PROGRAM

17 SEPTEMBER 09:00–17:00

VÄLKOMMEN TILL DIGITAL KONFERENS
Dagens moderatorer är Nina Modig och Per-Olof Arnäs som driver
Logistikpodden. Tillsammans har de mer än 40 års erfarenhet av
logistik- och transportfrågor som forskare, rådgivare och inspiratörer.

09:00 I HUVUDET PÅ EN
GENERALDIREKTÖR

Robert Andrén, generaldirektör på Energimyndigheten, berättar om Gotlands pilotuppdrag och vad
det innebär för omställningen av transportsektorn.

09:45 PÅ VÄG IN I FRAMTIDEN

Transportsektorn måste ställa om och fort ska det gå. Till 2030
ska utsläppen från marktransporter ha minskat med 70 procent
jämfört med 2010. Vilka framtida lösningar väntar runt hörnet?
Hur tänker fordonstillverkarna? Vad säger politiken? Och hur
förändras våra resvanor efter Coronapandemin? Välkommen till
trendspaning och samtal om hur transportsystemet kan
utformas för att bidra positivt till klimatomställningen
och människors hälsa.
Medverkar:
Anna Lindén, mobilitetsansvarig,
2030-sekretariatet
Ola Thufvesson, universitetslektor, Lunds universitet

10:30 FIKAPAUS
11:00 ÄR DET SVÅRT ATT LYCKAS
MED HÅLLBAR MOBILITET?

Det finns bilpooler, elsparkcyklar i städerna och appar för samåkning.
Initiativen är många för att få oss att minska
bilåkandet. Men går förändringen tillräckligt fort? Går det att få lönsamhet i de nya
affärsmodellerna? Och vad krävs för att vi ska
kliva ur vår komfortzon och börja samåka med
främmande människor?
Ett samtal om resvanor och attitydförändringar
i en värld som förändras i snabb takt.
Medverkar:
Hugo Guyander, universitetslektor,
Linköpings universitet,
Tobias Forngren, VD Freelway
Jessica Berg, forskningschef, Statens
väg- och transportforskningsinstitut
Mattias Jägerskog, grundare,
Skjutsgruppen

12:00 LUNCHPAUS

Hållbara transporter

13:00 – 13:45 BÖRJA MED DIG SJÄLV
OCH FÖRÄNDRA VÄRLDEN

Heidi Andersson kommer från byn Ensamheten
i södra Lappland. Hon är elvafaldig världsmästare
i armbrytning men också föreläsare med fokus på
hållbarhet, ekologi och miljö. Tillsammans med sin make
Björn Ferry har hon satt upp ett mål om att bli helt fossilfri 2025.

14:00 VI BYGGER SVERIGE

Infrastrukturminister Tomas Eneroth talar om hur
investeringar i infrastruktur kan ge fler jobb och
hjälpa oss att klara klimatet.

14:20 INNOVATIVA TRANSPORTLÖSNINGAR – I LUFTEN, TILL SJÖSS OCH PÅ LAND
Framtidens ryms inte i ett stuprör. Flygtrafiken, sjöfarten och
marktransporterna har kommit olika långt i omställningen men
påverkar varandra i allra högsta grad. Men på vilket sätt?
Och hur berör det människor i deras vardag? Ett samtal om
globala och lokala transportlösningar.
Medverkar:
Håkan Sundelin, projektledare, Smartroad Gotland
Karolina Malmek, skeppsbyggnadsingenjör, SSPA
Per-Erik Holmberg, forskare och affärsutvecklare, RISE

15:00 FIKAPAUS
15:30 STAND UP – OM KONSTEN ATT LEVA UTAN BIL
En underhållande vlogg av David Sennerstrand som berättar
sin historia – hur han med stor envishet trotsar olika prövningar och
tar sig till jobbet utan bil, något som slutar i totalpassion för cykeln.

15:45 FRAMTIDENS FOSSILFRIA DRIVMEDEL

Vilka fossilfria drivmedel kommer att synas på vägarna i framtiden?
El, vätgas och biodrivmedel kommer troligtvis att användas i olika
sammanhang och komplettera varandra. Välkommen till framtidsspaning och fördjupning i de fossilfria alternativen.
Medverkar:
Björn Aronsson, Vätgas Sverige, Karl Hillman, Högskolan i Gävle
Stefan Hörnfeldt, NCC, Beatrice Torgnyson Klemme, VD Biogas Öst

16:30 ÅTERSAMLING och sammanfattning av dagen
17:00 SLUT

