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För 25:e gången i rad arrangerar Teknologisk Institut succé -
konferensen Cisterndagarna – den självklara mötesplatsen 
för dig i branschen. Tillsammans med ledande experter reder 
vi ut aktuella frågeställningar och ger dig ny kunskap. Hur 
kan du bedriva ett långsiktigt cisternarbete utifrån aktuella 
föreskrifter och samtidigt arbeta effektivt och miljövänligt? 
Med influenser från hela energisektorn höjer vi blicken och 
fokuserar på både nuläge och framtid. 

Du får bland annat höra om:

• Hur MSB resonerar kring uppdaterade föreskrifter och 
regelverk

• Branschens utveckling ur ett globalt och nationellt 
perspektiv

• Forskning och ny teknik – vad händer i världen? 

Varmt välkommen att delta på konferens och middag när 
Cisterndagarna fyller 25 år!

Isabel Swartling 
Projektledare

Cisterndagarna 
2018
Göteborg 24-25 januari 2018

Inbjudan till konferens

Urval av medverkande talare

Framtidens bränsle – hur ser det ut idag & imorgon?
Lisa Jacobsson Nilsson
Volvo Car Corporation
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Cisternbesiktning, tillverkning & lagkrav – vad är aktuellt just nu?
Pasi Nieminen
Kiwa Inspecta Sweden

Uppdateringar av Naturvårdsverkets föreskrifter  
& övergången till MSB
Lars Synnerholm
MSB
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9:00 Registrering med kaffe & smörgås

9:30 Moderatorn Tomas Kåberger inleder konferensen
Tomas är professor i industriell energipolicy vid Chalmers tekniska 
högskola och är verksam vid Zhejiang University i Kina. Han är 
även arbetande ordförande i Renewable Energy Institute i Tokyo. 
Han har varit generaldirektör på Energimyndigheten och leder 
idag Chalmers’ forskningssamarbete tillsammans med bland annat 
Preem.

9:45 – 10:40

Energitrender ur ett globalt perspektiv – vad bör du 
känna till?

• Forskning och ny teknik – en uppdatering om vad som händer i 
världen

• Framtidens elfordon, hållbara drivmedel och förnybara råvaror – 
var är vi idag och hur ser utvecklingen ut?

• Vad kan branschen lära av forskningen och hur kan forskning 
och näringsliv samverka? 

Tomas Kåberger, professor energi & miljö, Chalmers tekniska 
högskola

10:50 – 11:45

Energifrågor ur ett säkerhetsperspektiv – hur ser 
det ut i Sverige & världen?

• Aktuell kris- och totalförsvarsberedskap – utmaningar kring 
beredskapslagring av olja

• Samverkan med transportmyndigheten och kritisk infrastruktur 
– vad innebär det i praktiken?

• Framtidens säkra energiförsörjning – vilka utmaningar, 
förändringar, och trender ser vi?

• Energiförsörjningens utmaningar och möjligheter i ett svenskt 
och ett globalt perspektiv

Urban Bergström, tillförordnad säkerhetschef, Energimyndigheten

11:45 Lunch

13:00 – 13:50

Uppdateringar av Naturvårdsverkets  
föreskrifter & övergången till MSB

• Vad har hänt sedan januari 2017 och var står vi idag? 

• Avgränsning mellan föreskrifterna – vad innebär det i praktiken 
och för branschen?

• Hur går resonemangen mellan myndigheterna? 

• Hur orienterar du dig i regelverken? Vardagliga problem och 
utmaningar och hur du kan hantera dessa

Lars Synnerholm, teknisk handläggare, Myndigheten för 
samhällsskydd & beredskap

14:00 – 14:30 

Vad gäller för rör- och cisternmärkning inom 
industrin?

• CLP-förordningen och AFS2014:43 (§18-20) – hur arbetar vi? 

• Rörmärkning – varför då? 

• Kemiska arbetsmiljörisker och hanteringen av dessa 

Björn Collinder, VD, Collinder Märksystem

14:40 – 15:20

Certifiering av cisterner, rörledningar & 
korrosionsskyddssystem

Som det första ackrediterade certifieringsorganet enligt MSBFS 
2014:5 kan FORCE Technology erbjuda certifiering av cisterner, 
rörledningar och korrosionsskyddssystem.

• Krav vid certifiering av cisterner – vad är syftet och vilka 
möjligheter finns?

• Serietillverkning av cisterner och rörledningar – vilka är 
fördelarna? 

• Vad tror vi om framtidens certifiering? 

Fanny Andersson, besiktningsingenjör, FORCE Technology Sweden

15.20 Eftermiddagsfika & mingel 

15:50 – 16:30 

Gemensam diskussion & frågestund utifrån dagens 
presentationer

Frågestunden leds av moderator Tomas Kåberger

Passa på att skicka in dina frågor i förväg till projektledare Isabel 
Swartling: issw@teknologiskinstitut.se

16:30 Moderator Tomas Kåberger avrundar 
konferensens första dag

18:30 

Konferensmiddag

Under kvällens arrangerade middag får du chansen 
att träffa dina branschkollegor, nätverka och knyta nya 
kontakter under trevliga och avslappnade former. En 
trerätters konferensmiddag inklusive 2 glas öl/vin ingår 
i konferenspriset.

Onsdag 24 januari 2018

Missainte!
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9:00 Moderator Tomas Kåberger inleder konferensens 
andra dag

9:10 – 10:00

Framtidens rekrytering av raffinaderi- & 
depåpersonal – analys, trender & arbetsmiljö

• Hur kan du attrahera och behålla personal och hur gör vi på 
Preem?

• Vilka utmaningar ser vi och vad tror vi om framtidens 
arbetsmarknad?

• Så resonerar vi kring arbetsmiljö och säkerhet – vad är aktuellt 
just nu?

Catrin Arndt, HR Service Center Manager, Preem 

Mia Persson, rekryteringspartner, Preem

Torsdag 25 januari 2018

10:00 Förmiddagsfika & mingel

10:30 - 11:30

Framtidens bränsle – hur ser det ut idag & imorgon?

• Senaste nytt från transportindustrin – vad är på gång? 

• Samspelet mellan bilindustrin och drivmedelsindustrin – hur kan 
två branscher samverka och lära av varandra?

• Lagkrav i världen – en utblick

• Utvecklingen av framtidens bränslen – hur ser det ut på olika 
marknader?

Lisa Jacobsson Nilsson, Fuel Expert, Volvo Car Corporation 

11:30 Lunch & mingel 

Spår A | Depå & raffinaderi 

12:45 – 13:25 

Invändig & utvändig cisternmålning – vad är viktigt 
att tänka på vid ytbehandling?

• Förbehandling, vägen till lång livslängd – vilka standarder är 
viktiga och varför?

• Möjlighet till 12 års inspektionsintervall genom målning med 
certifierade färgprodukter

• Miljöaspekter vid blästring & målning

Bengt Stewall, marknadschef, Midroc Alucrom

13:30 – 14:40

Hur resonerar Släckmedelscentralen & RISE kring 
släckmetoder & släckmedel?

• Risker och effekter med olika släckmedel – vad vet vi idag?

• Nutida ansvarsförhållanden och verksamhetsutövaransvar – en 
inblick i Hamremålet

• Utmaningar och möjligheter med skumsläcksystem och 
miljövänligt skum

• Skumsläckning ur ett forskningsperspektiv – aktuella projekt och 
lärdomar

Per Brännström, Managing Director SMC, Svenska petroleum- & 
biodrivmedel institutet

Henry Persson, projektledare, RISE Research Institutes of Sweden

14:40 Eftermiddagsfika & mingel

15:10 – 16:00 

Cisternbesiktning, tillverkning & lagkrav – vad är 
aktuellt just nu?

• Vad händer i branschen och hur går diskussionerna? 

• Cisternkontroll och lagkrav – senaste nytt 

• Ny ansvarsfördelning – pågående processer på myndighetsnivå

• Vad innebär den nya ansvarsfördelningen när ansvaret från 
tillverkaren flyttas till beställaren?

Pasi Nieminen, Technical Manager Design Review, Kiwa Inspecta

Spår B | Drivmedelsstationer & mindre cisterner

12:45 – 13:35

Forskning & omvärldsbevakning – produktion & 
användning av förnybara drivmedel

• Vilka är våra största utmaningar gällande framtidens drivmedel?

• Optimal lagring av drivmedel – hur uppnår du det och vad 
behöver branschen göra?

• Korrosion i cisterner och möjliga orsaker – exempel från USA

• En labbstudie kring nya drivmedel i cisterner – eventuella 
slutsatser och lärdomar? 

Niklas Strömberg, Ph.D, RISE Research Institutes of Sweden

13:45 – 14:35

Den svenska reduktionsplikten & vad den innebär i 
praktiken

• Reduktionsplikt från och med 2018 – bakgrund och förklaring

• Effekter av reduktionsplikten – hur påverkas arbetet med 
pumpstationer och bensincisterner? 

• Sambandet mellan transport, distribution och kvalitetssäkring  
– vad är viktigt att tänka på?

• Reduktionsplikt och drivmedel ur miljö och klimatsynpunkt – hur 
går diskussionerna och vad är nästa steg?

Ebba Tamm, civilingenjör kemiteknik, Svenska petroleum- & 
biodrivmedel institutet

14:35 Eftermiddagsfika & mingel

15:05 – 16:00 

Hantering av brandfarliga vätskor – hur resonerar 
MSB kring föreskrifter och säkerhet?

• Föreskrifter för cisterner och hantering av brandfarliga vätskor – 
hur ser det ut idag?

• Samordning med Naturvårdsverket, Boverket och 
Arbetsmiljöverket – vad innebär detta och vem gör vad?

• Placering och kontroll av cisterner med brandfarlig vätska – 
utmaningar i olika kommuner och Boverkets roll

• Aktuella EU-samarbeten – vad behöver du känna till och varför?

Lars Synnerholm, teknisk handläggare, Myndigheten för 
samhällsskydd & beredskap

Nytt föri år!
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Därför ska du gå på Cisterndagarna

• Ta del av senaste nytt inom rekrytering av 
raffinaderi- och depåpersonal

• Hör om möjligheter och utmaningar med 
framtidens drivmedel 

• Mingla och nätverka med branschkollegor från 
hela Sverige

• Hör hur forskning och näringsliv kan samverka och 
lära av varandra

• Passa på att ställa dina frågor om regelverk och 
uppdaterade föreskrifter

Pris 

 T.o.m. 10 nov T.o.m. 8 dec Fr.o.m. 9 dec

Konferens 8 980 kr 9 780 kr 10 780 kr
inkl. middag

Anmälan
www.tiabkonferens.se

Information
Kostnad för lunch och fika samt moms tillkommer.  
För full återbetalning ska avbokning ske senast  
4 veckor före konferensdatum. För fullständiga  
villkor se www.tiabkonferens.se. Vi reserverar oss 
för eventuella ändringar.
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