Miljöfordonsdagen 2017 Karlshamn 9 maj
– goda exempel visar
vägen till fossilfria
fordon och drivmedel

Datum: 9 maj, 9.30-15.30
Plats: Bellevueparken Folkets Park, Bellevuevägen,
374 33 Karlshamn, Lokal Dans Inn.
Ett samarbete mellan Karlshamns kommun, Karlshamn Energi,
Miljöfordon Sverige, GreenCharge, Energikontor Sydost med
den regionala energi- och klimatrådgivningen samt nätverket
för fossilfria drivmedel som finansieras av Länsstyrelsen i
Blekinge samt Energimyndigheten.

Program

”Vi ska bli fossilfria till
2025! Är det möjligt?”
Heidi Andersson, Björn Ferry
och sonen Dante

Program
Tid
09.0009.30
09.30

Rubrik
Registrering och kaffe

Talare

Välkomna och inledning 10 min

09.40

Karlshamns kommun och Karlshamns energi – nu höjer vi tempot
Mål, åtgärder, laddinfra, bilpool, personalbil, uppdaterad energideklaration mm.

Moderator Björn Ferry &
Heidi Andersson
Karlshamns kommun/
Karlshamns Energi

09.50

Hur blir vi fossilfria på regional och lokal nivå? Hur går arbetet vidare inom GreenCharge för att
stimulera lokala innovationer och arbetstillfällen?
Simulering fossilfritt 2030 samt energideklarationer – resultat, samt identifierade hinder och
möjligheter. Hur ser det ut med fossilfria fordon för specifika verksamhetskrav?
Goda exempel
-Den lokala energi- och klimatrådgivningen en oberoende kanal som öppnar dörrar
(provkörning miljöfordon, fixa laddplatsen) 10 min

GreenCharge

- Bildelningsteknik i befintlig fordonsflotta – hur fungerar det? Andrahandsvärde för fossilfria
fordon? 15 min

Kungsbacka kommun

- Motorsport och miljö - rally på grönt bränsle och energikompensation gav Svenska
Bilsportförbundets miljöpris 2016 10 min

Hållbara Hästkrafter

10.15

Energikontor Sydost

Bensträckare

11.50

- Gröna personalbilar med bildelning – ambassadörsupplägg inom GreenCharge. Hur ser
biluthyrningsbranschen på möjligheterna att hyra ut fossilfria fordon? 15 min

Hertz

- Förmånsupplägg stimulerar hållbar resande (kollektivtrafikkort, cykel och bil) 15 min

TBD

-Miljöpåverkan från transporter – verktyg för uppföljning & redovisning
TRB Sverige tillsammans med Sveriges Åkeriföretag har utvecklat ett webbverktyg (SÅ Klimat Calc;
https://klimat.akeri.se) , öppet för alla, för att följa upp och redovisa miljöpåverkan från bl.a. tunga
transporter och arbetsmaskiner 15min

TRB Sverige

Lunch 60 min inkl tid för utställning

Program
Tid
12.50

Rubrik
Prisutdelning Miljöfordonsdiagnos 2017: Miljöfordonsbästa kommun & landsting. (Vinnarna ger
sina bästa tips/framgångsfaktorer på hur man når en fossilfri fordonsflotta)

13.15

Vi reder ut aktuella frågor
- Elbilanalys av Karlshamns kommuns fordonsflotta - visar på möjligheter, 15 min

Alphabet Fleet Service

- Gemensam upphandling inom GreenCharge (laddsystemlösning, bildelning mm) 15 min

Karlshamns kommun

-Hur ser utbyggnaden ut av den gröna infrastrukturen för transporter? samt Ny beskattning: Bonus
malus för nya lätta fordon – hur är det tänkt att fungera? 15 min

Miljöfordon Sverige

-Eldrivna tunga lastbilar – finns dem, fungerar dem? 10 min

Elbilsföreningen

- Motorjournalister i Europa – ett nätverk i framkant som följer utvecklingen inom
fordonsindustrin avseende omställning till förnybart. Senaste nytt! 15 min

Stefan Nilsson, grön
motorjournalist

14.25
14.50

15.20

Kaffe
Inspirationsföreläsning:
Vad har skidskytte och armbrytning med miljö att göra? Att bli en fossilbränslefri familj till 2025 –
en utmanande resa. Är det möjligt? 30 min
Summering av dagen och avslutning

15.30

Fortsatt diskussion i utställningen

Anmälan
Anmäl dig via följande länk senast 2 maj.
Kostnad
Dagen är kostnadsfri
Om du som anmäld inte kommer debiteras en avgift på 500 kr.
Utställning
Utställning både inne och utomhus öppen från 09.00.

Talare
Pernilla Hansson, Miljöfordon
Sverige och Magnus Bertö,
Bisnode samt vinnande
kommun & landsting/region

Björn Ferry och Heidi
Andersson
Energikontor Sydost,
Miljöfordon Sverige

