
 

 

 

Stolpe in för Stad och Land rullar vidare i norr 
Inbjudan till workshop 10 september 2019 på Stadshotellet i Skellefteå 
 
Ett hundratal laddplatser med drygt 330 laddpunkter för elbilar finns nu i Norr- och Västerbotten.  
Av dessa har 36 laddplatser byggts inom projekt Stolpe in för Stad och Land, Övre Norrland.  
Men resan stannar inte här! Ska vi nå Parisavtalets mål behöver vi jobba vidare, med både 
förutsättningar för både elfordon och andra klimatsmarta bränslen.  
 
Därför bjuder vi in till diskussion om vad vi behöver göra nu. Vilka behov, hinder och möjligheter ser vi 
att vi behöver jobba med de närmaste 3-4 åren? Målet med dagen är att vi ska ha starten till en 
projektansökan som ska kunna skickas in kring årsskiftet.  
 

Inbjudna: SiSL projektpartners, BioFuel Regions medlemmar samt andra viktiga aktörer som bidrar 

med kunskap eller kontakter. Möjlighet att delta via länk kommer att finnas. 

 
Tid:  09.30 - 16.00 
Plats:  Skellefteå Stadshotell 
Anmäl dig  senast den 2 september HÄR! 
 
PROGRAM  
                             09.30 Registrering, kaffe  

10.00 Start av Workshop 

Introduktion av Gustaf Ulander, Skellefteå kommun och Tina Thörner, rallystjärna 

Finansieringsmöjligheter, ERUF och Klimatklivet. Lena Jonsson, BioFuel Region och Elin 
Söderberg, Länsstyrelsen Västerbotten 

Nuläge inom transportsektorn med fokus på Västerbotten – har vi en chans att nå målen? Anna 
Säfvestad Albinsson, BioFuel Region 

Workshop Vision 2030 – hur ser mobilitet, transport och bränslebehov ut i norra Sverige år 
2030?  

12.00-13.00 LUNCH 

Fortsatt arbete i workshop - Vad hindrar en fortsatt utveckling mot målet? Vilka möjligheter har 
vi? Var kan vi skapa spinoff/avstamp som gör att vi snabbt kommer vidare? 

Avrundning - Dialog om hur vi går vidare och vilka partners som behöver involveras 

16.00 AVSLUT 

 
Kontaktperson 
Anna Säfvestad Albinsson, BioFuel Region  
anna.albinsson@biofuelregion.se, 070-615 05 05 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=M4ghMgsHbUiBbPF8Rxpxp9kfc-LZbHRPlsgAN7CmWXRURU44MFNWUVZGWjJPRFYyUkExSTg5Q0VSVSQlQCN0PWcu
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Projekt Stolpe in för Stad och Land 
Övre Norrland 
 
SiSL Övre startade 2016 och i projektet 
samarbetar 8 partners. Projektet har 
bidragit till kunskap och laddstationer från 
Kiruna till Vännäs. 
Den totala budgeten är 25 MSEK och 
projektet kommer att avslutas hösten 
2019. 
 
Projektet har finansierats av Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, Klimatklivet 
och medverkande partners; Coop 
Norrbotten, Luleå Energi, PiteEnergi, 
Bilbolaget i Piteå, Skellefteå kommun, 
Skellefteå Kraft, Umeå Energi, Vännäs 

kommun och BioFuel Region. 
 

 
 


