Hordaland Fylkeskommune
i samarbeid med
Norsk Gassforum

SEMINAR - BIOGASS SOM DRIVSTOFF
FOR BUSSER OG TYNGRE KJØRETØY
MANDAG 24. APRIL 2017
Stad: Auditorium Vestland 1.etg Hordaland fylke
Møteleiarar:

PROGRAM

Per Kragseth, daglig leder Norsk Gassforum og
fylkesdirektør regional utvikling Bård Sandal.

Kl 11.30

Enkel lunch

Kl 12.00

Åpning
Styreleder i Norsk Gassforum kst. fylkesvaraordfører Roald Kvamme.
INNLEDNIG

Kl 12.05

Biogasstrategi for Hordaland under utvikling
Klima- og naturressurssjef Sølve Sondbø, Hordaland fylkeskommune.
Fylkestinget har vedteke å utarbeide ein regionalt strategi for biogass.

Kl 12.20

Biogass som drivstoff
Seksjonsleder Arne Fredrik Lånke Rambøll AS.
Arne Fredrik Lånke er ein av Norge sine fremste ekspertar på biogass.
Han vil orientere om status og framtidsutsikter for biogass som drivstoff
i Norge. Han vil og forklare nærare om korleis ein bør bruke flytende
(LBG) og komprimert biogass (CBG).

Kl 12.45

BIOGASS OSLOFJORD
Det vert satsa stort på bruk av biogass som drivstoff rundt Oslofjorden
gjennom prosjektet: Biogass Oslofjord. Dette er eit samarbeid mellom
fylkeskommunane i Østfold, Vestfold, Oslo, Akershus, Buskerud og
Telemark. Vi har bedt tre sentrale representantar for satsingan om å
orienter oss nærare.
Den politiske vinklingen
Fylkesvaraordfører Kåre Pettersen i Vestfold fylkeskommune og
ordfører i styregruppen for Biogass Oslofjord.
Korleis fekk politikarane realisert bruk av «kortreist» energi i form av
biogass til bl.a. bussdrift i fylket.

Kl 13.10

Biogass Oslofjord – status
Prosjektleiar Per Wennerberg, Biogass Oslofjord.
Biogass Oslofjord har som mål å realisere biogass potensialet som ligg i
ei bærekraftig og regional utnytting av energien i gjødsel, slam og
organisk avfall i Osloregionen. Samarbeidet skal bidra til å stimulere ein
velfungerende verdikjede for biogass i regionen.

Kl 13.35

Biogass Oslofjord – drivstoff
Prosjektmedarbeider Fredrik Eikum Solberg, Biogass Oslofjord
Fredrik Eikum Solberg vil orienter om bruken av biogass i Oslofjordregionen i dag, der alt 450 busser og 240 renovasjonsbiler vert kjøyrt på
biogass. Vidare vert det fokusert på kjøyretøy, og korleis Biogass Oslofjord jobbar for utbygging av infrastruktur.

Kl 14.00

Kaffepause
BRUKKAPERSPEKTIVET

Kl 14.15

Bussar
Teknisk sjef Jan Helge Sandvåg, Tide

Kl 14.40

Lastebilbransjen
Representant for lastebilbransjen.

Kl 15.05

SPØRSMÅL OG DISKUSJON
Kva gjerd ei ulike partane for å kome vidare knytt til bruk av biogass?
Avsluttande runde med spørsmål og innlegg fra innleiarar og deltakarar.

Kl 15.35

Avslutning
ved Roald Kvamme

Kl 15.40

Slutt

Agnes Mowinckels gate 5
Postboks 7900
5020 Bergen
Telefon: 55 23 90 00
E-post: hfk@hfk.no
www.hordaland.no

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet.
Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelsetenester og kollektivtransport til
innbyggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for
verdiskaping, næringsutvikling, fritidsopplevingar og kultur. Som del av eit
nasjonalt og globalt samfunn har vi ansvar for å ta vare på fortida, notida
og framtida i Hordaland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen.

