
GreenCharge samverkansdag och sommaraktivitet 
kring regionalt fossilfria transporter till år 2030 
 
 

Datum: 21 juni, 9.30-16.00 (Avslutande mingel 16.00-21.00) 
Plats: Hammargatan 13, 352 46 Växjö hos El- och gasbilar, Småländska Bränslen samt 
Miljöfordon Sverige 
Anmälan: senast 16 juni via länk: https://simplesignup.se/event/96950  
 

 
 

En dag fylld av erfarenheter och inspiration där vi även lägger grunden för att 
kommande steg i den regionala omställningen till fossilfria fordon och 
transporter till år 2030.  
 

- Redovisning av resultat från GreenCharge fas I – 5 års demonstrationer och forskning,  
- Presentation av åtgärder/samverkan som driver utvecklingen framåt, 
- Diskussion kring hur vi tar nästa steg samt skalar upp den omställningen och 

säkerställer att vi når målen lokalt/regionalt 
- Dagen avslutas med mingel, musikunderhållning och tävlingar samt invigning av 

Miljöfordon Sveriges nya lokaler för både kontor och utställning.  

 
En härlig sommaraktivitet – helt enkelt!  
 

Varmt välkomna! 

 
  

Dagen arrangeras genom en samverkan mellan GreenCharge, Miljöfordon Sverige, Småländska 

Bränslen, El- och gasbilar, Energikontor Sydost med den regionala energi- och klimatrådgivningen 

samt nätverket för fossilfria drivmedel samt Region Halland och deras upphandlingsnätverk för 

hållbara transporter.    

Illustration: Stefan Borell 

http://simplesignup.se/event/96950-greencharge-samverkansdag-och-sommaraktivitet-kring-regionalt-fossilfria-transporter-till-aar-2030


Program 

Tid  Rubrik  Talare 

08.45 Kaffe och fralla  

09.30 Välkomna och inledning dagens moderator Ursula Hass, Padme/GreenCharge 

09.40 GreenCharge färdplan – resultat och erfarenheter från fas 1 Jonas Lööf, Miljöfordon Sverige   
Bengt-Åke Claesson CGI Sverige 

10.10 Vad kan vi lära oss av andra? Omvärldsbevakning ger svar och 
inspiration för utveckling på hemmaplan. 

Stefan Nilsson Miljöfordon Sverige 

10.30 Bensträckare  

 Åtgärder/samverkan i framkant driver utvecklingen  

10.40 Investering i grön infrastruktur – erfarenheter el/ladd, biogas, HVO 
Tanka Grönt – initiativ för att tanka grönaste drivmedel varje gång  
Roamingsamverkan kring laddning över kommun- och länsgränser för 
ökad användning  

Stefan Hermansson, Småländska Bränslen, 
Per-Henric Fridolfsson, GC Infra m.fl.  

11.30 Personalbil/Bildelning – spjutspetsdemonstration med 50 
ambassadörer och elbilar – upplägg, skatteregler mm 

Niklas Siljeblad, First Rent A Car (Hertz) 

11.50 Konvertering ger grönare fordon Konvegas 

12.00 Solenergilösning för laddning och energilagring / nationellt 
investeringsstöd 

Solhybrid i Småland AB 

12.10 Lunch  

 Åtgärder/samverkan i framkant driver utvecklingen forts  

13.10 Upphandling ett bra verktyg – goda exempel  
- Fordonsupphandling med garanterade restvärden 
- Direktupphandling laddsystem mm 
- Upphandlingsnätverk Halland (innovativa upphandlingar, 

personalförmåner, leasingupplägg mm) 

 
Jan Lindström, Region Kronoberg 
Håkan Anderberg, Karlshamns kommun 
Gert Erlandsson, Region Halland 

13.40 Energi- och klimatrådgivare (EKR) satsar på transporter, samverkan 
med bilhandlare och om drivmedelsnätverket 

Roger Gunnarsson, Energikontor Sydost 

14.00 Kaffe  

 Nästa steg – hur går vi vidare?    

14.30 Förstudie utveckla regionen för lokal/regional omställning – inkl mer 
gröna affärer (EU-ansökan)   

Ursula Hass, Padme/GreenCharge 

14.50 Statistik/uppföljning – vart är vi på väg? Pernilla Hansson, Miljöfordon Sverige 

15.00 Roadshow/utställning/Provkörning 2.0 samverkan mellan 
GreenCharge, EKR, bilhandlare (inkl. kampanjer/erbjudanden)    

GreenCharge / Energikontor Sydost 

15.15 Ökad samverkan kring upphandlingar för uppskalning av 
demonstrationer, goda exempel mm  

Region Halland/Region 
Kronoberg/Karlshamns kommun m.fl 

15.30 Diskussion – fler goda exempel att satsa på/skala upp/samverka kring Leds av moderator 

15.55-
16.00 

Summering av dagen Moderator 

16.00- 
ca 21 

Mingel, utställning, visning och invigning av Miljöfordon Sveriges nya 
lokaler, musikunderhållning med PHP, tävlingar mm. Tema: 
Tillsammans löser vi världens problem under kvällen.  

 
PHP trubadurer står för musikunderhållningen 

 

 


