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• Startade 1990 och är lokaliserad i Trollhättan

• 570 anställda, cirka 13 000 studenter / 5 000 HP

• Högskolans profil är Arbetsintegrerat lärande (AiL)

• Högskolan erbjuder program och kurser inom 

o Data och IT

o Ekonomi och ledarskap

o Hälsa och vård

o Lärare och språk

o Media

o Människa och samhälle

o Teknik

Högskolan Väst
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Forskningsmiljön Produktionsteknik Väst

80 personer fördelat på fyra forskargrupper
Per Nylén är verksamhetsledare

Professorer 14 varav 8 gästprofessorer

Docenter 3

Doktorer 17

Doktorander 29 varav 16 industridoktorander

Ingenjörer 12

Adm. Personal 5
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• Termisk sprutning

• Svetsning

• Skärande bearbetning

• Flexibel industriell automation

• Arbetsintegrerat lärande

Forskningsmiljöns arenor



Termisk Sprutning

Områden:
• Termiska barriärskikt 
• Nötning och korrosion



Svetsning

Områden:
• Processutveckling
• Metallurgi
• Värmebehandling
• Experimentell och    

simuleringsbaserad 
forskning



Skärande Bearbetning

Områden:
• Processutveckling
• Sensorövervakning
• Ytintegritet
• Maskindynamik



Flexibel industriell Automation

Områden:
• Robotik
• Processplanering
• Sensorteknik 
• Reglerteknik



Arbetsintegrerat lärande - AIL

Områden
• Livslångt lärande
• Kunskapsutveckling
• Nyttiggörande av 

forskningsresultat
• Samproduktion



Högskolan Väst

Biogas 2020



• Treårigt projekt som pågår under 2015-2018

• 30+ parter från Danmark, Norge och Sverige, med budget på 110 MSEK

• Projektmål

o Skapa förutsättningar för fler investeringar i biogasproduktion

o Fler samarbeten för utveckling av ny teknik, nya verktyg och metoder

o Ökad användning av biogas, inom främst transportsektorn

Om projektet Biogas2020



• Högskolan Väst deltar i två arbetspaket

o Utveckling av nya affärsmodeller

o Teknik- och processtöd (teknik- och kunskapsöverföring)

Om projektet Biogas2020



Exempel på arbeten

• Ytbeläggning av knivar som sitter i kvarn för biogasframställning

• Ytbeläggning av cylinderkomponent i tankstation för biogas

• Ytbeläggning av kolvkomponent i tankstation för biogas

• Studie kring användning av biogas som processgas vid termisk sprutning

• Studie i mätteknik, nya gasflödesmätare i småskaliga biogasanläggningar

• Studie i mätteknik, nya radarbaserade nivågivare

• Studerar processövervakningssystem, feldatainsamling

• Studiebesök och workshops för kunskapsspridning

Insatser inom teknik- och processtöd



• Forskare, ingenjörer och ingenjörsstudenter kan användas som resurser

• Fokus på rådgivning, kontaktspridning och tester med befintlig utrustning

• Examensarbeten främst under mars-juni

• Finns även resurser för att studera affärsmodeller inom WP 3.2

Resurser



• Karin Eliasson samordnar rådgivargrupp

Hushållningssällskapet - Rådgivargrupp



• Gruppen erbjuder rådgivning och expertinsatser kring frågor rörande ny 
teknik eller ej kända problem inom biogasproduktion. Är frågan av enklare 
och generell karaktär kan du snabbt få hjälp av någon av rådgivarna.

• Rådgivningen innebär 5 timmars insats, stöd till enskild anläggning

• Expertinsats innebär 15 timmars insats, stöd till större grupp

• Besök sidan www.biogas2020.se för kontaktuppgifter

• Workshop kring ”Mätteknik och uppföljning av data” 6e september i Borås

Hushållningssällskapet - Rådgivargrupp

http://www.biogas2020.se/


Tid för frågor

Mattias Ottosson
mattias.ottosson@hv.se
0520 – 22 32 79
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