
PRAKTISK INFORMATION

Plats: St Gertrud, Malmö
Tid: 27 mars, 9.00–15.30,
Registrering och kaffe från 08:30.
Kostnad: Kostnadsfritt (500 kr  
no-show-avgift)
Anmälan: ANMÄL DIG HÄR 
senast 13 mars, begränsat med platser
Konferenshemsida, gå in här för aktuell 
information
Kontakt: Sabine Täuber, 
sabine.taeuber@kfsk.se 
+46 728-85 49 

  27 MARS, MALMÖ

Välkommen till en konferens om fossilfria drivmedel och 
fordon – en dag full med information, inspiration och 
möjlighet till erfarenhetsutbyte och nätverkande.

Konferensen vänder sig till alla företag och offentliga orga-
nisationer som vill veta mer om hur man kan medverka i en 
omställning till en fossilfri transportsektor.

Programmet är fullspäckat med goda exempel från verk-
ligheten, nuläge och framtidsspaning kring fossilfria driv-
medel, infrastruktur och fordon. Såklart pratar vi även om  
styrmedel och strategier för en framtida hållbar transport-
sektor i Skåne.

 
SE PROGRAM PÅ NÄSTA SIDA

KÖR RENT!
Skånes konferens om framtidens fossilfria 
fordon och drivmedel

ARRANGERAT AV: I SAMARBETE MED:

https://simplesignup.se/private_event/163677/5cf6367265
https://kfsk.se/energikontoretskane/2020/01/30/kor-rent-skanes-konferens-for-framtidens-fossilfria-fordon-och-drivmedel/


PROGRAM
Förmiddagen

1 Session -  Politik: styrmedel, strategier och mål
• Skånes resa mot fossilfria vägtransporter - Nuläge, mål och hur vi jobbar strategiskt för att komma framåt   

Britt Karlsson-Green, Region Skåne och Kristina Eriksson, Länsstyrelsen Skåne

• Hur styr politiken transportsektorn mot fossilfrihet?  
Ingrid Nyström, f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel, pratar om aktuellt inom styrmedelsutveckling

 
2 Session - Drivmedel, batterier och infrastruktur
• Omställning till fossilfria vägtransporter – vad väntar vi på? En kommentar från Pål Börjesson, LTH

• Infrastruktur för laddning av elfordon – projektet GREAT ger resultat. Mattias Vendel, E.ON

• Elbilar i ett livscykelperspektiv - det nyaste inom forskning och samhällsdebatten.  
Emil Emilsson, IVL Svenska Miljöinstitutet

• Biogas – lokalt, tillgängligt och hög miljöprestanda! Björn Fredriksson-Möller, E.ON

• HVO100 och Biodiesel. Fredrik Landgren, TRB

• Utveckling kring Etanol. Lena Nordgren, SEKAB

Lunch
 
Eftermiddagen : Vi erbjuder två parallella pass

Arena lätta fordon - användarna berättar
• Fossiloberoende bilar – utbud, statistik och erfarenheter kring testkörningar inom projektet Elbilslandet Syd, Niclas 

Haakman, Miljöfordon Sverige (ansvarige testkörning) 

• Ett målinriktad arbete mot en fossilfri kommunal flotta och infrastruktur för elbilsladdning och biogastankning. 
Christer Lindström, Verksamhetschef för Serviceområde Fordon på Kungsbacka kommun

• El- och gasbilar i praktiken – samtal med användare och  leverantör för elbilsladdning och gastankning. Medver-
kande Wihlborgs fastigheter, Berndtssons Trafikskola i Ängelholm, Region Skåne Regionservice

• Bring - gröna transporter - ett av nordens största distributionsföretag berättar om sina satsningar, med nedslag på 
eldrivna lätta lastbilar. Bring, Linda Runesson, projektledare hållbarhet

 
Arena tunga vägtransporter
• Fossilfria lastbilar – utbudet, statistik och erfarenheter från branschens nätverk TRB. Fredrik Landgren, TRB

• Satsningar på alternativa drivmedel i tunga lastbilar - erfarenheter från praktiken. Medverkande Johan Laurell för 
innovationsklustret DRIVE LBG, Patrick Nyholm från Berendsen, med flera)

• Arena för flytande biogas - systemanalys resultat för användning av LBG i tunga transporter. Andreas Josefsson, 
Closer 

• DenCity - innerstadsdistribution med eldrift. Fredrik Cederstav, Volvo

• EVolution Road och det nyaste kring elvägar. Per Löfberg, Innovation Skåne

ANMÄL DIG HÄR SENAST 13 MARS

https://simplesignup.se/private_event/163677/5cf6367265

