
 

 

 

 
 
 

Kickoff för projektet Stolpe in för Stad och Land 
Mellersta Norrland (SiSL) 
 

Tid: Lunch till lunch:  12:00 onsdagen 7 november till ca 13:00 torsdagen 8 november  
Plats: Torpshammars Herrgård   
  
Intresset för laddbara bilar ökar, och behovet av information och laddmöjligheter ökar likaså.  SiSL ska 
stötta aktörer såsom företag, bostadsbolag m.fl att möta det ökade behovet av laddmöjligheter, samt 
verka för att fler snabbladdare byggs och att myter kring elbilar och laddning bemöts. 
  
Projektet genomförs i Västernorrlands och Jämtlands län och leds av BioFuel Region och Region 
Jämtland Härjedalen. Välkommen på en kickoff där vi undersöker hur vi tillsammans kan förbättra 
förutsättningar för laddbara bilar i Västernorrlands och Jämtlands län.  
 

Program  

 
Dag 1 
Ca 12:00 Lunch 

13:00  Välkomna, inledande information om projektet, Johan Lagrelius och Moa Breivik 

13:20 Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda hur man kan täcka de vita 

fläckarna i snabbladdarnätet. Nu har de kommit med sin första rapport om laddning 

längs större vägar, med analys och förslag på hur man kan gå vidare. Hanna Eklöf, 

Trafikverket. 

14:00 Frågor och diskussion 

14:30 Fika 

15:00 Varför har vi satsat på att bygga snabbladdare, vad har vi lärt oss? Vilka behov finns 

framöver? Örjan Tusås, BTEA  

15:30 Projektets aktiviteter - presentation av vad projektet planerat att genomföra 

16:00 Paus 

16:10 Workshop - hur spetsar vi projektet? Prioriteringar, önskemål och idéer. 

16:50 Avrundning  

 

19:00  Gemensam middag 

https://goo.gl/maps/Sx4UKGDYAWL2


 
 
 

Dag 2 

 
08:30  Inledning 

08:35  En introduktion till 4R som metod för arbete med normer, jämställdhet och 

tillgänglighet. Dan Humble. Region Jämtland Härjedalen 

09:30 Fika 

09:50 Diös laddar för framtiden. Diös Fastigheter byter ut hela sin flotta av servicebilar från 

dieselbilar till elbilar samt satsar på laddinfrastruktur i norra Sverige. Nora Lundblad och 

Ulrika Ritzén Kristensson, Diös. 

10:20 Workshop - projektspetsning del 2: arbetssätt, process och samarbeten 

11:20 Avrundning 

11:30  Lunch 

 
 
Anmälan 
Gärna omgående, men senast 30 oktober via denna länk  
 
Måltider och logi 
Projektet står för måltider, ej ev. logikostnader. Boende är reserverat och bokas i 
anmälningsformuläret till en kostnad av 995 kr exkl. moms. 
 
Resa till Torpshammar 
Det går tåg till Torpshammar och det är gångavstånd från stationen till herrgården. 
OBS! För närvarande pågår en ombyggnation av tågstationen, och det är ännu osäkert om tåget som 
kommer från Östersund stannar där under vecka 45 då vi har möte. Vi kommer bevaka det och 
återkomma. Om tåget inte stannar i Torpshammar kommer vi ordna taxi från närmsta station.  
 

Ankomst 7/11 

10:56 Från Sundsvall 

11:29 Från Östersund (enligt ordinarie tidtabell, kan ev påverkas av ombyggnation) 

 

Avgång 8/11 

13:06 Mot Sundsvall 

12:51 Mot Östersund 

 

Laddning 
Torpshammar herrgård har ingen laddstation, vid behov finns möjligheter att ladda i ett schukouttag. 
 
 
Detta projekt delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och finansiering för regionala 

tillväxtåtgärder. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=M4ghMgsHbUiBbPF8Rxpxp4eZ3Dc2KrpCtK9E1BBSn-hUMFoyTVVHSFc4UjRIWDBCSzdETFY2RFI0MS4u

