
Press release 

  

Vattenfall är ett svenskt, statligt ägt energiföretag med ungefär 20 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, Tyskland, 

Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall fokuserar på tillväxt inom affärsområden som driver 

omställningen mot ett mer klimatsmart energisystem och därigenom tryggar en tillförlitlig och kostnadseffektiv energiförsörjning. 

 

  

 

Möt Vattenfall i Almedalen 3 – 5 juli 

Vattenfall välkomnar till Energihuset i Visby där vi bland annat diskuterar 
hur Sverige blir klimatneutral år 2045, om elnätets kapacitet och så jagar 
vi talanger. 
 
Under tre fullmatade dagar kommer Vattenfall att ha tretton programpunkter inom aktuella ämnen som 
berör samhället, våra kunder och samarbetspartners.  
 
Den 3 juni diskuterar vi bland annat  hur Sverige når de nationella klimatmålen för ett klimatneutralt 
Sverige år 2045? Och hur kan Vattenfall bidra till elektrifieringen av industrin? Ibrahim Baylan, 
Samordnings- och Energiminister medverkar tillsammans med Peter Carlsson, vd på Northvolt och 
Magnus Hall, vd Vattenfall med flera. 
 
Vi frågar oss också om elnätet kan bli slutsålt? Vi kommer att använda mer energi allteftersom det 
blir fler elbilar och utländska företag etablerar sig i Sverige. Ulla Sandborgh, generaldirektör Svenska 
kraftnät och Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör Energimarknadsinspektionen deltar. 
 
Den 4 juni har vi seminarier som tar upp hur tre industriprojekt kan reducera utsläppen med 30 
procent. Lyssna bland annat på Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister, Petter Holland, vd 
Preem och Karin Comstedt Webb från Cementa.  
I en paneldiskussion diskuteras hur vi ska kunna minska koldioxidutsläppen från transportsektorn och 
medverkar gör bland annat Karolina Skog, Miljöminister och Lotta Brändström, vd Göteborg Energi. 
 
Den 5 juni. Solenergi kommer att förändra hur energimarknaden ser ut i dag men vem kommer att äga 
den - och var ska den produceras? Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood, Maria Sunér Fleming, 
Enhetschef Energi, Infrastruktur och Miljö, Svenskt Näringsliv och Tomas Kåberger, professor från 
Chalmers tekniska högskola finns bland deltagarna. 
 
Vattenfall har som mål bli klimatneutrala men det behövs människor som intresserar sig för 
energifrågor. Hur ska vi hitta talangerna som tar över och hur ser rekryteringsbehovet ut inom 
kärnkraften? Benjamin Dousa, förbundsordförande, Moderata ungdomsförbundet och Lina Bertling 
Tjernberg, KTH professor i elkraftnät deltar bland flera. 
 
Vattenfall håller till i Energihuset på Mellangatan 9 mitt i Visby, nära Donners plats. Representanter 
från Vattenfalls ledningsgrupp kommer självklart att vara på plats under veckan. 
 
Välkomna! 
 
Se hela programmet här: Vattenfall Almedalen 2017 
Se karta till Energihuset, Mellangatan 9, Visby. 

 

För ytterligare information kontakta: 

Magnus Kryssare, pressekreterare, telefon: 076 769 56 07, e-post: magnus.kryssare@vattenfall.com 

Heidi Stenström, pressekreterare, telefon: 070 611 81 92, e-post: heidi.stenstrom@vattenfall.com 

Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum 

Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se 

 

2017-06-30 

http://ei.se/sv/kontakter-samlingssida/anne-vadasz-nilsson/
https://corporate.vattenfall.se/press-och-media/almedalen/
http://kartor.eniro.se/?q=hästgatan+12,+visby?search_word=
mailto:magnus.kryssare@vattenfall.com
mailto:heidi.stenstrom@vattenfall.com
file:///Z:/ADMIN/MALLAR/Pressrelease-mall_Juni%202012/www.facebook.com/vattenfallpressrum
http://www.twitter.com/Vattenfall_Se

