
Talare från Vattenfall, SSM och 
KTH kommer att berätta om 
lösningar för en effektiv 
kunskaps- och erfarenhetså-
terföring under dagens omstän-
digheter, ge exempel på  
framgångsrikt samarbete mellan 
industri och universitet och 
förklara långsiktiga behov för 
kompetensförsörjning

Talare från Energimyndigeten och Svenska Kraftnät 
kommer att berätta om strategier, påverkan och 
behov som konsekvens av minskad baskraft från  
svenska kärnkraftferk. Betydelsen av elkvalitet och 
trygg energiförsörjning till konkurrenskraft kommer 
att diskuteras av talare från svensk basindustrin 
(SKGS.) 

Flera svenska reaktorer avvecklas de närmaste 
åren medan 6 planeras fortsätta vara i drift in på 
2040-talet. Betydelse av avveckling och 
avfallshantering ökar i Sverige. Förändringar inom 
svensk kärnkraft presenteras av talare från OKG, 
Vattenfall och SKB. 

5 personer kommer att få möjlig-
heten att berätta om innovation 
i sin organisation. Genom 
anmälan till SKS kan de som 
jobbar med kärnteknik berätta 
om utveckling på sin arbetsplats, 
intressanta forskningsresultat, 
eller nya metoder att lösa gamla 
problem.    

Det är Sveriges Kärntekniska Sällskaps stora nöje att för 3:e året i rad bjuda in till semina-
riet Tendens. Under Tendens behandlas pågående och kommande förändringar inom 
svensk kärnkraft. Tendens 2018 kommer att fokusera på de utmaningar och möjligheter  
som branschen ställs inför vid en minskning till 6 reaktorer i drift. Inom fem fokusområde 
diskuteras kompetensförsörjning, trygg energiförsörjning, innovation i branschen samt 
framtid för svensk nuklearmedicin och kärnteknik. 

TID    27 mars 2018, 8:30 - 16:30
PLATS    IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
LIVESÄNDNING  Över hela Sverige
MODERATOR  Calle Berglöf, Energiföretagen
TWITTER   #skstendens

Kompetensförsörjning Innovation

Trygg energiförsörjning Framtid av  svensk kärnteknik

Många människor i Sverige drar 
nytta av kärnteknikens framteg 
inom sjukvård och hälsa. 
Tusentals liv förbättras och 
räddas varje år tack vare 
nuklearmedicin. Framtiden för 
svensk nuklearmedicin kommer 
att diskuteras av talare GE 
Healthcare. 

Framtid av svensk 
nuklearmedicin
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