
 

  

 

 

 

 

29 november 2019

Inbjudan till Workshop och seminarier med 
Sektorsstrategin för flexibelt och robust 
energisystem.  

Hur kan vi arbeta tillsammans för att frigöra flexibilitet på 
Gotland?  

Preliminärt program 

 
Energimyndigheten har fått i uppdrag att tillsammans med 
branschen ta fram olika sektorsstrategier.  
CoordiNet är ett EU-projekt som syftar till att skapa lokala 
marknadsplatser för effektivare användning av elnätet. 
 
 

 
En hållbart energisystem 
behöver vara robust och 
flexibelt.  

Energimyndigheten bjuder in till 
en dag med samtal, seminarier 
och workshops i syfte att skapa 
dialog, och främja möjliga 
samarbeten.  

Hoppas du har möjlighet att 
delta.  

Plats: 
Regionstyrelseförvaltningen, 
Region Gotland  
Visborgsallén 19, Visby 
 
Tid: 29 november kl. 9.30 - 
14.30  
 
Anmälan: Anmälan sker på 
mail till: 
viktor.dohlen@energimyndigheten.se  

Telefon: 016-544 24 03 

Inkludera eventuella 
matpreferenser i anmälan 
 
Det är begränsad kapacitet i  
lokalen, så vi ser gärna att ni 
anmäler er i god tid.  
 
Detta är en personlig inbjudan, 
men anser ni att en kollega eller  
någon i erat nätverk bör närvara 
får ni gärna kontakta oss. 
 
Seminariet är kostnadsfritt, men 
anmälan krävs

 

Start 9.30 Intro & incheckning: Region Gotland, GEAB, 
Energimyndigheten 

9:50-
10:10 

Simon Harenstam om länsstyrelsens arbete med Kris 
och Beredskap kopplat till energisystemet 

10:10-
10:30 

Kunder berättar om olika lösningar och samarbeten: 
Whiskeyfabriken m.fl. 

10:30-
10:45 FIKA 

10:45-
11:30 

Yvonne Ruwaida, Vattenfall AB presenterar projektet 
CoordiNet och ekonomiska incitament för flexibilitet. Vad 

ingår i första demonstrationen? 

11:30-
11:50 

Mer förnyelsebart på Gotland? Hampus Mårtensson 
presenterar resultat från examensarbetet ”Elfordon för att 

balansera variabel förnybar kraft på Gotland” 
Lunch kl 11:50-12:30 

12:30-
12:50 Kunder berättar: TBA 

12.50 -
13.10 

Power2U –  hur aggregeringstjänster kan skapa nytta för 
energisystemet genom flexiblare el- och 

värmeförbrukning  

13.10 -
14.10 

Mini Workshop: Hur frigör vi flexibilitet och skapar nytta i 
samspel med energisystemet från ett Gotländskt 

perspektiv 
14.10 -
14.30 

Uppsamling av resultat från worskhop, frågor och 
avslutning 
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