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Pressinbjudan: Möt Vattenfall i Almedalen
Vattenfall välkomnar till Energihuset där vi bland annat diskuterar kärnkraftens
roll i en resurseffektiv omställning, om nödvändiga elnätsinvesteringar och så
frågar vi oss - var är elbilarna?
Vattenfall håller även i år till i Energihuset på Mellangatan 9, mitt i Visby, några minuters promenad
från Donners plats. Vi kommer under veckan erbjuda flera seminarier inom aktuella ämnen, nedan ser
ni ett axplock.
100% förnybart – är det bara snack?
Måndag 4 juli kl. 09.00 – 10.00 svarar vi på frågan om 100 procent förnybart är möjligt.
Hör bland annat Bo Diczfalusy, kanslichef, Energikommissionen och Jakob Eliasson,
samhällspolitisk chef, Villaägarnas Riksförbund diskutera med Andreas Regnell, Strategichef på
Vattenfall.
Är kärnkraften svaret på en effektiv omställning?
Måndag 4 juli kl. 17.15 – 18.45 konstaterar vi att kärnkraftens affärsmässiga långtidsdrift är fortsatt
utmanad men tekniskt sett har 1980-talsreaktorerna halva drifttiden kvar. Torbjörn Wahlborg, Chef
Produktion, Vattenfall samtalar om kärnkraftens roll med bl a Svante Axelsson, Generalsekreterare,
Naturskyddsföreningen och Mikael Odenberg, generaldirektör, Svenska Kraftnät. Därefter får vi höra
vad vår politiska panel tycker. Energikommissionens representanter för MP, V, M, C, L och KD är på
plats!
Ladda för ett fossilfritt Sverige - men var är elbilarna?
Tisdag 5 juli kl. 11.00 - 12.30 bjuder vi på ett högaktuellt seminarium med fokus på år 2030 och en
fossilfri fordonsflotta. Ibrahim Baylan, Samordnings- och energiminister, träffar bland annat Magnus
Hall, vd och koncernchef, Vattenfall, Håkan Agnevall, vd Volvo Bussar samt Andy Rietschel,
försäljningschef, Tesla Sverige.
Alla hyllar Parisavtalet – men vem gör jobbet?
Tisdag 5 juli kl.14.00 – 15.00 noterar vi att alla verkar vara överens men vad måste göras? Vilken är
Vattenfalls roll för att nå de låga CO2-nivåer som krävs till 2045?
Annika Jacobson, Sverigechef, Greenpeace, Johan Florén, Chef kommunikation och ägarstyrning,
7:e AP-fonden och Pierre Schellekens, Biträdande kabinettchef, Europeiska Kommissionen är några av
deltagarna som samtalar med Magnus Hall, vd och koncernchef, Vattenfall.
Höjda elnätspriser – vad förväntar sig kunderna idag och imorgon?
Onsdag 6 juli kl. 14.30 – 15.30 diskuteras kundernas och samhällets behov av en väl fungerande
infrastruktur. Det investeras mer än någonsin i elnäten. Vad säger kunderna och vad är deras
förväntningar? Annika Viklund, affärsområdeschef Distribution, Vattenfall gästas bland annat av
Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör, Energimarknadsinspektionen och Isabel Enström,
gruppledare (MP) Gotland och vice ordförande, Gotlands Elnät.
Välkomna!
Se hela programmet här: Vattenfall Almedalen 2016. Se karta till Energihuset, Mellangatan 9, (bakom
Donners hotell) Visby.
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Vattenfall är ett svenskt, statligt ägt energiföretag med 28 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, Tyskland,
Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall stödjer omställningen till ett förnybart energisystem och har
som mål att vara ledande inom hållbar produktion och därigenom trygga en tillförlitlig och kostnadseffektiv energiförsörjning.

