ALMEDALENS SMARTASTE
DEBATTER OM KLIMAT OCH ENERGI!
Omställningen till förnybar och klimatsmart energi är i gång.
Hur kan Sverige säkra både försörjningstrygghet och kon
kurrenskraft och samtidigt bidra med global klimatnytta?

Åsa Domeij
Axfood

Markus Wråke
Energiforsk

Monica Haider (S)

Marc Hoffmann, E.ON

Linda Flink
Svenskt Näringsliv

Rickard Nordin (C)

För nionde året i rad arrangerar Swedegas seminarier i
Almedalen om energi och klimat där näringsliv, politik och
forskning diskuterar hur omställningen bäst ska gå till.

MÅNDAG 1 JULI

TISDAG 2 JULI

13.00–14.00 •

10.00–11.00 •

lättare servering

Inga onda cirklar – rätt komponenter
i den cirkulära ekonomin

lättare servering

Strömavbrott – effektbrist i kraftnätet

Sverige ligger långt fram vad gäller utvinning av biogas. Med
hjälp av statliga investeringar vill politikerna stärka Sveriges
ledande position. Samtidigt kan den cirkulära ekonomin inte
omfatta allt. Vad mer än investeringar behövs för att bädda för
en fortsatt positiv utveckling av den cirkulära ekonomin – i
kommunerna, på nationell nivå och i näringslivet?
I samarbete med Fores/2030-sekretariatet.

Sverige har problem med effektiviteten i elnätet, vilket gör att
industrisatsningar runt om i landet skjuts på framtiden. En
effektbrist riskerar att slå hårt mot den elintensiva industrin
och i förlängningen mot jobb, export och välstånd. Men
industrin och forskningen har förslag på lösningar! Hur kan vi
motverka en effektbrist? Och varför är en kraftvärmeutredning
nödvändig?
I samarbete med Energiforsk.

Medverkande
Tony Clark, Avfall Sverige, Helena Sjögren, Skogsindustrierna,
Camilla Brodin (KD), Maria Gardfjell (MP), Hans Kreisel,
Swedegas/Weum, Åsa Domeij, Axfood.
Moderator Mattias Goldmann, Fores

Medverkande
Linda Flink, Svenskt Näringsliv, Hans Kreisel, Swedegas/Weum,
Lotta Olsson (M), Monica Haider (S), Filip Johnsson, Chalmers,
Anna Wallentin, Energigas Sverige
Moderator Markus Wråke, Energiforsk

16.00–17.00 •

16.00–17.00 •

lättare servering

En flytande start – klimatomställningen
av tunga transporter
Ökad användning av gas som drivmedel är en central del i
transportsektorns omställning. Nu kan fartyg tanka flytande
gas (LNG/LBG) i Göteborgs hamn och tillverkare som Scania
ser en ökad efterfrågan på LNG-drivna lastbilar. Hur behöver
marknadsförutsättningarna se ut för en fortsatt utveckling
både till sjöss och för tunga transporter på land?
I samarbete med Svensk Sjöfart.
Medverkande
Åsa Pettersson, Scania, Christer Bruzelius, Destination Gotland,
Tryggve Möller, Terntank, Åsa Burman, Lighthouse, Mattias
Backmark, Preem, Åsa Domeij, Axfood.
Seminariet avslutas med kommentarer av Rikard Engström,
Svensk Sjöfart.
Moderator Johan Zettergren, Swedegas

Åsa Pettersson
Scania

lättare servering

Så lyfter biogasen
Den svenska gasbranschen har länge efterlyst långsiktiga
riktlinjer för biogasen. Bara så kan den svenskproducerade
biogasen få rätt förutsättningar för att bli konkurrenskraftig på
en alltmer integrerad och konkurrensutsatt europeisk
biogasmarknad. Vi anordnar ett samtal mellan representanter
för Biogasmarknadsutredningen, politiken, näringsliv, externa
specialister och intressenter som utgår från utredningens
nuläge. Vad visar den så !här långt? Vilka förslag behöver vara
med?
I samarbete med Energigas Sverige.
Medverkande
Roger Berggren, Biogasutredningen, Rickard Nordin (C),
Anna-Karin Modin-Edman, Arla Foods, Marc Hoffmann, E.ON,
Malin Strand, Fossilfritt Sverige, Marlene Burwick (S),
Johan Zettergren, Swedegas
Moderator Anna Wallentin, Energigas Sverige

HÄR FINNS VI
Hästgatan 2 (granne med Donners Brunn)
www.swedegas.se, 070-622 76 06
saila.horttanainen@swedegas.se
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MINGEL I SAMARBETE MED ENERGIGAS SVERIGE
Tisdag 17.30–18.30. Anmäl dig med namn och företag/
organisation på almedalen@swedegas.se
eller kom in till oss på Hästgatan 2 och anmäl dig.

