Foredrag den 4. oktober kl 19:30

Olie og gas i fremtidens energiforsyning: muligheder og udfordringer
Graham L. Slack, Cheføkonom og Pierre Lanfranchi, Head of Global Subsurface Technology, Maersk Oil

Det globale energimarked er under forandring,

drevet af både interne og eksterne faktorer. Graham L.
Slack fortæller, hvordan de fossile brændstoffers rolle er
blevet påvirket af skiffergasrevolutionen. Derudover
spiller fornybare energikilder en stigende rolle i elektricitetsproduktion, hvilket påvirker det fremtidens energimarked. I dette foredrag lægges der vægt på årsagerne
bag disse tendenser, samt hvordan deres potentielle
interaktioner kan påvirke det fremtidige energilandskab.
Pierre Lanfranchi supplerer foredraget med en uddybende forklaring af teknologien bag kortlægningen af de
øverste lag i jordens skorpe, hvor de fleste råstoffer
findes. Både dataindsamling og –behandling bliver dækket. Endvidere forklares det, hvordan disse datasæt kan
buges i forbindelse med de modelleringsformer oliefirmaer anvender til at finde de rigtige borelokaliteter.

Obs. Foredraget holdes på engelsk.
Graham L. Slack er A.P. Moller-Maersk’s Chief cheføkonom og har ansvaret for at udarbejde økonomiske fremtidsscenarier og strategier.
Han har derudover været ansat i nøglestillinger i the Bank
of England, samt været Senior Economist og Resident
Representative i the International Monetary Fund.

Pierre Lanfranchi er uddannet ingeniør fra Strasburg Universitets institut for geofysik. Pierre har arbejdet i Paris,
Olso, London og Kuala Lumpur bla. som seismolog og
senior vicepræsident for teknologi. Siden 2009 har han
arbejdet som geofysiker for Maersk og er i dag chef for
Maersk Global Subsurface Technology.

Åbent foredrag i Geografisk Selskab

4. oktober 2016 klokken 19:30, dørene åbnes kl. 19:00. Bemærk adressen.
Foredraget kræver ingen tilmelding og det er gratis at deltage.

Sted:
Maersk Olie og Gas A/S
Esplanaden 50
1098, København K

For medlemmer af Geografisk Selskab vil der efter foredraget blive afholdt en sammenkomst,
hvor det vil være muligt at stille yderligere spørgsmål til foredragsholderne. Tilmelding til receptionen er
nødvendig og foregår til rdgs@ign.ku.dk - tilmeldingen vil blive bekræftet.
Seneste tilmelding er onsdag den 28. september.
For medlemskab og mere information, kontakt Geografisk Selskab på rdgs@ign.ku.dk, besøg os
pa hjemmesiden www.rdgs.dk eller find os på facebook under www.facebok.com/geografiskselskab.

