Energigasernas roll ur ett näringslivsperspektiv
Datum: 24 augusti 2011
Tid: 9.30 – 15.00
Plats: Svenskt Näringsliv, Storgatan 19

Begreppet energigaser innefattar biogas, fordonsgas, gasol,
naturgas och vätgas. Naturgasen är den största energigasen i
Sverige, med ett brett användningsområde både som energibärare
och som råvara. Den kan ersätta andra fossila bränslen med högre
utsläpp av koldioxid inom kraftvärmeproduktion, sjöfart, fordon
och industri.
Globalt sett har naturgasen en betydande roll, då den står för en
femtedel av världens energiförsörjning. I Sverige är naturgas endast en liten del – ungefär
3,5 % - av den totala energitillförseln. Biogasen har fortfarande en liten andel, men intresset
är stort för att en ökning ska komma till stånd. Den svenska marknaden för gas är i dagsläget
begränsad, och det har under en längre tid funnits hinder för en expansion - framförallt då det
gäller ledningsnätet.
Under senare tid har det svenska intresset för naturgas och utvecklingen av gasmarknaden
vuxit, vilket bland annat visat sig i en nyöppnad terminal för LNG i Nynäshamn och ett
tillstånd för utbyggnad av naturgasnätet till Jönköping. Ökade möjligheter att distribuera
naturgas i form av LNG skapar nya marknader.
Svenskt Näringsliv bjuder nu in till gemensam diskussion i en workshop kring
gasfrågor för att undersöka det svenska näringslivets syn på användningen av
energigaser, framför allt naturgas och biogas. Några frågor som vi vill få svar på
under dagen är framför allt om det finns ett gemensamt näringslivsintresse kring gas,
vilka miljöfördelar som kan skapas, samt om och i så fall hur näringslivet bör engagera
sig i gasfrågor?
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Agenda:
Kl. 9.30
Kl. 10.00

Välkomna, kaffe
Svenskt Näringsliv inleder workshopen med en kort presentation av dagen.
Presentationerna för respektive pass (förmiddag och eftermiddag) är 3 x 15
minuter.
Tema: Gasmarknaden från ett tillförselperspektiv.
Presentationerna beskriver tillförselsidan av dagens gasmarknad och vad som
är aktuellt inom gasområdet. Vad kan gasen ersätta och var ger den mest
miljönytta? Dessutom ges en skildring av potentialen för en utveckling av
gasmarknaden och vilka hinder som finns för detta.
Presentationer av representanter från:
- Energigas Sverige
- E.ON gas
- Stockholm Gas

Kl. 11.00

Gruppdiskussion kring gasmarknaden och tillförsel av gas

Kl. 12.00

Lunch

Kl. 13.00

Tema: Gasmarknaden från ett användarperspektiv
Presentationerna beskriver användarsidan av dagens gasmarknad – hur gas
kan användas som råvara och energibärare inom olika delar av industrin.
Presentationer av representanter från:
- Transportsektorn
- Kemiindustrin
- Stålindustrin

Kl. 14.00

Gruppdiskussion kring användning av gas inom industrin – var kan vi få
användning för gasen och var gör den mest nytta?

Kl. 15.00

Svenskt Näringsliv summerar och avslutar dagen.

Anmäl ert deltagande senast den 19 augusti till maria.thomten@svensktnaringsliv.se eller
08-553 432 94, dit ni även kan vända er med frågor eller synpunkter.
Välkomna!

