
VELKOMMEN PÅ BIOGASSTUR TIL GØTEBORG 25. – 27. SEPTEMBER 2017 

  

Biogass Oslofjord, Avfall Norge og Energigass Norge inviterer til Biogasstur til Gøteborg 25. – 

27.september 2017!  

I Gøteborg finner vi flere institusjoner og selskaper som er svært aktive innen produksjon, 

distribusjon og bruk av biogass. Under turen får vi innblikk i hvordan disse jobber, til inspirasjon for 

oss i Norge! 

Innhold 

Vi bor på Scandic Europa der vi møter frem om kvelden mandag 25. september og samles til middag. 

Tirsdag morgen drar vi til Volvo Trucks til etter lunsj. Om ettermiddagen har vi vårt eget seminar på 

hotellet der vi får høre en rekke foredrag om det som skjer innen biogass i Sverige, før vi samles til 

middag om kvelden. Onsdag 27. september drar vi tidlig til Gobiogas, før vi avslutter turen rundt 

lunsj. 

Om noen ønsker det kan Per Wennerberg i Biogass Oslofjord ordne besøk på biogassanlegg i 

Lidkøping og Vårgårda-Herrljunga på dagtid mandag 25. september.  

Se fullstendig program på de neste sidene.  

Målgruppe 

 Politikere og rådgivere 

 Ansatte i kommuner, fylkeskommuner og stat 

 Nåværende og framtidige produsenter av biogass 

 Distributører av biogass 

 Leverandører av tjenester og utstyr 

 Media  

Praktisk opplegg 

 Alle ordner sin egen reise til og fra Gøteborg. En kan reise med både bil, buss, tog og fly. 



 Vi anbefaler sterkt at alle bor på hotellet Scandic Europa der vi har booket enerom til SEK 

1250,- per natt. 

 Ved påmelding ordner vi derfor også med hotellrom. 

 Totalpris på hotellet inntil NOK 3500,- avhengig av antallet måltider på hotellet. Drikke 

kommer i tillegg. Hotelloppholdet betales av hver enkelt ved utsjekk.   

 Hvis noen må bo på et annet hotell, må de bestille dette selv. Dette angis også i 

påmeldingen.  

Hotell 

Scandic Europa, Nils Ericsonsgatan 21, 411 03 Göteborg  

Les mer her https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/goteborg/scandic-europa  

NB! Vi ordner med rom på Scandic Europa, si bare ifra til oss om du skal bo der. 

Vil du bo på et annet hotell, MÅ du ordne dette selv. 

Påmelding  

 Maks antall deltakere er 25, så vær tidlig ute 

 Bindende påmelding til Tore Woll på e-post two@energigass.no innen 15. juni 

 Fra august av er det mulig å melde seg på så lenge det er ledige plasser, men vi kan ikke 

garantere rom på Hotel Europa, og booker rom der så langt det er ledig. 

Oppgi: 

 Navn 

 Firma/instans 

 Mobil 

 E-post 

 Bor på Scandic Europa     ja/nei   Hvis nei, skriv hvor du bor 

 Blir med på felles middag 25. september ja/nei 

 Matallergi ol 

 Besøke biogassanlegg dagtid 25. september ja/nei  

Arrangører 

Turen arrangeres av Biogass Oslofjord, Avfall Norge og Energigass Norge. 

Prosjektet Biogass Oslofjord er et nettverkssamarbeid basert på partnerskap, med hovedmål å 

realisere potensialet som ligger i en bærekraftig og regional utnyttelse av energien i gjødsel, slam og 

organisk avfall i Osloregionen. Per Wennerberg er prosjektleder, og han blir også med på denne 

turen. 

Avfall Norge er en bransjeorganisasjon for avfalls- og gjenvinningsbransjen i Norge som blant annet 

jobber med biologisk behandling av avfall fordi dette bidrar til reduserte klimagassutslipp og 

verdiskaping gjennom gjenvinning av næringsstoffer, organisk materiale og energi fra matavfall og 

annet organisk avfall. Jens Måge er prosjektleder for biologisk avfallsbehandling, og han er også med 

på denne turen. 

Energigass Norge er bransjeforening for gassbransjen i Norge og arbeider for økt bruk av biogass 

gjennom biogassutvalget som er svært aktivt og samler mange. Tore Woll er daglig leder for 

Energigass Norge, og han er også med på denne turen.  

https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/goteborg/scandic-europa
mailto:two@energigass.no


PROGRAM FOR BIOGASSTUR TIL GØTEBORG 25.9 – 27.9. 

Mandag 25. september  

Fremmøte i 
LIdkøping 
etter avtale 

Befaring på biogassanlegg i Vest-Sverige 
 
Lidköpings Biogassanlegg (ca 60 GWh/år, Swedish Biogas 
International) med samråtning av vegetabilske avfall og 
produksjon av flytende biogass (Fordonsgas/Air Liquide). 
http://www.swedishbiogas.com/biogasanlaggningar/vara-
anlaggningar/lidkoping  
http://www.fordonsgas.se/bigreen  

Vårgårda-Herrljunga Biogas med samråtning av husdyrgjødsel 
og organisk næringsavfall (ca. 20 GWh/år) med Nordens første 
oppgradering med membranteknikk. 
Retur av biogjødsel til det lokale landbruket. 
http://www.vhbiogas.se/index.php  
 
Anmelding om interesse før dette senest 15. juni til: 
Per Wennerberg 
 
Tel:         +47 45 87 77 69 
E-post:  perw@ostfoldfk.no 
 

Besøk sammen 
med Per 
Wennerberg, 
begrenset plass. 

 

Mandag 25. september 

1900 Fremmøte på hotellet Scandic Europa  
Hotellet har adresse Nils Ericsonsgatan 21, 411 03 Göteborg 

Vi tar imot i 
resepsjonen! 

1930 Felles middag  
Felles middag på HAK Restaurant på hotellet.  

God anledning til å 
bli kjent! 

Tirsdag 26. september  

0830 
 

Avreise til VOLVO TRUCKS EXPERIENCE CENTER 
 
Volvo Trucks (fabrikk for tyngre kjøretøy) utvikler en ny motor 
med biogass som drivstoff med like høy effekt som 
dieselmotorer.  
  

Volvo henter oss 
med buss! 

0900 
  

Besøk VOLVO TRUCKS EXPERIENCE CENTER 
 
Dette står på programmet:  

 Omvisning Experience Center 

 Kjøring av lastebil på lukket bane for alle! 

 Volvos strategi for alternative drivstoff 

 Lunsj 
 

Vi møter: 
Anette Holm 
Anders Johansson 
Leif Fredlund 
Mats Sjöholm 
Tommy Rusholt 
Lars Mårtensson 
Amica Fazer 

1330 Avreise til hotellet Volvo kjører oss 
tilbake 

1400 Fika*  

14.30 –  
17.30 

Biogass-seminar på Scandic Europa.  
Vi planlegger disse emnene, endelig program kommer: 

 Svensk biogasstrategi 

Flere 
foredragsholdere, 
program kommer 

http://www.swedishbiogas.com/biogasanlaggningar/vara-anlaggningar/lidkoping
http://www.swedishbiogas.com/biogasanlaggningar/vara-anlaggningar/lidkoping
http://www.fordonsgas.se/bigreen
http://www.vhbiogas.se/index.php
mailto:perw@ostfoldfk.no


 Utvikling av biogassmarkedet for tunge kjøretøy 

 Den svenske markedet før biogass til kjøretøy 

 Erfaringer med anbud på kjøretøy 

 Fyllestasjoner og konvertering av kjøretøy til biogass 

 Biogass i forhold til andre drivstoff og behov for 
politiske vedtak 

Ca 1730 Slutt på felles program   

1900 Felles middag  
Felles middag på hotellet eller et annet sted vi blir enige om 

 

Onsdag 27. september 

0800 Avreise til GOBIGAS Felles transport 

0830- 
1030 

Besøk GOBIGAS (Gothenburg Biomass Gasification) 
 
Göteborg Energis satsing på produksjon av biogass gjennom 
forgassing av biobrensel og rester fra skogbruket. Når 
anlegget er i full produksjon skal det levere opptil 160 GWh, 
som tilsvarer drivstoff til 16 000 biler. 
 
Les mer her http://gobigas.goteborgenergi.se/  

Omvisning og 
presentasjon 

1100 Besøk fyllestasjon LBG  
Vi besøker fyllestasjonen ved Stigs Center med LBG fylling 
(Fordonsgas/Air Liquide) 

Felles transport 

Kl 1200 Slutt.  
Evt felles lunsj (hver enkelt bestiller) eller avreise til flyplass 

Felles transport 

 

*Fika er en svensk sosial og kulinarisk tradisjon. Den består av en kaffepause med venner, familie eller 

kolleger, og ved siden av kaffe er det også vanlig å innta enten kake eller boller. (Wikipedia) 

 

For mer info ta kontakt med Tore Woll på tlf 917 99 244 eller e-post two@energigass.no   

http://gobigas.goteborgenergi.se/
mailto:two@energigass.no

