
 

 
 

 

INBJUDAN 

Hearing om Energimyndighetens 
strategi för transportforskning och 
innovation 

Begränsat antal platser. 

Anmälan sker via 

hemsidan. 

Energimyndigheten arbetar med en uppdatering av strategin för 

transportforskning och innovation. Syftet med strategin är att ha 

en helhetssyn över transportsektorn som en del i omställningen 

till ett hållbart energisystem i Sverige och globalt. Vid hearingen 

presenteras och diskuteras strategin och dess delområden 

tillsammans med er. 

Tid 26 september 2019, kl. 09:00-12:15 

Plats Via Skype – information om eventet kommer att 

uppdateras på Energimyndighetens hemsida.    

Innehåll 

• 08:30 Välkommen att logga på och testa din utrustning. 

Vi har tekniker på plats som är behjälpliga med frågor.  

• 09:00 Välkommen! Introduktion till transportstrategin 

• 09:45 Paus 

• 10:00 Genomgång av workshoparna 

• 10:15 Workshops omgång 1 med smågrupper inom tre 

områden; Transporteffektivt samhälle, Resurseffektiva 

och fossilfria fordon och farkoster, Förnybara drivmedel. 

• 11:00 Paus 

• 11:15 Workshops omgång 2 med smågrupper inom tre 

områden; Transporteffektivt samhälle, Resurseffektiva 

och fossilfria fordon och farkoster, Förnybara drivmedel. 

• 12:00 Avslut gemensamt 
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Anmälan  

Anmäl dig senast den 10 september 2019, via ett anmälningsformulär på hemsidan.    

Workshoparna löper parallellt inom de tre områdena; 

• Transporteffektivt samhälle 

o Området innefattar bl.a. samhälls- och transportinfrastrukturplanering 

som syftar till att underlätta energieffektiva transportmönster.  

• Resurseffektiva och fossilfria fordon och farkoster 

o Området är indelat i två underområden; effektivisering, hållbarhet och 

anpassning till förnybara drivmedel samt utveckling av elektrifierade 

fordon och farkoster 

• Förnybara drivmedel 

o Området fokuserar på tillverkningsprocesser och infrastruktur för 

förnybara biodrivmedel 

       Begränsat antal platser till workshoparna! 

Du har möjlighet att delta på två workshopar, vänligen uppge i din anmälan vilka två 

workshopar du önskar delta i.  Vi försöker sedan, i möjligaste mån, fördela grupperna 

utifrån önskemål inför eventet. Vid ett stort antal anmälningar och organisationer med 

flera anmälda deltagare kan vi komma att behöva begränsa antal deltagare per 

organisation.  

 

Mer information 

Frågor besvaras av Sandra Alfheim 

E-post sandra.alfheim@energimyndigheten.se 

Telefon 016-544 20 39 

Energimyndigheten kommer att uppdatera hemsidan med information, Skype-länkar och 

en FAQ för Skype. 

 


