10 november i Stockholm

Hållbara transporter 2016

Boka din
ivl.se/hall plats på
baratransp
orter

IVL firar 50 år!

Den självklara arenan för samtal
om miljö och framtid 1966-2016.

Program
08.15

Registrering, kaffe och smörgås

09.00

Tord Svedberg, vd, IVL Svenska Miljöinstitutet, hälsar välkommen och inleder dagen tillsammans med
moderator Anna Bellman.

Utblick
09.05

09.20

Vad hände sen – glömska eller verklig förändring

Dieselgate – glömt och begravet eller har det lett till förändring? Miljözoner för personbilar – gömt och
glömt i utredningar eller i en stad nära dig inom kort? Hör om hur de frågor som diskuterats under året utvecklats.
Anders Roth, mobilitetsexpert, IVL Svenska Miljöinstitutet

Bilfria städer – är det möjligt att stadsplanera bort bilen utan negativ påverkan på tillväxt och
tillgång till samhällsservice?

Hör om hur allt fler städer i Europa försöker minska bilismen, exempelvis genom att införa bilfria områden
och att ha fler bilfria dagar.
Maria Krafft, trafiksäkerhetsdirektör, Trafikverket

Hållbara drivmedel
09.35

09.50

10.05

10.20

Hur ska vi öka andelen hållbara drivmedel i våra fordon?

För att nå regeringens mål om en fossiloberoende fordonsflotta behövs hållbara lösningar för den tunga
trafiken, bland annat förnybara bränslen och energieffektivitet. Hur går det för biogasen?
Bo Ramberg, vd, Fordonsgas Sverige

Framtidens drivmedel – finns det en roll för elektrobränslen?
Elektrobränslen, el och vätgas har potential att komma ner i nästan nollutsläpp. Sannolikt är att det kommer
att utvecklas flera parallella drivmedelslösningar. Hur ser framtidens drivmedel ut, finns det en storskalig
global lösning?
Maria Grahn, Institutionen för energi och miljö, Chalmers
Förnybar energi och trender i samhällets transportmönster

Om effektivisering, tekniska förbättringar och förnybara drivmedel.
Urban Wästljung, manager sustainable transport, Scania

Panelsamtal: Hållbara drivmedel

Intro - Henrik Hydén, marknadskommunikatör, agroetanol, Lantmännen
Urban Wästljung, manager sustainable transport, Scania
Bo Ramberg, vd, Fordonsgas Sverige
Maria Grahn, fysisk resursteori, Institutionen för energi och miljö, Chalmers
Samtalet modereras av Mats-Ola Larsson IVL Svenska Miljöinstitutet

10.45

Kaffe

11.15

Luftkvaliteten i våra städer – trender, hälsoeffekter och åtgärder
Fram tills för ett par år sedan visade mätningar av luftföroreningar på en ständig förbättring i tätorterna,
men nu har trenden vänt eller i alla fall planat ut. I samarbetet Urbanmätnätverket har flera av Sveriges 		
kommuner tillsammans med IVL under 30 år genomfört luftmätningar. Hör om trender över tiden och
vad de innebär för människor och miljö.
Karin Persson, expert luftföroreningar, IVL Svenska Miljöinstitutet

Digitalisering
11.30

Klimatsmarta godstransporter – logistikupplägg och beräknade miljöeffekter av distributionen
Maria Nilsson Öhman, miljö- och kvalitetsspecialist, DHL Freight

11.45

Information och kommunikation för klimatsmarta transporter – digitala tjänster som bidrar till
minskat fossilberoende
Anna Kramers, chef, avd. för Miljöstrategisk analys, KTH

12.00

E-handel med livsmedel – hur utvecklas branschen och vilka effekter är att vänta?
Stormarknadens död - trender inom handel och livsmedel.
Karl Andersson, vd, Matsmart

12.15

Panelsamtal med ovanstående talare: Digitalisering inom transportsektorn

12.30

Lunch

13.30 – 15.00

Samtalet modereras av konferensens moderator Anna Bellman

Parallella sessioner

(välj en av två nedanstående)

Session 1:

Session 2:

I fokus – FN:s globala hållbarhetsmål

Samhällsekonomisk nytta och kostnader med
transporter – kan detta mätas i monetära medel?

KNEG ger ett axplock av hur de arbetar med åtaganden,
projekt och aktiviteter kopplat till olika mål som berör
transportsektorn.

Inledning av sessionens moderator Helene Samuelsson,

•
•
•

Block 1:

•
•

kommunikationschef, Preem
Förnybar energi
Innovation och Infrastruktur

Block 2:

Hållbara städer och samhällen
Produktion och konsumtion

Avslutande debatt kring de hinder som finns för att nå

Samhällsekonomisk nytta med transporter
Samhällsekonomisk kostnad med transporter
Vilka kostnadsaspekter bör tas med och vilka kan
kvantifieras
Genomgång av transporternas miljökostnader
Genomgång av andra externa kostnader

Diskussion
• Styrmedel baserat på externa kostnader för
transporter
• Vad kommer målet om 70 procent av
koldioxidreduktion att kosta?

de globala hållbarhetsmålen och hur de kan övervinnas.

Föreläsare presenteras inom kort.

Summering och avslut
Medverkande:

Andrea Haag, direktör Sustainability & communication,
OKQ8
Lars Mårtensson, miljö- och innovationschef, Volvo
Lastvagnar
Henrik Boding, miljöansvarig, Postnord
Helene Samuelsson, kommunikationschef, Preem
Birgitta Härle, certifieringsansvarig, Sveriges
Åkeriföretag
Urban Wästljung, manager sustainable transport,
Scania
Håkan Johansson, nationell samordnare för begränsad
klimatpåverkan, Trafikverket
Inger Uhrdin, head of cross divisional services,
Schenker Logistics, Schenker

Sessionen arrangeras av Nätverket för transporter och
miljön (NTM)

Sessionen arrangeras av Klimatneutrala godstransporter
på väg (KNEG)

www.hallbaratransporter.ivl.se

Fortsättning på nästa sida.

15.00

Kaffe

Fokus
15.30

Från bilägare till köpare av mobilitetstjänster
Bilpooler och andra alternativ till att äga egen bil (allt som glimmar är inte guld).
Hans Arby, vd, UbiGo Innovation

15.45

Stora samhällsvinster om bilister börjar cykla
Hållbar utveckling – ökat cyklande i nya målgrupper.
Peter Schantz professor i humanbiologi, GIH

16.00

Fossilfri sjötrafik – är vi i hamn med miljöproblemen?
Vilka effekter har svavelkraven lett till och kan vi göra sjöfarten fossilfri?
Magnus Kårestedt, vd, Göteborgs Hamn

Svensk transportpolitik – fossiloberoende och hållbar tillväxt
16.15

16.35

16.55

17.15
17.20 - 18.15

Fossilfritt Sverige – Så ska svenska företag bidra till minskade utsläpp av växthusgaser

Regeringens initiativ Fossilfritt Sverige, ger svenska aktörer en möjlighet att synliggöra hur de bidrar till
klimatarbetet. Hör om hur svenska företag, kommuner och myndigheter arbetar kring målet att få ner 		
utsläppen.
Svante Axelsson, nationell samordnare för initiativet Fossilfritt Sverige

Regeringens miljö- och transportpolitik – hållbarhet, ökad sysselsättning och nya investeringar

Transportsektorn står för omkring en tredjedel av de svenska utsläppen och är central i jakten på ett minskat
fossilberoende. Hör hur regeringen vill förverkliga målet om en renare transportsektor som samtidigt är
långsiktigt hållbar och främjar tillväxten.
Karolina Skog, miljöminister

Panelsamtal om framtidens hållbara transportsystem

Karolina Skog, miljöminister
Johanna Grant, ordförande Gröna bilister
Samtalet modereras av Anders Roth, IVL Svenska Miljöinstitutet

Avslut och sammanfattning
Mingel

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

Om konferensen Hållbara transporter

Hållbara transporter är en årlig konferens för dig som arbetar professionellt med transport, miljö- och hållbarhetsfrågor. Konferensen
arrangeras av IVL Svenska Miljöinstitutet, ett av Europas ledande institut för tillämpad miljöforskning och uppdragsverksamhet.
Konferensen tar varje år upp aktuella frågor och erbjudera en mötesplats där deltagare, föreläsare och partners kan knyta kontakter, utbyta
erfarenheter och uppdatera sig.

Kontakta oss

Information om programmet: Lidia Partheni, lidia.partheni@ivl.se, 010-788 66 74
Information om anmälan, partners och utställning: Helena Lindqvist, helena.lindqvist@ivl.se, 010-788 66 18
För pressfrågor: Sara Malmheden, sara.malmheden@ivl.se, 010-788 65 10

Utställare 2016:

