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Rapport från: Gasdagarna 2018
Syfte med konferensen:
Gasdagarna är den primära årliga samlingspunkten i Sverige för personer och
organisationer med intresse för gas och gasrelaterade frågor. Eventet innehåller två
delar, dels föredrag från svenska och internationella gasmänniskor från akademi,
näringsliv och offentlighet men även en företagsmässa för organisationer med
aktivitet inom gas. Konferensens två delar interagerar till hög grad.

På konferensen talades det om:
Den 30–31 maj 2018 träffades gasintresserade i Falkenberg på Falkenberg
Strandbad under ett par intensiva dagar. Årets Gasdagar omfattade 16 enskilda
sessioner vars innehåll på olika sätt speglade alla energigaser.
Fyra av passen var gemensamma för alla deltagare. De spände över områden som
Klimatutmaningen – möjligheternas agenda, vi fick höra om Regeringens
ambitioner och om Lokala lösningar på globala utmaningar. Efter det följde
parallella sessioner, mingel, svenska gasnyheter av Jesper Rönndahl, middag och
fest! Några av de namnkunniga och inspirerande talarna var Johan Kuylenstierna,
Emil Högberg, Mats Eklund, Karin Svensson Smith, Rickard Nordin, Mattias
Jonsson, Johan Hultberg.
Samtliga presentationer och program finns tillgängliga på:
http://www.energigas.se/kurs-konferens/seminarium-och-konferens/1805gasdagarna-2018/
Några ytterligare saker att lyfta upp är ett ökat fokus på kopplingen mellan
cirkulär ekonomi och gas, kopplingen mellan elsystemet och gassystemen i
samhället samt ökat intresse från industrin för grön gas. Andra fokusområden var
användning av flytande biogas för tunga transporter – möjligheter, utmaningar
och vad som behövs för att denna utveckling skall sätta fart. Dessutom
diskuterades en del om användning av biogasen inom sjöfarten. Jämfört med
tidigare år märktes en mycket tydlig optimism på Gasdagarna. Det var en positiv
känsla och gasen i almänhet men verkligen biogasen i synnerhet har nu vind i
seglen på ett sätt som vi inte upplevt på länge.
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Deltagarna i den politiska paneldebatten var eniga om biogasens värde i en
cirkulär ekonomi och att förutsättningarna för svensk biogas behövs förbättras, bl a
att långsiktiga spelregler kommer på plats.
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