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Åland som testplattform för hållbara energilösningar lyfts fram i Peking
Åland som en plattform för nya energilösningar lyftes fram i Finlands monter på CEM8 mötet i
Peking 6-9 juni. Clean Energy Ministerial är ett nätverk där 24 länder och Europeiska Unionen
ingår. Medlemmarna står för 90 % av världens cleantech investeringar och 75 % av de globala
utsläppen av växthusgaser.
Finland representerades på CEM8 av en delegation från Arbets- och Näringsministeriet, Tekes,
CLIC Innovation och finländska teknologiföretag, som leddes av näringsminister Mika Lintilä.
Finlands budskap var samarbete, innovation och öppna plattformer – där Åland är ett speciellt
intressant område för att visa lösningar inom smarta elnät, förnyelsebar energi och elektrifiering
av trafiken mm. Se videon på https://dreambroker.com/channel/wn1d8vnu/nmjz4nhd
Ålands landskapsregering samarbetar med utvecklingsbolaget CLIC Innovation för att etablera
Åland som plattform för ett hållbart och flexibelt energisystem. På Åland har arbetet letts av
utvecklingsenheten Ålands teknologi- och energicentrum (ÅTEC).
”Med tanke på Ålands hållbarhetsagenda och utarbetandet av landskapsregeringens energi- och
klimatstrategi, är det bra att Åland lyfts fram på den internationella marknaden. Vi vill gärna
samarbeta med olika nationella och internationella aktörer för att hitta lösningar för de energioch klimatmål som utarbetas” säger Ålands landskapsregerings närings- och miljöminister Camilla
Gunell.
”Förutsättningarna för en verkligt intressant utveckling finns bevisligen på Åland – det gäller att
kombinera teknologi och tjänster, modifiera existerande affärsmodeller och skapa nya för att
möjliggöra en energimarknad baserat på 100 % förnyelsebart. En stor utmaning – med stora
möjligheter” verksamhetschef Robert Mansén, ÅTEC.
Ytterligare information hittas här:
Ålands teknologi- och energicentrum, se http://atec.ax/text2.con?iPage=56&m=75
CLIC Innovation, se http://clicinnovation.fi/
Ålands hållbarhetsvision och målsättningar, se http://barkraft.ax/
Clean Energy Ministeria och CEM8, se http://cleanenergyministerial.org/
Tekes se https://www.tekes.fi/en/whats-going-on/news-2017/smart-energy-programmeadvantages-mission-innovation-initiative/
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