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Konferensen äger rum tisdagen 
den 28 april 2015, kl 09.00-17.00, 
på Citykonferensen Ingenjörs-
huset, Malmskillnadsgatan 46, 
Stockholm. Mingel fram till 18.00.

Deltagaravgifter (exkl moms): 
Pris: 4 300 kr.

I konferensavgiften ingår delta-
gande i samtliga plenarsessioner, 
specialsessioner och fullständig 

konferens dokumentation samt 
lunch och fika under dagen.  
Presentationer görs digitalt  
tillgängliga för alla deltagare  
efter konferensen. 

För frågor, kontakta: 
Tobias Persson  
MiljöRapporten  
tel: 073-944 88 68  
tobias.persson@miljo rapporten.se

Tid och plats Pris Kontakt
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Nu börjar nedräkningen till 2030 – året då Sveriges fordonsflotta ska vara 
fossil oberoende. Ekotransport 2030 är mötesplatsen för alla som vill 
delta i omställningen till framtidens transport lösningar. Med inspirerande 
trendspaningar, utmanande debatter och fördjupande seminarier kommer 
förutsättningarna för en fossiloberoende fordonsflotta analyseras samt 
utvärderas – och deltagarna får en handlingsplan för sitt arbete.

Ekotransport 2030 är den nya, årliga mötesplatsen för hållbara transporter 
och mobilitet. Det här är mötesplatsen  
där olika branscher träffas och inspi- 
reras, beslutsfattare får se de nya  
lösning arna och nya nätverk bildas.

Arrangörer

http://www.miljorapporten.se/
http://2030-sekretariatet.se/
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Klicka här för anmälan

Välkomna till konferensen
Dagens moderatorer Åsa Julin och Jakob Lagercrantz hälsar välkommen till den första upp-
lagan av konferensen Ekotransport 2030, som årligen kommer följa utvecklingen mot en 
fossiloberoende fordonsflotta. Åsa Julin är en driven moderator med flera års erfarenhet 
av nyhets- och ekonomijournalistik. Jakob Lagercrantz jobbar för 2030-sekretariatet och 
har tidigare varit ordförande och vd för Greenpeace Sverige samt ordförande i Gröna Bilister.

Registrering öppnar. Kaffe och smörgås serveras.

Sveriges väg mot 2030-målet – indikatorerna som följer utvecklingen
Hur långt har Sverige kommit på vägen till en fossilberoende fordonsflotta – och hur långt  
är det kvar? För första gången presenterar 2030-sekretariatet indikatorerna som följer  
utvecklingen mot 2030-målet, fördelat på bilen, bränslet och beteendet. Utvecklingen kan nu 
följas år för år – såväl nationellt som lokalt. Efter presentationen kommenteras indikatorerna 
av representanter för bilen, bränslet och beteendet samt från kommunala beslutsfattare.

• Per Östborn, indikatorsansvarig 2030-sekretariatet
• Kommentarer från:

• Karin Thomasson, ordförande Klimatkommunerna 
• Ulf Swahn, vd, SPBI
• Stefan Sedin, vd, Svensk kollektivtrafik 
• Urban Wästljung, manager sustainable transport, Scania
• Stefan Nygren, 

09.00–09.10  INLEDNING

09.10–10.00  INBLICK

10.00–10.15  INBLICK

08.30–09.00  START

Regeringens planer för att minska transportutsläppen
Hur vill regeringen arbeta vidare för att minska utsläppen från transporter? Infrastruktur-
minister Anna Johansson berättar om hur regeringen planerar att styra transportsektorn 
mot minskad klimatpåverkan. Hållbara transporter i hela transportsystemet är avgörande 
för att möta klimatutmaningarna.

Foto: Kristian Pohl/  
Regeringskansliet

08.00–08.50 Biogasfrukost: Grönare transporter med fordonsgas
Energigas Sverige, Fordonsgas Sverige, E.ON, Svensk Biogas och AGA bjuder in till ett frukostseminarium 
där ledande aktörer i fordonsgasbranschen berättar om senaste nytt, samt vilka styrmedel som krävs 
framöver för att utveckla fordonsgasen i Sverige – som är en grön pionjär på området för både lätta och 
tunga transporter. Till biogasfrukosten krävs separat anmälan. Läs mer på Energigas Sveriges hemsida. 

08.00–08.50 Framgångsanalys av Nederländerna – årets fokusland
Nederländerna har EU:s lägsta utsläpp från nya bilar och världens näst snabbaste utsläppsminskning  
i transportsektorn. Utöver detta har de Europas största eldrivna taxiflotta och satsar stort på cykling.  
Nederländska ambassaden bjuder in till ett frukostseminarium där du får höra mer om framgångarna, 
hur de uppnåddes och vad Sverige kan lära sig av Nederländerna. Till frukosten krävs separat anmälan. 

Tryck här 
för mer info
och anmälan
till frukosten

Tryck här 
för mer info
och anmälan
till frukosten

http://2030-sekretariatet.se/
http://www.miljorapporten.se/
http://www.miljorapporten.se/Ekotransport2030.html
http://energigas.se/Aktuellt/Kalendarium/Arr1504FrukSem
http://energigas.se/Aktuellt/Kalendarium/Arr1504FrukSem
http://sweden.nlembassy.org/news/2015/03/breakfast-seminar-at-ekotransport---analysis-of-the-netherlands.html
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Så arbetar Europa mot 2030 
Hur arbetar resten av Europa för att minska utsläppen från transporter och vilka mål finns 
inom EU? Hugues Van Honacker, team leader för hållbara transporter på DG Mobility and 
Transport i EU-kommisionen, berättar om arbetet för att minska transporternas utsläpp på 
EU-nivå, i medlemsländerna och hos industrin. Sessionen hålls på engelska. 

11.30–11.50  UTBLICK

Årets fokusland: Så driver Nederländerna utvecklingen mot hållbara transporter
Nederländerna är det land i Europa med lägst klimatpåverkan från nya bilar. De har även  
en av världens högsta andel cyklande resenärer och är ett föregångsland för kollektivtrafik.  
Bert Klerk, ordförande för den offentlig-privata organisationen Task Force Nederland Electrisch, 
berättar om Nederländernas strategi för att minska utsläppen från transportsektorn. Bert Klerk 
har mer än 20 års erfarenhet från arbete med hållbara transporter i Nederländerna, bland  
annat som generaldirektör för ProRail och som ordförande för den europeiska organisationen  
för internationell järnvägstrafik. Sessionen hålls på engelska.

11.50–12.10  UTBLICK

Framtidens attraktiva städer för cykel och gång
Vilken roll har bilen i framtidens städer? Stadsforskaren Alexander Ståhle, vd Spacescape 
och teknologie doktor vid Arkitekturskolan KTH, förklarar hur framtidens attraktiva städer 
bör utformas och hur stadsplaneringen kan användas för att få en omställning till cyklande 
och gång. Han ger även en inblick i resultatet av forskningsprojektet Post Car(d) Urbanism, 
Sveriges största storskaliga scenarioprojekt, där över 400 trafikplanerare förklarar hur de 
ser på framtidens transporter.

12.10–12.30  INSPIRATION

Omställningens risker och möjligheter
Ambitionen att minska vägtransporternas fossilbränsleanvändning med 80 % fram till 2030 
är världens mest långtgående. Somliga menar att det kan slå hårt mot tillväxten och närings-
livet, medan andra bedömer att Sverige tjänar på att gå före. Paneldiskussionen fokuserar 
på vilka åtgärder och styrmedel som är särskilt viktiga för att nå målet, samhällsekonomiska 
effekter samt vilka åtgärder som bör undvikas för att slippa en onödigt dyr omställning.

• Anna-Karin Hatt, fd IT- och energiminister (2010–2014), bl.a. med ansvar för att  
genomföra visionen om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030

• Thomas B Johansson, professor em. vid Internationella Miljöinstitutet och särskild 
utredare för Fossilfrihet på väg

• Lena Smidfelt Rosqvist, forskningschef Trivector Traffic och ordförande i nätverket  
Kvinnor i transportpolitiken

• Svante Mandell, transportekonom, VTI
• Jonas Åkerman, forskningsledare, avd. för Miljöstrategisk analys, KTH 

10.15–11.00  DEBATT

Kaffe, mingel och möjlighet att besöka utställningen. 
11.00–11.30  PAUS 

http://2030-sekretariatet.se/
http://www.miljorapporten.se/
http://www.miljorapporten.se/Ekotransport2030.html


14.40–15.00  INBLICK
Förnybara drivmedel – vilka vinner, vilka ska bort?
Vilka bränslen driver framtidens fordonsflotta? Här får du veta hur fördelningen av bränsle- 
användningen ser ut i dag samt vilken klimatprestanda de förnybara drivmedlen har. Därtill 
vad forskningen säger om vilken potential förnybara drivmedel har att minska utsläppen fram 
till 2030 och en trendspaning över kommande drivmedel som inte finns på marknaden i dag.

• Maria Grahn, forskare i energi och miljö på Chalmers 

Klicka här för anmälan

Bussar eller spårburen trafik för att öka kollektivtrafikens kapacitet
Resandet med kollektivtrafiken ska fördubblas fram till 2020, men hur ska glesbygdens och 
städernas ökade kollektivtransportbehov kunna mötas? Den spårbundna trafiken har hög 
kapacitet, men står inför stora utmaningar för att kunna möta de ökade transportbehoven. 
Bus Rapid Transit är ett alternativ till spårbunden trafik som testas i delar av Sverige. Volvo 
arbetar med att utveckla framtidens bussar som går på el och andra förnybara drivmedel.  

• Anna Grönlund, vice vd, Sveriges Bussföretag
• Ulf Gustafsson, chef för Public Affairs, Volvo Buss
• Erica Kronhöffer, hållbarhetschef, SJ

A1 

Bilpooler och andra alternativ till att äga egen bil 
Bilpoolerna ökar snabbt, och flera andra alternativ till att äga bil växer fram. Move About 
har nått stora framgångar med att öka tillgängligheten för bilpooler men stöter på  
problem när lagstiftningen inte hänger med. Stockholm valdes som första stad att lansera 
tjänsten Audi Unite, ett leasing-koncept där upp till fem personer kan dela på en bil. Ubigo 
är en skräddarsydd tjänst som kombinerar resetjänster för hushållet eller företaget.  

• Ulf Jakobsson, marknadschef, Move About 
• Irene Bernald, pr- och informationschef, Audi 
• Hans Arby, Ubigo

A2 

Effektivare transportlogistik för att minska utsläppen
Anpassade fordon som utnyttjas bättre minskar utsläpp per transporterad enhet. Scania  
ser stora möjligheter inom detta område men också utmaningar som måste lösas. NTM,  
Nätverket för Transporter och Miljön, följer upp med sina kunskaper kring miljöeffekterna av 
ökad fyllnadsgrad och ny transportteknik vilket möjliggör mätning, utvärdering och uppfölj-
ning. Efter det följer en inblick i hur livsmedelsbranschen måste balansera många praktiska 
aspekter för såväl effektivitet som kundnöjdhet. Denna specialsession arrangeras av NTM.

• Magnus Swahn, NTM
• Urban Wästljung, manager sustainable transport, Scania
• Anders Agerberg, divisionschef, Dagab

A3 

Välj en av tre specialsessioner

13.30–14.30  FOKUS
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Lunch och möjlighet att besöka utställningen.

12.30–13.30  PAUS 

http://www.miljorapporten.se/Ekotransport2030.html
http://2030-sekretariatet.se/
http://www.miljorapporten.se/


15.00–15.30  DEBATT
Styrmedel för mer förnybart
Förnybara drivmedel är en viktig del i omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta. 
Men hur ska andelen öka? Vilken typ av styrmedel är bäst lämpade för att öka andelen 
förnybart – ska de riktas mot utbuds- eller efterfrågesidan? Ska klimatnyttan vara styrande, 
eller andra egenskaper? Under paneldiskussionen får ni höra vilka åtgärder drivmedels-
branschens aktörer vill se för att öka andelen förnybart i transportsektorn.

• Helene Samuelsson, kommunikationschef, Preem 
• Jonas Sidenå, vd, ST1 
• Björn Aronsson, verksamhetsledare, Vätgas Sverige 
• Olle Johansson, vd, Power Circle 
• Tina Helin, vd, E.ON Gas Sverige

Kaffe, mingel och möjlighet att besöka utställningen 
15.30–16.00  PAUS 

Nederländska ambassaden bjuder på mingel med dryck och tilltugg.  
Ambassadör Philip de Heer hälsar välkommen till minglet.

17.00–18.00  MINGEL

16.00–16.30  INBLICK
Framtidens bilar – redan i dag 
I Norge är den mest sålda bilen redan en elbil och Malmö stad använder redan bränsle-
cellsbilar i sin verksamhet. Men hur ser utvecklingen ut framöver? Framtidsresan bjuder 
på en inblick i ledande biltillverkares utvecklingsarbete, med fokus på el- och vätgasdrift. 
Sessionen hålls på engelska.

• Frank Meijer, Head of Fuel Cell Electric Vehicle, Hyundai Motor Europe
• Talare under inbjudan

16.30–16.50  INSPIRATION
Innovationer för minskat transportbehov
En fossiloberoende fordonsflotta är inte bara en fråga för energi- och transportsektorn. 
Konferensen Ekotransport 2030 kommer varje år lyfta fram ett företag som bidrar till  
minskade transportbehov utan att ha det i sin affärsidé. En klimatanalytiker från 2050 ger 
en bild av företagets oväntade insats för klimatet, genom en produkt som avsevärt minskar 
behovet av transporter. Vilket företag det handlar om i år avslöjas på konferensen.

• Göran Erselius, klimatanalytiker, 2050 
• Representant från årets utvalda företag

16.50–17.00  AVSLUTNING
Fem punkter för framtiden
Dagen sammanfattas av Mattias Goldmann, Fores med 2030-sekretariatet, som även  
lyfter fram fem punkter att arbeta vidare med under det kommande året.    

Klicka här för anmälan
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