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Med trä bygger vi framtiden, två tillfällen 10:00-10:30 och 12:00-12:30
Vad gör trä till det mest miljövänliga byggmaterialet och hur påverkar trä vår innemiljö 
och hälsa? Andreas Johnsson och Elaheh Jalilzadehazhari berättar mer om trä som håll-
bart byggmaterial.
Andreas Johnsson är råvaruchef för Derome Skog. Derome arbetar med hela kedjan – 
från skog till färdigt hus. Elaheh är doktorand vid institutionen för skog och träteknik vid 
Linnéuniversitetet. 

Förnybara alternativ till fossil plast, två tillfällen 10:00-10:30 och 12:00-12:30
Plastprodukter tål fukt medan pappersprodukter ofta suger upp fukt och innehåller gan-
ska mycket luft. Hur ska de kunna ersätta dagens plastprodukter? Julia Klein och Gunnar 
Westman guidar oss i biokompositer och den roll de kan ha i omställningen till ett håll-
bart samhälle. 
Julia Klein är utvecklingsingenjör på Södra.
Gunnar Westman är biträdande professor i organisk kemi vid 
Chalmers Kemi och kemiteknik.

Skogsnäringens potential, 13:00-13:30
Vilken potential finns i skogsnäringen för att bidra till ett hållbart och biobaserat samhäl-
le?  Finns det utmaningar och vilka är lösningarna? 
Välkomna att lyssna på ett samtal med Lena Ek - ordförande i Södra, Gert Andersson - 
programchef på Skogforsk samt Simon Millqvist - elev på Naturbruksskolan Svenljunga. 

Flera filer mot framtidens drivmedel, två tillfällen 13:45-14:15 och 14:30-15:00
Förnybara drivmedel spelar en viktig roll i omställningen av transportsektorn. Ingrid 
Nohlgren beskriver Sveriges klimatmål för transportsektorn, hur förnybara drivmedel 
kan spela en viktig roll för att nå dessa klimatmål samt vilka förnybara drivmedel som 
finns på marknaden idag och vilka som kan spela en allt större roll i framtiden. Henrik 
Brodin fortsätter med att prata specifikt om skogens potential och vad Södra gör. Presen-
tationen kommer också kort belysa skillnader i omställningen mellan olika transportslag; 
sjöfart, tåg, flyg samt kort- och långväga vägtransporter.
Ingrid Nohlgren är föreståndare för f3 – Svenskt Kunskapscentrum för förnybara drivme-
del. Henrik Brodin är Affärsutvecklingsansvarig Energi på Södra.

Automation i skogsbruket, två tillfällen 13:45-14:15 och 14:30-15:00
Vilka möjligheter finns att automatisera delar av skogsbruket och hur ser utvecklings-
fronten ut? Gert Andersson berättar om några pågående projekt inom automation och 
digitalisering i skogsbruket, bl.a. Auto2 och Skogforsks nya lab för fjärrstyrning av skogs-
maskiner. 
Gert Andersson är programchef för programmet Driftsystem på Skogforsk. 


