
         

Inbjudan till seminarium 21 maj  

 
 
 

Klimatneutral trafik i Göteborg  

På tjugo år behöver västvärldens klimatpåverkan minska med uppåt 80 procent. 

För att det ska lyckas måste storstädernas transportsystem ställas om snabbt. 

Omställningen bör inte bromsas av konkurrens om samma resurser. Åtgärder i en 

stad bör inte försvåra för andra.  

I det perspektivet är biobränslen och eldrift mycket viktiga, men otillräckliga. Det 

finns inte hållbart producerade bioråvaror nog för att ersätta all världens fossila 

drivmedel. Eldrift och förnybar el hinner inte slå igenom på 20 år. Omställningen 

måste till stor del göras med snålare fordon, smartare byggande och bättre 

transportlösningar.  

Ny teknik och nya erfarenheter kommer att efterfrågas världen över. Städer som 

leder omställningen kan stärka sitt lokala näringsliv. Innevånare och besökare kan 

få en attraktivare och mer tillgänglig stad.  

Detta är ämnet för ett seminarium i Göteborg. Vi vill diskutera hållbara lösningar 

och möjligheter tillsammans med politiker, planerare och påverkare. Miljö-

förvaltningen och Trafikkontoret i Göteborg är arrangörer. 

 

Välkommen! 

 

 

  



Seminarium om klimatneutral trafik i Göteborg  

Tid 21 maj 2013 klockan 13-16 

Lokal Wallenstamsalen, Göteborgs Stadsmuseum, Norra Hamngatan 12 

Kostnad Ingen avgift 

Anmälan Klicka här (öppnar nytt fönster med anmälningsformulär) 

Arrangör Trafikkontoret och miljöförvaltningen i Göteborg 

Moderator Mats-Ola Larsson 

Uppdaterat program  

12.30 - 12.55 Samling och registrering. Frukt och fika finns tillgängligt. 
 
13.00  INLEDNING 

13.05 - 13.30 Vilka utsläppsminskningar behövs i västvärlden för att stabilisera den globala 
temperaturökningen vid 1,5 - 2 grader.  
Daniel Johansson, forskare på Fysisk resursteori, Chalmers  

  
13.30 - 13.50 Trafikverkets planering för begränsad klimatpåverkan. Vilken omställning 

behövs av trafiken på nationell nivå och hur långt har planeringen kommit.  
 Håkan Johansson, nationell klimatsamordnare på Trafikverket  
 
13.50 - 14.20 Klimatneutrala transporter i Göteborg. Vilka lokala åtgärder är hållbara i ett 

globalt perspektiv och hur kan staden dra nytta av att ställa om snabbt. 
 Anders Roth, miljöchef på trafikkontoret  

Ann-Marie Ramnerö, avdelningschef på miljöförvaltningen  
 
14.20 - 14.40 Fikapaus  
 
14.40 - 15.10 Panelsamtal: Lokal omställning – hot eller möjlighet för näringslivet 

Maria Strömberg, Chef för Affärsdriven miljöutveckling på Business Region Göteborg  
Lillemor Lindberg, projektkoordinator, Innovatum i Trollhättan 
Lars Mårtensson, miljöchef på Volvo Lastvagnar  

   
15.10 - 15.30 Internationella exempel på städer som börjat omställningen. 

Christer Ljungberg, VD på konsultföretaget Trivector 
   
15.30 -16.00 Panelsamtal: Hur ser politiker på möjligheten att gå före 

Lena Malm (S), ordförande i kommunfullmäktige och ledamot av trafiknämnden  
Martin Wannholt (M), kommunalråd, förste vice ordförande i trafiknämnden, 

vice ordf i GR:s styrgrupp för miljö och samhällsbyggnad.  
Kia Andreasson (MP), kommunalråd, ordförande i miljö- och klimatnämnden, 

ledamot i GR:s förbundsstyrelse.  
  
16.00 - 16.05 Summering. Vad behövs för att gå vidare. 
 Mats-Ola Larsson 
 
16.05 Eftersnack med dryck och tilltugg för den som vill 
 
 
Mer information: mats-ola.larsson@trafikkontoret.goteborg.se, tel 0703-67 80 14 

http://www5.goteborg.se/prod/Miljo/Pinn3Miljo.nsf/frmEnkatsvar25?OpenForm&ParentUNID=70EA20B32671B0BDC1257AB6006A10BB

