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Fordonsgas idag och i framtiden

Presentatör
Presentationsanteckningar
Välkommen!Jag heter HJ och arbetar på ESS som projektledare + driver nätverket Biogas Sydost som är ett av åtta liknande regionala nätverk i landet och som arbetar för att förbättra förutsättningarna för biogas i sydöstra Sverige.Praktikaliteter: Ni ha alla fått ett program: Spåret består av tre delar med en paus på förmiddagen + lunch utanför dörren. Toaletter + utrymningsvägar. Twitter + wifi adresserna på tavlan.



Energikontor Sydost

Övergripande mål:
Hjälpa våra medlemmar att nå sina mål för minskad 
klimatpåverkan genom samverkan med såväl 
privata som offentliga aktörer Kronoberg Kalmar

Blekinge
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Ägs av Föreningen Energikontor vars medlemmar består av kommuner, regioner och landsting i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.Det finns 15 energikontor i Sverige och ca 360 i Europa. Dessa är våra samarbetspartners.Arbetet utförs i nära samverkan med företag och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partner.Vi är en organisation utan vinstintressen som jobbar för ett hållbart energisystem i samverkan med både privata aktörer och våra ägare; kommuner, landsting och regionförbund i sydost. Vår verksamhet finansieras huvudsakligen av medel från svenska myndigheter och EU.Vår roll är att vara en flexibel plattform för hållbar energi i hela sydostregionen som föreslår finansiering och stärker kontakterna mellan universitet, näringsliv och kommun inom förnybar och energieffektivt byggande. 



Verksamhetsområden

 Energieffektivisering
 Därför att byggnader står för en 

tredjedel av all energianvändning i 
Sverige. 

Hållbara transporter
 Därför att här är beroendet av 

fossila bränslen störst.
 Förnybar energi
 Därför att vi har en mycket stor 

potential i sydost inom främst 
bioenergi och vindkraft
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Varför biogas till fordon?

 År 2030 ska Sverige ha en fossiloberoende fordonsflotta. Då ska 
transportsektorns klimatpåverkan ha minskat med 70 procent 
 Biogasen har i genomsnitt cirka 72 procent lägre klimatpåverkan än 

motsvarande fossila drivmedel. Kör man en gasbil och tankar den rätt har man 
redan minskat sin klimatpåverkan med 70 %.
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Det finns gott om bilmodeller. På bilden finns de två senaste, nämligen Audi A4 Avant g-tron och Volvo V90 Bi-fuel.



Biogas – en del av lösningen

 En del av ett slutet kretslopp
 God potential: idag från rötning, imorgon genom power

to gas och förgasning av skogsråvara

 Kan användas som drivmedel i alla typer av fordon
 Det enda inhemska drivmedlet
 Biogasen finns här och nu

Bild: Biogas Öst
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Vi tar vårt avfall och gör om det till förnybara produkter såsom drivmedel, el, värme och växtnäringDet enda inhemska drivmedlet



Goda förutsättningar i regionen

 Regional strategi med tydliga mål som bygger på samsyn
 Fyra nya produktionsanläggningar mellan 2012 och 2015 
 Biogas har varit förstahandsval i två av tre kollektivtrafikupphandlingar 
 Fyra nya tankställen och tre på gång
 Försäljningen av gasbilar i regionen ökade med 18,4 % i fjol.

Personbilar totalt 1,6 %

För fortsatt god utveckling behöver vi långsiktiga styrmedel och en större marknad!
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Vi saknar inte utmaningar!



Önskar er en trevlig dag i fordonsgasens 
tecken!
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Välkomna Anders!
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