
Hur går omställningen mot en 
fossilfri uppvärmningssektor som på 
sikt utgör en kolsänka?
Digitalt seminarium inom ramen för färdplan för fossilfri uppvärmningssektor
9 december 2020, kl. 09.00 - 12.00

   NULÄGE OCH UTGÅNGSPUNKTER
Profu ger en generell nulägesbild över fossila utsläpp 
inom värmesektorn (sta  s  k) och vad som är på 
gång inom sektorn (enkäten).

Håkan Sköldberg och Kjers  n Ludvig, 
Profu

”Snabbare än vi trodde – fossilfri  ärrvärmeproduk-
 on redan år 2025”. Göteborg Energi berä  ar om 

var de står idag och sin planer för minska utsläppen. 

Eric Zinn, Göteborg Energi

Akademiska Hus resa mot en klimatneutral verksam-
het. Akademiska Hus berä  ar om si   arbete för a   
minska klimatpåverkan i både dri   och projektverk-
samhet. 

Mia Edofsson, Akademiska Hus

Hur har det gå   med färdplanens uppmaningar  ll 
andra sektorer? Sammanställning och refl ek  on. 

Lina Enskog Broman, Energiföretagen 
Sverige, Morgan Willis, SKVP 

  VÄGEN FRAMÅT. EXEMPEL PÅ ÅTGÄRDER OCH AKTIVITETER KOPPLAT TILL FÄRDPLANEN
Nega  va utsläpp och avfalls-CCS: vad gör vi 
i Helsingborg? 

Jesper Baaring, Öresundskra  

Hur kan vi minska plasten  ll energiåtervinning? Panelsamtal

Hur kan erbjudandet av addi  onella produkter 
bidra? 

Håkan Sköldberg, Profu  och 
Johan Tjernström, Akademiska Hus

Värmepumpssektorns utmaningar. Fokus på minska 
växthusgasutsläpp från köldmedier.  

Morgan Willis, SKVP

  FÄRDPLANERNA I ETT STÖRRE PERSPEKTIV
Färdplanerna i e   större perspek  v.  Malin Strand, Fossilfri   Sverige

Nästa steg. Hur går värmesektorn och genomförande-
gruppen vidare?

Håkan Sköldberg och Kjers  n Ludvig, 
Profu

Anmälan sker via denna länk. 
Vi skickar ut en möteslänk i god  d före seminariet. 
Frågor? Kontakta Kjers  n Ludvig, kjers  n.ludvig@profu.se

Nu har det gå   två år sedan färdigställandet av färdplanen för fossilfri upp-
värmningssektor och 1,5 år sedan den överlämnades  ll Sveriges regering. 
Mycket har hänt inom sektorn och samhället sedan dess. Seminariet vänder sig 
 ll alla som står bakom färdplanen och er som är intresserade av utvecklingen.

https://simplesignup.se/private_event/173473/a49ada89a6



