Vind i Almedalsveckan
Måndag 5 juli
9:00 ‐ 12:00
Forskning för systemskifte inom energiförsörjningen (med Uppsala Universitet)
Arrangör: Uppsala Universitet, Högskolan på Gotland
Seminarium
Sal B51, Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3
10:00 – 19:00
Energispektrum – en Mångfacetterad dag om energi
Debatt & mingel
S:t Clemens kyrkoruin, Tranhusgatan
Vi bjuder på seminarier om framtidens elproduktion och vad klimatet kräver, om förnyelsebar
elproduktion och om produktion av egen el. Ett seminarium handlar om kraftvärme, vad finns det för
möjligheter och hinder, och ett om de regionala energiföretagens roll i för samhällsutvecklingen.
15:30 ‐ 18:00
Ut med fossil energi och in med fossilfritt (med Uppsala Universitet)
Arrangör: Uppsala Universitet, Högskolan på Gotland och KVA
Debatt
Sal B51, Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3

Tisdag 6 juli
8.00‐10.00
Frukostseminarium
"Plats för vindkraft!" *Etablering av vindkraft i samklang med människa och miljö.*
Wisby Congress. Lokal: Lye, rymmer ca 30‐40 personer.
Tomas Kåberger, GD Energimyndigheten, Åke Pettersson Frykberg, kommunalråd (mp) Karlstad,
Martin Green, biologiinstutitionen, Lunds universitet. Moderator: Åsa Elmqvist, Vindval.
Vindpark Vänern är ett Vindpilotprojekt som bland annat visar de positiva effekterna på det regionala
näringslivet. Lokalt ägande av vindparken har bidragit till att skapa bra förankring. Aktuella rapporter
från Vindval handlar om förankring och acceptans och inom kort kommer en syntesrapport om fåglar
och vindkraft, som presenteras av Martin Green.
12:00 ‐ 14:30
Vindkraft 2020 ‐ industriella möjligheter och politiska utmaningar
Arrangör: Västsvenska Industri‐ och Handelskammaren, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i
Västra Götalands län, Svensk Vindenergi
Lunchseminarium
E30 , Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3
Sveriges offensiva energimål för 2020 innebär en kraftig expansion för vindkraftsbranschen. Vägen
till målet är dock inte utan hinder. Hur tar vi bäst vara på industrins potential att utveckla en
konkurrenskraftig vindkraftsindustri?

Onsdag 7 juli
10:00 ‐ 12:00
Människor, myter och motstånd
Arrangör: Svensk Vindenergi
Lunchseminarium
Fartyg i Visby hamn, m/s Sigyn
Vad är sant och vad är falskt om vindkraft? Diskussion mellan de som förespråkar vindkraft och de
som kritiserar den. Avslutas med mingel och lunch.
11:30 ‐ 13:00
Smart energipolitik kräver smarta elnät och smarta elkunder?
Arrangör: Energimarknadsinspektionen
Lunchseminarium
Restaurang Friheten, Strandgatan 6
Riksdagen har beslutat att Sverige ska öka andelen förnybar energi till minst 50 procent år 2020. För
att klara det måste vi producera och konsumera el på ett smartare och effektivare sätt. Men är det
möjligt med dagens elnät?
13:00 ‐ 14:30
Vindkraftens betydelse för svensk energiproduktion
Arrangör: Statkraft
Debatt
Wallers Terrass, Wallers plats
En diskussion om vindkraftens betydelse för den svenska energiproduktionen med Per Bolund, MP,
Anita Brodén, FP, Elisabet Lassen, Socialdemokratiskt kommunalråd Sollefteå kommun, och Bengt
Vermark, Chef för Statkrafts projektutveckling av vindkraft.

Torsdag 8 juli
10:00 ‐ 10:30
Vindkraft för näringsliv och klimat
Samtal
Fartyg i Visby hamn, m/s Sigyn (Tält på kajen vid m/s Sigyn)
Arrangör: Regionförbundet i Kalmar län
Kalmar län ska vara fossilbränslefritt år 2030. Vindkraft är en viktig del i det arbetet. Regionförbundet
är en av noderna i Nätverket för vindbruk, med ansvar för affärs‐ och näringslivsutveckling. Hur kan vi
bäst vara en kraft för svensk industri och vindkraft? Välkommen att lyssna och diskutera.
13:00 ‐ 14:30
Sverige som förnybar stormakt ‐ Självhushållning eller export?
Seminarium
Arrangör: O2
D22, Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3

I framtiden kommer behovet av ren energi att öka och Sverige har bland de bästa vindförhållandena i
världen, samtidigt som vindkraften är kostnadseffektiv. Ska Sverige bli en förnybar stormakt och
exportera till Europa, eller ska vi bara försörja oss själva? Härom tvista regering och opposition.

Mer information: http://www.almedalsveckan.info/event/list

