Vårens energimässor
– det drar ihop sig
Energy Tecnology Forum, den
25–27 mars i Stockholm

Energiteknik 98, den
21–24 april i Göteborg

Preliminärt program
Nyligen så kom konferensprogrammet för Energy Technology
Forum i Stockholm.
Stockholmsmässan har tagit
hjälp av den internationellt arbetande byrån Euroforum för att få
ihop ett högkvalificerat program.

Under andra dagen den 26
mars genomförs också fem parallella seminarier på följande teman
• Fossila bränslen
• Kärnkraft
• Bioenergi
• Sol-, vind- och vattenkraft
• Energianvändning

Tre parallella mässor
I Göteborg är uppläggningen lite
annorlunda.
Parallellt med Energiteknik 98
arrangeras Kemimässan och Bulkmässan.
Samtliga mässor utgör separata arrangemang men det går att
passera mellan samtliga mässor.

Internationella
föredragshållare
Bland andra deltar Dr Herman
Scheer president för Eurosolar
och ledamot av tyska förbundsdagen. Man räknar likaså med
att få en högt placerad talare från
ryska Gazprom. Klara är Tomas
Meyer från Preussen Electra, stor
ägare i Sydkraft och Carl-Erik
Nyquist generaldirektör
i Vattenfall och ordförande i kraftverksföreningen.
Sammanlagt kommer 40-talet föredragshållare att vara igång.

Utställningen
Projektledaren Michael Hagander berättar för Bioenergi att det
ser bra ut för utställningen.Man
siktar på 3 000 kvadratmeter utställningsyta.

25 mars
Första dagen har inte några parallella seminarier utan intresset
koncentreras till globala miljöaspekter med bland annat en
rapport från Kyoto konferensen.
En väsentlig tid läggs ned för frågor kring energimarknad Östersjön.
Konferensen öppnas av energiministern och första dagen avslutas av Tomas Korsfeldt den
nya generaldirektören för den
nya energimyndigheten.
26–27 mars
Huvudsessionen de två följande
dagarna har temat Energisystem
i förändring samt Energisamarbete runt Östersjön.
Särskilt den tredje dagens
tema energisamarbete kring Östersjön ser ut att kunna bli mycket
intressant.

Bioenergitorget
Bioenergitorget som också ingår
i en del av kampanjen Möt Bioenergin beräknas få en yta
på mellan 300 till 500
kvadratmeter på Stockholmsmässan.
Ännu är det inte för
sent att anmäla sig men
det gäller att skynda på
för att få del av de bästa monterplatserna, säger Michael Hagander.

Allmänheten
Göteborg har också valt att öppna upp energimässan för allmänheten på eftermiddagarna efter
klockan 15.00.
Det gör man då man tror att
det kommer att bli ett intressant
innehåll av energiteknik för småhus.
Konkreta lösningar
skall visas
Bengt Söderström som är ordförande i mässans styrgrupp säger
att mässan har en hög ambition
på att visa konkreta lösningar för
industrier, kommuner och enskilda hushåll.

Ulla Oddhammar som är projektledare är också hon fylld av
förtröstan.
– Vi har mött ett stort intresse och vår linje med basnära lösningar på praktiska problem tror
vi är ett vinnande koncept.
I skrivande stund är inte konferensprogrammet för Göteborg
klart men det kommer att sändas
ut inom kort, säger Ulla Oddhammar.
Bioenergitorget
Bioenergin representeras bra
också i Göteborg och här kan
inslaget av de mer småskaliga lösningarna får ett större utrymme,
tror Ulla Oddhammar.
Av Lennart Ljungblom

BIOENERGI
Stycketorv • frästorv • flis • spån • pelletter
Egen torvproduktion med kapacitet upp till 400 GWh/år.
Vi levererar bioenergi bl a till hetvattencentraler i Sandviken,
Avesta, Hedemora och Örebro
Besöksadress:
Hedesundav. 235
818 91 Valbo

Mellansvenska Biobränsle AB
Tel. 026-360 50 • Fax. 026-360 70
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