Invigning av elbusslinjen &
seminarium om framtidens transporter
Elbussar • laddstationer • elvägar • kombinerad mobilitet • självkörande fordon •
effektiva godstransporter • emobilitet • smarta nätverk • provåk!
Datum & tid: Information & mingel
Torsdag 15 mars 2018, kl 18.00-21.00
Seminarium & invigning
Fredag 16 mars 2018, kl 08.30-14.40
Plats:

Clarion Hotel Grand
Prästgatan 16, Östersund
Seminariet är kostnadsfritt

Test av elbuss vid laddstation i Brittsbo, Östersund

Eltrafik, alternativa drivmedel och den pågående snabba digitaliseringen skapar nya möjligheter för
fossilfria och energieffektiva transportsystem för både person- och godstrafik. Detta skapar
förutsättningar för attraktiva städer och regioner med livskvalitet och tillväxt. Vi vill bidra till den
utvecklingen här!
Under en dag sätter vi fokus på eltrafik och framtidens fossilfria och hållbara transportlösningar som
kommer redan nu. Lär dig mer om elbussar och delta vid invigning av den nya elbusslinjen i Östersund se, hör och provåk elbuss! Du får även möjlighet att ta del av intressanta exempel från både Sverige och
Norge under seminariet.
Se program på nästa sida
Varmt välkommen!

Seminariet är ett samarbete mellan tre projekt; Elbuss-projektet med stöd av Stadsmiljöavtalet, Green Highway och Mittstråket

Program
Torsdag 15 mars
Mingelkväll för besökare och talare
Under kvällen bjuder vi på inledande presentationer och buffé med sallad och kallskuret
Så samverkar vi för hållbar utveckling och tillväxt i stråket Sundsvall - Östersund - Trondheim
18.0021.00

Välkommen!
Mona Modin Tjulin, kommunstyrelsens ansvarige för kollektivtrafik, Östersunds kommun
Projekt Mittstråket
Green Highway
Elbuss-projektet med stöd av Stadsmiljöavtalet

Fredag 16 mars
08.30

Välkommen!
Mona Modin Tjulin, kommunstyrelsens ansvarige för kollektivtrafik, Östersunds kommun och
moderator Mattias Goldmann, Fossilfri 2030-sekretariatet

08.45

Hållbar eldriven kollektivtrafik
Scanias syn på elektriska bussar, självkörande fordon och elvägar
Krister Thulin, bussmarknadschef, Scania
Elbussladdning expanderar
Henrik Holmér, säljare e-Mobility, ABB
Stadsomvandling och elbussar – hur gör man i Trondheim?
Daniel Kvisten, seksjonsleder, AtB
Nettbuss utvecklingssatsningar
Jürgen Lorenz, VD, Nettbuss Stadsbussarna AB
Mobilitetstjänster, självkörande bussar och smarta biljettsystem hos Ruter i Oslo
Vibeke Harlem, leder mobilitetstjenester, Ruter

10.00

Fika – Kan-El-bulle och kaffe/te

10.20

Nationell omställning mot fossilfri fordonsflotta i städer och i stråk
Framtidens transporter, en saga om livskvalitet och konkurrenskraft
Anders Lewald, senior rådgivare, Energimyndigheten
Regeringens samverkansprogram - Nästa generations resor och transporter
Åsa Vagland, kansliråd, Näringsdepartementet

10.50

Premiäråk elbuss och invigning

11.00

Avfärd
Plats: Påstigning vid Clarion
Representanter från projektet är värdar på bussarna och berättar om elbussatsningen på vägen till
Torvalla och tillbaka

11.30

Invigning av elbussar och laddstation
Plats: Torvalla laddstation, Barkvägen
Anders Lewald, senior rådgivare, Energimyndigheten, Florian Stamm, ordförande i Miljö- och
samhällsnämnden, Östersunds kommun, Susanne Wallner, regionråd, Region Jämtland Härjedalen
och Hans-Olov Åström, enhetschef, Trafikverket region mitt

11.40
11.50

Påstigning för återresa
Plats: Påstigning vid Torvalla laddstation, åter till Clarion
Avfärd

12.05

Lunch

13.00

Trafikverkets arbete mot ett fossilfritt Sverige - hur ska stråket Sundsvall – Östersund – Trondheim
anpassas till framtiden?
Hans-Olov Åström, enhetschef, Trafikverket region mitt

13.15

Panelsamtal och frågor
Anders Lewald, Åsa Vagland och Hans-Olov Åström, enhetschef, Trafikverket region mitt

13.30

Framtidens hållbara transportlösningar kommer nu
Transporternas digitalisering – en pågående revolution
Per-Olof Arnäs, logistikforskare, Chalmers
Framtidens e-mobilitet och smarta nätverk
Louise Grimsgård, elbilsansvarig, Nissan Nordic
Transporter som tjänst, självkörande fordon och living lab i Jämtland, Östersund och Åre
Gyözö Gidofalvi, lektor, KTH

14.20

Frågor, panelsamtal och summering
Mona Modin Tjulin, Louise Grimsgård, Per-Olof Arnäs, Jürgen Lorenz, Gyözö Gidofalvi, Krister Thulin,
Daniel Kvisten och Henrik Holmér

14.40

Avslutning och fika

