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Välkomna till Svenska Luftvårdsföreningens seminarium med rubriken  

Införande av alternativa bränslen  

– utmaningar, möjligheter och utsläpp 

Plats: Naturvårdsverket, Valhallavägen 195, Stockholm. Lokal: Sarek 

Tid: Torsdagen den 6 november 2014. Seminariet startar kl 10.00  
Kaffe och smörgås serveras från kl 9.30. 

Samhällets beslutsfattare, drivmedels- och fordonsproducenter strävar alla efter att minimera 

såväl utsläppen av klimatgaser som de utsläpp som påverkar luftkvaliteten. Aktörerna har 

dock olika utgångspunkter att arbeta utifrån. 

Det finns många parametrar att ta hänsyn till då alternativa bränslen införs.  Marknad, 

praktiska möjligheter, tillgång, efterfrågan och politisk vilja har stor inverkan på huruvida 

införandet av ett alternativt bränsle ger utslag i form av förbättrad luftkvalitet. 

Under seminariet kommer dessa frågeställningar att belysas av ett flertal aktörer med ibland 

olika förutsättningar och prioriteringar. Målsättningen med seminariet är att utifrån olika 

perspektiv och infallsvinklar försöka tydliggöra samband, utmaningar och möjligheter 

relaterade till införande av alternativa bränslen. 

Välkommen till ett seminarium i den komplexa framtidens tecken! 

Tid Moment Namn 

9.30-10.00 Registrering för seminariet och fika  

10.00-10.10 Välkomsthälsning och introduktion till 

seminariet 

Lennart Frisch, Agenda Enviro 

AB och SLF:s styrelse 

10.10-10.50 "Marknad och infrastruktur för alternativa 

bränslen. Hur påverkar EU:s nya 

infrastrukturdirektiv? " 

Stefan Andersson, 

Näringsdepartementet  

10.50-11.20 Hur regleras drivmedelskvalitén? 

Processen och bestämmelser. 

Ebba Tamm, SPBI 

11.20-11.30 Bensträckare  

11.30-11.55 Alternativa bränslen - alternativa avgaser.  Roger Westerholm, Stockholms 

universitet 

11.55-12.20 Mätdirektiv för alternativa bränslen.   Per Öhlund, Transportstyrelsen  
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12.20-13.20 Lunch  

13.20-13.45  Emissioner från små 

förbränningsanläggningar för biobränsle  

Lennart Gustavsson, SP 

13.45-14.10 Partikelemissioner från småskalig 

vedeldning och framtida biobränslen 

Christoffer Boman, Umeå 

universitet 

14.10-14.35 Emissioner från tunga fordon – en 

jämförelse mellan Diesel-, etanol- och 

biobränsle. 

Maria Holmström, AVL 

14.35-14.55  Fika  

14.55-15.20 Kemisk omvandling av emissioner från 

biobränslen/etanol.   

Jana Moldanova, IVL, Svenska 

Miljöinstitutet 

15.20-15.45 Dieselavgaser, grunderna för IARC:s 

cancerklassning.  

Per Gustavsson, Institutet för 

miljömedicin, Karolinska 

Institutet 

15.45-16.15 Avslutande diskussion Moderator Lennart Frisch, 

SLF:s styrelse 
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Anmälningsblankett till SLF-seminariet den 6 november 2014 
 
 

Ja, jag vill delta i SLF-seminariet tisdagen den 6 november 2014 

 

Ο Jag är medlem i SLF och betalar 600 kr 

Ο Jag är inte medlem i SLF och betalar 900 kr 

Ο Jag vill bli medlem i SLF och betalar 900 kr för seminariet och medlemskap under år 2014 

O Jag är student och går gratis, men betalar 100 kr för lunch 

Avgiften faktureras deltagarna från Svenska Luftvårdsföreningen efter seminariet. 

 

Namn…………………………………………….………………………………………………………. 

Organisation/Företag……………………………………….………………………………………….. 

Postadress……………………………………………………………………………………………… 

Fakturaadress………………………………………………………………………………………….. 

E-postadress……………………………………………………………………………………………. 

Tel………………………………………………………………………………………………………… 

Eventuella matbegränsningar/-önskemål..…………………………………………………………… 

 

Anmälan senast den 3 november 2014 till Gunnar Hovsenius,  

e-post     gunnar.hovsenius@telia.com,  alternativt fax 08-590 309 59 

 

Karta som visar vägen till Naturvårdsverket liksom de närmaste tunnelbanestationerna hittar du 

på omstående sida. 
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