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Arrangör: Energigas Sverige
Bakgrund
Desirée Grahn deltog å Biogas Syd och Biogas 2020’s vägnar på Gasdagarna 2016
som arrangeras årligen av Energigas Sverige och samlar stora delar av
gasbranschen i Sverige. Gasdagarna var den 25-26 maj 2016 i Göteborg.

På seminariet talades det om
Gasdagarna är årlig mötesplats för gasbranschen i Sverige. Programmet är brett
med inslag om biogas, naturgas, gasol etc.

Intressanta bidrag
Följande var extra intressant:
Energimarknad i förändring, Kristina Holmgren, senior forskare IVL Svenska
miljöinstitutet. IEA’s Energy Technology Perspectives. Hur nordiska
länderna kan uppnå en koldioxidneutral region år 2050. Idag är 38 % av
primärenergitillförseln är förnyelsebar. Största utmaningarna finns i
industri- och transportsektorn men lösningar kan hittas om länderna
samarbetar. Rekommendationen till nordiska beslutsfattare är att öka
flexibiliteten i energisystemet. Främja det nordiska och europeiska
samarbetet vad gäller nätinfrastruktur och elmarknaden. Vidta åtgärder
som säkerställer långsiktig konkurrenskraft för industrin. Använd bevisat
verksamma styrmedel i transportsektorn. Mer info här.



Tunga gröna vägtransporter – hur?
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o

Volvos MetanDiesel, Mats Franzén, Volvo Trucks. Ny lastbilsmodell
Euro 6, metandiesel med HPDI-teknik (high pressure direct
injection) kommer hösten 2017. Nya modellen ska ha minskad
dieselanvändning.

o

Biogas i arbetsmaskiner, Elin Einarsson Lindvall, Jordbruksverket.
MEKA-projektet har genomförts av Jordbruksverket för att titta på
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möjligheterna till metandieseldrift av traktorer.
Dieselanvändningen är stor i lantbrukssektorn och de lantbrukare
med egen biogasproduktion vill gärna kunna använda detta som
drivmedel till sina traktorer. MEKA-projektet skickade erbjudande
till maskinägare om att testa gasdriven traktor. Genom testerna
testades avgasutsläpp, ekonomi och prestanda. Slutsatserna från
projektet är att det finns ett problem med lagstiftning och traktorer
på gas idag kräver dispens för att kunna köras. Framförallt finns
intresse från kommuner men även intressant för jordbruk med rätt
förutsättningar.


Gas i världen
o





Biogasutvecklingen i Norden, Tina Helin, E.ON Gas. Finland har just
infört deponiförbud på organiska material och tittar därmed
mycket på biogasproduktion som tros öka närmsta åren.
Tankställen för biogas ökar men är fortfarande begränsad i sin
utbredning.

Fossiloberoende 2030, Moderator: Mattias Goldmann, Fores,
o

Slutsatser från bonus-malus utredningen, Petter Classon, särskild
utredare. Utredaren för bonus-malus systemet presenterar sina
resultat. Utformat som ett nytt skattesystem för fordon. Systemet
tar inte hänsyn till att stor del av gasen är förnybar och därmed
inte ger samma utsläpp som den som är registrerad för bilen.
Utredningen diskuteras mycket i branschen just nu.

o

Energimyndighetens samordningsuppdrag, Emmi Jozsa,
Energimyndigheten. Energimyndigheten har fått i uppdrag att ta
vidare FFF-utredningen (fossilbränslefria transporter), göra
verkstad av utredningen som färdigställdes för ett par år sedan.
Energimyndigheten kommer agera samordnare av insatserna mot
en fossilfri fordonsflotta. En öppen förfrågan skickades ut under
våren med önskan om att branschens aktörer skulle skicka in
önskemål på åtgärder.

Inga nettoutsläpp 2050, Moderator: Mattias Goldmann, Fores.
o

Slutsatser från Miljömålsberedningen, Stefan Nyström,
Miljömålsberedningen. Ett klimatpolitiskt ramverk har tagits fram
som presenterades under juni. Det ska möjliggöra en långsiktig
klimatpolitik i Sverige som ska oavsett politisk styre.

Seminariematerialet
Mer information om konferensen och presentationer finns här.

