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Program

09.00 - 09.30 Kaff e och registrering

09.30 -09.50 Öppningssession – Välkomna till halvtidskonferensen 2019
Markus Wråke, Energiforsk

Energisystemets resa in i framtiden – komplexare än någonsin. NEPP ger hel-
hetsbilden. Bo Rydén, Profu

För att kunna ta energisystemet in i framtiden är det centralt att identifi era de 
färdriktningar och drivkrafter som är de viktigaste idag. Vi har identifi erat ett 
tiotal områden som tillsammans kommer ha avgörande betydelse för resan in i 
framtiden.

09.50 - 10.50 Ett klimatneutralt, leveranssäkert och konkurrenskraftigt energi-
system
Klimatet är idag i fokus; en politik och en uppfattning de allra fl esta av oss ställer 
sig bakom. Ser man till EU:s och Sveriges energipolitik har den dock tre ”grund-
pelare”: klimat/miljö, leveranssäkerhet och konkurrenskraft. NEPP:s analyser har 
därför alla dessa tre grundpelare som utgångspunkt.

• Energipolitikens resa och framtida utmaningar i EU, Sverige och i kommunerna.  
• Klimatarbete och den globala bilden. 
• NEPP:s scenarier för det framtida energisystemet. 

Talare: Jenny Sahlin, Profu, Filip Johnsson, Chalmers, Thomas Unger, Profu och 
Jenny Gode , IVL Svenska Miljöinstitutet.

Paneldiskussion. Framtidens förväntningar på energisystemet. Med representan-
ter för NEPP:s intressenter och forskare. 

NEPP:s halvtidskonferens 
2019

Vi tar energisystemet in i framtiden 
– följ med oss på resan!

Aldrig tidigare har energisystemet stått inför en mer komplex utmaning och utveckling. 
Vi har idag fl er, och möjligen mer kraftfulla, drivkrafter som kan påverka utvecklingen 
än någonsin tidigare. Vi ser samtidigt möjligheter till omvälvande förändringar i fl er 
delar av energisystemet idag, än vad vi gjort tidigare. Om dessa drivkrafter samverkar, 
kan den riktning utvecklingen tar leda till – åtminstone på lite sikt – ett omvälvande 
systemskifte för energisystemet och dess aktörer. Eller så hanterar vi tillsammans ener-
gisystemets resa in i framtiden på ett mer balanserat sätt.
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10.50 - 12.15     Flexibilitets- och eff ektutmaningar – i en ny tid
Under lång tid har vi haft fokus på energiutmaningen i elsystemet. Ny förnybar 
och väderberoende elproduktion har då varit i fokus. En sådan utveckling leder 
obönhörligen till krav på ökat fokus på eff ekt och fl exibilitet. Där är vi nu! Vi står 
inför en ny tid när det gäller fl exibilitets- och eff ektutmaningen i elsystemet.

• En aktuell helhetsbild. 
• Variationshanteringen. 
• Sol och vind. Möjligheter och utmaningar. 
• Hur får vi till nödvändiga investeringar? 

Talare: Johan Bruce, Sweco, Björn Klasman, Sweco, Lisa Göransson, Chalmers, 
Peter Blomqvist, Profu och Anders Sandoff , Handelshögskolan i Göteborg.

12.15 - 13.15 Lunch

13.15- 14.30 Fjärrvärme, avfall, ansvar och social hållbarhet
I en cirkulär ekonomi skall fj ärrvärmen enbart nyttja restvärme och bortsorterat 
avfall som inte kan eller får materialåtervinnas. Men vad innebär det i praktiken, 
när gränsen för vad som är återvinningsbara fraktioner inte är tydlig, och ansvar 
och rådighet är spridd mellan aktörer i samhället, när kraftvärmen har utmaning-
ar och energiaktörernas roll för social hållbarhet och resurshushållning är oklar? 

• Kraftvärmens framtid. 
• Avfallsutmaningen. Ansvar och rådighet.
• Social hållbarhet och energiaktörernas roll. 

Talare: Jenny Sahlin, Profu, John Johnsson, Profu, Mathias Gustavsson, IVL 
Svenska Miljöinstitutet och Jenny Gode, IVL Svenska Miljöinstitutet.

Paneldiskussion: Samhällskontraktet i en ny tid. Med representanter för NEPP:s 
intressenter och forskare.

14.30 – 15.30 Stadens utveckling: Förändrade tillämpningar och behov i det 
lokala elsystemet

På den lokala nivån ska den nationella och internationella energipolitiken om-
sättas och realiseras. I staden ställs energipolitikens mål och ambitioner på sin 
spets när allt fl er vill ha tillgång till el, samtidigt som elnäten snabbt fylls upp. 
Konsekvenser, möjligheter och utmaningar för stadens och dess energisystem 
diskuteras. Gäller den gamla devisen ”Think globally, act locally” fortfarande?

• Vem är det som kör egentligen? Utmaningar i perspektiv av en utökad 
   elfordonsfl otta. 
• Elektrifi ering och nya laster i elsystemet i lokalt perspektiv. 
• Storstadsutmaningen: eff ektfrågan lokalt. 

Talare: Mikael Odenberger, Chalmers, Ebba Löfblad, Profu, Maria Taljegård, 
Chalmers, Håkan Sköldberg, Profu och Jon Williamsson, Handelshögskolan i 
Göteborg.

Paneldiskussion: Stadens utmaningar. Med representanter för NEPP:s intressen-
ter och forskare.

15.30 -16.00 Energi som tjänst: möjligheter och utmaningar 
Ida Gremyr och Arni Halldorsen, Chalmers.

16.00 - 17.00 Vattenkraften i en ny tid
Vattenkraften byggdes ut i en tid med ett tydligt mål – att elektrifi era och mo-
dernisera Sverige. Idag befi nner sig vattenkraften i en ny tid med tydliga mål-
konfl ikter. Det ställs krav på moderna miljövillkor men samtidigt öppnas för nya 
möjligheter att eff ekthöja och förstärka vattenkraften.

• Scenarier, reglerförmåga och målkonfl ikter. 
• Varför nås inte maxeff ekt inom vattenkraften? 
• Moderna miljövillkor. 

Talare: Johan Bruce, Sweco, Lennart Söder, KTH, Ebba Löfblad, Profu m.fl .

17.00 Konferensen avslutas
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