
Anmälan: Ingen föranmälan krävs. Fri entré!
Tid: kl 18.00–19.30
Plats: Sjöfartshögskolans aula, sal B135, Landgången 4, Kalmar
Dessa föreläsningar hålls endast på plats i Kalmar

Medarrangörer: Studentföreningen Lambda, Kalmar Sjöfartsförening,  
Kalmar Sjökaptensgille, Klubb Maritim, Sjöhistoriska museet och  
Stiftelsen Sveriges Sjömanshus
Frågor: Jonas Hagström, 0480–49 76 46, jonas.hagstrom@lnu.se 
Mer information hittar du på Lnu.se/sjo
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Öppna föreläsningar
Sjöfartshögskolan
Välkommen till vår serie med öppna föreläsningar hösten 2018!

State of business in ship repair 
and conversion 

Flip van der Waal, managing director, & Jonas Petersson,  
operations manager, Damen Oskarshamnsvarvet
An exciting trip into the world of ship conversion, repair and maintenance 
where no day is the same, the challenges are big and the competition is fierce. 
About the Damen company in general and the Oskarshamn yard in particular.
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Sjö- & annan transportförsäkring
Mikaela Tamm, senior legal adviser/LLM, Insurance Sweden

Vad är sjö- och annan transportförsäkring? Inom Svensk Försäkring sam-
arbetar vi kring frågor som rör just sådana försäkringar, men vad innebär det 
samarbetet? Vad gör vi för att nå ut? Hur gör vi skillnad? Hur kan du bli en 
del av vårt nätverk? Under föreläsningen kommer Mikaela att ge en inblick i 
det nationella och internationella arbete som sker i Svensk Försäkrings regi, 
för att möjliggöra förutsättningar att bedriva handel och sjöfart.
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Vindkraft – basen i ett 100 % 
förnybart elsystem
Charlotte Unger Larson, vd, Svensk Vindenergi 
I Sverige blir vindkraften basen i framtidens energisektor. Det behövs 7 500 
vindkraftverk, varav 3 500 redan finns i drift, för att nå riksdagens mål om ett 
100 % förnybart elsystem till år 2040. Vi tror att målet kan nås tidigare, men 
vad krävs för detta? Hur ser tekniken ut och vilka kompetenser behövs?
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Hur hanterar sjöfartsbranschen 
miljö- och klimatutmaningarna?
Fredrik Larsson, miljö- & klimatansv., föreningen Svensk Sjöfart 
IMO har beslutat att sjöfarten ska halvera sina växthusgasutsläpp till 2050. 
Hur ska det gå till och vad kan det få för betydelse för framtidens sjöfart och 
sjöbefäl? Hör hur branschen arbetar med miljö- och klimatfrågor på Svensk 
Sjöfart men också inom International Chamber of Shipping och IMO.


