Miljöfordonsdagen 2019 – Växjö 23 maj
– Kraftsamling för fossilfria transporter 2030:
Inspirerande exempel visar vägen till fossilfria fordon och drivmedel

Ett samarbete mellan Växjö kommun, Miljöfordon Sverige,
GreenCharge, TRB Sverige, Länsstyrelsen Kronobergs län,
Konvegas m.fl.
Datum: 23 maj, 9.30-16.00
Plats: Hammargatan 13, 352 46 Växjö,
Ingång: El- och biogasbilar

Program
Tid
09.0009.30
09.30

09.50

10.05

Rubrik
Registrering och kaffe

Talare

Välkomna och inledning
Växjö Europas Grönaste stad – klimatutmaning, omställning mm. Vad händer/görs inom
transporter? Kollektivtrafik? Fordonsflotta? Infrastruktur? Mm

Moderator Ursula Hass, organisationsoch innovationskonsult,
Padme/Miljöfordon Sverige och Anna
Tenje, Kommunstyrelsens ordförande,
Växjö kommun

Tema Goda exempel och aktuellt
Klimatklivet – blir det en andra omgång? Nya Klimatklivet – förändringar? Vad säger
vårbudgeten?
15 min
Miljöinformation om drivmedel – Ny deklaration på gång för drivmedel – hur kommer
den se ut?

10.20

Tanka Grönt – hitta rätt drivmedel varje gång. Spridning till hela Sverige! 15 min

10.35

Elbilslandet Syd – involverar företagen i omställningen till fossiloberoende fordonsflottor.
Energideklarationer visar vägen till kostnadseffektiv omställning
Inköpscentral – upphandlingssamverkan som förenklar, snabbar på och ökar
kostnadseffektiviteten i omställningen
Bensträckare
Tema Konvertering av befintliga fordon – betydelsefull del av lösningen för att bli
fossiloberoende till år 2030?
- Konvertering av bensindrivna bilar till gasdrift 20 min
- Möjligt att konvertera tunga dieseldrivna fordon till olika former av biodiesel? 15 min
- Diskussion om konvertering med föredragshållarna
Lunch 75 min inkl tid för utställning

10.50
11.05
11.25

12.10
13.25

Nanna Wikholm, projektledare
Klimatklivet, Naturvårdsverket
Linda Kaneryd, Energimyndigheten

Miljöfordon Sverige/TRB Sverige/GC
Infra
Elbilslandet Syd
Håkan Anderberg, Länsstyrelsen
Blekinge

Alexander Enulescu, Konvegas
TBD

Prisutdelning Miljöfordonsdiagnos 2019: Miljöfordonsbästa kommun & landsting i
Sverige. (Vinnarna ger sina bästa tips/framgångsfaktorer på hur man når en fossilfri
fordonsflotta) 30 min
Nytt för i år: Pris till bästa kommun som geografiskt område – vilken kommun har
kommit längst när det gäller omställning till fossiloberoende fordon?
Tema Infrastruktur och drivmedel – konkreta investeringar ritar om kartan!
-Regeringsuppdrag till alla länsstyrelser i landet: Regionala planer för laddinfrastruktur
och förnybara drivmedel – beslutsunderlag för fortsatt utbyggnad. 15 min

Pernilla Hansson, Miljöfordon Sverige
och Roza Takiporian, Bisnode samt
vinnande kommun & landsting/region

14.10

-Diskussion med kommun/kommuner kring behov av lokala planer för etablering av
laddinfrastruktur och förnybara drivmedel

TBD

14.25

- Etablering av vätgasmack i Växjö/Kronoberg – är det möjligt? 15 min

Stefan Hermansson, Småländska
Bränslen

14.40

Kaffe 20 min

15.00

- Snart en gasmack i varje länskommun i Kalmar län. 8 nya gastankstationer under 2019
och 2020. Framgångsfaktorer för att få till denna satsning. 15 min

15.15

-Vad händer inom biodiesel och ED95 – var kan man tanka och hur ser utbygganden ut för
fler stationer HVO/RME/ED95? 15 min
Inspiration
AI och Produkt & Service System är nya spännande metoder för simulering och
omställning till hållbara transporter. Detta utgör även grunden till GreenCharge X som nu
planeras. Fungerar det eller är det mer science-fiction? Inspirerande föredrag från två av
landets ledande experter inom området.
Summering av dagen och avslutning

13.55

Ida Andreasson, Länsstyrelsen
Kronobergs län

TBD

15.30

15.5516.00
16.0017.00

Fortsatt diskussion i utställningen

Charlotte Elander, Energifabriken

Bengt-Åke Claesson, CGI Sverige och
Tobias Larsson, Blekinge Tekniska
Högskola
Moderator

Anmälan
Anmäl dig via följande länk: https://simplesignup.se/event/151169 senast 16 maj.
Kostnad
Dagen är kostnadsfri
Bli gärna medlem i Miljöfordon Sverige
Är du anmäld men inte dyker upp debiteras en no-show-avgift på 500 kr
Utställning
Utställning både inne och utomhus öppen från 09.00.

