Green Highway bjuder in till…

Informationsdag om biogas och tunga fordon
Tid: 4 februari 2016, kl 08.30-14.00
Plats: Rådhussalen, Rådhusgatan 21, Östersund
Det händer mycket på biogasfronten just nu
Det kommer många nya gasfordon och det kommer
också att produceras biogas. I Skogn, 7 mil från
Trondheim, byggs just nu norra Europas största
produktionsanläggning för flytande biogas av Biokraft
AS. Biogasen, som minskar klimatpåverkan med 95%,
kommer att produceras i början på 2017 och tack vare
att den är flytande går den att transportera långa
sträckor. AGA AS har köpt all gas i ett 10-års avtal.

Biogas kan bidra till omställning i Green Highway-regionen
Biogasen kan komma att bidra till nästa stora steg i omställningen av transportsektorn till
fossilfri. SÖT-kommunerna driver nu Green Highway vidare tillsammans med 25 aktörer
genom ett Interreg-projekt som bland annat har som målsättning att det i vår region ska rulla
tunga transporter som drivs med LBG eller komprimerad gas. Detta kräver en samordnad
kraftsamling från kommuner, fordonstillverkare, gasproducenter, distributörer,
drivmedelsbolag och transportföretag. Är du intresserad av att veta mer?

Anmälan
Anmäl dig via länken senast den 1 februari 2016. Seminariet är kostnadsfritt, lunch och fika
ingår.
https://response.easyresearch.se/s.asp?WID=1043410&Pwd=34713888

Målgrupp
Företag i Green Highway-regionen, politiker och tjänstemän.

Se program på nästa sida

Välkomna!
Anne Sörensson
Östersund

Johan Klockar Öhrnell
Sundsvall

Bjørn Ove Berthelsen
Trondheim

Green Highway har målsättningen om att bli en fossilbränslefri transportkorridor från kust till kyst –
från Sundsvall via Östersund till Trondheim.

Program
8.30-8.40

Inledning

Moderator Karin Thomasson,
kommunalråd Östersunds kommun

8.40-9.05

Vad händer på biogasfronten i
Sverige och EU

Anders Mathiasson, Energigas Sverige

9.05-9.25

Volvos gasfordon

Jan Strandhede, Volvo Lastvagnar

9.25-09.50

Fika

09.50-10.10

Scanias gasfordon

Johan Améen, Scania

10.10-10.30

Iveco Sveriges gasfordon

Micha Grönvalls, Iveco Sverige

10.30-10.45

Norra Europas största LBGfabrik

Håvard Wollan, Biokraft

10.45-10.50

Bensträckare

10.50-11.05

Gasdistribution och tankställen i Lars Tveitan Østvold, AGA Clean Energy
Norge
Norge

11.05-11.20

Biogasdistribution i Sverige och
inom Green Highway

Joeri Jacobs, AGA Sverige

11.20-11.35

Anders Stenseth, Posten Norge

11.35-11.50

Goda hållbara satsningar på
gasdrivna transporter

12.00-13.00

Lunch

13.00-14.00

Workshop om vägen framåt

Jörgen Persson, Sundfrakt

Finns det intresse för att sätta igång en process med syfte att få ihop
tillräckligt många fordonsaktörer så att det finns underlag för att
gemensamt söka projektstöd för tankställen?
Just nu finns det möjlighet att söka t.ex. Klimatklivetmedel för
delfinansiering.
Med reservation för eventuella ändringar.

Green Highway har målsättningen om att bli en fossilbränslefri transportkorridor från kust till kyst –
från Sundsvall via Östersund till Trondheim.

