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13	  april	  – Valbo	  Köpcentrum

”biltillverkarnas	  och	  bilhandelns
satsningar	  – till	  nytta	  för	  
bilägarna	  och	  klimatet”

»	  Intressanta	  föreläsningar
»	  Se	  utbudet	  av	  dagens	  miljöfordon

»	  Testkörning



Vänder	  vi	  nu	  blad	  mot	  en	  fossilfri	  värld?

Superåret 2015	  har	  ritat	  om	  kartan	  for̈ mänskligheten genom	  de	  nya	  globala	  målen for̈
hållbar utveckling!	  Paris	  klimatförhandlingar lovar	  stort	  for̈ framtiden!	  

Spelplanen	  är lagd,	  aldrig	  tidigare	  har	  vi	  haft	  så	  stora	  moj̈ligheter att	  faktiskt	  agera	  på	  
alla	  plan.	  Allt	  pekar	  på	  att	  våra transporter	  kan	  bli	  helt	  fossilfria	  om	  vi	  bara	  bestämmer
oss	  for̈ det.

Den	  här	  dagen	  kommer	  att	  fokusera	  på	  hur	  våra	  fordonstillverkare	  möter	  de	  nya	  
utmaningarna	  samt	  hur	  vi	  som	  konsumenter	  och	  fordonsägare	  agerar	  och	  bör	  agera.

GÄVLE	  DALA	  DRIVMEDELSKONVENT	  – våren	  2016

Vad	  sker	  just	  nu	  hos	  tillverkare	  respektive	  fordonsägare	  för	  att	  minska	  
utsläppen	  och	  för	  att	  få	  fler	  att	  köra	  fossilfritt?

Vi	  ställer	  frågan	  till….

Anna	  Henstedt,	  ansvarig	  för	  miljöfrågor	  på	  Bil	  Sweden.	  
Anna	  är	  en	  av	  dagens	  föredragshållare	  som	  kommer	  att	  berätta	  om	  hur	  vi	  
minskar	  utsläppen	  och	  får	  fler	  att	  köra	  fossilfritt.	  

BIL	  Sweden	  är	  den	  svenska	  branschorganisationen	  för	  tillverkare	  och	  importörer	  av	  
personbilar,	  lastbilar	  och	  bussar.	  För	  BIL	  Sweden	  är	  bilen	  en	  självklar	  del	  av	  det	  hållbara	  
samhället	  där	  klimat,	  miljö,	  säkerhet,	  mobilitet,	  utveckling	  och	  tillväxt	  står	  i	  centrum.	  BIL	  
Sweden	  arbetar	  därför	  för	  att	  förbättra	  villkoren	  för	  att	  producera,	  sälja,	  köpa,	  äga,	  och	  
köra	  bil.

Roger	  Blom,VD,	  	  Ernst:s Express	  AB
Roger	  berättar	  även	  han	  i	  sitt	  föredrag	  	  om	  sina	  erfarenheter	  av	  
klimatsmarta	  vägtransporter och	  förnybara	  bränslen.

Ernst:s Express	  AB	  skall	  vid	  varje	  tillfälle	  och	  med	  utgångspunkt	  från	  kundens	  krav,	  
företagets	  tillgängliga	  resurser	  och	  förutsättningar	  arbeta	  för	  att	  erbjuda	  marknaden	  
kvalitativa	  och	  klimatsmarta	  och	  trafiksäkra	  tjänster/leveranser.	  Vårt	  arbete	  är	  inriktat	  
på	  ständig	  förbättring	  och	  att	  uppnå	  ställda	  kvalitets-‐ och	  miljömål.	  



PROGRAM	  ONSDAG	  13	  april

Ø 9.00	  Registrering	  med	  fika

9.30 INLEDNING
– Varför	  har	  vi	  förlagt	  konferensen	  på	  Köpcentret?
Claes	  Rosengren,	  ordf i	  BiodrivMitt	  och	  projektledare	  i	  Green	  Drive	  Region.	  

Ø 9.45-‐11.10	  	  NÄRINGSLIVETS	  TRANSPORTER	  I	  FOKUS

– Fordonstillverkarnas	  erbjudande	   för	  fossilfria	  transporter.	   	  Så	  minskar	  vi	  utsläppen	  och	  får	  fler	  att	  köra	  fossilfritt.	  
Anna	  Henstedt,	  Miljöchef	  Bil	  Sweden	  AB.

– Erfarenheter	  från	  klimatsmarta	  vägtransporter	  och	  förnybara	  bränslen.
Roger	  Blom,	  VD,	  Ernst:s Express	  AB.	  

Ø 10.35	  -‐10.45	  Paus

– Mer	  och	  mer	  miljöbränslen	   i	  våra	  fordon
Kent	  Svens,	  Nettbuss
Kennet	  Martinsson,	   Gävle	  Taxi

Ø 11.10	  PANELDEBATT
– Så	  resonerar	  proffsmarknaden	   kring	  användandet	  av	  hållbara	   drivmedel
I	  panelen;	  Anna	  Henstedt,	  Bil	  Sweden,	  Patrick	  Magnusson,	   Sv Åkeriföretag,	   Kent	  Svens,	  Nettbuss,	  Roger	  Blom,	  Ernst:s
Express,	  Kennet	  Martinsson,	  Gävle	  Taxi.

Ø 12.00-‐13.30	  Lunch	  inkl visning	  och	  testkörning	  av	  miljöfordon

Ø 13.30	  	  	  	  PRIVATBILISMEN	  I	  FOKUS

– Vad	  erbjuder	   regionens	  bilhandlare	   för	  miljöfordon?	   Hur	  möter	  de	  efterfrågan	   från	  konsumenten?	  
Bilmetro,	  Thunbergs	  Bil,	  Bilbolaget med	  flera

– Därför	  valde	  jag	  att	  köra	  miljöfordon	   och	  så	  här	  fungerar	  det?	  
Ägare	  av	  miljöfordon	  medverkar	  och	  berättar	  om	  deras	  erfarenheter	  av	  fordonet	  samt	  varför	  de	  valt	  att	  köra	  
fossilfritt.

Ø 14.45 AVSLUTNING – sammanfattning	  av	  dagen
Moderator	  Lennart	  Sjögren	  

Ø 15.00-‐15.30	  Mingel	  med	  fika	  och	  testkörning	  av	  miljöfordon

Dagens	  moderator
Lennart	  Sjögren
Civ.	  ing.	  som	  driver	  
eget	  konsultbolag	  .
Ledamot	  i	  styrelsen	  för	  
BiodrivMitt.



ALLMÄN	  INFORMATION

Tid
Onsdagen	  den	  13	  april	  2016

Plats
Valbo	  Köpcentrum,	   Valbovägen	  309.
Konferens	   inne	  i	  Köpcentrat – strax	  utanför	  Hemtex.	  
Bilutställningen	  utanför	  stora	  Entréerna

Anmälan	  till	  konferensen
Anmälan sker	  via	  www.biodrivmitt.se
Sista	  anmal̈ningsdag är den	  11	  april	  2016.

Anmälan	  är	  bindande	   	  -‐ vid	  förhinder	  måste	  avanmälan	  
ske	  senast	  den	  11	  april	  	  kl 12.00	  i	  annat	  fall	  utgår	  en	  avgift	  
för	  förtäring.

Ingen	  kostnad	  – fri	  deltagaravgift	  och	  förtäring!

Kontakt:
BiodrivMitt	  070-‐6650955
biodrivmitt@gmail.com

Hitta	  din	  resa	  
www.resrobot.se

X-‐trafik.se/tidtabeller

netbuss.se/tidtabeller

#gddriv2016


