
 

 

Inbjudan till Elfordon Norr och projektmöte Stolpe In för 
Stad och Land 
 

En av lärdomarna i projektet Stolpe in för Stad och Land (SiSL) är att befintliga översikts- och 
detaljplaner kan ställa till det när vi snabbt vill bygga ut laddinfrastrukturen för elbilar. Ta del 
av erfarenheterna och hur de har hanterats. Vi kommer också att få lyssna till Gävle Energis 
arbete som ledde till att de vann utmärkelserna Laddguldet 2017, och BTEA som fick 
specialomnämnande för sin satsning på snabbladdare. Som grädde på moset kommer du få 
fundera på hur din egen kommun skulle kunna arbeta med laddinfrastruktur på ett strategiskt 
sätt genom att ta fram din egen laddinfrastrukturstrategi.  

Träffen genomförs inom ramen för projektet Stolpe in för Stad och Land. Varmt välkommen! 

 

Datum: 27 november 2017, kl 09.30-15.00 

Plats: Hotell Vännäs

Inbjudna: Nätverket Elfordon Norr samt  
projektdeltagare i projektet Stolpe in för  
Stad och Land.  

Kostnad: Mötet är kostnadsfritt, men anmälan 
krävs då vi bjuder på fika och lunch.  
Ej avbokad plats debiteras med 500 kr.  

 

Anmälan: Anmäl dig på den här länken  
senast den 20 november. Ange ev. specialkost   

 

https://simplesignup.se/event/107715


 

Program 
 
09.30  
Registrering och fika 
 
10.00  
Välkommen och rapport från Nätverket Elfordon Norr och projektet Stolpe in för Stad och Land  
Arne Smedberg och Anna Säfvestad Albinsson 
 
Erfarenheter från partners i projektet Stolpe in för Stad och Land – vad har gått bra, vilka hinder ser ni och 
hur har ni löst uppkomna problem? Samhällsplanering och lokalisering 
Coop Norrbotten, Luleå Energi, PiteEnergi, Skellefteå kommun, Skelleftekraft, Umeå Energi, Vännäs 
kommun, Härnösand Energi&Miljö AB 
 
Hur många laddare behövs i respektive kommun år 2030? Vilka hinder finns för e-mobilitet i större skala?  
Johan Lagrelius 
 
11.45  
Lunch och titt på laddstolparna 
 
12.45 
Eldsjälen som säkrat snabbladdare i Jämtland/Härjedalen.  
Örjan Tusås, BTEA  
 
Gävle Energi – vinnare av Laddguldet 2017. Framgångsfaktorer och problemlösning.  
Anders Holmsten, Gävle Energi 
 
Hur ligger ni till? Workshop - Gör din egen laddinfrastrukturstrategi.  
Johan Lagrelius och Anna Säfvestad Albinsson 
 
Vilka utmaningar behöver vi fokusera på att lösa under 2018? Diskussion 
Johan Lagrelius och Anna Säfvestad Albinsson 
 
15.00  
Avslutning och fika för den som vill  


