Energitinget 2005

Större fokus på marknadsanpassade åtgärder
Kommersialiseringen av forskning och utveckling ska
samhällsbyggnadsdepartementet ägna sig
mer åt än tidigare gjorts från
regeringen, sa
Mona Sahlin
på Energitinget
i Eskilstuna 7-8
mars 2005.

Vi står inför stora omställningar av energisystemet i Sverige, Europa och resten av
världen. I Sverige har tyngdpunkten flyttats
från forskning till mer marknadsanpassade
åtgärder för Energimyndigheten.

H

alveringen av anslagen
till forskning och utveckling inom energiområdet har väckt oro och frågor
hos många av deltagarna på Energitinget. Risken är att marknadsintroduktionen av ny teknik
inte blir av om det saknas investeringsstöd.
– Vi på myndigheten måste fokusera, bestämma oss för vad vi
ska göra och hitta nya sätt att arbeta, sa Thomas Korsfeldt, GD
på Energimyndigheten.
Rollen för Energimyndigheten
har förändrats från ”investeringbank” till rollen att administrera
mer marknadsanpassade system
som elcertifikat, energieffektivisering i industrin och handel
med utsläppsrätter.
Mona Sahlin antydde dock att

hon kommer att verka för mer
pengar till energiområdet i kommande budgetproposition.
Tomas Korsfeldt verkade mer
nöjd än någonsin med sin chef
som han uttryckte det ”vi upplevt visat ett oerhört starkt och
engagerat intresse för energifrågor, inte bara i media utan också i handling”.
Mona Sahlin avslöjade att den
fråga som hon tycker är mest intressant inom enegiområdet är
energieffektivisering.
Kanske på grund av att detta är
ett av de områden som hon har
mest inflytande över som samhällsbyggnadsminister samtidigt
som hela 40 procent av all energi i Sverige används i bostäder
och byggnader.
Text och bild Anders Haaker
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Områden

Roland C Process
A
Safetech
SA
Sahlins Ecotec
F
Saxlund International
H F S R TA
Schiedel Isokern
RA
Siemens
FSA
Sjöberg Bo E
HA
SPC
A
Sprout-Matador A/S
HRA
SRK Stål & Rörkonstruktioner
RA
Steelcon
R
Svenska Industriinstrument
A
Swedenborg
RA
Sågspecialisten
A
Tellus Rör Svets o Smide
F
Termoventiler
S
Tesab Återvinning
H
Tomal
HR
Torkapparater
H
TPS Termiska Processer
H FSRAT
VTS
FT
Ventilatorverken
HRA
Vågab
H
VEÅ
FT
Wastec AB
H
Weiss A/S
HFSRAT
Wesmar
SA
Wärtsilä Sweden AB
FTA
Älmhults El-Mek
H
Öhren, John E.
HFRA

Kommentar

webadress

Pelletspressar Amandus Kahl, kvarnar, torkar, vågar mm.
Förbyggande brandskydd Gnistsläcksyst, gaslarm, expl. skydd
Pelletsbrännare, värmecentraler,
Komp anl.-40 MW, hant/lagr. av slam, avfall och recycling prod.
Skorstenar o. rökkanaler av alla typer, för nybyggn. och renovering
Totallösningar inom energiteknik.
Leveransprogram, kvarnar, siktar, spåntorkar, torkgasrening.
Svensktillverkade pelletspressar för småskalig tillverkning.
Processmaskiner, malning, pelletering, kylning mm, rökgasfilter
Tillverkning av stålskorstenar och kanalsystem för rökgaser m.m.
Skorstenslösningar för större anläggningar.
Mätinstrument för tryck och temperatur.
Rökgasspjäll, sprängbleck, pumpar, ventiler
”Gre Con” Gnistindikering släckningsutr. Maskiner för träbearb.
Pannor för ved,pellets och spannmål, med effekt mellan 15-45 kW
Laddomat laddningutrustning, shuntautomatik.
Siktar, matare, krossar, transportörer o magneter, jordtvätt anlägg.
Doseringssystem för pulvereldning, rökgasrening och askhantering
Kompletta system för torkning av biobränslen.
Mobilasyst. 100–5 000 kW. Pulverbr. 2-25 MW, Roster, FB.
Träpulverbrännarsystem 2-50 MW. Konvertering av oljepannor
Cykloner, slangfilter, vvx, fläktar, stofttransportörer, skruvar etc
Det mesta inom mobil vägning.
Bioeldade ång- och hetvattenpannor.
Hanteringsutrustning
Totalsystem uppbyggda med egen utr. 500 kW–20 MW
Nivå-, flöde-, temperatur-, positionerings-, och vägningssystem.
Anläggn. för värme (4-25 MWth) och kraftvärme(1-10 MWe)
Magnetseparering, material hantering, service mm
Utrustning för flis och spåneldning mm.
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www.rcprocess.se
safetech@telia.com
www.ecotec.net
www.saxlund-international.com
www.schiedel.se
www.siemens.se
www.sjoberg-jonkoping.com
www.pelletpress.com
www.sprout-matador.dk
www.steelcon.com
www.swedenborg.se
www.sagspecialisten.se
www.tellusror.se
www.termoventiler.se
www.tesab.se
www.tomal.se
info@torkapparater.se
www.tps.se
www.vts.nu
www.ventilatorverken.se
www.vagab.com
www.vea.se
www.wastec.se
www.weiss-as.dk
www.wesmar.se
www.wartsila.com
www.almhults-elmek.se
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