STRATEGISKA VÄGVAL FÖR
FRAMTIDENS HÅLLBARA
ENERGIMARKNAD

GÖTEBORG 2017-05-09

HÅLLBARA
LÖSNINGAR FÖR
FRAMTIDENS
ENERGIANVÄNDARE
– välkommen till
Power Circle Summit 2017!

Power Circle Summit arrangeras av:
Samarbetspartners: Kraftkvinnorna, Fastighetsägarna, InnoEnergy, Teknikföretagen, Business Region Göteborg, Swedish Smartgrid.

Guldsponsorer: 							 Silversponsor:

VIKTIGASTE
MÖTESPLATSEN FÖR
ENERGIMARKNADEN
•

Konsekvenser av den digitala
revolutionen hos energianvändaren

•

Möjligheter och hot i en växande
energitjänstemarknad

•

Elens roll i en fossilfri
transportmarknad

•

Summering: Så möter vi
denna utveckling

PROGRAM
Moderator: Karin Bodén, Ansvarig För Public Affairs, Jämtkraft
Expertkommentator: Bo Normark, ledamot, Power Circle
09.00 Kaffe och mingel i utställningen

15.00 –15.30 Kaffe

10.00 Välkommen och introduktion
Olle Johansson, VD Power Circle

15.30 Digitaliseringen hos energianvändarna
från smarta prylar till digitala affärer
Malin Flysjö, VD, Borås Elhandel
Björn Berg, VD, Ngenic
Eric Anderbjörk, VD,Tmpl

10.05 Kampen om energikunderna
i den digitala revolutionen
Anna Frankzén Starrin, Trendspanare och
omvärldsanalytiker
Magnus Melander, IoT-evangelist SMSE, THINGS
10.50 Användarens roll i framtida
svenska energimarknaden
Erik Brandsma, Generaldirektör, Energimyndigheten
11.05–11.30 Kaffe och mingel i utställningen
11.30 Hur långt och hur snabbt kommer
fordonsmarknaden att elektrifieras och
vilka blir konsekvenserna?
Svante Axelsson, Nationell Samordnare Fossilfritt
Sverige, Regeringskansliet
Peter Carlsson, VD, Northvolt
Sten Forsberg, Sverigechef, Volkswagen

16.00 Den nya marknaden för laddning
av elfordon
Markus Hökfelt, Vice President Charge And Drive,
Fortum
Anna Fägsten, Manager Nordic Markets, Charge Amps
Anna Karsson, VD, Kalmar Energi
Caroline Rosén, Affärschef Commercial Real Estate,
Swedavia
16.30 Kundernas roll i energiförsöjningen
till den framtida staden
Lotta Brändström, Göteborg Energi
Wilhelm Löwenhielm, Eneo Solutions
Li Lövehed, Energistrateg, Akademiska hus
Johan Söderström, VD, ABB Sverige

12.00 Vad kan kunderna förvänta sig efter
bokslut i Sveriges stora flaggskeppsprojekt
inom Smarta Elnät
Peter Sigenstam, E.ON Elnät
Catarina Nauclér, FoU-Chef, Fortum
Karl Bergman, FoU-Chef, Vattenfall

17.00 Plenumdiskussion - frågor
summering och slutsatser
Olle Johansson, VD, Power Circle
Anna Frankzén Starrin, Trendspanare
och omvärldsanalytiker
Karin Bodén, Ansvarig För Public Affairs, Jämtkraft
Bo Normark, ledamot, Power Circle

12.30–13.30 Lunch och mingel i utställningen

17.30 – 19.00 Mingel i utställningen

ELFACK 2017
9–12 MAJ 2017 SVENSKA MÄSSAN, GÖTEBORG

13.30 INNOVATIONSRACE
Tema: ”Innovationer som gör skillnad för
energianvändarna”
• Pitchningstävling för innovativa
energiteknikföretag
Innovationer i stora företag
Håkan Andersson, M.Sc.C.E Progamme Manager
FES, Skanska
Arrangeras InnoEnergy och Energimyndigheten

NORDENS STÖRSTA MÄSSA FÖR FRAMTIDENS ELBRANSCH

Välkommen till Elfack 9–12 maj
Svenska Mässan
•
•
•

Över 400 utställare
Seminariespår kring Ljus, El och Kraft
eSmart – fokusområdet för framtidens el- och
energianvändare

Seminariepasset för Power Circle Summit gäller även
som entré till Elfack. Läs mer på www.elfack.com

www.pcsummit.se / #PCSummit17 / @PCSummit_se

MindSphere
Ta kontroll över er digitala transformation.

MindSphere, vårt öppna molnbaserade operativsystem för IoT, erbjuder
ett ekosystem av appar (MindApps) och uppkopplingsmöjligheter
(MindConnect). Som kund får du tillgång till en omfattande och
kostnadseffektiv plattform för datalagring samt virtuell övervakning av
data. MindSphere erbjuder även möjligheten att utveckla appar som
du kan använda och sälja. Dessa appar banar väg för nya digitala
tjänster som kan ge konkurrensfördelar baserade på effektivt och
smart nyttjande av insamlad data. Från data till kunskap, från kunskap
till mätbara affärsframgångar.

Vill du ha mer information?
Kontakta Rikard Skogh
Försäljningschef Plant Data Services
Mobil: +46 (70) 728 13 17
rikard.skogh@siemens.com

siemens.se/mindsphere
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igitaliseringen av samhället öppnar för nya innovationer, nya produkter och tjänster, nya företag och framför allt – nya behov hos konsumenterna.
– Att tänka ”så här har vi alltid gjort och det har fungerat bra” är det farligaste förhållningssättet ett företag kan
ha i dag. För att överleva måste man våga hänga med
i utvecklingen, säger trend- och omvärldsanalytikern
Anna Frankzén Starrin.
TENDENSER I TIDEN
Anna lyfter fram tre trender som förändrar affärerna:
Internet of Things. ”Hör ihop med automatiseringen
och innebär att allt fler saker förses med sensorer samt
kopplas upp mot internet för att kunna kommunicera informationen.”

JÄMTKRAFTS STRATEGISKA RESPONS
Jämtkraft arbetar strategiskt för att tillvarata möjligheterna som samhällsutvecklingen och -trenderna medför. De tittar bland annat på framtidens lagring av solenergi, nästa steg i elektrifieringen av fordonstrafiken och
hur de genom innovativa lösningar kan skapa attraktiva
produkter och tjänster.
– Som ett energibolag tycker vi att vi har ett stort ansvar att bidra till den hållbara utvecklingen. Vi vill vara
en möjliggörare, vi har 127 års erfarenhet från energibranschen, men vi inser att det paradigmskifte vi nu
står inför kräver nya samarbeten och ny kompetens, säger Lars Skoglund, partneransvarig på Jämtkraft.

Värderingarna styr. ”Vi konsumenter vill använda och
alliera oss med varumärken som har samma värderingar
som vi. Framför allt gillar vi de som bidrar till en hållbar
utveckling, såväl miljömässigt som socialt och ekonomiskt.”

ÄR DET HÄR EN KONTAKTANNONS?
– Ja, nästan. Vi behöver fler samarbeten och partners
som delar vår vision om en hållbar framtid, säger Lars.
– Det är fantastiskt att ett företag som Jämtkraft, som
befinner sig i en traditionell bransch, vågar ge sig ut på
den här resan med oerhört öppna ögon och framtidsanda, kommenterar Anna.

Neokollektivismen. ”En ny trend där drivkrafterna är
att minska ekonomiska utgifter, minska miljöpåverkan,
vinna tid samt att skapa trygghet genom att tillhöra en
större grupp. En effekt av trenden är delningsekonomins
framfart.”

VILL NI VARA MED PÅ RESAN?
Jämtkraftkoncernen säljer el till privat- och företagskunder i Norden. Vi utvecklas tillsammans med våra partners. Läs mer på jamtkraft.se/partner

—
Let’s write the future.
Vi ger städer
ett renare alternativ.

ABB:s smarta snabbladdningssystem fyller på batteriet på 15 sekunder,
utan behov av luftledningar. Våra lösningar minskar kollektivtrafikens
miljöpåverkan genom att ge städer över hela världen tysta och utsläppsfria
transporter. Upptäck mer på abb.com/future

Automatiserade
fastigheter och hem

Smart

Lösningar med IoT

Energitjänster

Lokal energi,
lagring och mikronät

Energieffektiv
teknik och system
Elektrifierade
transporter

Smarta städer/infrastruktur

Smart belysning

eSMART - FÖR FRAMTIDENS EL- OCH ENERGIANVÄNDARE
eSmart är en helt ny mötesplats för alla de aktörer som vill göra affärer i framtidens el- och energibransch
– en branschöverskridande arena för mingel, nätverkande, scenframträdanden och seminarier.
eSmart sammanför den fulla bredden av aktörer som vill driva teknikutvecklingen och utveckla affärsmöjligheter
på den nya elmarknaden för framtidens elanvändare.
eSmart pågår under hela Elfack 9–12 maj och det är kostnadsfritt att delta.
Läs mer på www.elfack.com

Innovation som drivkraft
Mötesplats:
G01:09

Vad innebär det för dig och din verksamhet?
Möt Schneider Electric på Elfack 2017. Vi är laddade – är du?
Träffa oss över en lyxig fika och inspirerande samtal kring det senaste inom
fastighet, sjukvård, datacenter och infrastruktur.
Som du vet kan du alltid lita på oss när det kommer till innovation! På mötesplatsen kommer vi därför att presentera exempel på innovativa produkter och
lösningar som driver framtidens utveckling inom elinstallationsområdet, med
fokus på energi och hållbarhet. Låt oss visa hur det kan hjälpa dig!

schneider-electric.se

Missa inte
eSmart-seminariet den 10 maj med fokus
på innovation som drivkraft och vad det
innebär för dig och din verksamhet.

Psst. Vi ger alla chansen att bli en miljöhjälte
– var med i vår tävling om en elcykel.

