
Anmälan: Ingen föranmälan krävs. Fri entré!
Tid: kl 18.00–19.30
Plats: Hus Magna, sal Ma135 (aulan), Landgången 4, Kalmar
Dessa föreläsningar hålls endast på plats i Kalmar

Medarrangörer: Studentföreningen Lambda, Kalmar Sjöfartsförening,  
Kalmar Sjökaptensgille, Klubb Maritim, Stiftelsen Sveriges Sjömanshus
Frågor: Jonas Hagström, 0480–49 76 46, jonas.hagstrom@lnu.se 
Mer information hittar du på Lnu.se/sjo

Öppna föreläsningar
Sjöfartshögskolan
Välkommen till vår serie med öppna föreläsningar våren 2020!

tis

28 
apr

Kan fartyg bli autonoma? 
Kan sjömanskap bli en algoritm?
Carl Hult, professor, & Gesa Praetorius, lektor, Sjöfartshögskolan
Rapporten från forskningsprojektet Autonomi och ansvar – människans roll i 
fram tidens sjöfart ger nya perspektiv till teknikutvecklingen och sätter den i ett 
socialt och organisatoriskt sammanhang. Den ger även förslag till framtidens 
sjöbefälsutbildning och en klarare bild av framtidens sjöbefälsyrke.

tors

2
apr

Så tacklar skogs- och massa-
branschen klimathotet
Henric Dernegård, energisamordnare, Södra skogsägarna
Skogsnäringen och skogsindustrin erbjuder störst potential till ökat uttag av 
biomassa som kan ersätta fossilbaserade produkter. Södra är stor producent av 
fjärrvärme, trädbränslen, råvara till HVO-”miljödiesel” samt för nyelsebar el. 
Och visste du att skogen är Sveriges största av absorbent av koldioxid?

tis

3 
mar

Mer sjöfart – en möjlighet och 
en nödvändighet!
Pia Berglund, nationell samordnare sjöfart, Trafikverket

Vad händer egentligen med regeringens mål om mer gods sjövägen? Hur kan 
sjöfarten bidra till klimatmålen – eller är det sjöfarten som är miljöboven?  
Pia Berglund ger oss en spaning om hur framtidens sjöfart kan se ut.

tors

6 
feb

Bara man vill så går det!
Malin Andersson, befälhavare, R/V Svea
Malin Andersson älskar havet och har aldrig ångrat sitt val att gå till sjöss. 
Efter examen i Kalmar 1991 blev det arbete på ro-ro-fartyg under 30 år. 
Hon avancerade till befälhavare inom Wallenius och blev därefter konsult 
inom lastplanering (supercargo). Hör Malin berätta om sitt yrkesliv, som 
lett fram till jobbet som befälhavare på Sveriges lantbruksuniversitets nya
forskningsfartyg R/V Svea, med mängder av intressant teknik ombord.


