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Intresset att delta i

NEPP-projektet är större än någonsin tidigare
NEPP – vårt gemensamma forum för faktagrundad dialog och analys
Behovet av den neutrala och faktagrundade arena som NEPP utgör verkar bli allt större. NEPP
samlar nu de allra ﬂesta av energisystemets centrala aktörer. Över 100 beslutsfattare och experter från myndigheter, departement, branscher, industrier, energiföretag och kunder deltar i dagsläget – tillsammans med forskarna – i projektets alla olika forskar- och expertgrupper, seminarieserier och forskarworkshops.

Vårt gemensamma energisystems framtida utveckling
På NEPP:s Vinterkonferens 2018 samlar vi nu, för första gången i denna etapp, samtliga av projektets deltagare för en öppen diskussion om vårt gemensamma energisystems framtida utveckling. Ambitionen är att du som deltagare på konferensen skall kunna ha nytta av, och känna dig
engagerad i, alla de ämnen som avhandlas. Helhet och systemsyn kommer att vara centrala.

Delta på Vinterkonferensen och var en aktiv del av NEPP
Alla är vi påverkade av energisystemens utveckling. Du kommer därför säkerligen också att ﬁnna
värde i alla konferensens sessioner. Och NEPP kommer att ha värde av att just du deltar, utifrån
din horisont som aktör i energisystemet. Din kunskap och dina synpunkter främjar projektet och
dess analyser. Vi hoppas därför att du vill anmäla dig och delta på vår Vinterkonferens.

Tre perspektiv präglar Vinterkonferensen:
Konferensen har tre sessioner, grundade i tre olika perspektiv på energisystemet:
• Aktörs- och kundperspektivet: Energisystemens aktörer vill nu ta en allt större del i energisystemens utveckling, och den allt intensivare digitaliseringen ger nya möjligheter…
• Lokala och regionala perspektivet: Inte sällan är den lokala/regionala nivå drivande för omställningen av våra energisystem.
• Nationella/internationella perspektivet: Detta är det traditionella NEPP-perspektivet, och
därför centralt för projektets analyser.
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VÅRT GEMENSAMMA ENERGISYSTEM – I VÅR GEMENSAMMA FRAMTID
- en konferens om våra olika perspektiv på energisystemens framtida utveckling

Torsdagen den 8 februari 2018, kl. 09.30-16.30 i Konserthuset, Stockholm

Våra politiker i Sverige och EU har stakat ut
vägen för vårt framtida energisystem. Nu
skall vi, alla energisystemets aktörer, omsätta
politiken i praktiken. Det är då av stort värde
att myndigheter, energiföretag, branschorganisationer, industrier och energimarknadernas kunder har ingående kunskap om
den förväntade utvecklingen och effekterna
av de beslut som fattats, för att åtgärderna
skall bli väl avvägda och få avsedd verkan.
Detta understryker behovet av genomgripande kunskapsförstärkning med helhetsperspektiv på den framtida utvecklingen

av energisystemen i Sverige, Norden och
Europa. Samtidigt är det viktigt att vi värnar
– och ta tillvara – etablerad kunskap och
lärdom.
NEPP (North European Energy Perspectives
Project) är ett multidisciplinärt forskningsprojekt om utvecklingen av energisystemen
och energimarknaderna i Sverige, Norden
och Europa i tidsperspektiven 2020, 2030
och 2050. Detta är den första heldagskonferensen i NEPP:s andra etapp, som pågår
2017 – 2019/2020.

På konferensen kommer vi bl.a. att ta upp följande frågeställningar och områden, och tillsammans diskutera olika svar och framtida möjligheter:
• Vart styr egentligen den rådande politiken i Sverige och EU? På vilken kunskap om den framtida
utvecklingen har de politiska besluten fattats?
• Vem har – och vem tar – ansvaret för våra framtida energisystem? Vem får och vem vill ansvara? På
nationell respektive lokal nivå? För el respektive fjärrvärme? På kort och på lång sikt?
• Den stora effektutmaningen för vårt elsystem måste ses i ett helhetsperspektiv – NEPP tar uppgiften
att ge helhetsbilden. Leveranssäkerhet, ﬂexibilitet och systemtjänster är nyckelord.
• Fjärrvärmens viktigaste bränslen, biobränslen och avfall, utmanas både på politisk nivå och på
aktörsnivå. Hur kan vi hantera det?
• Decentraliseringens möjligheter och betydelse i omställningen, för både el och värme? Digitaliseringens roll – en ny tid; en revolution?
• Nya aktörer investerar nu – men vem vill investera i de ”ospännande”, men nödvändiga, anläggningarna?
• Kan vi utnyttja den beﬁntliga vattenkraften bättre och höja effektuttaget? Vad tillåter miljötillstånden?

NEPP är igång med forskning kring alla dessa frågor och fler därtill, med ambitionen att samla
nödvändig kunskap. Kom och diskutera med oss på Konserthuset, och avsluta med en musikupplevelse utöver det vanliga.

SAGOR FRÅN VERKLIGHETEN
med Kungliga Filharmonikerna
En poetisk föreställning med konstnärsduon Mattias Klum och
Iris Alexandrov
Kl 18.00 - ca 20.00
Läs mer: http://www.konserthuset.se/om-oss/lyssna/lyssna-lasning/

Anmälan:
Du anmäler dig till Vinterkonferensen via Energiforsks hemsida,

h p://www.energiforsk.se/konferenser/kommande/nepps-vinterkonferens/
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