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SCEN A
9.40 NYA MARKNADER

Nya produkter från biogas
Eric Zinn, Göteborg Energi

Transportsektorn i Sverige har varit 
den viktigaste marknaden för svensk 
biogasproduktion hittills, men vilka fler 
marknaden finns runt hörnet?

Göteborg Energi har byggt GoBiGas 
som är en spjutspetsanläggning som 
öppnar dörren för en enorm potential 
av kostnadseffektiv biogasproduk-
tion från restprodukter från hållbart 
skogsbruk. Hur går den utvecklingen 
och vad innebär den för marknaden i 
framtiden?

10.20 Power to gas
Steen Harding Hintze – Green lab 
– Skive

GreenLab Skive vil skabe fremtidens 
og Europas førende center for vedva-
rende energi, hvor vedvarende ener-
giteknologier som Power-to-gas og 
systemintegration testes i stor skala.

GreenLab Skive er en helt ny måde 
og tænke grøn gas og forretning i et 
fælles system.

10.40 Metanol en möjlig väg 
för biogasutvecklingen
Per-Ove Persson – Hushållnings-
sällskapet 

Biogas som råvara som kan förädlas 
på flera sätt för att tillfredsställa olika 
marknadsbehov, bland annat till meta-
nol och DME.

8.30 REGISTRERING

9.00 VÄLKOMMEN

FÖRELÄSNINGAR

SCEN B
9.40 BIOGAS FRÅN ETT 
POLITISKT PERSPEKTIV

Biogasens roll i framtiden

Hur ser våra politiker på biogasen 
och vilken roll vill de att den ska 
spela i framtiden? Vilken roll har den 
lokala och regionala nivån? Under ett 
spännande samtal mellan regionala 
politiker från Danmark, Norge och 
Sverige och inspirerande aktörer från 
näringsliv och akademi, vänder och 
vrider vi på biogasen ur ett politiskt 
perspektiv.

Medverkande

Kristina Jonäng, ordf miljönämnden 
Västra Götalandsregionen

Martin Carling, ordf Fyrbodals kom-
munalförbund

Peter Eriksson, oppositionsråd Troll-
hättans Stad

Kåre Pettersen, Vestfolds Fylkeskom-
mune, ordf i styrguppen för Biogass 
Oslofjord

Eirik Bøe, Akershus Fylkeskommune

Poul Erik Christensen, regionsråds-
medlem og formand for regional 
udvikling i Region Midtjylland

Arne Bisgaard, byrådsmedlem fra Skive 
Kommune

Sören Hermansen, direktör för Samsö 
Energiakademi, författare och prisbe-
lönt innovatör

Kristina Mørk Jacobsen och Mariann 
Hegg, Magiska fabriken

SCEN C
9.40 BIOGASPRODUKTION 
OCH UPPGRADERING

Effektivare biogasproduktion
Anna Schnürer – Sveriges Lant-
bruksuniversitet

Optimering av biogasprocessen ur ett 
mikrobiologiskt perspektiv.

10.10 Småskaliga biogasan-
läggningar
Rune Bakke – Institutt for prosess-, 
energi og miljø, Høgskolen i 
Sørøst-Norge

Översikt av småskaliga biogasanlägg-
ningar samt utveckling av ”Telemarks-
reaktorn”.

10.40 Småskalig 
uppgradering
Henrik Olsson – Institutet för jord-
bruk och miljöteknik

Översikt av småskalig uppgradering 
samt uppgradering vid Sötåsen med 
processintern metananrikning och 
askfilter.

11.15 Speakers corner
Träffa utställarna på mässtorget där de berättar mer om 
sina produkter och verksamheter.

11.15 Mässbesök
I den 1 000 m2 stora mässhallen träffar du ett 40-tal 
utställare som visar upp de senaste nyheterna.

SCEN A
BIODRIVMEDEL OCH EL

11.50 Jämförelse mellan olika 
biobränslens nyttor
Ingrid Nyström – Fossil free fuels 
(F3)

Det finns ett flertal olika förnyba-
ra drivmedel på den svenska och 
internationella marknaden. En översikt 
ges över de olika alternativen, deras 
potential, flaskhalsar, hållbarhet och 
påverkan på totala växthusgasutsläpp. 
Presentationen fokuserar på drivmedel 
baserade på biomassa, men tar även 
upp el som förnybart drivmedel och 
s.k. alternativa förnybara drivmedel.

12.20 Från produktion till 
slutkund
Danny Wong – Fordonsgas

Hur ser egentligen själva affären ut för 
Fordonsgas? Här får du veta mer om 
marknaden, leverantörerna, kundseg-
menten, processerna, distributionen 
och allt annat som måste fungera i 
en gasleverantörs vardag. Hela kedjan 
beskrivs både ur ett tekniskt och 
affärsmässigt helhetsperspektiv.

12.40 Speakers corner
Träffa utställarna på mässtorget där de 
berättar mer om sina produkter och 
verksamheter.

I MÄSSHALLEN

11.00 KAFFE + SMÖRGÅS

FÖRELÄSNINGAR

SCEN B
BIOGASKOMMUNIKATION

11.50 Den magiska fabriken 
visar upp biogassystemet
Mariann Hegg & Kristina Mørk 
Jacobsen – VESAR

Den magiska fabriken utanför Tøns-
berg i Norge är en biogasanläggning 
som är utformat som ett pedagogiskt 
verktyg och är anpassat för att ta emot 
studiebesök som får lära sig om den 
magiska processen att producera bio-
gas ur matavfall och återföra näringen 
till åkermarken. Ett utmärkt exempel 
på god kommunikation!

12.20 Hur kan vi på bästa sätt 
kommunicera biogas?
Jonas Ekström – kommunikatör, 
Energikontor Norra Småland

Biogas är ingen ny företeelse men 
kommunikationen av detta komplice-
rade system är en ständig utmaning. 
Hur ska vi kommunicera biogas på 
ett förståeligt sätt? Vad borde vi göra 
annorlunda eller ta hänsyn till? I Jön-
köping har man bland annat använt 
sig av biogassymbolen för att sprida 
information – är det en väg framåt?

I MÄSSHALLEN

12.40 MINGELLUNCH

12.40 Mässbesök
I den 1 000 m2 stora mässhallen träf-
far du ett 40-tal utställare som visar 
upp de senaste nyheterna.
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SCEN C
DRIFT OCH UNDERHÅLL

11.50 Benchmarking – Mät 
förbättringspotentialen!
Johan Yngvesson – Sveriges teknis-
ka forskningsinstitut

Presentation av jämförbara nyckeltal 
som underlag för förbättringsarbete.

12.20 Förbättringsarbetet vid 
Sobackens biogasanläggning, 
Borås
Sebastian Eklund, Borås energi och 
miljö

Strategiskt förbättringsarbete inom 
underhåll och drift vid Sobackens 
biogasanläggning

13.10 Biogas2020 
matchmaking event 2016
Biogas2020 matchmaking er den 
perfekte mulighed for at komme i 
dialog med nye samarbejds – og 
forretningspartnere på konferencen. 
Her har du mulighed for at få kontakt 
til leverandører, nye kunder samt 
partnere til nye projekter.

PROGRAM

 
12.50-13.20 | 13.30-14.00 | 14.00-14.30 BESÖK PRODUKTIONSTEKNISKT CENTRUM

Ta chansen att göra ett studiebesök på Produktionstekniskt centrum. Här möts industri och akademi i unika samarbeten. 
Forsknings- och utvecklingsmiljön i verkstaden är en mötesplats för internationell spetskompetens inom produktionsteknik 

och här drivs utvecklingsprojekt i världsklass.

 
11.15-11.45 BESÖK PRODUKTIONSTEKNISKT CENTRUM

Ta chansen att göra ett studiebesök på Produktionstekniskt centrum. Här möts industri och akademi i unika samarbeten. 
Forsknings- och utvecklingsmiljön i verkstaden är en mötesplats för internationell spetskompetens inom produktionsteknik 

och här drivs utvecklingsprojekt i världsklass.
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SCEN A
TUNGA TRANSPORTER

14.40 Alternativa bränslen för 
lastbilar 
Jan Strandhede – Volvo AB

Jan Strandhede berättar om hur 
Volvo ser på alternativa bränslen för 
lastbilar. För en framtida hållbar trans-
portlösning är förnyelsebara bränslen 
viktigt. Volvo har tagit ett grepp om 
vilka olika bränslealternativ som är 
aktuella för olika distanser.

15.00 Infrastruktur
Michael Stie Laugesen – NTU

NTU har i forbindelse med Bio-
gas2020 projektet arbejdet med 
en række rapporter, håndbøger og 
værktøjer, der skal støtte op om 
yderligere introduktion af biogasrevne 
køretøjer i den tunge transportsektor, 
med henblik på at leve op til EU’s 
emissionskrav for godstransport i 
byerne. 

15.20 Därför kör vi på biogas
Pierre Bolvede – Mölndals stad 

Mölndals stad berättar om sina 
erfarenheter av att köra kranbilar på 
biogas.

15.40 Kaffepaus 

15.50 Användning av tunga 
biogastransporter
Catherine Löfquist – Bring 

Bring som har erfarenhet av att köra 
på biogas berättar om sina erfaren-
heter. Varför har företaget valt att 
köra på biogas och vad har de fått för 
lärdomar? Hur ser de på framtiden 
och affärsmodellerna?

16.10 Teknik lastbilar
Johan Ameen - Scania  
Ken V.G Martinsen - Iveco

Sedan två år tillbaka erbjuder flera 
lastbilstillverkare en ny generation 
gasdrivna fordon. Miljöfordon kan nu-
mera förena prestanda och körbarhet 
med bränsle- och driftsekonomi och 
du behöver inte längre kompromissa.

Här får du en inblick i hur den nya 
tekniken fungerar och vilka möjlig-
heter som finns med dagens tunga 
gasfordon.

SCEN B
AFFÄRSMODELLER, 
CIRKULÄR EKONOMI, 
SAMHÄLLSNYTTA

14.50 Hållbarhet i ett konsu-
mentföretag
Johan Widheden - AkzoNobel 
Sustainability

Hur kan användandet av närprodu-
cerat bränsle påverka våra kunders 
uppfattning av oss och vårt varumär-
ke? Betydelsen av hållbarhet för ett 
konsumentföretag.

15.20 Offentlig Upphandling
Maria Losman – Ecoplan

Regionala satsningar och strategiska 
beslut vid offentlig upphandling kan få 
en avgörande betydelse för teknikskif-
tet och användandet av närproducerat 
bränsle. Här får vi konkreta exempel 
och en bild av beslutsprocesserna.

15.40 Kaffepaus

15.50 Biogaslösningarnas roll 
i en cirkulär och biobaserad 
ekonomi
Mats Eklund - Biogas Research 
Center

Få svaren på hur biogaslösningar 
bidrar till utvecklingen av ett hållbart, 
resurseffektivt samhälle och vad som  
krävs för att öka takten i omställ-
ningen. 

16.20 Samsö – Cirkulär 
ekonomi
Sören Hermansen – Samsø Energi- 
og Miljøkontor

När man redan är fossilfri, vad är då 
nästa utmaning? Samsø har löst sitt 
första mål. Nu går de vidare inom 
cirkulär ekonomi. 

I MÄSSHALLEN

17.30 MÄSSBESÖK

SCEN C
SUBSTRAT BIOGÖDSEL

14.50 Ökat förädlingsvärde av 
biogödsel
Anita Gunnarsson, Hushållningssäll-
skapet, Skåne

Biogödsel som hortikulturell växtnä-
ringskälla.

15.20 Biogassubstrat från 
havet
Fredrik Gröndahl – Kungliga Teknis-
ka Högskolan

Aspekter på rötning av marina 
substrat.

15.40 Kaffepaus

15.50 Förbehandling en 
möjlighet till ökad biogaspro-
duktion
Ilona Horvath – Högskolan Borås

Förbehandlingstekniker och halm som 
kolkälla och stabiliserande substrat.

16.20 Rötning av hushålls-
avfall och reningsverksslam 
i Växjö
Anneli Andersson Chan – Växjö 
kommun  

Rötning av hushållsavfall och renings-
verksslam med termisk hydrolys vid 
Sundets avloppsreningsverk.

LILLA NOVA

19.00-22.00  
JUBILEUMSKVÄLL

FÖRELÄSNINGAR

Middagsbuffé med inspirerande föreläsning av Pär Holmgren, naturskadespecialist inom Länsförsäkringar, välkänd 
meteorolog och en av Sveriges främsta klimatexperter. Han ger sin syn på hur vi skapar en hållbar framtid. Under 

kvällen uppmärksammas också att Trollhättan Energis biogassatsning firar 20 år.
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STUDIEBESÖK 1
09.30-11.30 
BIOGAS BRÅLANDA 
OCH TROLLHÄTTANS 
TANKSTATION

Här produceras gårdsbaserad biogas 
för fordon där gasen pumpas via 
nergrävda ledningar till uppgradering 
och tankstation.

11.00 TRANSPORT TILL 
TROLLHÄTTAN

STUDIEBESÖK 2
09.30-11.30 
BIOGAS VÅRGÅRDA

En biogasanläggning som startades 
2014 och som ägs av 30 st lokala 
lantbrukare och företagare.

11.00 TRANSPORT TILL 
TROLLHÄTTAN

STUDIEBESÖK EFTERMIDDAG

 
12.15 AVFÄRD FRÅN 

INNOVATUM

STUDIEBESÖK 3
09.30-11.30 
BIOGAS LIDKÖPING

En av världens första anläggningar 
för produktion av flytande biogas. 
Anläggningen förser både personbilar 
och tunga fordon med förnyelsebart 
bränsle.

11.00 TRANSPORT TILL 
TROLLHÄTTAN

07.45 SAMLING PÅ DROTTNINGTORGET I TROLLHÄTTAN

08.00 AVFÄRD FRÅN DROTTNINGTORGET MED BUSS FÖR 
ALLA SOM SKA PÅ STUDIEBESÖK

08.15 FALLPÅSLÄPP
Se vattnet forsa fram den gamla vägen genom fallen.

08.30 AVFÄRD FRÅN FALLEN

STUDIEBESÖK

STUDUIEBESÖK 4
13.15-14.45 GOBIGAS GÖTEBROG

GoBiGas (Gothenburg Biomass Gasification Project) är Göteborg Energis satsning på produktion av biogas genom 
förgasning av biobränsle och spill från skogsbruket.

Den demonstrationsanläggning som nu är i drift har en kapacitet på 160 GWh vilket motsvarar drivmedel till 16 000 
bilar per år.

14.45-15.00  
TRANSPORT TILL DANMARKSFÄRJAN 

15.10-15.30  
TRANSPORT TILL GÖTEBORGS CENTRAL 

 
15.30-16.20  

TRANSPORT TILL TROLLHÄTTAN

16.50 SUMMERING AV DAGEN

12.00 LUNCH
Baguette och dricka att ta med på bussen. Bussbyte på Innovatum

 
17.30-18.00 BESÖK PRODUKTIONSTEKNISKT CENTRUM


