Energigaserna – räddningen för industrin och miljön?
Onsdag den 6 februari 2013
I takt med hårdare internationell konkurrens och krav på energieffektivitet och minskade utsläpp blir
energigaserna allt mer intressanta för industrin i Sverige och i vår omvärld. Energigaser är redan nu en
viktig del av vår energimix och i vissa fall även oersättlig som råvara.
Internationellt tar gas i olika former allt större marknadsandelar genom stark utbyggnad och låga priser. Klarar svensk industri kostnadskonkurrensen utan tillgång till mer gas? Kan gas vara lösningen för
att minska utsläppen och samtidigt behålla svensk industri i landet?
Under seminariet beskrivs industrins behov av energilösningar både ur ett svenskt, nordiskt och globalt
perspektiv. Vi får höra hur representanter från gruvindustri, raffinaderi, livsmedels- och byggindustrin
ser på deras företags energibehov och varför de väljer energigaser.
Utvecklingen och möjligheterna med energigaser inom industrin påverkas även av den politiska agendan. Företrädare för allians och opposition samt för näringslivet och miljörörelsen kommer därför att ge
sin syn på och diskutera hur de ser på utvecklingen framöver.
Det bjuds även på en inblick i framtida lösningar med energigaser så som förgasning och flytande
biogas samt möjligheten med regionala nät. Dagen avslutas med en internationell utblick.
Det blir en heldag med information och intressanta inspel. Vi ser fram emot att lyssna och lära oss
tillsammans med dig.
Varmt välkommen önskar

Program 6 februari 2013
09.00 Kaffe och registrering
09.30 Välkomna
Anders Mathiasson, vd Energigas Sverige och
Maria Sunér Fleming, Energi- och klimatansvarig Svenskt Näringsliv
09.45 Därför väljer vi energigaser
Moderator: Staffan Riben
Medverkar: Lars Appelqvist, vd Löfbergs Lila, Patrik Johansson,
försäljningschef Preem, Lars Lundberg, vd Gyproc
Kort bensträckare
10.40 Från nutid till framtid
Moderator: Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv
Medverkar: Per Laurell, vd Gävle energi, Tina Helin, vd E.ON Gas
Eric Zinn, Utvecklingsingenjör Göteborg Energi, Max Åhman, forskare i
miljö -och energisystem Lunds Universitet, Jesper Engstrand,
Affärsutvecklare Swedegas
11.40 Är energigaserna räddningen för industrin och miljön?
Moderator: Mikael Möller
Medverkar: Cecilie Tenfjord-Toftby, riksdagsledamot (M), Ingemar Nilsson,
riksdagsledamot (S), Tomas Hirsch, energiansvarig SSAB, Martina Krüger,
energiexpert Greenpeace
12.30 Lunch och mingel
13.30 Norden – Europas nya energihub?
Moderator: Staffan Riben
Medverkar: Jan Lundgren, Avdelningschef Projekt LKAB, Tuomo Rytkölä,
Project Manager, Tornio ManGa LNG –project, Outokumpu Per AnkerNilssen, seniorrådgivare Næringslivets Hovedorganisasjon
14.30 Kaffe
15.00 Energigaserna – ”Game changer” för världens energimarknader?
Moderator: Anders Mathiasson, Energigas Sverige
Medverkar: Bo Diczfalusy, Näringsdepartementet, tidigare IEA,
Katarina Johnsson, Head of Origination, SEB Commodities
-16.00

Anmälan och information
Arrangörer
Energigas Sverige, Plast- och Kemiföretagen och Svenskt Näringsliv
Plats
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Anmälan
Anmälan görs på www.energigas.se/Aktuellt/VaraArrangemang
Deltagandet är kostnadsfritt men anmälan senast den 30 januari krävs.
Ej anmäld frånvaro faktureras med 500 kr.
Vid frågor, kontakta Lena Berglund, Energigas Sverige,
lena.berglund@energigas.se eller 08-692 18 54.

