
Strategi för transportforskning 
och innovation –
utgör en del av Energimyndighetens inspel till 
regeringens forskningsproposition

Forskning och innovation 
– en del av Energimyndigheten. Inspel från workshoparna:

• Transporteffektivt samhälle (fyra grupper)
• Resurseffektiva fordon och farkoster (sex grupper
• Förnybara drivmedel (fyra grupper)



Vilka är vi?

• Namn & roll 



Vision

Ett hållbart transportsystem som 
bidrar till ett jämlikt och tillgängligt 
samhälle. 

Sverige inspirerar sin omvärld med 
konkurrenskraftiga lösningar och 
bidrar aktivt till omställningen 
internationellt.

Prioriterade områden



Utfallsmål - vad ska transportforskningen bidra till?
Transporteffektivt samhälle
Transportsystemet används betydligt mer 
resurseffektivt. Transporter har överflyttats, 
kombinerats, effektiviserats, kortats eller ersatts helt. 
Incitament från policy, regelverk och affärsmodeller 
samverkar med den fysiska planeringen  för att driva 
på takten. 

Resurseffektiva fordon, drivmedel och 
system
Marknaden för produkter och tjänster präglas av 
livscykelperspektiv och resurseffektivitet. 
Fordon och farkoster understödjer ett 
transporteffektivt samhälle samt en jämlik och 
tillgänglig mobilitet. 

Innovation, föredöme och konkurrenskraft
Sverige agerar föredöme och inspirerar andra länder. 
Svenska aktörer framställer ändamålsenliga och 
konkurrenskraftiga lösningar på en global marknad.

Jämlikhet och tillgänglighet
Ett tryggt och tillgängligt transportsystem för alla 
oavsett kön, ålder, socioekonomisk förutsättning 
eller hemvist. 
Människors behov av att mötas och leva står i 
fokus för samhällsplaneringen.

Kunskap, kompetens och samverkan
Kunskap och kompetens utvecklas och tas till vara 
genom effektiv samverkan mellan akademi, 
näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle -
nationellt och internationellt.

Infrastruktur för ett fossilfritt samhälle
Samhället är anpassat för hållbara transportlösningar 
och dess energiförsörjning. 
Den digitala och fysiska infrastrukturen är robust samt 
understödjer ett tillgängligt, jämlikt och 
transporteffektivt samhälle. 



Generella intryck? Något 
som är oklart, behöver 
förtydligas? 

Motivera FoI-behov som 
ni anser saknas?

Motivera FoI-behov som 
ni anser kan tonas ner 
alternativt understrykas 
ytterligare?



Inspel från Transporteffektivt samhälle, fyra grupper. 

• Bra med ökat fokus på accelererad implementering, 
användarinvolvering viktigt perspektiv som kan öka ytterligare.

• Behov på samhällsplaneringssidan. Det finns en omogenhet kring 
planeringen.

• User perspectives är viktigt. 
• Människan i centrum och det samhälle vi vill ha. 
• Behov och beteenden hos mänskligheten, kravet på förändring är 

komplext, många aktörer som måste samverka för att nå målen. 
• Förebilder, influencers, för att påverka fokus/status på hållbara 

lösningar. 
• Belys och visa frågorna utanför sektorn. Skapa intressanta och 

relevanta projekt som kan visas upp även i samhället brett. 
• Bör kanske framgå även under utfall i effektkedjan för 

transporteffektivt samhälle att vi har fått ändrade beteenden? Koppla 
beteenden till aktörer, vad förväntas? 

• Viktigt för implementering. Lyssna in aktörerna när man formar 
forskning så att det skapar bättre förutsättningar för implementering 
och resultatspridning. 

• Lågt hängande frukter, resfria möten, lätt att det blir tekniktungt, mer 
fokus på människan. 

• Svenskt ledarskap, stora effekter med små resurser, forska även på 
möteskultur.

• Systemeffekter och effektanalyser och uppföljningar på systemnivå. 
• Dieselskandaler och erfarenheter från etanol. Innan vi rullar ut i stor 

skala ska vi göra hemläxan. 

• Cirkulär ekonomi behöver synas mera. 
• Från forskningsperspektivet – hjälpa till att öka kunskapen och förstå 

livscykelperspektivet bättre. 
• Buller och luftföroreningar (löses ej med el)
• Viktigt med samverkan och systemperspektiv, ökad prioritering?
• Fånga perspektiv och kunskap från andra områden. Vi måste utgå ifrån en 

helhet och koppla det till övrig samhällsutveckling tex med avseende på 
beteende och konsumtion. 

• Nyttan, viktigt att kunna kommunicera detta. Användandet av olika 
transportslag, hur de samverkar mer än de konkurrerar. Intermodala 
lösningar, det kan till och med ses bredare. 

• Ändra system, diskussion om transporteffektivt samhälle. Systemnivån är 
viktig, idag intervention på delar, vi behöver förstå hur det påverkar 
systemet/helheten.

• Strategiska prioritering, råvaror, tex i samband med batteritillverkning, 
brist, metaller. Gillar accelererad implementation. 
Viktigt med människan i centrum, framför allt i samband med stora 
tekniksprång. Kompetensförsörjning viktigt fokus.

• Främja ett levande Sverige som helhet. Uppmuntra att värna om landsbygd 
och deras behov. Viktigt för debatten. Kan även leda till obalans i de 
lösningar som tas fram i förhållande till behov. 

• De tre bollarna (de strategiska områdena) hänger ihop, hur får vi till en 
helhet och säkerställer att vi inte får stuprör?



• Beteendeförändring som krävs för att bli transporteffektiva
• Inte bara på individnivå utan även inom organisationer
• On demand, last mile – så har det inte sett ut tidigare, varför
• Avfall och skräp som genereras av vårt beteende kopplat till 

konsumtion. 
• Vem ska gå först, modeller från myndigheter så att vi får det 

att hända .
• Beteendeförändringar och styrmedel.
• Ändra beteenden.
• Ny teknik bidrar till både fördelar och eventuella nackdelar, viktigt 

med tydliga styrmedel för att hamna rätt.
• Styrmedel för beteendeförändringar, hela befolkningen måste fås 

med (gula västar) – hur kan politiken fatta obekväma beslut.
• Öka kunskapen om beteendeförändringar.
• Styrmedel som ex zoner kan uppfattas som hinder för landsbygden.
• Saknar drivkraft till strukturomvandling inom politiken. Inget fokus 

på att driva frågor gällande transportanvändande nu mer fokus på 
att bygga infrastruktur, behov av planering för ett transporteffektivt 
samhälle.

• Beteendemönster, hur får vi teknik att accepteras, vilka vanor vill vi 
ha. Techpush kontra demand. Så här vill vi ha det, efterfråga det 
samhälle vi önskar inte bara den teknik som är möjlig. Ang, vi når 
inte våra mål, behöver vi inte vara kraftfullare då? Saknar en 
offensivare approach. 

• Digitalisering, det krävs digitalisering för att koordinera alla dessa 
transportslag, tex för att öka fyllnadsgraden. 

• Hur påverkar digitaliseringen transportstjänster.
• Digitalisering för godsflöden, högkapacitetsfordon.
• Även digital utveckling och då även forskning kring säkerhet för att 

använda big data för både logistik planering och kollektivtrafik 
planering. 

• Bottom up där olika utförare (akademi/företag och andra) jobbar 
tillsammans viktigt. 

• Tydligt från arbetet med hållbar mobilitet att affärsmodeller är viktigt 
att fokusera på. Vem har ansvar över vissa frågor? Några aktörer poppar 
upp med nya affärsmodeller men hur får vi till det brett? 

• Varför ser vi inte mer av intermodala lösningar, vad beror det. Finns det 
marknadshinder ? Tekniken finns. Vilka drivkrafter måste vi hitta, nya 
affärsmodeller och aktörer på marknaden. Det kan också besvara på 
frågan vem tar investeringen.

• Hur ska vi jobba i samverkan mellan kommersiella aktörer och offentlig 
sektor? On demand kollektiv trafik exempelvis. Hur kan detta se ut? 

• Gränssnitt mot andra myndigheter för effektiv forskning och innovation.
• Det är viktigt med en bred aktörssamverkan för att undvika silos, så vi 

får till högre fokus på systemnivå. 
• Vem ska ta investeringen, vem ska tex tillhandahålla den digitala eller 

fysiska infrastrukturen? Många ideér och viljor men oklart vem som ska 
gå först. 

Inspel från Transporteffektivt samhälle, fyra grupper. 



• Efterfråga nya roller, nämner samhandlingstrappan, bli tydlig med hur vi 
får det att hända. Viktigt att undvika stuprör. Viktigt att utforma tex 
utlysningar så att de tillåter och även bjuder in till detta. 

• Planering utgår idag fortfarande från ökat trafikarbete. Vi behöver komma 
fram snabbare, mer handel, större arbetsmarknadsregioner, och fler vägar 
för att avlasta centrum vilket leder till premiering av bilburen trafik och 
därmed på sikt ökat bilberoende. Det är en stor organisation som behöver 
ställa om och där upplever jag att det dels behövs mycket forskning 
och/eller metodutveckling samt kunskapsspridning.

• Vi kan riskera att fastna i gamla business case men behöver hitta nya 
lösningar, så fokus på sådana frågor ur både systemperspektiv och 
business case perspektiv. 

• Svårt med affärsmodeller ur ett elsystemperspektiv (långa ledtider). Ett 
hinder som har stor potential. 

• Mycket fokus på att lösa utmaningar i samhället men business caset
behöver lösas innan detta kan göras. Hitta affärsmodeller i samspel med 
policy och andra faktorer är viktigt.

• Kopplingen mellan accelererad implementering och nya affärsmodeller –
intressant i nya satsningar att satsa på sådana större testbäddar. 

• Affärsmodeller viktigt. 

• viktigt att beakta ekonomiska drivkrafter.

• Affärsmodeller och drivkrafter är viktigt område. Vi får inte ge upp. Vi 
måste hitta möjligheterna. Vi måste vara kreativa. 

• Finansiering, nya roller vilka aktörer har störst potential att bidra till 
förändring. Viktigt med den analysen när vi söker transformation. 

• Finansiering och affärsmodeller. Inte bara teknik, vi måste fokusera på 
behov, lägg en tyngdpunkt där. Vilka problem ska vi lösa? Inte bara stad 
och tätort, vi får inte glömma landsbygden. 

• Stora testbäddar för att testa transportsystemets nästa generations 
lösningar. 

• Städernas roll som kravställare med stort ansvar i en viktig och komplex 
fråga, hur kan vi stötta där ytterligare? 

• Risken är att man startar om från början och inte bygger på den kunskap 
som redan finns där ute i samverkansprojekt och testbäddar. Glöm ej att 
ta med forskning i sådana nätverk. Viktigt för att minska glappet. 

• Forskningens långa cykler, kan vi snabba upp detta då vi har bråttom och 
samtidigt har behov av forskning? Kan iterativa processer och nya former 
tillföra nytänkande och utvecklad metodik kring detta? 

• Viktigt att koppla forskning och innovation för att innovationen ska vara 
samhällsrelevant.

• Elsparkcyklar slår i samhället, inte något som vuxit ur forskning utan 
snarare andra drivkrafter. Flera sådana lösningar kommer att komma 
eftersom det är lätt att hantera och dela. Behov av analys på sådana 
områden. 

• Vi trycker på gemensamma agendor, offentligt, akademi jobba mot samma 
mål. Test och demonstration viktigt. 

Inspel från Transporteffektivt samhälle, fyra grupper. 



• En del av forskning och innovation framöver är kopplat till spridning och 
information. Erfarenhetsspridning av det som kommer ut sker för dåligt 
idag. 

• Få till en sådan spridning som ger något till olika målgrupper. (Inte bara 
konferenser). Allmänheten är del av en accelererad implementering. 
Större ansvarstagande från EM och andra myndigheter att lyfta 
informationsfrågan ytterligare önskas.

• Det går allt fortare och forskningen behöver få ut kunskap och lösningar i 
snabbare takt. Behovet av mera agil forskning och spridning och 
nyttiggörande under hela forskning och innovationsprocessen ökar.  

• Genom workshops och andra nätverk går det att sprida kunskap och skapa 
förtroende mellan olika grupper. Att öka kontaktytor/arenor för att kunna 
nätverka och koppla ihop potentiella samarbetsprojekt önskas av EM och 
andra myndigheter. 

• Viktigt att forskning och innovationsstrategin också är flexibel och 
iterativ/agil och kan uppdateras efter hand då utvecklingen går fort 
framåt. 

• Rädsla att göra fel när nya lösningar provas, vi behöver bättre kunskap om 
vad som driver omställningen. 

• Trycka extra mycket på transporteffektivt samhälle, vilka transporter 
behövs verkligen, vilka kan vi ta bort. Kapacitet och eleffekt fokus. 

• Bättre samordning i stadsbyggnad och transportsystemet.
• Samverkan med fysiskplanering koppling till autonoma fordon.
• Området bör stärkas. 
• Övergripande, vi känner igen oss och det finns överlapp, lite olika ingångar. 

Bra. 

Inspel från Transporteffektivt samhälle, fyra grupper. 
• Fyllnadsgrad och resurseffektivitet, det framgår under utfallet, men det kan 

förtydligas i resultatkolumnen. 

• Omvandla mjuka faktorer till resultatmål.

• Förändrade konsumtionsmönster påverkar stadskärnan.

• Transportsystem både för näringsliv och medborgare.

• Kollektivtrafiken bör förändras och kopplas ihop med övriga transporter, 
kollektivtrafikmyndigheterna är en viktig aktör. 

• Uppdrag för kollektivtrafiken och hur den kopplas ihop med andra 
transportuppdrag.

• Stärka forskning och innovation om kollektivtrafiken.

• Fossilfri kollektivtrafik positivt men viktigt med offentlig 
upphandling/transportköpare för logistiktrafik/gods (ökad miljökrav efterfrågas).

• Godstransporter och persontransporter bör kopplas ihop mer för att se hur de 
påverkar varandra.

• Gods frågor kopplat till konsumtion (cirkulärekonomi, energiförsörjning, 
effektivitet).

• Goda exemplets makt viktigt för kommunerna (ex trängselskatt och cykel i New 
York).

• Viktigt att prova lösningar i praktiken för att få erfarenhet.

• Vad passar bäst i olika situationer, det beror på perspektiv hos olika aktörer. 
Samspel och dialog kring detta blir väldigt viktigt, hur kan vi fånga tex 
suboptimering. 



Inspel från Resurseffektiva fordon och farkoster, sex grupper
• Bra att Energimyndigheten vill ta ett helhetsgrepp

• Strategin är till stor del okontroversiell

• Resurseffektivitet är viktigt 

• Down-sizing av fordon är viktigt att jobba med men svårt det kräver nya 
policys, kan det bli trendigt? mode

• Vilken roll ska staten ta i transportstrategin; hur mycket ska de peka ut 
tekniker m.m.?

• Viktigt att de tre fokusområdena samspelar

• Bra att samverkan lyfts

• Bristen av förståelse på systemnivå bromsar utvecklingen mest, måste öka 
kunskapen där.

• Bra att det är tydligt att förändringstakten måste öka. 

• Bra huvudinriktning men krävs ett tydligare fokus på CO2 och 
beteendeförändring

• Generellt bra och tydlig strategi. Forskning kring hållbara material och 
bränslen viktigt. 

• Definitioner: Förnybara drivmedel är ett bättre ord än biodrivmedel för att 
vara bredare.

• Fokus på CO2 och inte förnybarhet i första hand. Ingår i 
huvudvisionen att vi ska vara CO2-fria. Det bör trycka ännu mer på 
det.

• Målen kan arbeta mot varandra, enas om visionen på längre sikt. 
T.ex. energieffektivitet i systemet kontra förnybara bränslen. 

• Se till att få snabba konkreta resultat. Snabba resultat är viktigast i 
nuläget.

• Det är viktigt hur man formulerar mål. Energieffektivitetsmålet är 
inte så bra när man jämför olika energislag. När bränslet är gratis är 
inte energieffektivitet målet utan låg kostnad i systemet (t.ex. 
gällande vindkraft)

• Systemperspektiv och samverkan är väldigt viktigt för att lyckas med 
omställningen. Fordon är bara en del i kedjan som hänger ihop med 
infrastruktur, fastigheter, industri mm. Finns ett kunskapsgap (både 
på individ och organisationsnivå) här och det är komplexa problem 
som måste lösas framöver.

• Digitala stöd behövs för att få högre utväxling på utvecklingen.

• Rätt teknik i rätt situation.

• Glöm ej användarperspektiv i all teknikdiskussion. Ex vis speditörer 
behöver hjälp med sin förändring. Finns potential till global 
konkurrenskraftshöjning hos svenska aktörer. Vad behövs förändras 
för att man ska kunna acceptera elvägar i sina erbjudanden.



• Måste titta på forskning om förnybara drivmedel samtidigt som man tittar 
på forskningen om fordonen.

• Helhetsperspektiv med fordon, bränslen och infrastruktur. 

• Godstransporter glöms ofta bort i diskussionen om transporter.

• Balans mellan kort och långsiktiga lösningar/alternativ för omställning.

• Omvärldsbevakning och skrivbordsforskning är effektivt och 
underutnyttjat.

• En mer holistisk bild av vad som utgör ett ”energieffektivt fordon” vore 
bra. 

• Bred analys av hur man uppnår de nödvändiga transporterna. T ex är det 
inte alltid transporttiden den viktigaste utan andra frågor som säkerhet, 
stabilet etc viktigare. 

• Hur påverkar  införandet av vissa tekniker (el) omgivande system? 
Effektfrågan exempelvis …

•
Mer omvärldsbevakning från myndigheten som kan stödja forskare.

• Involvera forskare från många discipliner för att formulera mål för 
insatserna.

• Effektbehovet från transportsystemet måste lyftas i relation till 
omställningen av energisystemet (prosumers, åldrande nät, ökade 
behov, omfördelning av last)

• Målstyrning mot teknikmål istället för effektmål (ex batterifordon 
med stora batterier?) Förtydligas hur STEM jobbar?

• Små org/företag utvecklas långt mha STEM men dödens dal är ett 
stort problem. Spec TRL 8-9 osv. 

• Bra kunskaper i Sverige men större satsningar för att lösa problemen 
uteblir. Mer stöd till företag som har ”bra ” lösningar.

• Viktigt att ni visar att ni arbetar med tillgänglighet som ledord och i 
aktiviteter för legitimitet för myndighetens arbete i hela Sverige.

• Trygghet och säkerhet i transportsystemet viktigt för att man ska 
välja annat än egna bilen.

• Potential i att samoptimera drivlinor och drivmedel som idag 
förbises. Ex metanol i högre kompression osv. Det vill säga 
systempotetntialen för hela systemet är den viktiga.

Inspel från Resurseffektiva fordon och farkoster, sex grupper



Inspel från Resurseffektiva fordon och farkoster, sex grupper

• Spännande att prioritera ner inkrementell utveckling

• Skärningen nya fordons transportmönster i olika delar av landet, vilka 
fordon passar var?

• Resurseffektiva fordon ger inte automatisk resurseffektivt samhälle, bör 
tas hänsyn till även vid utveckling av fordon (ändra namn till 
Resurseffektiva fordon och transportsystem).

• Bra med FoU om radikalt bättre teknik inkl LCA och resurseffektivitet

• Miljöeffekter hos nya material och återvinning

• Strategiska metaller bör analyseras ur följande perspektiv: miljö, resurs, 
substitution, geopolitiskt.

• Viktigt att inte bara ha scope Sverige, utan konkurrenskraft och avtryck 
globalt. Sverige provplattform och föregångare, ska synas i strategin.

• Gällande beteende finns lösningarna där, men gäller att få individer att 
välja bra alternativ. Måste finnas forskning på beteende. Men måste också 
finnas rätt EU-regelverk mm på plats. 

• Införandet av ny teknik för personbilar(tex elfordon) fördröjs ofta av 
brister hos återförsäljare och verkstäder.

• Fordon som passar lokal energitillgång bör prioriteras

• Ibland också viktigt att ta forska om de små stegen för nå målet.

• Riktigt att ha hela kedjan från fordon till laddinfrastruktur, kapa 
effekttoppar med batterier.

• Våga sätta nya mål t ex sluta slösa energi.

• Hållbarhet viktigt för konsumenter, är inte utredd för t.ex. elskotrar, 
bör forskas kring.

• Beteendeförändringar och transporteffektivt samhälle tar lång tid.

• Bränsleceller kan komma relativt snart.

• Resurseffektiva och fossilfria är bra och korrekt. Men 
klimatutmaningen är den största utmaningen, det är mycket fokus på 
fossilfrihet idag. Det kan vara målkonflikt. Ska inte glömmas bort 
resurseffektivt men måste hitta en balans.

• Man pratar mycket om att man måste forska om styrmedel, hur 
regelverk ska utformas osv, men ser inte så mycket av den 
forskningen idag

• Trots att ex vis ED95 är klart att ersätta D100 så behövs mycket stöd 
till omgivande strukturer för att nå acceptans. Styrmedel och 
forskning behövs



• Bra med demonstrationer av teknikutveckling som motbevisar fördomar och 
vanemönster.

• Demo -> produkt(Dödens dal bör undvikas) 

• Risk för att suboptimera styrmedel när de utformas eftersom förståelse för 
HELA kontexten saknas eller är ofullständig.

•
• Styrmedel styr ibland åt fel håll Ex vis. Skogsråvara till alkoholbränslen bättre 

än alternativ till HVO?

• Styrmedel, kan både sam- och motverka.

• Kommer behöva ändra (eller sänka) levnadsstandard

• Beteendeförändringar bör tryckas mer på i strategin

• För lite om målet att minska transportarbetet som helhet. Lättare att ställa 
om en mindre sektor till hållbarhet till att börja med.  Arbete om att ändra 
attityder till resande bör lyftas. Visionen innehåller inget om detta utan bara 
”hållbarhet”.

• Lyxbilar (Tesla) förebild som kan sätta trender för mer normala fordon.

• Måste komma ihåg att för att få en omställning på riktigt till 2030 kan 
vi inte ha unika lösningar då det inte är kostnadseffektivt. Elektrifiering 
kan konkurrera ut förbränningsmotorn. Men viktigt att vi inte bara 
siktar in oss på en lösning då diversifiering är viktigt för att hinna nå 
målen.

• För att ha konkurrensfördel och kunna påverka globalt är batterierna 
viktiga områden. I Asien finns de stora tillverkarna vilket gör att de har 
kontrollen över området. Viktigt för Sverige och Europa att skapa sig 
en position här, vilket vi har en möjlighet till. 

• Risk för att titta för enögt på kostnadsfördelning på olika alternativ där 
gömda kostnader kan finnas.

• Glöm inte att omställning måste ske i lönsamhet.

• Cirkulära processer är många gånger effektiva och kommer troligen att 
öka i attraktivitet.

•
Spela med fler aspekter av transporter för att motivera omställning 
(buller storlekar på fordon …)

• Hur kan dagens fordonsflotta konverteras (marknadsfrågan?) för att 
acceptera biobränslen som drop in eller ersättningsbränslen. Stor 
produktionspotential

• Förändring till att bättre få ut implementering av FoU, bra.

Inspel från Resurseffektiva fordon och farkoster, sex grupper



• Elektrifieringen välkomnas, men börjar bli mer debatt om batterier. Får 
inte glömma att vi inte kan ha en lösning, utan måste ha parallella spår 
för att ha klimatfrågan i fokus. Snabba lösningar som drop in-bränslen 
mm kan vara värdefullt i kortare perspektiv. Fortsätta titta på andra 
förnybara drivmedel parallellt med elektrifiering. Är också en fråga för 
vår globala konkurrens.

• Elektrifiering inte kommit lika långt inom tunga transporter. Alternativen 
för el finns inte riktigt än. Forskning på drop-in och konvertering behövs. 

• Hur autonoma fordon påverkar resurseffektiviteten med ökad mobilitet, 
risker/möjligheter. Kan leda till ökad resursanvändning/utsläpp. Måste 
komma med i forskningen.

• Fokus på batteri och alternativa drivmedel, forskning på 
förbränningsmotorer måste fortsätta då det kommer vara en stor del 
framöver.

• EU ser annorlunda på biobränslen än vi. I t.ex. i Tyskland ser man E-fuels
som ett framtidsbränsle vilket är en helt annan syn än i Sverige.

• Viktigt elektrifierade transporter person, gods mm, laddifrastruktur, både 
elvägar och laddinfrastruktur – behövs samverkan myndigheter mm (-> 
drivmedel)

• Nationella målbilder och andras harmoniserar (företag, kommuner, 
regioner, tankesmedjor) inte t.ex. tidsmässigt. Skapar osäkerhet t.ex. 
LBG. Trafikverket har börjat titta på detta. Ett bränsle kan inte lösa allt.

• Viktigt att titta på olika applikationer på transportsidan. Fokus på 
att minska utsläpp och energieffektivitet och inte fokusera för 
mycket på tekniska lösningar. 

• Möjlighet att göra stora förändringar ligger i bränslen, även om 
elektrifieringstrenden är stark. (Undvika E85-effekt igen)

• Tittar man fossilfrihet är det tydligt att elbilen premieras, men i kort 
perspektiv kanske det inte är det resurseffektivaste alternativet. 
Tolkas som att forskningen ska komma bort från 
förbränningsmotorer och fokusera starkt på elektrifiering, kan vara 
lite för tidigt. Ha en balanserad syn: Hybrid, laddhybrid och elbil 
måste alla ha sin plats i helheten.

• Förnybara bränslen är en snabb och effektiv åtgärd som ger effekt 
direkt.

• Måste finnas en öppenhet för grödebaserade drivmedel framåt. 
Kan göra stor skillnad för omställningen.

• Satsningar på drop in bränslen som kan användas i befintlig flotta 
med stor ersättningsgrad.

• Bränsleceller, t.ex. som range extender för elcyklar

Inspel från Resurseffektiva fordon och farkoster, sex grupper



Inspel från Förnybara drivmedel, fyra grupper
• Miljöbedömning, systemperspektiv, LCA
•

Möjligheter till radikala lösningar? Batterier, mobilitetstjänster

• För lite fokus på storleken på systemet. Vi kommer ha problem med att 
systemet inte har energi. Minska resandet – då minskar vi behovet av 
energi. Vi kan inte utgå från att vi ska kunna resa mer. Det systemet som 
kvarstår måste vara förnybart. Minskat resande  - minskade problem. 

• Biogasproduktion i kommunen, problematik kring affärsmodell 
(konkurrens andra länder) Systemtänk, marknadens villkor.

• Mobilitetslösningar i stället för privatägande av bil. 

• Vi lägger till smarta lösningar på ytterkant men det ersätter inte 
efterfrågan på det gamla som lever kvar.  Vad tar vi bort?

• Innovation – ses bredare. Befintliga lösning som kan används på nytt sätt 
bör vara ett forskningsområde.

• Vi har även andra utmaningar – inte bara CO2 utmaningar.  Viktigt att ta 
med de andra emissionerna.

• Ökade krav på att emissionerna ska gå ned måste möta forskning på 
drivmedel.  

• Hållbarhetskriterier för el och fossila drivmedel

• Går att ställa krav på mobilitetslösningar som är utsläppsfri till 
skillnad mot den privat ägda bilen. 

• Få ned antal fordon och optimerar resandet – till skillnad från 
fordonstillverkare och bränsleleverantörer. 

• Bra med långsiktiga program, om möjligt fler satsningar inom alt 
bränsleproduktion. 

• De 3 bubblorna- saknar systemperspektivet mellan dem 3. Hur sker 
utvärdering av vad som kommer marknaden till godo. Hur ser 
fördelning ut mellan forskningsnivåerna?

• Finns motsättningar mellan emissioner. Krisen handlar trots allt om 
CO2 – vad kan vi göra? Hur vi prioriterar emellan emissionerna. 

• Energimyndigheten bör fokusera på jämlikhet och tillgänglighet. 
Många lösningar är skräddarsydda för tätort, som inte kommer alla 
till dels. Paletten av lösningar ska vara tillgängliga och jämlika

• Mobilisera forskningsvärlden mot en kortare tidshorisont.

• Systemperspektivet för högre effektivitet.  Fokus på att reducera 
CO2. Digitalisering – var kan vi göra vinster mha tekniken. 

• Digitalisering som tar hänsyn till systemnivå.  



• Laddinfrastruktur till förutsättning och behov kopplat till 
transporteffektivt samhälle. Understödja ett transporteffektivt 
samhälle (både tunga och lätta)

• Järnväg? Kopplat mot elvägar. Energiförsörjning, effektbrist – vem 
får elen? Elväg konkurrerar om utrymmet i diskussionen med  
höghastighetståg t.ex. Systemstudier, var får man störst nyttor?

• Övergången till elektrifiering – bör forskas mer inom. 
Scenarier/Planer

• Stora fordonsleverantörer av lätta fordon ämnar gå över till 
elektrifiering. Hur ska bränsleforskningen se ut framöver utifrån 
detta?

• För lite forskning på elvägar.  Vi behöver en tung uppbackning 
från forskning vid demonstrationer som utförs. Görs 
innovationssatsningar så bör även forskning vara en del. Hur gör 
vi bra forskningsresultat kring den nya innovationen eller 
företeelsen. 

• ”Förebild” borde även förutsätta en större andel inhemsk produktion.

• Skala upp drivmedelsproduktion, andra spelregler (ev inte FOI). Osäkerheter 
även globalt om detta kommer att ske. 

• Resursförsörjning, flyg kan bidra med efterfrågan, men produktion måste till 
oavsett slutprodukt. Ofta samma process, olika slutprodukt. Infrastruktur 
kommer till nytta, ser spin-off effekter till andra transportslag

• Innovationsstudier inhemsk produktion (idag inga mål). Inkludera nyttor 
utanför transportsektorn. Samhällsekonomiskt + miljömässigt, trygg 
energiförsörjning

• Flytande biodrivmedel finns inte med i den omfattning som önskas i strategin. 
Utveckla marknad och produktion för förnybara drivmedel bör vara ett 
fokusområde. 

• Vätgas som lösning på långväga resor; flyg, båt och till viss del vägtransport. 

• Hur kan vi öka produktionen nationellt? Finns det andra sätt att finansiera 
uppskalning inom FOI? Hur stämmer Energimyndighetens 
forskningsfinansiering överens med de europeiska värdekedjorna. 

Inspel från Förnybara drivmedel, fyra grupper



• Titta på vad som görs utanför Sverige. Följa forskningsfronten utanför 
Sverige och rikta insatser som komplement/utveckling till det som 
redan finns/görs. Hitta sin del i värdekedjan.  

• Driva på utvecklingen för samklang med EU-ramverket. 

• Ta fram forskning som utmanar EU eller våga lyfta fram vad vi tycker. 
Ex biodrivmedel. 

• Motstånd mot biodrivmedel i Europa. Hur kan forskningen hjälpa till 
med detta. 

• Europa tar ej med cirkulationen av bränslet i sig. 

• Interaktion mellan infrastruktur, fordon och drivmedel – hur ska detta 
se ut framöver. 

• Kunder i perspektiv. Relation mellan olika aktörer är viktig. 

• Vi behöver se hur användarna upplever drivmedlet. EX etanol. 
Konsumentsynen måste med. 

• Behöver ta en regionalvy i beaktande vi val av tillgänglighet vid 
bränsleval. 

• Generationer av utveckling, förbättringar. Relation till kommunala 
beslutsfattare (politiska misslyckanden vs tekniska misslyckande)

• Förebild borde även förutsätta en större andel inhemsk produktion.

• Styrmedelsutformning som inte missgynnar vissa grupper, rättviseaspekter, 
policyforskning acceptans

• Åtgärder som får igång inhemsk produktion av förnybara drivmedel. 

• Produktion – det land med bästa styrmedel (global marknad) bör vara fokus. 
Inhemsk produktion kanske inte är den bästa lösningen. 

• Det behövs en policy-utveckling. Långsiktighet i regelverk och tillgänglig 
teknik. Om Sverige satsar på X vågar företag att satsa.

• Styrmedelsforskning – komplext område, Vad är det som hindra 
omställningen? Förstå de största utmaningarna 

• Forskning ska bidra till nya regelverk och standarder gärna i synk med andra 
länder. Så att företag och individ vågar satsa.

• ”Mogen teknik” enligt FOI kanske inte är så mogen på marknaden ännu, 
koppla även till styrmedel som främjar marknadsintroduktionen. Osäkerhet 
riskerar att tappa momentum. 
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• Ställa krav på att utreda vad som är lämpligt 
marknadssegment för det förnybara drivmedlet. Det finns 
inte en lösning som duger till allt. Till vilken nisch passar min 
lösning? 

• Råvaruaspekt att ta hänsyn till. 

• Kemikalier och material – mer förnybart

• Förnybara drivmedel snarare än biodrivmedel 

• Resursförsörjning – stark utveckling förnybart, hållbar 
råvara. Ej vänta med dessa frågor inom elektrifiering. 
Material, produktion, bredare än energiresurser

• LCA – råvaror 

• Drivkrafter för olika bränslen, ej avvakta. Historiskt sett, ej 
det bästa utan det enklaste. 

• Ett perspektiv storskalighet, inte exkludera odlade råvaror 
(det kan behövas på kort sikt). Input: många marker i träda i 
SE. Ingen konkurrens med livsmedelsproduktion i närtid. 

•
Svenska och internationella rest- och avfallsprodukter för 
råvara och alternativa användningsområden (större än ILUC)

• Hur kan nya affärsmodeller kommuniceras för mobilitet och elbilar. 

• Helt nya biodrivmedel får svårt att slå igenom. Etablerad marknad kommer 
inte sats på nya.

• Hållbara affärsmodeller kring laddinfrastruktur, samhällsperspektiv och ett 
företagsperspektiv. Förståelse för olika aktörers drivkrafter tillsammans  

• Det saknas förnybara drivmedel som kan användas i befintliga motorer.  
Forskning är inriktad på drivmedel som ligger långt bort från användning. 

• Det är viktigt med omställning till nollemission – eller hur ska vi se på det. 
Prioritera kraftfulla åtgärder för konkreta resultat.  Fokusera på kortsiktig 
forskning. 

• Demo i ett större grepp än teknisk funktionalitet, inkl affärsmodeller
Idag stort fokus på produktion, behov att koppla ihop infrastruktur och 
fordon.

• Det finns en risk med att företag inte kommer vidare från test/demo-fas. Det 
finns därmed en risk i strategin om det ska satsas mindre på mogna 
lösningar.

• Applikationer/tillämpningar – var används olika drivmedel? 

• Mindre demonstrationsprojekt. Testa och visa vad som fungerar/inte 
fungerar. Skalbarhet i projekt. 

• För stor del demoprojekt – kostsamma. Kunskap vid skrivbordet. 

• Forskning för att utöka råvarubasen. HVO är begränsad. Olika restprodukter 
som fungerar i dagens motorer. Forskning för att få upp volymerna.  I 
samklang med regelverk inom EU. 
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• Kommunikationsforskning – hur kommunicerar man kring detta? Vem 
styr samtalet och hur ger man en bredare bild än det senaste nya? 
Krocka arm med ”nya” discipliner för transportforskning, fokus på 
slutanvändaren av transporter (åkare, offentliga org, konsument 
(vanligt folk, ofta glöms bort), bilhandlare)

• Kommunicera att elbilar som normalladdar över natt är ett fullgott alt 
på landsbygd.

• Förbättra kommunikation. Använd Story telling såsom exempelvis 
Viable city.

• Forskning kring hur vi kommunicerar kring policy/regelverk och 
lösningar. Hur kommunicerar vi lösningar? Många regelverk är rättvisa 
mellan stad/landsbygd.  Ska inte finnas skuldbeläggning för dem som 
inte har alt lösningar att resa med. 

• Kommunicera demoprojektresultat bättre. 

• Godstransporter  -hur man underlätta för företag att ställa om? Hur 
behöver användarna förändra sin verksamhet för implementering? 
Beteenderelaterad forskning. Övertro till att regelverk/policies gör 
omställningen. 

• Svårt att hitta alternativ till anläggningsmaskiner (tyngre maskiner). 
Det blir lokala lösningar, svårt med ett övergripande beslut.
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