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Äntligen…
…händer det utmed 

norrlandskusten



FÅ DET ATT FUNGERA



Samverkan



NÄSTA STEG - KUNDER

• Finns det kunder 
kommer det bilar

• Bearbeta den lokala 
marknaden 
– Nya kunder
– Vårda befintliga kunder

”Konkurrensen”
Eller partner

El, HVO…



”Arctic Bio Gas Region”

• Med Norge & Finland - likheter
–Midnattssol & snö
–Gott om plats
–Långt från huvudstaden 

• EU TEN-T, DAFI, Horizon…
• Andra stödprogram

Regionsamverkan, glesbygdsprogram…



Nya etableringar

• E.ON & Fordonsgas
– Finns det en marknad – knyt upp den med avtal

• Buss, taxi, sopbilar – lokala näringslivet
• Färjor & kusttrafik, Inlandsbanan, skogstrafiken
• Samlokalisera för flera kundgrupper LBG/LNG

– Hitta en etablering, kanske också en partner
• ”typically on our way home from work-loction” F. Chapel

• Gör det snyggt



Finansiering
• Förvänta sig stöd i omställning
• Så småningom - stå på egna ben
• Vaken för andra finansieringsformer
• Utnyttja tydliga säkerheter 

– Låga kostnader för pengar

• Presentera en stark affärsplan – kundavtal
• Andra avtal – koll på kostnader & intäkter
• Stressa inte processen, i alla fall inte varje gång



Politiska påtryckningar från norr

• Längre sikt på politiska beslut
– ”Ett mirakel att vi nått så långt som vi har med den 

slalombana vi fått åka i mellan olika politiska 
nycker” Mattias Goldman

• Stockholmare - sluta buga för EU-regler
– Bjud in Bryssel – ”…kom och se vad vi har”



10 frågor till Europa

• Hur fungerar samarbetet med regeringarna
• Kur ser NGV-marknaden ut
• Hur ser LNG marknaden ut – även till sjöss
• Prisdeltat
• Hur viktig är biogasen
• Hur ser omställningsprogrammen ut







Kunden, kunden, kunden, 
eftermarknad & lobby
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