
 

Innovativa Bohuslän 
Inbjudan till studieresa med Ingenjörer och Läkare för Miljön  

13-14 juni 2014 
 

I år kommer studieresan ta oss till platser i Bohuslän. Det blir besök på olika platser i trestadsområdet 
och vid kusten kring Lysekil. Under två dagar kommer vi att träffa flera aktörer med marin inriktning 
inom både forskning och industri, men även aktörer inriktade på biogas, elbilar, ekologiskt boende 
och mat.  

Vi har ett preliminärt program där vi kommer få ta del av: 
- vågkraftsanläggningen Seabased 
- biogasanläggningen MarinBiogas som ligger vid Abbas fiskerifabrik 
- elbilssatsningen Nevs  
- naturhuset Relief 
- Sotenäs kommuns satsning, Symbioscenter 

Vi kommer även att inspireras av flera innovativa forskare och entreprenörer, så som Fredrik Norén, 
Björn Martén och Fredrik Gröndahl. Mer information om de olika aktörerna finns längre ner. 

Bra att veta 
Avfärd 13 juni kl 07.30 från Olskroken (Statoil-macken på Lilla Olskroksgatan 2) 
Åter i Olskroken den 14 juni ungefär kl 20.00 

Vi kommer att åka runt i ett par mini-bussar och äter gemensamt under båda dagarna. Föreningen 
förbokar mat och boende, men du får själv stå för dessa kostnader. För två luncher, en frukost, en 
middag och en övernattning är vår uppskattade kostnad 1 300kr (betalas på plats). Mer information 
om boende finns längre ner, under Kärlingesund. 

Vi vill att du anmäler dig via formuläret nedan. Fram till den 13 maj har föreningens medlemmar 
företräde, därefter tillämpar vi ”först till kvarn”. När du fyllt i anmälningsformuläret får du en 
bekräftelse via e-post, där du även får information om hur du betalar in anmälningsavgiften på 200kr  
(icke-medlem 300kr). 

Anmälningsformulär: 
https://docs.google.com/forms/d/16RQb817qNQitGVrHsjSUdqItaNxUPTyNWGIcKRJnx6I/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/16RQb817qNQitGVrHsjSUdqItaNxUPTyNWGIcKRJnx6I/viewform


Program 
… med reservation för ändringar 

 

Fredag 13 juni 

Elbilssatsningen Nevs  
I Saabs gamla fabriker i Trollhättan har nu företaget Nevs börjat tillverka elbilar. Nevs är en 
förkortning av National Electric Vehicle Sweden AB. Företaget ägs av den svensk-kinesiske 
affärsmannen Kai-Johan Jiang och den kinesiska staden Qingdao.  

Företaget siktar på att bli en ledande elbilstillverkare och lanserar sin första elbil under våren 2014. 
Det är en Saab 9-3, som de konstruerat om för att passa som elbil. Företaget har alltså tydliga 
kopplingar till Saab och vill gärna visa denna del av sin historia. De kommer till exempel att erbjuda 
de svenska kunderna en guidad tur genom fabriken och genom Saabs bilmuseum. 

Utveckling, produktion och huvudkontor ligger i Trollhättan. Vi kommer att få träffa dem och höra 
dem berätta om deras resa och hur deras olika samarbeten tar dem framåt. 

Läs mer: www.saabcars.com/sv/the-company/about/  

Vågenergianläggningen Seabased 
Seabased utvecklar system för utvinning av elenergi ur havsvågor. Ambitionen är att vara ledande 
inom området hållbar energiteknik och förfrågningar från andra länder duggar tätt. Deras första 
anläggning ligger utanför Sotenäs och tas i drift under våren. Anläggningen är designad att ge 10 Mw. 
Tekniken bygger på en elektroingenjörs tänkande, numera professor, Mats Leijon på Ångströms-
laboratoriet i Uppsala. Tillverkningen av vågenergianläggningar ligger i Lysekil och det är den som vi 
kommer att besöka.  

”En elingenjör tänker inte som en maskiningenjör ” 

Läs mer: www.seabased.com  

Symbioscenter 
I Sotenäskommun har man precis dragit igång en satsning där man inspirerats av naturens förmåga 
att verka i symbios. När näringsliv och andra organisationer arbetar tillsammans i så kallad Industriell 
Symbios kan utbytet kan handla om material, energi, information och tjänster. Ett avfall eller en 
restprodukt kan bli en råvara för någon annan. Det kan även handla om gemensamt utnyttjande av 
tjänster och kompetens. Fördelarna ur ett sådant samarbete kan vara såväl ekonomiska, miljö-
mässiga som sociala.  

I Kungshamn, i Sotenäs kommun har man öppnat Symbioscenter, där det bland annat finns 
företagshotell. Kommunens projektutvecklare, Leif Andreasson, blir vår ciceron tillsammans med 
kommunalrådet Mats Abrahamsson. 

Satsningen beskrivs i en artikel i Bohuslänningen: 
http://bohuslaningen.se/nyheter/sotenas/1.2978055-malet-sotenasbor-ska-motas-i-symbios  

http://www.saabcars.com/sv/the-company/about/
http://www.seabased.com/
http://bohuslaningen.se/nyheter/sotenas/1.2978055-malet-sotenasbor-ska-motas-i-symbios


Energianläggningen Rent hav 
I anslutning till Symbioscenter finns en satsning kring energi, som dragit igång av fyra erfarna 
entreprenörer. De ska ta hand om Abba-fabrikens fiskrens och generera el och värme, samtidigt som 
de renar fabrikens avloppsvatten. Det har just blivit klart att de kan KRAV-certifiera restprodukten. 
Det finns inget bygge än, men de har fått 20 miljoner från STEM. Bengt Gunnarsson kommer att 
berätta om projektet. 

Kärlingesund – vandrarhem och restaurang 
Ytterst på Bokenäset, norr om Orust ligger Kärlingesunds Gård, där de bedriver både vandrarhem och 
restaurang. Här finns de röda klipporna vid havet och den vackra skärgården, samtidigt som det är en 
av Bohuskustens lummigare delar.  

Under fredagkvällen kommer vi att inta en tvårätters middag på resturangen, 340kr + dryck. På 
hemsidan beskrivs resturangen med dessa trevliga ord: 

Köket på Kärlingesunds Gård har höga ambitioner. Vi strävar efter att servera mat 
som är vacker, välsmakande och spännande, men också producerad i samklang 
med vår planets förutsättningar. Vi använder frukt och grönt som är ekologiskt 
odlad i så stor utsträckning som möjligt, samt närproducerat kött från Kravbönder 
och ”härfångad” fisk från Västkusten. Vi har fullständiga rättigheter och stoltserar 
med en helt ekologisk dryckesmeny. 

Under middagen kommer vi även få höra Björn Martén berätta om sina spännande projekt (se 
utförligare presentation nedan).  

Vi kommer att övernatta på vandrarhemmet, liksom inta frukost på resturangen. 

Priser och val, som du kommer att ange i anmälningsformuläret: 
Enkelrum: 600 kr 
Dubbelrum: 720 kr 

Sänglinne o handduk: 100 kr/person (man kan också ta med eget). 
Städning av rummet vid avfärd: 150 kr/rum (men man kan också städa själv). 
Medlemmar i STF har rabatt på boendet 50 kr/natt. 

Frukostbuffé: 85 kr 

Läs mer: www.karlingesundsgard.se  

Småskalig biogasframställning – Björn Martén 
Entreprenören och läraren Björn Martén gläntar på dörren till nya koncept. Björn är en av biogasens 
veteraner, som drivit utvecklingsprojekt med skolungdomar vid Viktoriasjön och är en fena på att 
dansa polska. Paddlar till jobbet i Lysekil från sin kanotanläggning på Flatön.  

I vinter träffade GP:s reportrar Björn (prenumeranter kan hitta artikeln på nätet). Det går också att 
läsa om Björns projekt i Afrika på bloggen Ecoprofile:  
www.ecoprofile.se/thread-2316-Biogas-och-ekologiskt-jordbruk-tva-av-Afrikas-hallbara-vagval.html 

 

http://www.karlingesundsgard.se/
http://www.ecoprofile.se/thread-2316-Biogas-och-ekologiskt-jordbruk-tva-av-Afrikas-hallbara-vagval.html


Lördag 14 juni 

Marin biogas  
Fredrik Norén är en marinbiolog från Lysekil, numera anställd på IVL och med eget företag som har 
två patent kring odling av sjöpungar. Sjöpungarna är påväxter på musselodlingar och de frågar sig hur 
man bäst kan använda sjöpungarna. För biogas, läkemedel eller kanske som föda?  

Fredrik ligger bakom företaget Marin Biogas och berättar gärna om marin miljö och teknik generellt. 
På IVL jobbar han bland annat med marint skräp och mikroskräp.  

Läs mer: www.marinbiogas.se  

Fredrik Gröndahl 
Fredrik Gröndahl, forskare från KTH, som bor i Fiskebäckskil ansvarar för ett 30-miljoners 
utvecklingsprojekt med många förgreningar. Makroalger odlas utanför Tjärnö, som sedan 6-7 olika 
forskningsutförare runt om i Sverige processar för att få ut läkemedelssubstanser, livsmedels-
substanser, biogas, etanol, annan energikälla. Fredrik berättar om erfarenheterna från detta 
forskningsprojekt.  

Högens fårgård  
Högens fårgård med kravgodkänd fåruppfödning och numera Kravgodkänt gårdsslakteri är en 
upplevelse. Leif och Eva Johansson visar anläggningen och berättar om sin resa genom livet.  

Läs mer: hogenslakt.se 

Ecorelief 
Ecorelief kombinerar ekologi med en bekväm livsstil. Vi får oss en visning av och föreläsning om 
Naturhus, Anders Solvarm är vår ciceron. Naturhus är ett helhetskoncept som i tre delar består av: 
klimatskal, bostadsdel och kretslopp. 

Naturhus medför ett lyxigt boende, låg energiförbrukning och ekologi i praktiken. Kretsloppssystemet 
möjliggör självförsörjning av frukt och grönsaker. Människan omges av naturliga material. Rosor, vin, 
kiwi, aprikos, fikon, mandel, persika mm ger känslan av att leva och bo i en vacker trädgård. 

Läs mer: ecorelief.se  

http://www.marinbiogas.se/
http://hogenslakt.se/
http://ecorelief.se/
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