
 

Pre - conference: Hur ökar vi takten på energieffektivisering?

Tisdag 09 maj 09:00 – 09:40
Medverkande: Jan-Olof Dalenbäck, Professor i Installationsteknik, Chalmers tekniska högskola, Stellan Rosenquist,

Produktmarknadschef, ABB Motion Sverige, Andreas Åström, Näringspolitisk chef, Installatörsföretagen 

ARRANGÖR: InstallatörsföretagenFör att vi ska klara av energi- och klimatomställningen är flera ambitiösa mål är
uppsatta, som att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2045. Många lösningar finns på
plats redan idag, där den outnyttjade potentialen med energieffektivisering är en viktig kugge som kan frigöra energi här
och nu. Att installera ny teknik och optimera system bidrar till en effektivare användning av energi och de
energiinvesteringar som görs synliggörs i många fall omedelbart genom sänkta driftkostnader, lägre energibehov och
minskad miljöbelastning - utan att försämra komforten.Behovet av att ställa om snabbt för att nå en hållbar utveckling är
större än någonsin. Men inget av detta sker av sig självt, samhället behöver också bidra genom att skapa rätt drivkrafter
för en fortsatt positiv utveckling. Så hur ska vi lösa energifrågan? Vad kan vi göra för att snabba på
energiomställningen? Och hur nyttjar vi energieffektiviseringens potential på bästa sätt?Välkommen till ett panelsamtal
som guidar dig genom den snåriga energidjungeln.

Lokal: R24

Pre - conference: Solceller, batterier och ladd-infrastruktur

Tisdag 09 maj 09:00 – 09:40

Medverkande: Mikael Ångman, Affärsområdeschef, Rexel Sverige AB 

Rexel är marknadsledande inom energiteknik och vi tar täten inom förnybar energi och lösningar som
energieffektiviserar Sverige. Häng med oss när vår affärsområdeschef Mikael Ångman berättar det senaste inom
solenergi, elbilsladdning, smart belysning och lagring av el. Du får också höra hur vi, tillsammans med våra kunder,
bidrar till energiomställningen i samhället och minskar klimatpåverkan - samtidigt som pengar sparas.

Lokal: R23

Välkommen – huvudkonferensen startar

Tisdag 09 maj 10:00 – 10:10

Medverkande: Tomas Wall, Konsult, Desiderate AB, Karin Bodén, Ansvarig För Public Affairs Jämtkraft, Jämtkraft 

Moderatorerna hälsar välkomna!

Lokal: H1, Språk: Svenska

Det är företagen och deras kunder som är den viktigaste drivkraften för framgång i
energiomställningen till ett hållbart samhälle

Tisdag 09 maj 10:10 – 10:30

Medverkande: Niklas Wahlberg, VP System Solutions and Partnerships, Volvo Group Product & Project Strategy Office

Lokal: H1, Språk: Svenska



Key-note: Så blir stora industrisatsningar framgångsrika?

Tisdag 09 maj 10:30 – 10:50

Medverkande: Sami Niiranen, President Underground Division, Epiroc 

• Vad kan vi lära av entreprenörskap som driver energiomställningen?• Vad krävs av el-och kraftbranschen att hinna
med i den snabba omställningstakten?

Lokal: H1, Språk: Svenska

Investerarperspektivet – Riskkapital för framgångsrik utveckling av banbrytande företag i
energiomställning

Tisdag 09 maj 10:50 – 11:10

Medverkande: Anna Ljungdahl, Senior Investment Manager, Industrifonden, Kristina Söderberg, SEB Greentech 

Vad krävs för att locka investerare och kapital??Vilka områden är särskilt attraktiva för investerare med tanke på
utmaningarna i energiomställningen??Vad är investerarnas syn på investeringar i energiinfrastruktur?

Lokal: H1, Språk: Svenska

Kaffe och mingel

Tisdag 09 maj 11:10 – 11:40

Lokal: H1, Språk: Svenska

Paneldiskussion –Framgångsfaktor: Hur attraherar vi investerare?

Tisdag 09 maj 11:40 – 12:05
Medverkande: Jane Walerud, Walerud Ventures, Bo Normark, Industry Strategy Executive, InnoEnergy, Gustaf

Forsberg, Founder and CEO, NitroCapt 

• Var finns entreprenörskapet och vad krävs för att attrahera investerare till de investeringar som behövs?• Vilka
investeringar behövs inom industri, transport och bebyggelse?• Kommer el-och kraftbranschen att hinna med i den
snabba omställningstakten och kommer pengarna att räcka?• Hur påverkas strukturen i el- och kraftindustrin av behovet
av kapital?

Lokal: H1, Språk: Svenska

Nu när industrin driver energiomställningen, vilken blir då politikens roll?

Tisdag 09 maj 12:05 – 12:25

Medverkande: Jan Jörnmark, Docent 

Nu när industrin driver energiomställningen, vilken blir då politikens roll?

Lokal: H1, Språk: Svenska

Nätverkslunch och mingel

Tisdag 09 maj 12:30 – 13:20

Lokal: H1, Språk: Svenska



Innovationernas betydelse för att utveckla teknologi och därmed attrahera spetskompetens
till energiomställningen

Tisdag 09 maj 13:20 – 13:40

Medverkande: Robert Andrén, Generaldirektör, Energimyndigheten 

• Betydelsen av innovationer och investeringar inom el- och kraftinfrastruktur?• Hur ska Sverige lyckas med de
teknologiinnovationer som behövs?• Behovet av utvecklade regelverk som stimulerar utveckling och användning?

Lokal: H1, Språk: Svenska

Paneldiskussion –Framgångsfaktorer: Hur attraherar vi rätt teknologipartners, säkrar
infrastruktur och spetskompetens?

Tisdag 09 maj 13:40 – 14:05
Medverkande: Ulrika Liljeberg, Riksdagsledamot (C), Riksdagen, Niklas Persson, Managing Director, Grid Integration,
Hitachi Energy, Tomas Kåberger, Professor, Chalmers Tekniska Högskola, Lotta Medelius-Bredhe, Generaldirektör,

Svenska kraftnät 

• Hur säkras tillgång till rätt teknologi på kort och lång sikt?• Vad krävs för att hinna få fram el- och kraftinfrastruktur i tid
och kommer pengarna att räcka till?• Vilken betydelse har långsiktiga partnerskap mellan aktörer i värdekedjan?• Hur
ska spelreglerna utvecklas för att stödja accelerationen?• Vad kan vi lära från resten av Europa?• Hur attraherar vi och
hur säkrar vi spetskompetens för klimatsatsningar?

Lokal: H1, Språk: Svenska

Fossilfria torn till vindkraft - så säkrar vi marknaden inför produktionsuppskalning

Tisdag 09 maj 14:05 – 14:25

Medverkande: Otto Lundman, VD och medgrundare, Modvion AB 

Lokal: H1, Språk: Svenska

Paneldiskussion – Framgångsfaktor: Hur attraherar vi kunderna att välja 100% fossilfritt?

Tisdag 09 maj 14:25 – 14:50
Medverkande: Linda Nilsson, Hållbarhetschef på Förvaltningen Inköp och upphandling, Göteborgs Stad, Luisa Orre,
Inköpschef, H2 Green Steel, Emilia Käck, Public affairs manager electrification, Scania CV AB, Annika Ramsköld, Vice

President Corporate Sustainability, Vattenfall 

• Hur får vi kunderna och samhället att aktivt efterfråga fossilfria produkter och lösningar?• Var ligger ansvaret hos
kunden eller leverantören?• Hur bygger man fossilfria värdekedjor?

Lokal: H1, Språk: Svenska

Kaffe och mingel

Tisdag 09 maj 14:50 – 15:15

Lokal: H1, Språk: Svenska



Framgångsreceptet för omvandlingen och omställningen av bebyggelsen och våra städer
–vilken roll spelar elektrifiering och digitalisering?

Tisdag 09 maj 15:15 – 15:35

Medverkande: Claes Sommansson, Operativ chef, Johanneberg Science Park 

Lokal: H1, Språk: Svenska

Paneldebatt – Entreprenörskapet och energiomställning inom bebyggelse, städer och
mobilitet

Tisdag 09 maj 15:35 – 16:00
Medverkande: Cecilia Edling Östman, Affärsutvecklare, Solkompaniet, Christoffer Börjesson, Head of Newsec Digital
Accelerator, Newsec, Lars Edström, Affärschef, El- och gasnät, Göteborg Energi, Peter Lindgren, Elektrifieringsstrateg,

ElectriCITY 

• Vilken roll spelar bebyggelsen och mobiliteten för omställningen?• Vem driver och vilka möjligheter och utmaningar
finns i städerna?• Vilken teknologi och vilken kompetens blir avgörande?

Lokal: H1, Språk: Svenska

Reflektion kring dagens presentationer och diskussioner

Tisdag 09 maj 16:00 – 16:30

Medverkande: Robert Andrén, Generaldirektör, Energimyndigheten 

Slutsatser om energiomställningens nyckelaktörer och framgångsfaktorer.Avslut.

Lokal: H1, Språk: Svenska

Förfriskningar och mingel

Tisdag 09 maj 16:30 – 17:30

Lokal: H1, Språk: Svenska
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