Bussplan Stockholm
Elbussen i framtidens kollektivtrafik Nuläge och visioner
Torsdag 28 sept 2017
Plats Clarion Hotel
Ringvägen 98, Stockholm
Tid: 9:15 – 15:15

E

lbussar börjar göra entré i storstäder världen över. Erfarenheter från linjer i drift,
demonstrationer och pilotprojekt visar på stora miljönyttor, bättre ekonomi och mer nöjda
resenärer. Forskningsprojekt studerar autonoma busslinjer och helt nya affärsmodeller
diskuteras. Utvecklingen går just nu i ett rasande tempo.
ElectriCITY i samarbete med Volvo, Scania, ABB, Siemens, Vattenfall, InfraNode m.fl. presenterar i ett
visionsseminarium Bussplan Stockholm, som ger konkreta exempel på hur Stockholm skulle kunna
påskynda övergången till elbussar och testa nya innovativa koncept.
Seminariet vänder sig till politiker, intresserade beslutsfattare, utredare, trafikplanerare, infrastrukturföretag, energibolag, biogasföretag, bussoperatörer, forskare, och nyhetsförmedlare.
Seminariet är kostnadsfritt, men en föranmälan erfordras.
Välkomna!

Program
8:30-

Kaffe och smörgås

9:15

Introduktion till dagen (Sten Bergman, Elbil2020/ElectriCITY)

9:20

Nulägesanalys och erfarenheter av elbussar
§
§

En översikt om elbussar i världen, regioner och städer (Ulo Maasing,
Bussmagasinet).
Hur gick linje 73 och Linje 55 – elbussprojekt i Stockholm och Göteborg
(Martin Spjern, Volvo)

10:30

Kort bensträckare med dryck/frukt

10:50

Framtidsvisioner kring busstrafiken i Stockholms innerstad
§
§
§
§

12:15

Induktionsladdade elbussar (Krister Thulin, Scania)
Nya demolinjer i Stockholm (Martin Spjern, Volvo)
En smart infrastruktur för elbussladdning (Henrik Holmér, ABB)
Smart Biogas för längre elkörsträckor (talare meddelas senare)

Lunch

13:15

Framtidsvisioner forts.
§
§
§

Omställning linje för linje. Vilka blir konsekvenserna? (Maria Xylia, KTH)
Förarlös trafik. Hur går det till? (Stefan Myhrberg, Ericsson)
Finansiering av depåer, bussar och infrastruktur. (Philp Ajina, InfaNode)

14:00

En paneldiskussion om vad Stockholm skulle kunna göra på kort och lång sikt
Panel med den politiska ledningen i landstinget, bussbranschen m.fl.

15.00

Slutsatser och sammanfattning (Allan Larsson, ElectriCITY)

15:15
16:00

Mingel

Anmälan skall ske före den 22 sept till Sten Bergman, Elbil2020. Sten.bergman@elbil2020.se,
telefon: 0735 067 181. Ange även om ni önskar speciell kost.
OBS: Begränsat antal platser!

Programmet kan eventuellt komma att justeras.

