Special session til Trafikdage 2020

Grøn omstilling af vejtransporten
Den grønne omstilling af transportsektoren stiller nye krav til køretøjsproducenterne, men i høj grad også til
infrastrukturen og reguleringen. Der er derfor brug for viden om, hvilke krav vi står overfor og på denne
session diskuterer vi fremtidens behov og hvordan vi kan understøtte omstillingen bedst muligt.
Sessionens formål er at få diskuteret perspektiverne og udfordringerne i forhold til en grøn omstilling af
vejtransporten.
Diskussionsemner:
-

Hvis vi ser 5 år ud i fremtiden – hvilken infrastruktur til drivmidler har Danmark så brug for?
Hvor skal infrastrukturen placeres og er der særlige krav til denne?
Hvilke rammevilkår i forbindelse med offentlig infrastruktur kan medvirke til at fremme den grønne
omstilling?
Hvad er det vigtigste hensyn i forbindelse med omstillingen af tung transport?

Paneldeltagere:
-

Lærke Flader, Dansk Elbil Alliance
Jens Pedersen, Vejdirektoratet
Jeppe Røn Hartmann, Drivkraft Danmark
Frank Rosager, Foreningen biogasbranchen
Niels Buus, TØI/Klimarådet (tentativ)

Facilitator: Andreas Egense, Vejdirektoratet

Baggrundsinformation
Afvikling af sessionen:
Facilitator sætter rammen for sessionen med en præsentation af den aktuelle udfordring på klima- og
transportområdet, herunder den brændende platform vi står på og behovet for at understøtte omstillingen
med relevant og rettidig udrulning af infrastruktur.
Emnerne diskuteres et ad gangen. Paneldeltagerne får hver to minutter til at komme med deres overvejelser
som indledning til hvert diskussionstema. Herefter åbnes op for diskussion med de øvrige i lokalet. Der er
afsat 20 min. til hvert emne.
Diskussionsemner – udfoldet for deltagerne, ikke til programmet:
-

Hvis vi ser 5 år ud i fremtiden – hvilken infrastruktur til drivmidler har Danmark så brug for?
[personbiler hhv. tung transport fordelt på el, brint, HVO, elektrofuels, Power-to-X osv.]

-

Hvor skal infrastrukturen placeres og er der særlige krav til denne? [fx på tankstations-lignende
pladser, i boligområder, på arbejdspladser, krav til effekt osv.]

-

Hvilke rammevilkår i forbindelse med offentlig infrastruktur kan medvirke til at fremme den grønne
omstilling? [Roaming, lige adgang]

-

Hvad er det vigtigste hensyn i forbindelse med omstillingen af tung transport?

