
Gasdrivna bussar och lastbilar, 
torsdag 10 februari 2011
En dialog om utmaningar och möjligheter för en hållbar 
transport-marknad.

Hur går utvecklingen av gasdrift för bussar och lastbilar? Vilka möj-
ligheter finns för åkerier, bussflottor och annan tung trafik? Hur ser 
expansionen av biogasproduktion och distributionen av fordonsgas ut i 
Sverige 2011? Vilka volymer kan bli aktuella? Ny teknik såsom metan-
dieselmotorer och att tanka med flytande gas belyses.

Seminariet vänder sig till media, myndigheter, politiker och tjänstemän, 
samt åkerinäringen, trafikoperatörer, företag och aktörer i gasbran-
schen. Alla som är intresserade av denna nya teknik med miljövänli-
gare gas till tung trafik är välkomna.

Varmt välkomna önskar 

Energigas Sverige – branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. 
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Program 10 februari

Moderator: Bertil Moldén, Bil Sweden 

08.30 Kaffe och registrering

09.30 Regeringens syn på tunga transporter och drivmedel,
Representant från Näringsdepartementet

 Oljan, klimatet och transporterna,
Olle Hådell, Trafikverket

 Fordonsgasens framtid,
Anders Mathiasson, Energigas Sverige

 Infrastruktur för flytande gas,
Anna Berggren, FordonsGas Sverige

 Paus

 Buss- och lastbilstillverkare presenterar kort sina framtidstankar
•	 Curt	Sandberg,	Mercedes-Benz	Buses	&	Coaches

	 •	 Christer	Fridell,	MAN/Neoplan

	 •	 Ulf	Svensson,	Iveco

	 •	 Lennart	Pilskog,	Volvo

	 •	 Birger	Pettersson,	Scania	

12.30	 Lunch	

13.30 Methan-diesel-trucks and new business opportunities,
Trevor Fletcher, Hardstaff AB

 Användare presenterar sina erfarenheter och visioner
•	 Gas	som	drivmedel,	Lars	Annerberg,	Bussbranschen

	 •	 Ulf	Johansson,	Götene	Kyltransport

	 •	 Ulf	Hammarberg,	DHL

 Kör miljölastbil i Stockholm – om projektet Cleantruck,
Lova	André	Nilsson

15.10 Sammanfattning och paneldiskussion

15.50 Kaffe och mingel för de som vill

- 17.00



Anmälan och information

Plats
Armémuseet, Riddargatan 13, Stockholm

Anmälan
Anmälan görs på www.energigas.se/Aktuellt/VaraArrang-
emang.aspx Deltagande är kostnadsfritt men anmälan senast 
den 3 februari krävs. Vid frågor, kontakta Michelle Ekman, 
08-692 18 53, e-post: michelle.ekman@energigas.se.

LNG och sjöfart
Den 9 februari anordnas ett seminarium om ”LNG och sjö-
fart”, se mer info på:  
www.energigas.se/Aktuellt/VaraArrangemang.aspx
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