
 
Vad vill vi göra? 

 

Verksamhetsplan 2021 

Arrangera fyra medlemsmöten (Gästrikland,  Hälsingland, södra  Dalarna,  norra 

Dalarna)  under våren och hösten för att sprida erfarenheter, fånga upp synpunkter     

Genomföra Gävle Dala Drivmedelskonvent hösten i Dalarna och i Gävleborg 

Arrangera fyra frukostmöten tillsammans med partners som Region Gävleborg, Region 

Dalarna och länsstyrelserna i Dalarna och Gävleborg  

Ordna två studiebesök under hösten till intressanta projekt i Norden 

Medverka i spridning av information om offentlig finansiering för etablering av   

produktion av drivmedel och etablering av tankställen och laddmöjligheter 

Medverka i projektet Drive LBG 

Medverka i  regionala  projekt  som  drivs av  offentliga  och privata  aktörer  t ex  

Bedriva omvärldsbevakning och ge ut månatligt Nyhetsbrev 

Uppdatera portal för aktuella tank- och laddställen för fossilfria drivmedel på hemsidan  

Rekrytera nya medlemmar 

Få fler aktiva medlemmar; företag, kommuner, bilhandlare, åkerier, drivmedelsbolag m fl  

Samverka med andra;  

•  Region Dalarna ”Transportdialogen”  

•  Region Gävleborg ”Samverkan fossilfritt Gävleborg”  

• Länsstyrelserna i Dalarna och Gävleborg  ”Regionala elektrifieringspiloter” 

•  Fossilfritt Sverige och andra nationella initiativ/projekt exv  Regionala handlingsplaner  

utifrån de nationella färdplanerna 

•  Regionala projekt; exv ”RATT-X” (HiG), Mid Sweden Hydrogen Valley m fl 

• Organisationen Företagarna och Mellansvenska Handelskammaren i båda länen 

•  Biofuel Region, Biodriv Öst, Energigas Sverige, Nätverket ”Biogas i alla väderstreck”,   

• Besöksindustrins organisationer i Dalarna och Gävleborg (Visit Dalarna, Visit Gävleborg)  



 
Vad vill vi göra? 

 

 

• Transportbranschens organisationer (Transportföretagen m fl) 

• Nationella organisationer Drivkraft Sverige, Bil Sweden, Svebio-Biodriv, Vätgas Sverige   

Verka för:  

•  ökad samverkan med bil-, lastbils-, buss-och entreprenadmaskinshandelns företag; info 

om drivmedlen och dialog om bonusbilar etc 

• ökad samverkan med producenter och försäljare av biodrivmedel 

•  ökad samverkan med kommunerna om bygglov för tank- och laddstationer  

•  fler biogastankställen i regionen! 

•  fler vätgastankställen i regionen! 

•  fler HVO-tankställen, även för personbilar, i regionen! 

•  Ökad utbyggnad av laddinfrastruktur i Dalarna och Gävleborg! 
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Vad vill vi göra? 

 

Förslag medlemsmötens innehåll: 

Gästrikland 
 
X/Y  830-930   
- Vätgas i  Gästrikland-  info om  Högskolans  nya  projekt om  Systemanalys Vätgas och 
verksamhet inom  Mid  Sweden Hydrogen  Valley 
-Vad  händer hos  våra medlemmar? 
  
18/5   830-9.30   
-Handlingsprogram Färdplan  Fossilfritt Gävleborg 
-Vad  händer hos  våra medlemmar? 
   

Hälsingland 
 
X/Y      8.30-9.30 
- Elektrifiering   längs  E4:n och Riksväg 83 
- Vad  händer hos  våra medlemmar? 
  
18/5   830-9.30  
- Handlingsprogram Färdplan  Fossilfritt Gävleborg 
-Vad händer hos  våra medlemmar? 

  
Södra Dalarna 
  
X/Y   830-930   
-Elektrifiering – nytt  om  Trafikverkets  förslag 
-Vad  händer hos  våra medlemmar? 
  
Maj/juni 
  

Norra  Dalarna 
  
X/Y   830-930 
-  Elektrifiering –  Vad innebär Trafikverkets  förslag för  turisterna i  Sälenfjällen  på kort och lång  
sikt ? 
-Vad  händer hos  våra medlemmar? 
  
Maj/juni 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Gävle Dala Drivmedelskonvent 2021 
  
Genomföra Gävle Dala Drivmedelskonvent  hösten  i Dalarna och i Gävleborg 

 28/10    Gävleborg 

 11/11   Dalarna 
  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
Arrangera fyra frukostmöten tillsammans med partners som Region Dalarna, Region Gävleborg 
samt Länsstyrelsen Gävleborg och Länsstyrelsen Dalarna.  

 April 
 Juni 
 September 
 December 

 


