Inbjudan till workshop tisdag 1 april 2014

Fossiloberoende fordonsflotta i Halland
Vad kan du eller din organisation göra för att bidra till en fossiloberoende fordonsflotta i Halland?
Ett fossiloberoende samhälle är en stor och ambitiös vision som kräver kunskap och handlingskraft.
Transportsektorn har stora möjligheter till förbättringar och utveckling genom innovation.
Länsstyrelsen Halland i samarbete med Region Halland samlar aktörer med intresse att skapa,
sjösätta och förverkliga initiativ som bidrar till en fossiloberoende fordonsflotta.
Vi samlas den 1 april 2014 på Folkets Hus i Varberg för att inspireras, analysera och praktiskt sätta
igång arbetet.

Tid:

1 april 2014 klockan 09:00-16:00

Plats:

Folkets Hus i Varberg, Magasinsgatan 17

Kostnad:

100 kronor exkl. moms. Fika och lunch ingår

Anmälan:

görs på Region Hallands hemsida senast den 25 mars 2014. Anmälan är bindande
från 26 mars med hela kursavgiften. Överlåt gärna platsen till en kollega om du får
förhinder. Bekräftelse skickas ut via e-post.

Målgrupp:

Alla aktörer som vill arbeta mot en fossiloberoende fordonsflotta i Halland. Företag,
organisationer, kommuner, myndigheter och akademin är välkomna.

Åk gärna kollektivt till konferensen! Det tar fem minuter att gå till Folkets Hus.
Resa hit: Tåg ankommer norrifrån 08:50 och söderifrån 08:37.
Resa hem: Tåg avgår norrut 16:37 samt söderut 16:19 (stannar i Falkenberg, Halmstad, Laholm och
fortsätter söderut) samt 16:50 (stannar i Falkenberg och Halmstad).

Program och kontaktuppgifter på nästa sida.

Program 1 april 2014
09:00 Fika och registrering
09:30-11:15
Introduktion av initiativet Fossiloberoende fordonsflotta i Halland
Sofia Frising, Länsstyrelsen Halland och Göran Jönsson, Region Halland.
Analys och inspiration
Fossilbränsleoberoende fordonsflotta (FFF) i Sverige 2030
Mattias Goldmann, 2030 sekretariatet Fores
Biogasens del av FFF i Halland
Henrik Andersson, Förstudie Biogas som fordonsgas i Halland
Från rå biogas till fordonsbränsle
Magnus Persson, Fuelpoint
Grön Innovation,
Marie Mattson, Högskolan i Halmstad
Laddinfrastruktur i Västsverige,
Jakob Lagercrantz, projekt ECOAST
11:15-15:00
Workshops med paus för lunch 12:15-13:00. Fika serveras från 14.30
Under ledning av samtalsledare kommer idéer och input faciliteras till att utmynna i specifika projekt
som bidrar till fossiloberoende fordonsflotta. Alla behövs i grupparbetet, oavsett om man vill dela
med sig av information, delta i eller leda ett projekt.
Målsättningen är att få igång tre projekt med i olika spår varav minst ett bygger på EU samverkan
inom ramen för de övergripande målen för en koldioxidsnål ekonomi, förnyelsebar energi och
utveckling av förnyelsebara drivmedel.
Vilken workshop vill du helst delta i? VÄLJ när du anmäler dig:
Biodrivmedel — El som drivmedel — Hur underlättar vi för hallänningen att göra fossilfria val?
15:00-16:00
Uppsamling av workshops och analys
Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet Fores
Tack för idag!

Frågor om anmälan och annat av praktisk art besvaras av:
Helena Nilsson, 035-17 98 32, helena.nilsson@regionhalland.se
Frågor om innehållet besvaras av:
Sofia Frising, energi- och klimatsamordnare Länsstyrelsen Halland,
010-224 32 45, sofia.frising@lansstyrelsen.se
Göran Jönsson, utvecklingsstrateg Region Halland,
035-17 98 15, goran.n.jonsson@regionhalland.se

