NY RUBRIKSÄTTNING

Nivå 1

Ingress

Internationell överblick
Internationellt samarbete bidrar till att stärka utformandet och
genom förandet av den svenska energi- och klimatpolitiken. Det är
betydelsefullt för att skapa goda förutsättningar för svenska aktörer
inom näringsliv, offentlig sektor, lärosäten och forskningsinstitutioner.

Helvetica Neue LT Std
45 Light
22/21. VA +25

Helvetica Neue LT Std
55 Roman
11/14,5

Brödtext

Internationellt samarbete bidrar till att stärka utformandet och genomförandet
av den svenska energi- och klimatpolitiken. Det är betydelsefullt för att skapa
goda förutsättningar för svenska aktörer inom näringsliv, offentlig sektor,
lärosäten och forskningsinstitutioner att knyta internationella kontakter.

Times New Roman MT Std
Regular
10/14,5

Nivå 2

Multilaterala samarbeten

Helvetica Neue LT Std
65 Medium
11/14,5

Eftersom Sverige är ett relativt litet land är det ofta effektivt att arbeta it
samarbete med enskilda nationer. Tabellen under avsnittet Resultat forskning
och innovation på sidan 66 visar utvecklingen av kostnaderna över tid.
Ytterligare redovisningar av den internationella energiforskningens resultat
och effekter finns i publikationen Energiforskningsläget69.
Nivå 3

International Energy Agency (IEA)
IEA är en av Energimyndighetens största globala samarbetsarenor och ger
omfattande kunskaps- och erfarenhetsutbyte. och försörjningstrygghet.
Deltagande i tekniksamarbeten stärker de svenska aktörernas
konkurrenskraft, spetskompetens och tillväxtmöjligheter samt
kunskapsöverföring mellan aktörer. Se även avsnittet om IEA-samarbeten
på sidan 83.

Helvetica Neue LT Std
66 Medium Italic
10,5/14,5

Nivå 4

International Renewable Energy Agency (IRENA)

Helvetica Neue LT Std
45 Light
11/14,5. VA +25

För att främja tillämpningen av förnybar energi globalt är Sverige medlem
i organisationen International Renewable Energy Agency, IRENA.
Energimyndigheten representerar och deltar i aktiviteter för Sverige i IRENA,
framför allt genom att bidra med kunskap och erfarenheter av styrmedel.
Nivå 5

Standardisering
Standardiseringsarbete är viktigt för spridning av nya tekniker och metoder
på internationella marknader. Tack vare insatser av svenska experter har
International Organisation for Standardization (ISO) under 2015 antagit en
ny standard för bedömning av bioenergisystemens hållbarhet, ISO 13065.
Energimyndighetens långsiktiga forskningsfinansiering har bidragit till det gedigna
underlag som behövdes för att komma i mål med standardiseringsprocessen.

Helvetica Neue LT Std
45 Light Italic
10,5/14,5. VA +25

Namn/Titlar

Global standard för bioenergi blev svensk framgång

Helvetica Neue LT Std
65 Medium
9,5/14,5
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2

I Energimyndighetens Word-mallar används Arial för
rubriker, så här:

Internationell överblick
Internationellt samarbete bidrar till att stärka utformandet och genom
förandet av den svenska energi- och klimatpolitiken. Det är betydelsefullt
för att skapa goda förutsättningar för svenska aktörer inom näringsliv,
offentlig sektor, lärosäten och forskningsinstitutioner att knyta
internationella kontakter.
Internationellt samarbete bidrar till att stärka utformandet och genomförandet av
den svenska energi- och klimatpolitiken. Det är betydelsefullt för att skapa goda
förutsättningar för svenska aktörer inom näringsliv, offentlig sektor, lärosäten
och forskningsinstitutioner att knyta internationella kontakter.

Multilaterala samarbeten det ofta är effektivt samarbeta
Med enskilda nationer. Tabellen under avsnittet Resultat forskning och
innovation på sidan 66 visar utvecklingen av kostnaderna över tid. Ytterligare
redovisningar av den internationella energiforskningens resultat och effekter
finns i publikationen Energiforskningsläget69.

International Energy Agency (IEA)
IEA är en av Energimyndighetens största globala samarbetsarenor och ger
omfattande kunskaps- och erfarenhetsutbyte och försörjningstrygghet.
Deltagande i tekniksamarbeten stärker de svenska aktörernas konkurrenskraft,
spetskompetens och tillväxtmöjligheter samt kunskapsöverföring mellan aktörer.
Se även avsnittet om IEA-samarbeten på sidan 83.

International Renewable Energy Agency (IRENA) för att främja av förnybar
energi globalt
Sverige medlem i organisationen International Renewable Energy Agency.
Energimyndigheten representerar och deltar i aktiviteter för Sverige i IRENA,
framför allt genom att bidra med kunskap och erfarenheter av styrmedel.

Standardisering
Standardiseringsarbete är viktigt för spridning av nya tekniker o ch metoder på
internationella marknader. Tack vare insatser av svenska experter har
International Organisation for Standardization (ISO) under 2015 antagit en ny
standard för bedömning av bioenergisystemens hållbarhet, ISO 13065.
Energimyndighetens långsiktiga forskningsfinansiering har bidragit till det
gedigna underlag som behövdes för att komma i mål med
standardiseringsprocessen.
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