
Elbilarna kommer att dominera den svenska bilflottan på 2020-
talet. 
Det tror miljöminister Andreas Carlgren som vid ett seminarium i Stockholm på
onsdagen utlovade att regeringen ska storsatsa på elbilar de närmaste åren.

Enligt Carlgren ska den svenska fordonsflottan vara
fossiloberoende till år 2030. Med det menar han att bilar som då
fortfarande drivs med fossila bränslen, som bensin, är så få att alla
samhällsfunktioner fungerar även om ingen kör fossilt.

Regeringen tänker bland annat satsa på
demonstrationsanläggningar i Sverige. Energimyndigheten föreslog
i fjol ett statligt stöd på upp till en halv miljard kronor för att få fram
nya elbilar, laddhybrider och laddstationer i landet.

Ledande på elbilstester
- Sverige ska bli en av de avgörande testmarknaderna. Jag tror att
det kommer att ske en explosion på elbilsmarknaden de närmaste
åren, även om den inte är här ännu, säger Andreas Carlgren till TT.

För att klara målet tänker regeringen enligt miljöministern under de
närmaste fyra åren höja koldioxidskatten på drivmedel och fordon,
så att koldioxidutsläppen minskar med två miljoner ton till 2020.
Enligt Carlgren ska det också på olika sätt bli ekonomiskt förmånligt
för den som väljer att köpa en elbil.

- Vi kommer även att ha en utveckling av etanol och biogas, men
den kommer inte att vara lika stor som för elbilarna på 2020-talet,
säger han.

Ny biogasstrategi
Enligt Carlgren räknar regeringen med att fortsätta satsa 450
miljoner kronor om året på forskning tillsammans med bilindustrin,
och på statens särskilda utvecklingsbolag för bilindustrin där tre
miljarder kronor utlovats till olika projekt.

Det har hittills varit trögt att få fram tillräckligt med biogas,
produktionen räcker inte till.



- Vi måste få fram mer produktion och då krävs att stora aktörer går
in på marknaden, säger Andreas Carlgren.

Energimyndigheten ska i maj presentera ett förslag till svensk
biogasstrategi.

- Den kommer att lägga grunden för regeringens strategi under de
kommande åren, säger miljöministern

 


