Transport
Den politiske vision
Energi2020 er Ringkøbing-Skjern Kommunes vision om at blive
100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020

Politiske målsætninger
Strategiområde 5: Transport
• Vi vil omlægge til ren grøn transport og fortrænge fossilt brændstof.
• Vi vil fremme at kollektiv trafik, virksomheders og privates transport sker på lokalt
produceret vedvarende energi, samt at forbrug og produktion sker i synergi.
• Transport skal bidrage med 0,5-1,5 PetaJoule for at bidrage 5-15% til det samlede mål
i Energi2020

Målepunkt:

Målepunkt:

Kollektiv trafik

Privat og virksomheds transport

Transport i synergi med lokalt

Mål:

Mål:

produceret vedvarende energi

•

•

At offentlig og privat
transport tilsammen
bidrager med 0,1PJ i
2014 og 1,5PJ i 2020

•

Indsatser:
1.

2.

I dialog med transportvirksomheder udarbejder
Kommunen og Midttrafik
plan for omlægning af
den kollektiv trafik til
100% grøn, eksempelvis
med el og biobrændsel.
Kommunen tilrettelægger
og planlægger kollektiv
trafik så den er effektiv
og attraktiv. Togdrift skal
også indtænkes.

At borgere og
virksomheder vælger
transportmidler som
kører langt på literen
At borgere og virksomheder anvender lokalt
produceret el, bioethanol, biodielsel og
eventuelt brint.

Mål:
•

At skabe interaktion
mellem transport og lokalt
produceret el og biobrændsel, så vi opnår
synergi og høj effektivitet.

•

At den flydende bioenergi i
2014 kan anvendes i
landbrugs og transportsektoren og fortrænge
fossilt brændsel.

Indsatser:
1.

2.

Kommunen indkøber
5-20 elbiler og hybridbiler, idet elbiler kører
langt på literen
Energisekretariatet
informerer og inspirerer
borgere og virksomheder

Indsatser:
1.

Skabe sammenhæng
mellem vindmøller og
elbiler

2.

Energiforsyningsstruktur

3.

Undersøge brint som
energibære til transport.

Dynamik

Drivkraft

•

Slutmålet er at trafik som
Kommunen udbyder er
100 % grøn i år 2025,
om muligt i 2020

Målepunkt:

Sammenhæng til relevante politikker

Vi er ordentlige betyder, at vi
på alle niveauer altid sørger for
at være fagligt ajour og
understøtter en positiv udvikling
på et etisk grundlag.

Dialog
Vi er nysgerrige betyder at vi gør vores
bedste for at involvere samarbejdspartnere
og lytter til dem. Og således gennem fælles
virke lærer af hinanden og videreudvikler de
gode erfaringer.

Vi handler betyder, at vi tilstræber at vi gør
en forskel. Viden skal bruges, Derfor bringer vi
ny viden i spil med praksis. For således at
skabe bedre kvalitet for borgerne og højere
effektivitet i processerne.

