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Fossilfri trafik i fokus i Uddevalla 
Att minska utsläppen från trafiken är en avgörande nöt att knäcka i kampen mot 
klimatförändringarna. I veckan som kommer söker vi lösningar – i Uddevalla. 21:e mars är 
det dags för konferensen Mobilitet och beteende 2017, som Gröna bilister i år valt att 
lägga i Uddevalla och samarrangera med Fyrbodals kommunalförbund och Uddevalla 
kommun. 

Klicka här för att ta del av hela konferensprogrammet 

– Konferensen Mobilitet och beteende är ett fantastiskt tillfälle att ta del av ny kunskap och 
inspiration i arbetet för att skapa fossiloberoende till 2030, säger Martin Carling, ordförande 
för Fyrbodals kommunalförbund. 

Fyrbodals kommunalförbund driver just nu projektet Hela gröna vägen för att stötta 
kommuner och näringsliv i omställningen till fossilfria transporter 2030. En av våra 
samarbetspartners är Gröna Bilister som nu väljer att lägga sin årliga mobilitetskonferens 
hos oss i Fyrbodal.  

– Att vi kan ta del av den här konferensen på hemmaplan är betydelsefullt i den kraftsamling 
som nu pågår i våra kommuner, säger Martin Carling. 

”Mobilitet och Beteende 2017” riktar sig till beslutsfattare, planerare, politiker och andra 
som är intresserade av mobilitetslösningar och beteendeförändringar. För oavsett hur 
mycket teknik och smarta lösningar vi får kommer Sverige inte klara klimatmålen utan att 
även minska andelen bilresor. 

– Fler och fler aktörer börjar förstå vikten av att jobba med dessa frågorna. Det är därför den 
här konferensen är så viktig, för att sprida befintlig kunskap och diskutera hur vi går från ord 
till handling, säger Johanna Grant ordförande för Gröna bilister. 

Under konferensen tar vi del av hur man framgångsrikt arbetar med omställningen, såväl 
lokalt i Fyrbodal som på andra ställen i Sverige och världen. Inte minst får vi en inblick i 
staden Vancouvers banbrytande arbete med att få över hälften av alla resor i sin stad att ske 
med hållbara färdmedel. Vi ställer oss också frågan hur bilismens Spotify kan se ut utifrån 
musikbranschens dramatiska skifte i både teknik och konsumentbeteende.  
 

http://www.gronabilister.se/arkiv/aktiviteter/mobilitet-och-beteende-2017
http://www.fossilfri2030.se/
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För mer information kontakta:  

Morgan Ahlberg, projektledare Hela gröna vägen 
Morgan.ahlberg@fyrbodal.se 0702 -17 94 49 

Martin Carling, ordförande Fyrbodals kommunalförbund 
martin.carling@dalsed.se 0534-190 03 

Johanna Grant, ordförande, Gröna Bilister 
johanna.grant@gronabilister.se 0737-04 6982 

  

 

mailto:Morgan.ahlberg@fyrbodal.se
mailto:martin.carling@dalsed.se
mailto:johanna.grant@gronabilister.se

