VAD KAN DU OM VÄRLDENS SMARTASTE DRIVMEDEL?

iogasTinget
2 December 2015
Nalen
Stockholm

Tema: Samhällsnyttig biogas i den cirkulära ekonomin

Paneldiskussion
Biogas är mer än bara ett drivmedel - men hur värderar vi olika samhällsnyttor?
Om biogasens roll i den fossilfria, innovativa och cirkulära ekonomin

Moderator: Mattias Goldmann, Fores
0900

Välkommen till BiogasTinget 2015

Mattias Goldmann, VD FORES
Sätter ramarna för dagen och blickar fram emot klimatförhandlingarna vid COP21 i Paris
Cirkulär ekonomi som strategi
Tobias Jansson, cirkulär visionär, sociolog och grundare av magasinet Camino
Vad är egentligen cirkulär ekonomi? Tobias Jansson berättar hur en cirkulär ekonomi skapar
nya jobb, stärker det lokala näringslivet, hur det passar in i offentliga upphandlingar eller
som regional innovationsstrategi. Dessutom får vi veta hur mycket EU kan spara genom en
övergång till cirkulär ekonomi samt hur vi skapar nya cirkulära lösningar för transportsektorn.
Dags för nationell kraftsamling kring biogasen!
Emma Bengtsson, Region Skåne & projektet Intensifierat Nationellt Biogasarbete
Presentation av rykande färskt förslag till en nationell biogasstrategi - hur går vi vidare?
Yvonne Ruwaida, statssekreterare miljö- & energidepartementet
Regeringen vill se Klimatkliv och ett Fossilfritt Sverige - vilken plats ska biogasen ta?
Jan Rapp, Biogasakademin
Ny nationell symbol ska öka synligheten för biogas i hela samhället
1030

PAUS & UTSTÄLLNING
Föredrag & diskussion
Biogasens framtid och utvecklingsvägar i kollektivtrafiken

Iris Rehnström, miljö- & hållbarhetsstrateg, Skånetrafiken
Erfarenheter från MalmöExpressens biogas-el-drivna superbussar
Peter Liss, VD Västerås Lokaltrafik
Ett år med biogas-el-hybrid i Västerås
Krister Thulin, direktör bussar Scania
Svensk gasbuss-teknik tar världen med storm
Ulf Nilsson, ordf. Svensk Kollektivtrafik och Trafikstyrelsen Kalmar län
Kollektivtrafiken som verktyg för utveckling av den gröna sektorn

Rickard Nordin (C), ledamot i miljömålsberedningen och energipolitisk talesperson
Martin Sjödahl, chef Klimatenheten, Jordbruksverket
Anna Brynås, VD Swedish Biogas International
Gustav Hemming (C), regionplanelandstingsråd Stockholms län
Camilla Winqvist, miljöstrateg Heby kommun
1230

EKOLOGISK LUNCH

1330

Parallella sessioner
Session 1: Biogas till tunga fordon gynnar klimat och försörjningstrygghet

Yvonne Björnström, chef Swedavia Fordon
Biogas håller Arlanda Airport snöfri om vintern
Kenneth Milander, VD Widrikssons Åkeri
Varuleveranser till Södertörnskommunerna drivs med biogas från eget tankställe
Andreas Westergren, Eurofeeder
Är ”biohybrider” med biogas och el framtiden för pendelbåtar och mindre fraktfartyg?
Björn Aronsson, Vätgas Sverige
Framtidens gasinfrastruktur - biogas och vätgas i synergi?
Session 2: Biogas i den hållbara staden
Matilda Olstorpe, VD Vegafish
Lokalproducerad sushi är lantbrukets nya ”ben” - som dessutom ökar biogasproduktionen
Börje Danielsson, lantbrukare (tillfrågad)
Ingen hållbar stad utan en hållbar landsbygd - biogödsel är länken som ökar ekoodling
Marita Söderqvist, enhetschef projekt matavfall Stockholm Vatten Avfall
Kvarn, grön påse eller kanske optisk sortering med papperspåsar? Nu går vi från 13 till 70%!
Gunilla Isgren, miljöenheten, Botkyrka kommun
Biogas- och elfordon - den optimala bilpoolen?

Staffan Johannesson, business development manager E.ON
Varför gör vi inte el av biogasen?
forts. på nästa sida

1500

FIKA & UTSTÄLLNING

1530

Klimatfrågan kräver många parallella svar
Hur löser vi det i ett samhälle som bara kan tänka på en sak i taget?

Info, Anmälan & Frågor
Var? Nalen, Regeringsgatan 74, Stockholm, www.nalen.se
När? 2 december, kl. 900-1630, registrering & fika från 830

Jacob Risberg, PR-byrån Westanders
Vi behöver både biogas och el, både biodiesel och etanol, både solceller och energieffektivisering - men hur får vi ut budskapet? Jacob Risberg levererar tips och inspiration om
att skapa opinion kring det långsiktigt nödvändiga, men kanske inte lika ”sexiga”, i klimatarbetet.

Kostnad? 1 700 kr för Biogas Östs medlemmar

Summering & avslutning

Samtliga priser exkl. moms

1600

BiogasTinget 2015 i samarbete med
Stockholm Gas

Utställare
HITTILLS BOKADE UTSTÄLLARE:
•

NeoZeo

•

Nordic Gas Solutions

•

JTI

•

Stockholm Gas

•

Biogasakademin

•

Biogas XPOSE

•

E.ON

•

BioMil

Innovationsföretaget NeoZeo visar upp ny
teknik för småskalig uppgradering

BOKA UTSTÄLLNINGSPLATS - FÖRST TILL KVARN!

2 400 kr för övriga
Utställare? 2 500 kr för Biogas Östs medlemmar (inkl. entré för en person)
4 500 kr för övriga (inkl. entré för en person)
Anmälan? Via formulär senast 25 november (vid utevaro eller avanmälan senare än 30
november debiteras fullt pris)
Frågor? Kontakta Jonas Forsberg, jonas.forsberg@biogasost.se, 070-271 87 37.
Twitter: #biogastinget15

