
Välkommen på frukostseminarium:  
Fossilfria fordon i ditt företag
Vill ditt företag ställa om till förnybara drivmedel?
Kom på frukost för att ta reda på vilka fossilfria
alternativ som passar ditt företag. Experter berättar
om den senaste utvecklingen inom fordon, driv-
medel och infrastruktur för tankning och laddning. 
Ni får tips och råd om vilka miljösmarta alternativ 
som finns att välja på. Dessutom berättar vi om 
förmånsvärden för tjänstebilar och vad du som 
arbetsgivare bör tänka på kring installation och drift 
av laddutrustning för elfordon. 
 
Felix Ek från BioDriv Öst föreläser
BioDriv Öst är det storregionala nätverket för akademi, 
offentlig sektor och företag som fokuserar på att ställa om 
transportsektorn i östra Mellansverige och Stockholms-
regionen till förnybara drivmedel. Felix är ingenjör från 
Uppsala universitet och jobbar bland annat med drivme-
delsstrategier för företag och kommuner.

Daniel Kulin från Power Circle föreläser
Elkraftsbranschens intresseorganisa-

tion Power Circle verkar för en hållbar 
samhällsutveckling genom elektrifie-
ring och smartare användning av el. 
Daniel Kulin är ingenjör från Umeå 

universitet och Power Circles expert 
på elbilens roll i Sveriges energisystem.

 
För en fossiloberoende fordonsflotta 2030
Frukostseminariet arrangeras av Energikontoret i  
Mälardalen och energi- och klimatrådgivningen i din  
kommun. Den är en del av projektet Laddinfra Öst. 

DATUM          Tisdag 5 november  
TID                  Kl. 07.30-09.00   
PLATS             Radisson Blu Hotel    
         Stationsgatan 4, Uppsala 
 
ANMÄLAN SENAST 4 NOVEMBER 
Det är helt kostnadsfritt att delta, och vi bjuder på frukost! 
Vänligen observera att det finns ett begränsat antal platser. 
Anmäl dig på: uppsala.se/ekrul-frukostmote 
 
PROGRAM 
07.30  Registrering och frukost 
07.45 Inledning
07.50 Felix Ek, BioDriv Öst
 Förnybara drivmedel och olika fordonstyper
 Vad är mest miljösmart för oss?
 Tillgång av och framtid för biodrivmedel 
                  
08.25 Daniel Kulin, Power Circle
 Det senaste inom utvecklingen av elfordon
 Prisjämförelse av  diesel-, hybrid- och elbil
 Så fungerar elbilsladdning 
 
 
HAR DU NÅGRA FRÅGOR? KONTAKTA OSS! 
Energi- och klimatrådgivarna i Uppsala län
energiradgivning@uppsala.se
018 727 47 24
 
Gustav Busch 
Projektledare l Energikontoret i Mälardalen  
gustav.busch@energikontor.se 
073 399 43 47

INBJUDAN

Vi önskar varmt välkommen

https://www.uppsala.se/ekrul-frukostmote

