
Seminarium 15 mars i Umeå 
Samhällsnyttig Biogas 
- hur värderar vi det? 

Vi lever i en globaliserad värld, men ser samtidigt ett ökande intresse för det närodlade och lokalproducerade inom en rad 
områden. Fokus på att ersätta fossila drivmedel med förnybara ökar och Sverige är idag världsledande vad gäller användning 
av biogas i transportsektorn. Men vilka ytterligare värden kan lokalproducerade hållbara drivmedel föra med sig? Hur ska vi 
värdera och kommunicera sådana nyttor? Eller ska vi det?  

BioFuel Region och Biogas Norr samarbetar här med Sveriges alla biogasnätverk och det här är ett av flera seminarier som 
genomförs i Sverige. 

Varmt välkommen till ett kostnadsfritt seminarium med bransch, politik och akademi där vi vänder på perspektiven kring 
den samhällsnyttiga biogasen!

Var?  
Cerum, Samhällsvetarhuset,  
våning 4, Umeå Universitet

När?  
15 mars, kl. 0930-1500

Anmälan?  
Senast den 7 mars via den här länken, 

glöm inte ange ev. kostönskemål 

Frågor?  
Kontakta Anna Säfvestad Albinsson, BFR  

anna.albinsson@biofuelregion.se 
070-615 05 05

Konferensen är kostnadsfri men vi tar ut en 
avgift på 500 kronor + moms om du inte skickar 
någon annan eller har avanmält dig senast den 

7 mars

Program
0930	 Registrering	&	fika

1000 Välkommen hälsar Anna Säfvestad Albinsson, BioFuel Region    
 och Jonas Forsberg, Projektledare Biogas Öst

 Where’s the value in using locally produced renewable energy?  
 Concrete examples from Finland Ari Haapanen & Petra Berg,  
 researchers, University of Vaasa 

 Biogasen ger samhällsnytta i Skellefteå, 
 Stefan Johansson, VA-chef Skellefteå kommun

 Forests: A new plentiful source of raw material for anaerobic  
 digestion, Leonidas Matsakas, Researcher, LTU 

 Är ett biogasjobb mer värt än en sjuksköterskas?  
	 -	Reflektioner	från	en	regionalekonom,	Lars	Westin,		 	
 Professor, Centrum för regionalvetenskap (Cerum)

 BioGaC – Fordonsgas i norra Sverige.  
 Anna Säfvestad Albinsson, BioFuel Region 

	 Summering	och	reflektion			

1200 LUNCH

1300 Kan ni inte lyssna!! Hur kan vi kommunicera bättre?  
 Alexandra Björnham, Medie- och kommunikationsvetenskap,  
 Umeå Universitet 

 Runda bordssamtal om innovationsbehov samt summering

 Fika och mingel  

1500  Avslut 

Seminariet	är	en	del	av	projektet	Samhällsnyttig	biogas	i	alla	väderstreck	som	finansieras	av	Energimyndigheten,	VINNOVA	och	Formas,	2016

http://simplesignup.se/event/71975%20
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