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Seminarium om förutsättningarna för biogas i
interurbana godstransporter i Blekinge län
Seminarium med workshop
Vilka förutsättningar finns för ökad användning av komprimerad
(CBG) och flytande (LBG) biogas för interurbana godstransporter på
väg i Blekinge län? Det vill VTI i samarbete med Region Blekinge
och Energikontor Sydost ta reda på och bjuder därför in företrädare
för gas- och energibolag, fordonsleverantörer, logistikföretag,
speditörer samt transportköpare, som verkar i Blekinge,
tillsammans med regionala intressenter till ett seminarium och
workshop.

Program 18/5
09:00 - 09:30
09:30 - 09:40
09.40 - 09:50
09:50 - 10.00
10:00 - 10:20
10:20 - 10:40
10:40 - 11:00

11:00 - 11:20
11:20 - 11:40

Seminariet och workshopen är ett samarbete mellan VTI,
Energikontor Sydost och Region Blekinge.
Seminariet
f

den
fordon i

Kontakt
, Energikontor
,
hannele.johansson@energikontorsydost.se
07
Yvonne Andersson-Sköld, VTI,
yvonne.andersson-skold@vti.se
031–750 26 22

11:40 - 12:45
Workshop
12:45 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 14:15
14:15 - 15:15
15:15 - 15:30
15:30

Ankomst med kaffe
Introduktion samt presentation av deltagare, ESS
Biogas i Sydost
Presentation av projektet, VTI
E.ON, biogas och tunga transporter,
Fredrik Åkesson, E.ON
Gasum AB – satsning på nordiskt stationsnät för
flytande gas/biogas. Mikael Antonsson, Gasum
Gas – vägen framåt. Volvo Lastvagnar lanserade
nyligen en ny gaslastbil för långväga transporter som
på allvar kan ersätta diesellastbilen genom att
erbjuda samma prestanda. Jan Strandhede, Volvo
Scania lanserar nya kraftfulla gasfordon som erbjuder
ett klimatsmart alternativ till tunga transporter.
Henrik Dahlsson, Scania
Hur kan Klimatklivet hjälpa till att finansiera
fordonsinvesteringar? Ulf Hansson,
Länsstyrelsen i Blekinge
Lunch
Introduktion till workshop
Gruppdiskussion 1
Redovisning av gruppdiskussion
Gruppdiskussion 2
Redovisning av gruppdiskussion med
eftermiddagskaffe
Workshopen avslutas

Tid: 18 maj 2018. kl. 09.00 - 15.30
Plats: Dockside, Skeppsbrokajen 8-10, Karlskrona
Anmälan: Senast 11 maj, för att komma
till anmälan klicka på den här länken
Workshopen är kostnadsfri. Kaffe och lunch ingår.

