret samsyn för vad det 

är vi ska uppnå. Övertyga Europeiska unionen om att det vi gör är 

hållbart. Även om det inte är det i hela världen så kan vi göra det. 

o Trivector: Transportsnål samhällsplanering behöver genomsyra all 

politik. 

Konferensmaterialet 

Konferensprogrammet finns tillgängligt här. 

http://2030-sekretariatet.se/ekotransport-2030/
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Presentationerna finns tillgängligt här. 

Hela konferensen filmades av SVT och finns tillgängligt här: 

- Del 1 

- Del 2 

- Del 3 

I anslutning till konferensen arrangerades det även ett par frukostseminarier: 

- Temafrukost Vattenfall: Fossilfritt Sverige – Ladda för eldrivna transporter 

– inget tillgängligt program eller presentationer 

- Temafrukost Energigas Sverige: Drivmedlets roll i den cirkulära ekonomin 

- Temafrukost bilpooler: Möt entreprenörerna som tror på nya beteenden – 

inget tillgängligt program eller presentationer 

http://www.aktuellhallbarhet.se/konferens/presentationer-ekotransport-2030/
http://www.svt.se/nyheter/svtforum/framtidens-hallbara-transporter
http://www.svt.se/nyheter/svtforum/bilfria-stader-en-utopi
http://www.svt.se/nyheter/svtforum/vad-kan-staten-gora-och-vad-gor-marknaden
http://www.energigas.se/Aktuellt/Kalendarium/Arr1604FrukostSem

