
 

 

Program  

 

Omställning pågår! Det förnybara elsystemet 

- från systemdesign till var dags användning 

Teaterskeppets Lilla Matsal, 5 juli 2016 klockan 16.30–18.45  
 

Miljömålsberedningen har visat vägen och Energikommissionen har satt de övergripande målen – 

förnybarhetsbranschen står beredd att leverera.  

Under en och en halv timme får du träffa politiker, myndighetschefer, experter och företrädare för 

näringslivet. Efter seminariet lever diskussionen vidare på akterdäck. Vi bjuder på dryck och tilltugg.   

 

16.30 Välkommen! 
Moderator Willy Silberstein och Förnybarhetsrådets ordförande Charlotte Unger Larson presenterar 

de viktigaste frågorna för dagen. 

16.35 Så designar vi framtidens elsystem   
Energikommissionen har presenterat sin målbild och förnybarhetsbranschen står redo. Hur och i 

vilken takt kommer energisystemet att behöva förändras?   

Vetenskapliga modelleringar – så ser det framtida energisystemet ut  

Filip Johnsson, professor i energi och miljö, Chalmers Tekniska Högskola 

 Mikael Odenberg, gd, Svenska Kraftnät  

 Elisabet Salander Björklund, vd, Bergvik Skog  

 Tomas Björnsson, Vice President Strategy & Market Intelligence, Vattenfall  

 Björn Jernström, grundare, Ferroamp Elektronik 

17.00 Framtidens elsystem – ur ett användarperspektiv   
Svenska folket är positivt inställda till förnybar energi. Medborgarna utgör en viktig del av framtidens 

elsystem genom sitt bidrag till investeringar i energiproduktion, energieffektivisering och flexibel 

användning. Vilken efterfrågan finns? Hur tillgodoser vi invånarnas önskemål?   

Så tycker svenska folket om förnybar energi   

Prof. Sören Holmberg, medgrundare, SOM-institutet 

 Birgitta Govén, ordförande, EnergiRådgivarna 

 Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef, Riksbyggen  

 Maria Sandqvist, chef, Kansliet för smarta elnät 

 Johanna Lindén, vd, Petro Bio AB  
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17.20 Goda finanser för klimatet – samtal med Svenska kyrkan  
Personligt samtal med Gunnela Hahn, ansvarig hållbara investeringar, Svenska kyrkans finansenhet.  

Kyrkan har stora tillgångar, varför väljer de att byta ut fossila investeringar till förnybara? Hur länge 

dröjer det innan alla andra följer deras exempel?  

17.25 Framtidens elsystem – en bred politisk ansats 
Elsystemets roll i ett större sammanhang. Så förverkligar vi besluten på bred front. Samtal över parti- 

och utskottsgränser, med myndighetsförankring.   

Kommissionens viktigaste slutsatser - fram till nu  

Bo Diczfalusy, kanslichef, Energikommissionen  

Beredningens viktigaste slutsatser – fram till nu 

Anders Wijkman, ordförande, Miljömålsberedningen 

• Maria Weimer, energipolitisk talesperson (L)  

• Åsa Westlund, ledamot, Energikommissionen (S)  

• Johan Hultberg, miljö- och klimatpolitisk talesperson (M)  

• Birger Lahti, energipolitisk talesperson (V) 

• Björn Risinger, generaldirektör, Naturvårdsverket 

 

18.00 Mingel på akterdäck 
Vi bjuder på dryck och tilltugg fram till klockan 18.45.  
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Om Förnybarhetsrådet 

Förnybarhetsrådet är ett samarbete mellan branschorganisationerna Svensk Vindenergi, Svebio 

och Svensk Solenergi. Vi arbetar för att utveckla kunskaper, erfarenheter och visioner inom 

området förnybar energi. 75 procent av elanvändningen i Sverige kommer idag från förnybar 

energi, och omställningen pågår för fullt. Läs mer på: www.fornybarhetsradet.se  

 

För ytterligare information vänligen kontakta:   

Ylva Tengblad  

Svensk Vindenergi 

Tel: 073-025 10 84 

http://www.fornybarhetsradet.se/

