
Inbjudan

den 9 november 2017, Göteborg

DATUM: TORSDAGEN DEN 9 NOVEMBER 2017 KL. 11.30 – 17.45
PLATS: Lindholmens konferens, Lindholmens Science Park, Göteborg

Vi står inför ett paradigmskifte vad gäller elbilar och fossilfria transporter. Välkommen till ett aktuellt
seminarium där vi blickar in i framtiden och tar del av den senaste utvecklingen. Vi diskuterar
förändringar ur ett marknads- och samhällsperspektiv med målsättning av inspirera er som arbetar
för en fossilfri organisation. Inbjudna talare kommer från fler än 20 olika organisationer, företag, 
kommuner, forskare samt politiker som alla arbetar för en fossilfri framtid.

eCAR SEMINAR - PROGRAM

TORSDAGEN DEN 9 NOVEMBER
Plats: Lindholmens konf. – Lindholmspiren 3-5, 
Lindholmens Science Park, Göteborg

Enklare lunch
Paradigmskifte – vart är vi påväg? Hur ser det 
ut och låter på våra gator år 2050?
Vad händer när Europa börjar förbjuda diesel
som drivmedel? 
Stöd till paradigmskiftare: Bonus Malus och 
Klimatklivet. Konsekvenser för marknaden.
E-mobilitet, utveckling av infrastrukturen för 
elbilsladdning i Sverige
Hur planerar vi infrastrukturen i Sverige
Hur ser framgångsfaktorer och planer ut i 
kommunerna som ställer om till fossilfri 
fordonsflotta?
Elbilars räckvidd förlängs

Speeddating – möjlighet till personligt möte med 
deltagande organisationer och företag

11.30
12.00 – 12.45

12.45 – 13.15

13.15 – 14.00

14.00 – 14.30

15.00 – 16.00

16.00 – 16.45

16.45 – 17.15

17.15 – 17.45

Målgrupp: Företag och kommuner med större fordonsflottor. Inbjudna talare: Representanter från Näringsdepartementet, 
Riksdagen, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, 2030-Sekretariatet, SPBI, Bil Sweden, GREAT, InnoVentum, E.ON, Athlon, 
Vattenfall, Clever, Uber, Power Circle, Gröna Bilister, Green Charge Sverige, Kungsbacka kommun, Rise, Stockholm Stad, 
Uppladdning.nu, Klimatkommunerna, Nissan Sverige mfl. 

För att boka din plats på eCar Seminar, 
vänligen maila dina kontaktuppgifter till: 
anmalan@nissan-europe.com före den 
11 oktober.

I anmälan ingår även en fribiljett till eCar
Expo under fredagen 10/11. Då platserna
är begränsade, bekräftar vi din anmälan med 
returnerande mail.

Varmt välkommen! 

Nissan team Sweden 
genom

Louise Grimsgård
EV Fleet Manager
Nissan Nordic Europe Sweden
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