LNG och sjöfart

Tema:
Var finns energigaserna i klimatdebatten?

Välkommen till seminarium 22 september
i Näringslivets Hus i Stockholm!

LNG och sjöfart
Välkommen till seminarium om LNG och sjöfart
i Näringslivets hus den 22 september i Stockholm
Traditionellt har sjöfarten använt tunga oljor som bränsle, eftersom det inte har funnits några rimliga alternativ. Under senare år har man i Norge börjat använda LNG eller flytande naturgas som
bränsle för den kustnära sjöfarten. Användningen av LNG i stället för olja har medfört väsentligt
lägre utsläpp av koldioxid, svavel, kväve mm.
Inom några få år börjar flera internationella överenskommelser att gälla som sätter gränser för
olika utsläpp från sjöfarten i Nordsjön och Östersjön. LNG är en möjlighet att uppfylla dessa krav.
En ökad användning av LNG skulle också komma att gynna utvecklingen av biogas och fordonsgas vilket alltså öppnar för spännande perspektiv för miljövänligare och effektivare lösningar både
till lands och till sjöss.
Välkomna till ett intressant och tankeväckande seminarium!
Anders Mathiasson		Håkan Friberg
VD Svenska Gasföreningen		VD Sveriges Redareförening

LNG och sjöfart
Program
8.30

Kaffe och registrering

9.30

Inledning, Sten Göthberg, Moderator

		
		

Regeringens Östersjöarbete
Representant från Näringsdepartementet

		
		

Kommande krav på utsläpp från fartyg i Nordsjön och Östersjön
Stefan Lemieszewski, Sjöfartsverket

		
		

LNG – det framtida bränslet för sjöfart
Håkan Werner, I M Skaugen

		
		

LNG i Norge, vad har hänt?
Per Magne Einang, Marintek

		
		

Synergieffekter av en ökad LNG-användning
Anders Mathiasson, Svenska Gasföreningen		

12.00

Lunch

13.00
		

Hur ser Stena Rederi på LNG?
Johan Roos, Stena Rederi

		
		

Hur ser Gotlandsbolaget på LNG?
Jan-Eric Nilsson.,Rederi AB Gotland

		
		

Göteborgs LNG-planer,
Helena Grunditz, Göteborg Energi

		
		

Möjligheter och svårigheter med LNG för fartygsdrift,
Ben Bock, Sweco

		
		

Infrastruktur för LNG-hantering,
Gunnar Lennerås, Cryo

		

Diskussion

LNG och sjöfart
Anmälan och konferensdata
Plats

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm, telefon 08-783 80 00. Lokal: Industrisalen

Deltagaravgifter

Seminariet är kostnadsfritt, men föranmälan krävs.

Anmälan

Anmälan görs via hemsidan www.gasforeningen.se eller till linda.friberg@sweship.se. Det går också att anmäla sig per
post med anmälningskortet nedan: Gasföreningen, Box 49134, 100 29 Stockholm.
Anmälan skall vara oss tillhanda senast 16 september.
Vid frågor, kontakta Agnetha Pettersson, tel 08-692 18 43, agnetha.pettersson@gasforeningen.se
eller Linda Friberg, 031-62 95 26, linda.friberg@sweship.se.

Jag anmäler mig härmed till LNG seminariet den 22 september 2009.
Namn:
Företag eller motsvarande:
Adress:
Postnummer:

Postadress:

Telefon: 		

E-post:

Matallergiker, vegetarian eller annan information:

