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SEMINAR Biogass som drivstoff for busser i norske byer
Radisson Blu Airport Hotel Gardermoen onsdag 9. november 2011
PROGRAM
—

-

Møteieder: Styremedlem Per Kragseth, Norsk Gassforum
08.30

Registrering

09.00

Apning
Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kieppa
Det er satt av god tid til spørsmàl og diskusjoner etter hvert foredrag.

09.30

Rástoffer tilgjengelighet
Seniorforsker/professor Ole Jørgen Hanssen, østloldforsking/UMB
—

En rekke steder I Norge er naturgass tatt i bruk som drivstoff for kjøretøy, i hovedsak
for tyngre kjøretøy. Ole Jørgen Hanssen vii i dette foredraget orientere om de
forskjellige ràstoffene for produksjon av biogass, produksjonsmter og tilgjengelighet
av biogass I Norge.
10.00

Kostnads- og miljovurderinger for busskonsepter
Foretningsutvikler Audun Aspelund, Lyse Neo AS
En rekke undersøkelser viser at biogass er det mest klima- og miljøvennlige drivstoff
vennlige som finnes. Biogass slipper ut minst CO
2 pr km og slipper praktisk talt ikke ut
partikler og svrt sm mengder NOx. Audun Aspelund vii orientere om de klima- og
miljømessige konsekvenser av biogass som drivstoff I forhold til andre drivstoff.

10.30

Pause fingermat
-

En rekke fylkeskommuner har innført biogass som drivstoff for busser, noen
fylkeskommuner vurderer dette. Her følger 4 foredrag om fylkeskommunenes praksis
og erfaring med innføring av biogassbusser i anbud for kollektivtrafikken
11.00

Oslo
Miljøkoordinator Johanna Stigsdotter, Ruter

11.30

Ser Trondelag
Administrerende direktør Ada Myhren, AtB

12.00

Hordaland
Driftssjef Bjarte Arvik, Skyss

12.30

Troms
Prosjektleder Liv C Evenstad, Troms fylkeskommune

13.00

LUNCH

14.00

Erfaringerfra Baltic Biogas Bus prosjektet
Project Manager Lennart Haiigren, Baltic Biogas Bus
BBB prosjektet er et miljøprosjekt for busser I koilektivtrafikken. Lennart HaHgren vii
piassere prosjektet i EUs kilmastrategi og orientere om de resuitater som er
fremkommet i prosjektet tii nà. Han redegjør ogsà for hvorledes strategier iegges opp
for a introdusere biogass I en ny region.

14.30

Nye gassbusser
Teknisk sjef Jan-Heige Sandvàg, Tide Buss
Gassbussene kommer stadig I forbedret utgave. Jan-Helge Sandvàg vii dette
foredraget orientere om de forskjeiiige typer gassbusser som er tiigjengeiig pa det
norske markedet og om hva vi kan vente oss I fremtiden.

15.00

Avsluttende spørsmàl

15.30

Slutt
Foredragene vii bii iagt ut pa: www.qassforum.no

