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Söndag 28 juni
Seminarium 15.00 -17.30, Högskolan på Gotland – Sal B25

Klimatpropositionen och vägtrafiKen  
– en (o)möjlig eKvation?
Vad vet vi om klimatproblemet och hur bör klimatpolitiken utformas? Styr vetenskapen 
politiken eller politiken vetenskapen? Ska vi tro på IPCC eller på Naturvårdsverket?

Medverkande: prof. Erland Källén, prof. Runar Brännlund, prof. Bengt Kriström, Maggie 
Thauer sköld - The Climate Scam, riksdagsledamöterna Anders Ygeman (S) och Sofia Arkelsten 
(M), Miljö- och jordbruksutskottet samt Ulf Perbo - vice vd BIL Sweden.

måndag 29 juni
Seminarium 14.00 -16.30, Högskolan på Gotland – Sal B25

eU:s vision för framtidens transporter 
– vad betyder det för sverige?
Kommissionen avser att lägga fram en ny vitbok om den framtida transportpolitiken 
under 2010. Vad bör vara huvudtema i nästa vitbok? Idag står miljöfrågorna i fokus 
men blir Europa/Sverige grönare av transportpolitiken eller blir det bara dyrare för 
konsumenterna? 

Medverkande: Lena Erixon - GD Vägverket, Brita Saxton - GD SIKA, Rune Landin - ordf 
 arbetsgruppen Transport BUSINESSEUROPE, Niklas Gustafsson - direktör Miljö- & Samhälls-
frågor AB Volvo, Urban Wästljung - Corporate Environmental Affairs Scania, Johan Lindström 
- vd Sveriges Åkeriföretag, samt riksdagsledamöterna Jan-Evert Rådhström (M) och Christina 
Axelsson (S) - Trafikutskottet. 

Program 
Politikerveckan i Almedalen 2009
Utan bilen stannar Sverige är ett samarbete mellan BIL Sweden och MRF. 
Vi sätter fingret på frågor som rör miljön, skatterna, jobben och mobiliteten. Alltid med rätten 
till fri rörlighet i fokus.

Välkommen till en vecka i Visby, full av spännande seminarier och samtal.



Tisdag 30 juni
Seminarium 10.30 -11.15, Högskolan på Gotland – Sal B25

fordonsindUstrins betydelse för sverige
På seminariet presenteras rapporten ”Fordonsindustrin i nationell och regional belys
ning”. Rapporten visar att fordonsindustrin i Sverige är en viktig bransch som står för 
en stor del av industrins förädlingsvärde och export. I rapporten studeras spridnings
effekterna av en minskad produktion. Seminariet belyser även hur fordonsklustret ser 
ut i verkligheten.

Medverkande: Christer Anderstig - WSP och Anders Ekdahl - vd Svensk Industriförening.

Seminarium 11.15 -12.30, Högskolan på Gotland – Sal B25

vilKen framtid har svensK 
personbilsindUstri?
Hur ser framtiden ut för svensk personbilsindustri? Vilka förutsättningar krävs för att 
personbilstillverkning ska få finnas kvar i Sverige? Vad händer med Saab och Volvo?

Medverkande: Jan-Åke Jonsson - vd Saab Automobile, Jöran Hägglund - statssekreterare 
Näringsdepartementet, Anders Kärrberg - ansvarig myndighetskontakter Volvo PV, Svenåke Berglie 
- vd FordonsKomponent Gruppen samt riksdagsledamot Tomas Eneroth (S) - Närings utskottet.

Seminarium 13.00 -14.15, Högskolan på Gotland – Sal B25

vilKen framtid har svensK 
lastbilsindUstri?
Hur ser framtiden ut för svensk lastbilsindustri? Vilka förutsättningar krävs för att 
svensk lastbilsindustri ska fortsätta vara världsledande?

Medverkande: Leif Johansson - vd AB Volvo, Mats Odell - Finansmarknadsminister, Stefan 
Lövén, - ordf IF Metall samt Tomas Eneroth (S) - riksdagsledmot Näringsutskottet.

Seminarium 15.00 -17.00, Högskolan på Gotland – Sal B25

är elbilar lösningen på trafiKens miljöproblem?
En ny rapport av Per Kågeson om hur emissionsfria bilar bör beskattas presenteras. Sem
inariet belyser också frågor som när kan konsumenterna köpa en elbil? Kommer det att 
finnas miljövänlig el till elbilarna? Vad krävs för att elbilen ska bli en marknadssuccé?

Medverkande: Per Kågeson - forskare/debattör, Kjell Jansson - vd Svensk Energi, Bertil Moldén - 
vd BIL Sweden, Thomas Holm - vd Mitsubishi Motors Sverige, Karin Karlsson - Presschef Renault 
Sverige, Knut Simonsson - marknadsdirektör Saab Automobile samt Per Johansson - vd MRF.

arrangeras i saMarbete Med svensk energi



onsdag 1 juli
Seminarium 08.00 -09.00, Högskolan på Gotland – Sal B25

mobilitetsfrUKost
Mobilitet och resor innebär positiva effekter såsom möten mellan människor, men även negativa 
effekter som kostnader och miljöproblem. Ska vi förbjuda eller bejaka mobilitet? På seminariet pres-
enteras boken ”Resor som förändrar världen” av författarna Anders Ydstedt och Maria Rankka.

Seminarium 09.00 -09.30, Högskolan på Gotland – Sal B25

hUr UtvecKlas den svensKa bilmarKnaden? 
BIL Sweden presenterar utfallet av nybilsregistreringar för första halvåret 2009 samt 
utfallet av miljöbilsregistreringarna. Hur mycket CO2 släpper nya bilar ut egentligen?

Medverkande: Bertil Moldén - vd BIL Sweden och Ulf Perbo - vice vd BIL Sweden.

Seminarium 09.30 -11.30, Högskolan på Gotland – Sal B25

Kan fordonsparKen bli fossiloberoende 
till 2030?
Regeringen har som mål att fordonsparken ska bli fossiloberoende till 2030. Klarar 
fordonsindustrin detta mål och på vilket sätt?

Medverkande: Olle Hådell - miljöexpert Vägverket, Anders Norén - BIL Sweden, Anna 
 Petre - Saab Automobile, Anders Wahlén - Volvo Cars, Merril Boman - Volvo Lastvagnar, Urban 
Wästljung - Scania, Marcus Thomasfolk - Volkswagen Group Sverige, Michael De Geer - BMW 
Group Sverige, Bengt Dalström - Toyota Sweden, Ola Norberg - Ford Motor Company samt Lars 
Edvall - Svenska Bilsportförbundet.

Torsdag 2 juli
Seminarium 10.00 -12.00, Högskolan på Gotland – Sal B25

hUr löser vi storstadsregionernas trafiKproblem?
Vilka utmaningar och möjligheter har Stockholm och Göteborg framför sig när det 
gäller framkomlighet och tillgänglighet? 

Medverkande: Ulla Hamilton (M) - Stockholms Miljö- och trafikborgarråd, Anna Wersäll - chef 
regional näringspolitik Stockholms Handelskammare, Johan Trouvé - vd Västsvenska industri- och 
Handelskammaren, Anders Ydstedt - KAK, Johan Lindström - vd Sveriges Åkeriföretag, Fredrik 
Davidsson - Movea samt Ulf Perbo -  vice vd BIL Sweden.



MiljöbilsMingel 
på Wisby strand
TISDAG 30  junI  17 .00  -  19 .00

LOKAL:  LOunGe & Lye

Välkommen på mingel bland miljöbilar! 

MrF & bil sWeden

Foto: Jörgen Borg
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effect reklam
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“Utan bilen stannar Sverige” är ett 
riksomfattande samarbete mellan 
bil Sweden och mRF, för att värna 
rätten till fri rörlighet.


