På väg mot fler elbilar i Sverige!
Elbilsupphandlingens konferens den 19 mars, 2015
Hagamagasinet, Frösundaviks Allé 15, Solna
Välkommen till en dag fylld av erfarenheter och lärdomar från Elbilsupphandlingen. Vi
kommer att redovisa en sammanställning av data och enkäter från närmare 500 eldrivna
fordon i Sverige. Kom hit och träffa förare och beslutfattare och lär dig mer om laddfordon.
De flesta elfordonsleverantörer på svenska marknaden kommer att finnas på plats med sina
elfordon och du har möjlighet att få provköra. I konferenslokalen har vi en utställning med
laddutrustning. Kom och lär dig allt om eldrivna personbilar och lätta lastbilar!
Sista anmälningsdag: 11 mars 2015
Program:
09.00

Registrering, kaffe, mingel, provkörning av laddfordon och utställning
av laddutrustning

10.00

Välkommen, Katarina Luhr (mp), miljöborgarråd i Stockholm

10.15

Elbilsupphandlingen, vad har vi gjort, hur gick det till, resultat
Eva Sunnerstedt, Elbilsupphandlingen

10.35

Utvärdering av fordon och förarerfarenheter – vad har vi lärt oss?
Martina Wikström, KTH

11.00

Vi kör elbil på jobbet! – förare berättar
Samtal på scen:
Robert Bird, Eskilstuna Kommun
Tomas Björk, Umeå Energi
Raif Krasniqi, Landskrona Kommun

11.30

Därför satsar Varbergs Kommun på laddfordon i den egna flottan
Marlene Garhall, Varbergs Kommun

11.45

LUNCH – utställning och provkörning

13.15

Därför satsar vi på elbilar och laddinfrastruktur!
Anna Denell, Vasakronan

13.30

Vi kör laddhybrid privat! – förare berättar
Samtal på scenen med förare som har laddhybrid som förmånsbil/personalbil:
Henning Holmström; Golder Associates AB
Ulf Näslund, Vasakronan AB
Mats Schenström, SEB

14.00

Elbilen och framtiden! Samtal och diskussion på scenen
Anders Lewald, Energimyndigheten
Bertil Moldén, BilSweden
Annika Ramsköld, Vattenfall
Henrik Wingfors, Svensk Energi

14.40

Sammanfattning och vägen framåt – vilka behöver agera och hur?
Annika Ramsköld, Vattenfall/Gustaf Landahl Miljöförvaltningen, Stockholm

14.50

Avslutning

15.00

Läsk och frukt med mingel, provkörning, utställning

Moderator: Eva Sunnerstedt, projektledare för Elbilsupphandlingen

Billeverantörer som hittills bekräftat medverkan för uppvisning och provkörning av
eldrivna fordon.
Audi
BMW
Iveco
Kia
Mitsubishi

Nissan
Peugeot
Porsche
Renault
Tesla

Utställare av laddutrustning som hittills bekräftat medverkan.
Chargestorm
Norrpro El & Värme AB
ChargeAmps
Park & Charge
Garo
Schneider Electric
Fortum
Solelis

Toyota
VW
Volvo

Sundrive
TurningPoint
Vattenfall AB
Öresundskraft

Elbilsupphandlingen är ett samarbete mellan Stockholms stad och Vattenfall AB i syfte att få
fler elfordon på våra svenska vägar. Projektet medfinansieras av Energimyndigheten. Över
300 organisationer och företag deltar i upphandlingen, som genomfördes 2011 med stöd av
SKL Kommentus Inköpscentral AB. Elbilsupphandlingen hade vid årsskiftet 2014-2015
bidragit till över 900 elfordon i Sverige. Det motsvarar drygt 10 procent av alla landets
elfordon vid samma tid. Projektets lärdomar sammanställs just nu i en rapport som kommer
att finnas tillgänglig på konferensen.

