VÄLKOMMEN TILL KICK-OFF KONFERENS

FOSSILFRITT 2030
År 2030 ska Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila drivmedel.
Länsstyrelserna och kommunerna i Södermanland, Uppsala och Västmanland
har därför startat ett långsiktigt samarbete för att skapa en fossilfri fordonsflotta i vår region.
Den 21 mars bjuder vi in till en inspirerande
kick-off och officiell invigning av det nya
projektet Fossilfria och effektiva transporter i Östra Mellansverige.

av transportarbetet samt övergång till förny
bara alternativ. Hur ska en modern offentlig
organisations transporter egentligen se
ut? Det finns mycket att göra och utforska!

Målgruppen för konferensen är både
deltagare i projektet samt övriga med
ett intresse för framtidens hållbara
transportlösningar. Fokus för dagen är
hur den egna organisationen kan arbeta
strategiskt med omställningen till hållbara
transporter. Både genom effektivisering

För att lyckas skapa en långsiktig hållbarhet krävs en kraftsamling där alla parter
tar ansvar och samarbetar.
Du är varmt välkommen att följa med
på resan!

Projektet Fossilfria och effektiva transporter i Östra
Mellansverige ska arbeta för att rusta de offentliga
organisationerna att möta 2030-målet om en
fossiloberoende fordonsflotta samt påskynda
och stötta näringslivets omställning. 17 offentliga
aktörer i regionen deltar operativt i satsningen.
Projektet finansieras bland annat av Europeiska
Regionala utvecklingsfonden.
Mer information om projektet hittar du på:
effektivarekommunalatransporter.se och på
Länsstyrelsen i Västmanland läns webbplats.

INBJUDAN TILL KICK-OFF
Den 21 mars 2017 invigs projektet Fossilfria och effektiva transporter i Östra Mellansverige. Du och din organisation är varmt
välkomna, oavsett om ni har deltagit tidigare eller ej.
På programmet finns bland annat Svante Axelsson som är
nationell samordnare av Fossilfritt Sverige 2030. Dagens
moderator är Mattias Goldmann, känd som Sveriges mäktigaste
hållbarhetsprofil och VD för Fores med 2030-sekreteriatet. Vid
sidan av konferensen kommer det även att finnas en mässa
med utställare.
Du hittar dagens program i sin helhet på kommande sidor.

» Tid: Den 21 mars 2017 kl. 9.45 – 16.30
» Plats: Aros Congress Center, Västerås
» Anmälan: Senast den 10 mars 2017. Anmäl dig via anmälnings
formuläret på Länsstyrelsen i Västmanland läns webbplats, eller
klicka här.
» Kostnad: Gratis! Fika och lunch ingår. Om du får förhinder går
det utmärkt att överlåta platsen till någon annan. Avhopp efter
10 mars debiteras 300 kr.
» Frågor: Kontakta Jan van der Horst på 010-224 93 70 eller
fossilfria.transporter@lansstyrelsen.se

PROGRAM

Invigning av Fossilfria och effektiva
transporter i Östra Mellansverige
Aros Congress Center, Västerås
21 mars 2017

9.45-10.30 Frukostfika och utställning
DEL 1. DEN NATIONELLA UTMANINGEN
Välkomna!
Minoo Akhtarzand, Landshövding i Västmanlands län
Den nationella utmaningen, vad betyder den i ett lokalt och regionalt perspektiv?
Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige 2030
Startfältet 2016: Svart av fossilt men med många gröna möjligheter
Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet
Samhällstransporter som en drivkraft för samhällsomställning
Michael Åhlman, Miljöstrateg Uppsala kommun
Officiell invigning och presentation av det storregionala projektet
Fossilfria och effektiva transporter i Östra Mellansverige
Projektet i korthet
Länsstyrelsen Västmanland och Biogas Öst
Regionerna har ordet – hur verkar regionerna för omställningen till hållbara transporter?
Jenny Lundström (MP), ordförande regionala utvecklingsnämnden, Region Uppsala
Andreas Porswald (MP), regionråd energi och miljö, Region Västmanland
Mattias Claesson (C ), vice finanslandstingsråd, Landstinget Sörmland
Landshövdingen och kommunalråden inviger projektet
BioDriv Öst – en ny regional samverkansplattform
Beatrice Torgnyson Klemme, Biogas Öst
Cirka 12.30-13.30 Lunch
DEL 2. FOSSILFRIHET I PRAKTIKEN
Kommunen och vägen till 2030-målet
Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet
Hur skapar vi transportsnålhet i ett bilburet samhälle?
Jessica Cedergren, Region Västmanland
Samordnade varutransporter över kommungränsen
Jenny Bejker, Södertörnskommunerna
Upphandling - våga ställa krav!
Beatrice Torgnyson Klemme, VD Biogas Öst

Cirka 14.30 - 15.00 Fika och utställning
Drivmedelsparaden – olika alternativ ur ett offentligt perspektiv
Elbilen i den digitaliserade världen
Olle Johansson, VD PowerCircle
Biogasens roll i ett cirkulärt samhälle
Jan Rapp, Biogasakademin
Etanolen – ett framtidsbränsle
Martin Engström, affärschef Agroetanol
RME/HVO – nya möjligheter för småskaliga lösningar
Erik Jacobsson, ägare Energifabriken och lantbrukare
Vätgas – när och hur?
Björn Aronsson, verksamhetsledare Vätgas Sverige
Drivmedel och Fordon - paneldiskussion och framåtblick mot 2030
Olle Johansson, VD Power Circle, Björn Aronsson, verksamhetsledare Vätgas Sverige,
Gustav Melin, VD Svebio, Beatrice Torgnyson Klemme, VD Biogas Öst.
Avslutning – Vad händer nu? Var befinner vi oss när projektet är slut?

UTSTÄLLNING
Kontakta Malin Eriksen på biogasost@biogasost.se om du är intresserad av att ställa ut

•

Vätgas Sverige
Genom introduktion av vätgas- och bränsleceller förbättras förutsättningarna
för framtidens hållbara och effektiva energiförsörjning.

•

Biogas Öst
Tror du att biogas bara är ett drivmedel? Då behöver du besöka vår utställning.
Genom klimatsmart regional samverkan visar vi hur biogas kan bidra till en
hållbar regional utveckling ur många olika perspektiv.

•

Freelway
Genom att på ett lätt sätt koordinera transport av paket och samåkning kan
både kostnader och miljöpåverkan minskas. På Freelway har man löst det hela
med en app.

•

Sunfleet
En bilpool ger fler möjligheten till att ha bil utan att själv behöva äga en. Sunfleet
erbjuder en smidig, nationell lösning.

•

Bilia Västerås
Nya mindre elbilar med en allt längre räckvidd kommer ut på marknaden. Bilia
visar upp alternativ från Renault.

•

Svebio
För en ökad användning av bioenergi i Sverige och samordnare av det nationella
nätverket BioDriv. Svensk produktion av biodrivmedel kan skapa upp till 15 000
arbetstillfällen vilket stärker svenskt näringsliv och landsbygd!

•

Västerås Marin
Den eldrivna lastcykeln, ett gammalt transportmedel i nytappning. CargoBike
erbjuder elektriska elcyklar som tar både dig och dina saker dit du ska smidigt
och utan bilköer.

Projektet finansieras av Tillväxtverket via den Europeiska Regionala
Utvecklingsfonden samt av Region Uppsala, Länsstyrelsen i Västmanlands län/Region Västmanland, Länsstyrelsen i Södermanland,
Stockholm stad, Biogas Öst och sjutton kommuner/ landsting i östra
Mellansverige. 2030-sektretariatet, Svebio, Power Circle och Vätgas
Sverige är samverkansparters.

