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mitten av mars samlade 

Energimyndighetens kon-

ferens Energiutblick 600 

personer från myndigheter, 

forskning och bransch för 

att diskutera vägen framåt mot målet om 

ett hållbart energisystem.

Energimyndighetens generaldirektör Erik 

Brandsma hälsade välkomna och beton-

ade samarbetet som framgångsväg och 

att detta var skälet till att sex myndigheter 

var på plats.

- Vilka är de nästa stegen som ska tas? 

Och hur kommer den nya industrin se ut? 

sa han och syftade på konkurrenskraftig 

energilagring i batterier och att ersätta kol 

med vätgas i stålproduktionen.

Konferensen hölls dels med alla samlade 

och dels i olika workshops som Fossilfri 

infrastruktur, Energieffektivisering 2030, 

100 procent förnybart och Digitaliserad 

energisektor.

- Det handlar om en brytpunkt i historien – 

där Sverige ligger långt framme, sa Ibrahim 

Baylan och hänvisade till Parisavtalet men 

också behoven av ren luft och rent vatten 

driver energiomställningen och investerin-

garna framåt.

Energiministern menade att miljöproblem 

och klimathot har en positiv sida.

- De innebär också den bästa ekonomis-

ka strategin framåt med förnybar energi, 

smarta nät och lagring i batterier och 

varmvatten.

På workshopen ”Hälften förnybart idag 

– hur når vi 100 procent” samlades 140 

personer där diskussionerna fick bränsle 

genom korta föreläsningar.

Företaget Northvolt letar för närvarande 

efter etableringsort för en batterifabrik. 

Flera platser i Sverige har nämnts och 

spaden ska sättas i backen 2018, är det 

tänkt.

En annan industriell utmaning som väntar 

på en förnybar lösning är stålproduktion. I 

ett forskningssamarbete ska SSAB tillsam-

mans med LKAB och Vattenfall bygga en 

anläggning där syret reduceras ur järnet 

med vätgas istället för kol.

 Målet är att tekniken sedan ska kunna 

skalas upp och ersätta den traditionella 

masugnen.

- Vi står för tio procent av landets kolan-

vändning, sa Martin Pei, teknik- och for-

skningschef från SSAB. Vi vill ersätta kolet 

med vätgas som framställts med förnybar 

el.
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Det handlar om 
2 500 till 3000 jobb, 
berättade Carl-Erik 
Lagercrantz, ord-
förande i SGF Energy. 
Och batterierna ska 
tillverkas i första 
hand för fordons-
marknaden.

Energikommissionen 
har satt målet om 
100 procent förnybar 
energi år 2040. Men 
det kan gå fortare än 
så, sa energiminis-
ter Ibrahim Baylan i 
sitt tal på Stockholm 
Waterfront.

- I grunden är jag optimistisk. Energiomställningen är hoppingivande 
sa samordnings och energiminister Ibrahim Baylan. Här flankerad av 
moderatorn Johan Wester som bidrog till den goda stämningen under 
Energiutblick 2017.
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