
 

 

 
Almedalen, onsdag 2 juli, kl 9.30 - 15.00, Westanders trädgård, Södra Kyrkogatan 13 

Med Sveriges tillgång till vindkraft, sol- och bioenergi kan vi tillföra mer förnybar energi än vad vi själv behöver. 
Men vilka hinder finns och vad innebär det för svensk konkurrenskraft och EU:s klimatpåverkan?  
Förnybarhetsrådet – Svensk Vindenergi, Svensk Solenergi, Svebio och Energieffektiviseringsföretagen – bjuder 
på seminarier, lunchmingel, energidebatt och politikersamtal. 

Program 

9.30 Inledning och global utblick 
Tomas Kåberger, ordförande för Förnybarhetsrådet och professor i Industriell Energipolicy  

9.40-10.50 Den förnybara energins potential och ekonomi 

Möjligheter för vind, sol, bioenergi och effektivisering i Sverige 
Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, Gustav Melin, vd Svebio, Lars Andrén, ordförande Svensk Solenergi 

 
Vad säger investerarna och hur kommer EU:s mål till 2030 att påverka utvecklingen? 
Thomas Becker, vd EWEA, Tom Murley, Head of Renewable Energy HgCapital, Ulf Wikström, hållbarhetschef Fortum värme 

 

11.00–12.30 Så bygger vi en förnybar framtid 

Förnybar el och svensk elexport – vad tjänar Sverige på det? 

Hans Carlsson, divisionschef förnybar energi, Siemens, presenterar en ny rapport om ett optimerat europeiskt elsystem och 
vilken export det skulle innebära från Sverige. Anton Steen, analytiker vid Svensk Vindenergi, berätta om slutsatserna från en 
ny studie av Sweco om samhällsekonomiska konsekvenser av mer förnybar el och utlandsförbindelser.  

Förnybara transporter – redan idag kan alla köra förnybart, varför väljer vi ändå att vara fossila? 

Tekniken för ett förnybart transportsystem finns redan. Varför har vi kvar vårt över 90 procentiga oljeberoende? Lena Bruce 
vice vd Svebio, leder samtal mellan Helene Samuelsson, chef Kommunikation Preem, Lena Smidfelt Rosqvist, 
forskningschef Trivector Traffic, Sten Forsberg, vd Volkswagen Sverige och Erik Ljungberg, kommunikationsdirektör Scania.  

Förnybara företag, fastigheter och hushåll – egen produktion av el 

Trots ett stort intresse från näringsliv bostadsbolag och privatpersoner att producera egen el går det trögt för solelen i Sverige. 
Lars Andrén, ordförande Svensk Solenergi samtalar med Joakim Forsmark, vd Rexel Svenska AB och Roland Jonsson, 
energichef HSB om vad som krävs för att få fart på solelsmarknaden och om möjligheterna till ett självförsöerjande och förnybart 
boende. 

12.30 – 13.00 Lunchmingel 

13.00 – 13.50 Energidebatt  

Tomas Kåberger leder samtal mellan representanter för industri, forskning, miljörörelse och myndigheter.  
Medverkande: Erik Brandsma, generaldirektör Energimyndigheten, Mikael Odenberg generaldirektör Svenska Kraftnät, Inger 
Larsson, miljösamordnare Arla, Kim Kärsrud, Environmental, Energy and Climate Affairs SSAB, Isadora Wronski, 
Greenpeace, Lennart Söder, professor KTH. 

14.00 – 14.50 Politikersamtal  

Representanter för de politiska partierna och de förnybara energislagen frågar ut varandra om det framtida energisystemet. 
Medverkande: Berit Högman, vice gruppledare (S), Cecilie Tenfjord Toftby, energipolitisk talesperson (M), Lise Nordin, 
energipolitisk talesperson (MP), Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, Gustav Melin, vd Svebio, Lars Andrén, 
ordförande Svensk Solenergi. 

14.50 – 15.00 Avslutning 

Välkommen!  
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