Inbjudan

Energipolitikens mål om en 100 %
förnybar elförsörjning kräver mer
Fjärrvärme och Kraftvärme.
Caféafton på Ekocentrum 2017-10-04 kl.17.30-19.30

Fredrik Warberg

Bengt Göran Dalman

Tid och plats:
Ekocentrum,
Aschebergsgatan 44
Hpl. Kapellplatsen
4 oktober 2017
kl 17.30 –ca 19.30
Karta: www.ekocentrum.se

Fem riksdagspartier är överens om att målet är en elförsörjning som
är 100 % förnybar (Energiöverenskommelse 2016-06-10). Vindkraft
och solel kommer tillsammans med vattenkraften att vara basen i
framtidens elproduktion. Utmaningen för ett sådant elproduktionssystem är hur elförsörjningen skall lösas vintertid med lite sol och när
det är kallt och blåser lite. Dagens vattenkraft och kraftvärme är
viktiga tillgångar men de kommer inte att räcka. Genom att bygga ut
mer kraftvärme och fjärrvärme, som minskar Sveriges höga
elanvändning för uppvärmning, så kan man nå en helt förnybar
elproduktion även den kallaste vinterdagen.
Bengt Göran Dalman, Senior advisor vid DalmanEkh med Partners AB
guidar oss genom en av morgondagens energiutmaningar. Vi får ställa
frågor och diskutera möjligheterna till en fossilfri elförsörjning.
- Bengt Göran Dalman har stor erfarenhet av energifrågor och har varit
drivande i fjärrvärmens utveckling i Göteborg under fler decennier. Femton
år i koncernledningen vid Göteborg Energi AB med ansvar för bl.a.
fjärrvärme, vindkraft och gas.
- Energiöverenskommelse 2016-06-10: Socialdemokraterna, Miljöpartiet,
Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna kom överens om en
gemensam färdplan för en kontrollerad övergång till ett helt förnybart
elsystem, med mål om 100 % förnybar elproduktion år 2040.
Seminariet är gratis och öppet för alla. För att vara säker på plats bör du
komma i tid. Vi disponerar en lokal som rymmer ca 45 personer. Först till
kvarn gäller.
Programmet börjar kl 18.00. Vi träffas i caféet på Ekocentrum från kl 17.30
för möjlighet till mingel och fika. Vi vill gärna ha en anmälan för vår
planering, senast 2 oktober till Bengt Yngve, bengt.r.yngve@gmail.com

Ekocentrum,
Aktiviteten anordnas av Ingenjörer för Miljön (IfM),
www.ingenjorerformiljon.se i samarbete med Läkare för Miljön (LfM),
www.lakareformiljon.se och Ekocentrum www.ekocentrum.se
Vill du veta mer om dessa organisationer gå in på respektive hemsida.
Stöd gärna Ingenjörer för Miljöns respektive Läkare för Miljöns verksamhet
genom ett medlemskap.
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