Energi 2022

Program

mars

24-25

Dag 1:

12.00 Gemensam lunch

		13.00–17.00 Konferens
		19.00 Middag
Dag 2:

08.30–12.00 Konferens

		

12.00 Gemensam lunch

Plats: Clarion Stockholm (Skanstull)/digitalt
Följ oss på sociala medier!

Ställ om – ställ upp
Ställ upp, för att medverka i att ställa om är temat denna gång.
Ska Sverige lyckas med klimatomställningen krävs en gemensam
målbild, acceptans och inte minst samverkan på många plan i
samhället. Det är den röda tråden i Energiföretagens årskonferens
Energi 2022.
Ni som ställer upp på Energi 2022 får er till livs ett program där tonen direkt
sätts av vår färske energiminister. Sveriges elektrifieringsgeneral tar över och
flankeras i tre paneler av en generaldirektör, politiker, branschfolk och stora
energikunder – med omställningen, investeringarna och samspelet mellan el
och värme i skottgluggen.
Resan går vidare över omvärldsspaning och en glimt från Kiruna där industri
och energisystem är under förändring – här finns att lära nationellt av de
lokala samarbetena kring omställningen. Dag två går vi ut på företagsnivå då vi
får en inblick i fastighetsägarnas roll i att avlasta elsystemet. Skarpa case med
batterier och vätgas tar vid innan den nödvändiga kompetensförsörjningen
vänds ut och in på, vi måste bli fler och lära nytt. Energi 2022 kröns av tre
energimättade spanare som knyter ihop säcken.
Bara nytt? Nej då, vissa inslag känns igen. I hållbarhetens anda återanvänder
vi tidigare moderator. De populära filmerna ”Landet runt” med hälsningar från
energiföretag finns också kvar. För dig som deltar i Stockholm törs vi även lova
ett kärt återseende av branschkollegorna under mingel och middag.
Med anledning av situationen i Ukraina kommer vi även beröra hur de
påverkar energibranschen.

Varmt välkommen!

Energi 2022

Program

TORSDAG 24 MARS
12.00 Gemensam lunch
13.00 Välkommen till Energi 2022!
Moderator Malin Thorsén, Bright Planet hälsar välkommen.
Åsa Pettersson, vd Energiföretagen Sverige
Fridolf Eskilsson, ordförande i Energiföretagen Sverige och vd Jönköping Energi

13.10 Digital hälsning från Sveriges Energi- och digitaliseringsminister
Khashayar Farmanbar med anledning av IEA-ministermöte i Paris
Khashayar Farmanbar, Energi- och digitaliseringsminister

13.15 Inledningsanförande av och samtal med statssekreterare Per Callenberg
Per Callenberg, Statssekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar

13.25 Från papperstiger till verkstad - hur gör vi verklighet av Elektrifieringsstrategin?
Paneldiskussion om strategins förslag mellan representanter för riksdagspartierna,
elektrifierande industri och myndigheter. Truls Borgström, regeringens
”Elektrifieringsgeneral” inleder panelerna.

13.30 Panelsamtal 1: En massiv utbyggnad av elsystemet – hur säkras
investeringar i nät och produktion?
Lotta Medelius-Bredhe, gd Svenska kraftnät
Cecilia Svensson, EVP Communications & Sustainable Perstorp
Klas Gustafsson, vice vd Tekniska verken i Linköping
Carl-Oskar Bohlin, Moderaterna
Mattias Jonsson, Socialdemokraterna

13.55 Panelsamtal 2: Ett integrerat och tryggt energisystem – vilken roll kan
t ex fjärr- och kraftvärmens spela som elektrifieringens möjliggörare?
Lotta Medelius-Bredhe, gd Svenska kraftnät
Ove Fredriksson, Mälarenergi
Per Wikström, Energiföretagen Sverige
Lorentz Tovatt, Miljöpartiet
Camilla Brodin, Kristdemokraterna

14.20 Panelsamtal 3: Omställningens förutsättningar – hur hanterar vi utmaningarna
kring tillstånd, intrång och acceptans samt ökade kostnader?
Lotta Medelius-Bredhe, gd Svenska kraftnät
Johan Lindehag, vd Ellevio
Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Group Communications SSAB
Rickard Nordin, Centerpartiet
Mattias Bäckström-Johansson, Sverigedemokraterna

14.40 Energipaus
15.10 Omvärldsspaning - ingenting är längre som förut
Markus Wråke, vd Energiforsk

15.40 Att gemensamt bygga ett energisystem för en industri i expansion
Jan Fjordell, vd Tekniska Verken i Kiruna
Niklas Johansson, direktör kommunikation och klimat LKAB
Kristina Lygnerud, senior expert, docent IVL Svenska Miljöinstitutet

17.00 Avslut dag 1
19.00 Samling till middag
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FREDAG 25 MARS
08.30 Välkommen tillbaka!
Moderator Malin Thorsén, Bright Planet hälsar välkommen tillbaka.

08.35 Lokal samverkan ger god effekt
En gemensam effektstrategi, framtagen av Castellum och fem regionala
energibolag. Strategin visar hur fastighetsägare både kan minska sin belastning
på elsystemet och bli en viktig del av lösningen. Kan energiföretaget och
fastighetsägaren göra gemensam sak för att utveckla fjärrvärme- och elsystemet?
Anna Sundberg, affärsutvecklare Öresundskraft
Johan Sellin, teknisk chef Castellum region Mitt

08.55 Batterier och vätgas på nya sätt
En presentation om nya tillämpningar av ny teknik som en del av omställningen
till ett fossilfritt samhälle.
Moderator: Lars Andersson, Energiföretagen Sverige
Per Svenningsson, Boo Energi
Johan Thelander, Karlstads Energi

09.40 Energipaus
10.10 Landet runt
Från Söder till Norr. Vi åker på en resa genom Sverige och lyssnar till goda
exempel från våra medlemmar. Samtalet fortsätter på scen.
Mikael Strandberg, vd Bollnäs Energi
Malin Classon, vd Värnamo Energi
Jessica Fredson, vd Ystad Energi
Johan Larsson, vd Kristinehamns Energi

10.40 Kompetensförsörjning – en framgångsfaktor för att klara
elektrifieringen
Sverige har som mål att nå nettonollutsläpp 2045. Där är elektrifiering en nyckel,
vilket i sin tur innebär ett stort rekryteringsbehov i energibranschen. Det kräver
hög kompetens, ny kompetens, nya perspektiv och kanske nya samarbetsformer.
Helt enkelt fler människor som gör jobbet, både nu och framöver. Vad är vägen
framåt för att lyckas?
Annika Johannesson och Martin Olin, Energiföretagen Sverige
Anna Leander, HR och hållbarhetsdirektör Stockholm Exergi
Kristina Säfsten, vd Övik Energi

11.25 Vart är vi på väg? Insikter och utsikter från branschspanare
Johan Wickström, chefredaktör Tidningen Energi
Lina Bertling Tjernberg, prof. i elkraftnät vid KTH och Årets Kraftkvinna 2021
Niclas Sigholm, Energimarknadsstrateg och vd Sigholm och driver podden
EnergiStrategipodden

11.55 Sammanfattning och avslutning
12.00 Gemensam lunch

