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Energiutblick 2012
En av våra viktigaste frågor för framtiden är att skapa 
ett hållbart energisystem. Därför är det med stor glädje 
Energimyndigheten bjuder in till Energiutblick 2012 
som äger rum på Svenska Mässan i Göteborg den 
13-15 mars 2012.

Energiutblick är vår årliga konferens där samtalsämnen 
för hela energisystemet finns representerade. Ekonomi, 
miljö och trygghet står i fokus.

Varmt välkommen till en av årets största händelser 
inom energibranschen!

För framtida samarbeten
Energiutblick ska underlätta möten, erfarenhetsutbyten 
och framtida samarbeten. Energiutblick vänder sig till 
 företag, myndigheter, forskare och andra offentliga och 
privata aktörer för vilka energifrågan har en viktig roll. 
Konferensen vänder sig också till universitet, högskolor 
och intresseorganisationer inom både energibranschen 
och övrigt näringsliv. 

Konferensen invigs tisdagen den 13 mars kl. 13.00 i 
 utställningshallen.

Direkt efter invigningen startar det första av Energi-
utblicks fem sessionspass. Vad väljer du sedan: åka 
på studiebesök, knyta kontakter i utställningen eller 
delta i någon av aktiviteterna på Öppna arenan?

Att synas och höras på konferensen
Energiutblicks utställningshall är en mötesplats för 
 utställare, konferensdeltagare och besökare. Denna 
del av Energiutblick är gratis att besöka. 

Vill du veta mer om utställning och Speakers Corner, eller 
anmäla dig till något av dessa, besök www.energiutblick.se

Tillsammans ger programpunkterna en stor spännvidd över energiområdets aktuella frågor och arbetsfält 
– både nationellt och internationellt. Ett axplock ur programmet:

Ett program som ger valmöjligheter

• Industrins roll i det hållbara samhället 
 – Industriella samarbeten
• Vindkraften i Sverige år 2050 – Hur kommer den att se ut?

Teknik för tillväxt

• Fordonsutveckling och teknik för export
• Investerarforum 
 – Lovande miljöteknikbolag tävlar om bästa presentation
• Det smarta nätet 
 – Drivkrafter, utmaningar och möjligheter
• Ocean energy systems 
 – Technology development towards a market

Öppen arena

På Öppen arena kan vi erbjuda flera intressanta sessioner, 
 arrangerade av andra myndigheter och branschorganisationer.

Hela programmet finns på: www.energiutblick.se

Effektiv energianvändning

• Är offentlig sektor verkligen en föregångare?
•  Aktiva elkonsumenter
•  Energieffektivisering av tunga transporter
•  Energy efficiency 
 – A prerequisite for global competition

Energi och marknad

•  Nordisk slutkundsmarknad för el 
 – Hur påverkas kunderna?
•  Energiresurser, konflikter och säkerhetspolitik
•  Handel med gröna värden – Varför då?
•  Hållbarhetskriterier i praktiken

Framtidens energi

•  1 år efter Fukushima
• El i fordonssektorn skapar nya lösningar
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