OPET - en genväg marknader utanför
Sverige
OPET är ett internationellt
nätverk
som kopplar samman
marknadsaktörer
inom
energiområdet
För
den som är intresserad av import eller export av energiteknik och kunnande kan deltagande i någon av
O P E T- k o n t o r e n s
aktiviteter vara ett
snabbare sätt att nå
resultat
på nya
m a r k n a d e r.
Syftet med nätverket är att bidra
till ökade investeringarna i förnybar eller energieffektiv energiteknik. Övergripande mål är att
minska utsläpp av växthusgaser,
minska beroendet av importerade energikällor samt att öka den
ekonomiska tillväxten.
Kontoren sprider resultat från
framgångsrika demonstrationsprojekt i EUs energiprogram eller från nationella demonstrationsaktiviteter. Vanliga aktiviteter är att arrangera seminarier,
workshops, studieresor, tekniköverföringsmöten, ta fram faktablad och listor på leverantörer
med mera.
Aktiviteter förekommer inom
följande områden: bioenergi, solvärme, småskalig vattenkraft,
vindkraft, transport, belysning,
värmepumpar, energieffektivise-

Sonja Ewersten och Marjatta Auniala från Opet Sverige respektive
Finland tillsammans med Opetmedarbetare från hela Europa
ring i byggnader samt naturgas.
Nätverket styrs av EU-kommissionen i samarbete med en
värdorganisation för varje kontor. Energimyndigheten är värd
för OPET Sweden. Venet i
Umeå är värld för OPET Arctic.
Totalt består nätverket av 45
kontor, varav 38 i Europa och 7
i Asien, Afrika och Amerika
150 personer med
lokalkänndom i 40
länder
Idag arbetar sex personer direkt
med OPET Swedens aktiviteter.
I hela nätverket finns mer än 150
personer. Genom att kontakta
kontoren i Sverige eller direkt i
ett annat land kan du nå marknadsaktörer i mer än 40 länder i
fyra världsdelar.
Nio aktiviteter inom
bioenergiområdet
OPET Sweden är med i nio internationella aktiviteter inom
bioenergiområdet:
- Marknadsutveckling för pellet
- Från rot till sot - goda exempel på bioenergisystem
- Små och medelstora biobränslepannor
- Strategier för att främja bioenergiutveckling
- Främjande av kraftvärme
med biobränsle i Polen
- Miljöbilsdag i Tjeckien

- Informationsspridning i Östersjöländerna
- Nord-Syd informationsspridning om förnybara energislag
- Elektrifiering av landsbygd i
tredje världen
Marknadsutveckling
pellet
OPET Sweden leder aktiviteten
med marknadsutveckling för pellet. Partners i aktiviteten är kontor i Finland, Danmark, Österrike, Tyskland, Italien och Slovenien.
Arbetet går ut på att göra ett
antal faktablad med exempel på
pelletanvändning samt en lista på
leverantörer på utrustning. Detta informationsmaterial kommer
att spridas av kontoren i de deltagande länderna.
OPET Sweden kommer att
arrangera en pellet-workshop
och studieresa den 18-19 januari 2001 i samband med Pellet
2001 och konferensen ”Local
action for global climate protection” i Växjö.
www.stem.se/opet
Mer information om deltagande
länder, konkreta aktiviteter, möten med mera finns på OPET
Swedens hemsida, www.stem.se/
opet.
av Anders Haaker
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Exempel på tidigare
aktiviteter
16.000 nya gatljus utan investering
OPET Sweden arrangerade en
seminarieserie på sju orter i
Sverige. Temat var finansiering
av energieffektiv beslysning.
Sundsvalls kommun inspirerades
att byta 16.000 gatljus.
Analysen av livscykelkostnaden visade på investeingens möjligheter. Lägre energikostnad och
underhållskostnad räckte för att
täcka kostnaden för lån till investeringen. Detta innebar att investeringsbudgeten inte behövde
belastas.
Träpulverbrännare till Polen
Efter inbjudan från OPET besökte VTS i Nyköping ett tekniköverföringsmöte i Gdansk i Polen
och utvecklade kontakter med
polsk träindustri. Detta ledde senare till en order på en träpulverbrännare. Bioenergi ersätter kol.
Etanolbuss i Tjeckien
OPET Sweden har i samarbete
arrangerat miljöbilsdagar för
svenska och internationella aktörer i Stockholm, Göteborg och i
Tjeckien. Nästa år kommer en i
Malmö. Syftet är att sprida erfarenheter från användning av biogas, etanol och elfordon samt att
få till stånd bättre villkor för miljöfordon.
45

