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Process Färdplan

• Branschens färdplan - FFS
• Öppen process 6 månader. I 

november öppen extern workshop. 
• Hur kan branschen utifrån hela sin 

kompetens och värdekedja bidra till 
att nå klimatmålen, idag och i 
framtiden?

• Hur kan branschen bidra i 
klimatarbetet och vilka åtaganden 
kan branschen göra?

• Tillsammans – politik, näringsliv och 
samhälle.

• Process framåt. Tydligare 
ståndpunkter – tydligare påverkan.



• Klara de klimatpolitiska målen till 2030-2045 – investera, utveckla, producera och 

distribuera de drivmedel som efterfrågas.

• Skapa en hållbar mobilitet – konkurrenskraft och lönsamhet i värdekedjan, vägar och anläggningar för el-
transmission.

• Göra den egna verksamheten klimatneutral – depåer, logistik, marknadsplatser klimatneutrala 2030.

• Minska klimatavtrycket i  produktionen.

• Tillhandahålla de produkter som efterfrågas.

• Bidra med kompetens och kunskapsspridning.

• Bidra med globalt perspektiv på klimatnytta och klimatmål.

• Forska och utveckla för klimatneutralitet 2045.

Branschens 8 åtaganden



Vägen till Klimatneutralitet 2045 -
branschen ställer om här och nu, med existerande 

fordon och värdekedja

• Stora investeringar till 2030 , utveckla, producera och 
distribuera hållbara biodrivmedel till transportsektor, flyg och 

sjöfart. 
• Ökat fokus på CCS/CCU, infångning, lagring samt användning 

av koldioxid – idag och i framtiden.
• Från linjärt till cirkulärt - återanvändning av branschens 

produkter som inte förbränns, för infrastruktur, vägar.



Tillsammans



Förslag till politiken

• Ta större plats i Europa och ge Sverige mer 
inflytande på den europeiska arenan.

• Säkerställ teknikneutralitet och långsiktighet i 
styrmedlen för energi till transporter – tillsätt en 
Biodrivmedelskommission.

• Förenkla regelverk och handlägg 
tillståndsärenden snabbare.

• Ta fram en nationell plan för beredskap och 
drivmedelshantering.



• Olika länder = olika förutsättningar
• Stå upp för svenska lösningar
• Skydda konkurrenskraften
• Möjligheter i samband med ”Nya gröna given”

Ta större plats i EU



• Teknikneutralitet – Klimatstyrning
• Långsiktighet
• Stora investeringar
• Gröna jobb – produktion och innovation
• Inte en lösning

Biodrivmedels-
kommission



• Förenkla
• Förkorta
• Möjliggör
• Varför är detta viktigt?

Regler & Tillstånd



• Omställning
• Beredskap
• Vardag
• Branschen
• Varför är detta viktigt i samband med klimatarbetet?

Plan för trygghet i vardag som kris



.

Framåt

• Färdplanen  - ett dynamiskt styrdokument. Vad händer exempelvis med 
styrmedlen?

• Utifrån färdplanens övergripande åtaganden och målsättningar – branschen 
behöver definiera tydligare positioner.

• Prioritera och tydliggöra länk och samverkan på EU-nivå och nationell nivå.

• Påverkan strategiskt/operativt Nationellt.
• Påverkan strategiskt/operativt EU.

• Skapa allianser och samarbeten – Kommunicera.




