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Iz Dunaja, ki je po mnenju anket prebivalcem najbolj prijazno mesto na 
svetu, prihaja gospod Harald Böck. Odgovoren je za postavitev polnilnic 
za električna vozila, poleg tega pa je aktiven tudi v nacionalnem združenju 
za e-mobilnost:  
»Dunaj je na področju prometa naredil res veliko. Prav tako smo na 
področju urejanja prometa, tudi mirujočega, našli nekaj dobrih rešitev in 
promet na Dunaju se je res umiril. Mislim, da je to ena ključnih stvari, da 
se ljudje v metu Dunaj počutijo dobro. Seveda pa imamo tudi mi še kar 
precej izzivov. Vse to bom z veseljem delil z vami!« 

Iz Osla, aktualne zelene prestolnice Evrope pa prihaja gospod 
Sveinung André Kvalø. Je eden vodilnih norveških strokovnjakov na 
področju politik električne mobilnosti. V mestu Oslo je odgovoren za 
e-mobilnost, souporabo avtomobilov in organizacijo polnjenja v 
večstanovanjskih zgradbah v Oslu. Prav to pa bo – po mnenju 
slovenskih strokovnjakov za področje e-mobilnosti ključen problem v 
vseh stanovanjskih naseljih v Ljubljani. Zanimivo bo slišati, kako 
težave s tem rešujejo v najbolj e-mobilnostno razviti deželi na svetu! 



 

  

 

 

 

Imamo pa še eno gostjo in na to, da prihaja prav v Ljubljano sem še 
posebno ponosen; Christina Bu, generalna sekretarka norveškega 
kluba za e-mobilnost, največjega tovrstnega kluba na svetu! Prav 
gotovo prva svetovna dama električne mobilnosti! Jasno, da si prav 
njo želijo vsi organizatorji podobnih konferenc, in prav zato sem še 
posebno ponosen, da prihaja prav na 6. simpozij Emobility v 
Ljubljano! Prav ona pa je ključna oseba za tako velik vzpon e-
mobilnosti na Norveškem! 

 

Baerte de Brey je glavni mednarodni direktor ElaadNL. ElaadNL je 
center znanja in inovacij na področju (pametne) infrastrukture za 
polnjenje in je v lasti nizozemskih operaterjev prenosnih sistemov 
in operaterjev prenosnih omrežij. 
Kot odgovorn za analizo dolgoročnega učinka električne 
mobilnosti na električna omrežja, Baerte pomaga graditi trajnostni 
poslovni model okoli tega prehoda. Sem spadajo vozila2gridi, 
shranjevanje energije v EV in raziskave kibernetske varnosti.  
Na pravni univerzi v Leidenu je diplomiral leta 2001 in leta 2006 
dobil diplomo MBA na poslovni univerzi Nyenrode. 
Kot strokovnjak sodeluje z Mednarodno agencijo za energijo in 
Evropsko komisijo, včasih je povabljen k pregledu skupnih 
evropskih programov o interoperabilnosti EV in pametnem 
polnjenju. Z njim se redno posvetujejo odločevalci v avtomobilski 
industriji in vlade, nazadnje se je mudil v Kaliforniji in Britanski 
Kolumbiji. V prostem času je izvoljen za člana pokrajinskega sveta 
Utrechta. 
Seveda smo izredno veseli, da ga bomo lahko ponovno pozdravili v 
Sloveniji! 


