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BIOGAS

SVERIGES GÅVA TILL KLIMATMÖTET I PARIS
Biogas är ett smart framtidsbränsle som både minskar klimatproblemet och
gör stadsluften renare. Stockholm har världens största biogasdrivna bussflotta och i dagarna invigs i länet en ny anläggning för gasproduktion från
matavfall. Samtidigt tas krafttag för ökad insamling från hushåll och restauranger. I Göteborg finns sedan ett halvår världens mest avancerade anläggning för biogasproduktion från skogsavfall.
För att stödja och skynda på utvecklingen mot en klimatsmart och miljövänlig trafik samlas nu kommuner och biogasproducenter bakom en gemensam symbol. Syftet är att göra det enklare att förstå sambandet mellan hur
du slänger dina sopor, vilken bil du väljer och en hållbar värld.
På detta seminarium ges möjlighet till flera ingångar och vinklar på
artiklar i ett viktigt ämne. Här är några:
•

“Så kan vi ersätta en sjättedel av världens bensin och diesel med biogas
från gödsel, växter och matavfall”

AGENDA

Moderator: Nina Ekelund, programansvarig Hagainitiativet
Medverkande:
•

Pål Börjesson, Professor i miljö- och energisystem Lunds Tekniska Högskola berättar om hur och
varför vi kan och bör ersätta en sjättedel av världens bensin och diesel med biogas från gödsel,
växter och matavfall

•

Henrik Thunman, Professor i energiteknik Chalmers Tekniska Högskola berättar om varför
GoBiGas i Göteborg, världens största anläggning för biogasproduktion från skogsavfall, är en
hållbar investering

•

Marcus Thomasfolk, informationschef Volkswagen Group om varför företaget har Sveriges
bredaste utbud av gasbilar

•

Henrik Severin, Head Chef Scandic Sverige, om varför hotellkedjan sorterar sitt matavfall till
biogas

•

Per Aleby, Director Bus & Coach, Scania India berättar om projektet där man genom att kopiera
Stockholm skapar klimatsmart kollektivtrafik i den indiska 2,5 miljonstaden Nagpur

•

Johan Möllerström, vd Malmberg Water om hur man säljer svensk biogasteknik i England och
Tyskland

•

Katarina Luhr, Miljöborgarråd i Stockholm, om stadens strategi för att öka mängden insamlat
matavfall från 13 till 70% på fem år

ANMÄLAN & FRÅGOR
Datum, tid & plats
•

14 oktober, 13.00 - 15.00
Stockholm Business Region Development, Stora ljusgården, Drottninggatan 33

•

“Stockholm förebild när den indiska 2,5 miljonstaden Nagpur skapar klimatsmart kollektivtrafik som drivs på avlopp”

•

“Göteborgsk biogasteknik ledande i världen”

•

“Svensk hotellkedja hjälper till i övergången till fossilfri fordonsflotta”

Seminariet är i första hand för journalister och politiker men i mån av plats är även andra yrkeskategorier välkommna (definitiv platstilldelning meddelas övriga senast den 12 okt).

•

“Svensk green-tech erövrar nya exportmarknader”

Anmälan sker via följande LÄNK. Sista dag för anmälan är den 9 oktober

Seminariet är kostnadsfritt och arrangeras av Biogasakademin och Biogas Öst i samarbete med
Stockholm Business Region Development. Efter seminariet erbjuds fikamingel med föredragshållarna
fram till 15.30.

Frågor om seminariet ställs till beatrice.torgnyson@biogasost.se, 0733 - 97 06 25

