Seminar: Infrastruktur for elbiler
Torsdag 14. januar 2016, Hamar
Kan infrastruktur for elbiler bidra til økt verdiskapning i lokalmiljøet? Hva koster en
ladestasjon for elbil, og hvordan kan man gå fram for å få finansiert, bygd og driftet
ladestasjoner for elbil? Hvilke standarder bør nye ladestasjoner støtte? Hva er
fremtiden for lading av elbiler?
Dette og mye mer får du svar på i løpet av seminaret, der ledende teknologileverandører og operatørselskaper kommer for å fortelle om dagens og fremtidens
løsninger for elbillading.
Seminaret er spesielt beregnet på lokalpolitikere og kommuneadministrasjon i Innlandsregionene i Norge og Sverige. Det er begrenset antall plasser, så meld deg på i dag!
Seminaret arrangeres som en del av Interregprosjektet Green Drive Region, et treårig
prosjekt der målsettingen er å redusere bruken av fossilt drivstoff i vegtrafikken i Indre
Skandinavia.

For mer informasjon om prosjektet, se www.greendriveregion.com.

PROGRAM: Infrastruktur for elbiler
09.30

Registrering

10.00

Velkommen

10.10

Semi- og hurtigladeteknologi
Teknologileverandørene presenterer utstyr som er aktuelt i dag, hvilke krav utstyret
stiller til strømtilgang og installasjon samt litt om videre teknologiutvikling, trender og
kommende produkter.

Arne Sigbjørnsen, Manager EV Charging Infrastructure, ABB AS
Ingvar Grundborg, försäljningschef System, GARO
Juha Stenberg, CEO, Ensto Chago Oy
Egil Falch Piene, teknisk sjef, Salto

11.10
11.20

Pause
Drift, vedlikehold, support, betalingsløsninger mm.
Operatørselskapene forteller kort om sine tjenester og hva de kan tilby.
Hva kjennetegner en god hurtiglader og hvor er de plassert? Hvordan kan ladetiden
gi økt verdiskapning i ladestasjonens nærmiljø? Hvilke standarder bør man velge?
Kostnadsestimat for en komplett stasjon ved ulike standarder? Betalingsløsninger?
Eksempler på vellykket samarbeid mellom ulike aktører.

Jørgen Soot Kristiansen, Forretningsutvikler, Grønn kontakt
Joakim Sveli, Business Development Manager Charge & Drive Norge, Fortum
Lars Sørensen, Senior Business Developer, Clever
Patrik Lindergren, VD/ägare, Chargestorm

12.10

Lunsj og mingling

13.00

Hvilke støtteordninger finnes for ladeinfrastruktur i Norge og Sverige?
Jörgen Persson, klimastrateg, Länsstyrelsen Värmland
Daniel Bügel, prosjektleder, OREEC

13.20

Erfaringer fra etablering og drift av ladestasjoner i Hedmark og Oppland
Erfaringer. Kostnader. Hva bør man tenke på ved valg av plassering?

Christian Forø, tidligere bedriftsrådgiver, Eidsiva Vekst AS

13.40

Kaffepause

13.50

Workshop og idemyldring: Hvordan kan ulike aktører samarbeide om
etablering av hurtigladestasjoner?

14.45

Oppsummering og presentasjon av workshop i plenum

15.00

Slutt

Praktisk informasjon
Påmelding

Klikk her for å melde deg på senest mandag 9. januar. Det er begrenset antall plasser!

Pris

Det er gratis å delta!

Spørsmål?

Kontakt prosjektleder Bjørnar Kruse, tlf +47 918 04 286 / bjornar@energirad-innlandet.no

