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Spotkanie SEECA
w Brukseli
Projekt SEECA był gospodarzem
seminarium w Brukseli, którego
głównymi punktami były prezentacje
czołowych innowatorów w sektorze
klimatu i energii z regionu Uppsali.
Celem było zaprezentowanie
przedsiębiorstw i naukowców
pracujących na rzecz redukcji emisji
dwutlenku węgla oraz efektywnego
energetycznie społeczeństwa.
Seminarium było zsynchronizowane
z Dniami Otwartymi w Brukseli, dzięki
czemu udało się przyciągnąć wielu
uczestniczących w nich gości.

Wojewoda Peter Egardt
otworzył seminarium

Seminarium odbyło się w Domu
Szwedzkim w Brukseli, a otworzył je
Peter Egardt, wojewoda Regionu
Uppsala:
– Region Uppsala jest bardzo
zadowolony z możliwości
przeprowadzenia tego seminarium, które

– Region Uppsali ma bardzo duże możliwości,
żeby stać się pionierem w kwestiach klimatu
i energii – mówi wojewoda Peter Egardt
w swojej mowie otwierającej.
Foto: Leena Marandi

Ogrzewanie bez paliw
kopalnych w 2020?

koncentruje się na kluczowych
kwestiach mających wpływ
na przyszłość nas wszystkich.
Uppsala pracuje bardzo ciężko
nad sprawami związanymi z klimatem
oraz energią i ma bardzo duże
doświadczenie w tych obszarach w skali
kraju i w skali międzynarodowej.

Energia z wody?

– Zarząd Województwa Uppsala
rozpoczął wielki projekt skierowany
na osiągnięcie redukcji energii o 10
proc. do 2012 i kolejne 10 proc.
do 2016 r. Projekt został bardzo dobrze

przyjęty przez różnych użytkowników
energii, którzy zdają sobie sprawę jak
łatwo jest zaoszczędzić energię, a co za
tym idzie – prowadzi to do znacznych
oszczędności finansowych.
– W elektrowni jądrowej Forsmark
w północnej części regionu tracimy
znaczną ilość energii w morzu. Woda,
która posłużyła do schłodzenia reaktora,
wraca z powrotem do morza. Jej
temperatura jest znacznie wyższa niż
pierwotnie, niesie ona ze sobą dwa razy
więcej energii niż ilość energii
wykorzystywanej do produkcji prądu.
Powinniśmy zadać sobie pytanie, czy
moglibyśmy spożytkować tę wielką
energię na coś pożytecznego? To jest
możliwość, jaką obecnie badamy
w województwie.

– Postrzegamy Uppsalę jako jeden
z najważniejszych regionów na świecie
i mamy wielki potencjał by być
pionierem w ważnych kwestiach
klimatu i energii. Naszą ambicją jest,
żeby w 2020 roki region był wolny
od paliw kopalnych na cele grzewcze,
chłodzenia i transportu.
– W 2030 roku większość prywatnych
samochodów będzie jeździła na energii
z „paliwa kopalnego” lub paliw
odnawialnych. To oznacza, że emisja
gazów cieplarnianych w regionie
zmniejszy się o co najmniej 75 procent
do 2030 roku!
Przed spotkaniem, zespół projektowy
SEECA wydał kolację dla mówców
z firm w Uppsali uczestniczących w tym
jednodniowym seminarium. Dało to
okazję do przedyskutowania celów
projektu SEECA i doprowadziło
do interesującego dialogu na temat
przyszłych możliwości na rzecz
społeczeństwa „wolnego do węgla”.
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Biogas, wiatr i fale

Lista mówców obejmowała
przedstawicieli przedsiębiorstw
z Uppsali: Vertical Wind (wiatr),
Electro Engine (samochody
elektryczne), Seabased (fale), Ena
Energy (bioenergia), Scandinavian
Biogas Uppsala and UL (biogaz).
W końcu SKB (Szwedzkie
Przedsiębiorstwo Zarządzające
Paliwem i Odpadami uklearnymi)
zaprezentowało wysiłki zmierzające
do opracowania propozycji
głębokiego składowania zużytego
paliwa jądrowego w Forsmark.

Anna Aldén, dyrektor
zarządzający w Biogas
Uppland AB,
zaprezentowała swoje
przedsiębiorstwo
podczas spotkania
SEECA w Brukseli.
Foto: Göran Albjär

przedsiębiorstwo
transportowe
w Regionie
Uppsala) i w 50
proc. Scandinavian
Biogas –
przedsiębiorstwa,
którego prezesem
zarządu jest Göran
Persson, były
Biogaz – przypadek Uppsali, premier Szwecji. W tym roku w Uppsali
od badań do biznesu
została otwarta pierwsza stacja
– Szwecja jest wiodącym krajem
napełniania na płynny biogaz. Autobusy
na świecie w kwestii biogazu. Jesteśmy UL jeżdżące między Uppsalą
zaangażowani w biogaz od dłuższego
a lotniskiem Arlanda używają płynnego
czasu i mogliśmy rozwinąć umiejętności biogazu.
w tej dziedzinie – mówi Anna Aldén,
– Płynny biogaz ma wiele korzyści, jest
dyrektor wykonawczy w Biogas
łatwiejszy do przewożenia, zajmuje
Uppland AB.
mniej miejsca i autobusy będą się mogły
Biogas Uppland AB jest w 50 proc.
rzadziej zatrzymywać na tankowanie –
własnością UL (publiczne
mówi Anna Aldén.

– Cel naszego przedsiębiorstwa to 80
proc. regionalnych autobusów
jeżdżących na biogas do 2014 roku –
mówi Peter Ecklund, kierownik projektu
Wprowadzenie Biogazu w UL.
Peter również przemawiał podczas
seminarium SEECA w Brukseli.

Wiatr i fale

Björn Hellström, dyrektor wykonawczy
Vertical Wind AB mówił o tym, jak
generować elektryczność z pionowych
turbin wiatrowych. Vertical Wind AB
jest firmą badawczą z siedzibą
w Uppsali, założoną przez naukowców
z Uniwesrytetu Uppsalskiego.
– Vertical Wind opracowała
innowacyjną turbinę wiatrową,
która działa na osi pionowej. Została
stworzona z myślą o niskiej emisji
hałasu, małych wymaganiach co
do obsługi i ma wybitne właściwości
operowania wiatrem burzowym –
powiedział Björn Hellström.
Seabased to kolejny spin-off
Uniwersytetu Uppsalskiego. Produkuje
energię elektryczną z fal. Rozwinął
obszar badania fal na zachodnim
wybrzeżu Szwecji. Jego celem jest
testowanie sprzętu do generowania
elektryczności z ruchów fal morskich

w rzeczywistych warunkach i w długim
okresie.
Na seminarium SEECA wystąpił też
Urban Eklind, dyrektor wykonawczy
E A Energi z Enköping (region
Uppsali). EBA Energi używa biopaliwa
z upraw wierzby energetycznej, którą
kupuje od miejscowych rolników.
Wierzba jest nawadniana bogatymi
wodami ściekowymi z gminy i zbierana
co trzy lata.
Curt Nilsson, dyrektor wykonawczy,
reprezentował firmę Electro Engine,
z siedzibą w Uppsali. Jej koncepcją
biznesową jest rozwój silników
elektrycznych w standardowych
samochodami. Firma rozwinęła system,
który może być instalowany
w większości nowych samochodów
z silnikiem spalinowym i są plany
rozszerzenia tego pomysłu na pojazdy
używane.
Ostatnim mówcą był Micael Sandberg
(z SWEGO Eurofutures), który
przedstawił informację na temat
Szwedzkiego Przedsiębiorstwa
Zarządzającego Paliwem i Odpadami
uklearnymi (SKB) i jego pracy
nad rozwojem składowiska odpadów
jądrowych i odpadów radioaktywnych
ze szwedzkich elektrowni atomowych.
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