
INBJUDAN

Fartyg på el - en kraft att räkna med?
Datum och tid: 30 augusti kl.10-15.00
Plats och lokal: Sal 1, Aktiviteten, Lindholmen Science Park, Göteborg

Välkommen till ett seminarium med fokus på möjligheter, utmaningar och åtgärder med 
eldrift. Vilka åtgärder krävs för att fartyg ska gå på batteri eller el idag och om fem år? När är 
elektrifiering lämpligt ur ett klimat- och kommersiellt perspektiv? Vad kan vi lära oss av aktörer 
som redan kör på el? 

Dagen ger kunskap och inblick om elektrifiering inom sjöfarten från ett flertal olika infallsvinklar 
och summeras av Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige.

För registrering: www.lighthouse.nu/events eller scanna QR-koden: 

Förmiddag
09.30 Registrering och kaffe

10.00 Inledning av dagens moderatorer
Åsa Burman, Lighthouse
Johan Algell, SSPA

När är elektrifiering lämpligt ur miljö-, klimat- och 
hälsoperspektiv? 
Johanna Mossberg, f3 - fossil free fuels

När är elektrifiering lämpligt ur ett kommersiellt 
perspektiv? 
Olov Lundbäck, SSPA

När staden/myndigheten väljer el
TBA

Batterier – vilka möjligheter finns på kort och lång 
sikt?
Bo Normark, senior rådgivare NorthVolt

Eftermiddag
11.30 Lunch

12.30 Lärdomar och erfarenheter från Norge
Sondre Henningsgård, Managing Director Maritime 
Battery Forum och konsult DNV GL Maritime.

Lärdomar och erfarenheter från Danmark
TBA

Lärdomar och erfarenheter från Sverige
Harry Robertsson, Stena
Anders Höfnell, Lloyds Register

Paneldiskussion:
Vilka hinder, möjligheter och lösningar finns för 
ökad användning av el för fartyg?

Avslutande reflektioner:
Den gröna elen - hur når vi den?
Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt 
Sverige

Preliminärt program

Vill du ställa ut?
Det kommer finnas möjlighet för seminariedeltagare att ställa upp en roll-up och lägga fram broschyrer som är 
kopplade till seminariets tema. Antalet utställningsplatser är begränsat, först till kvarn gäller. 
Kontakta info@lighthouse.nu för mer information.

OBS! Seminariet riktar sig till industri, akademi och offentlig sektor intresserade i området. Seminariet är 
kostnadsfritt och lunch ingår, men anmälan krävs. Utebliven närvaro utan avanmälan debiteras med 500 SEK. 
Sista anmälningsdag 21/8 2017. Seminariet kommer att hållas på svenska.

http://www.lighthouse.nu/sv/event/fartyg-p%C3%A5-el-en-kraft-att-r%C3%A4kna-med

