BioFuel Regions verksamhetsberättelse 2017
BioFuel Region ägs av sina medlemmar och vi samverkar för att få till en verklig förändring. Vi initierar, koordinerar
och samarbetar i projekt för att bidra till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi. BioFuel Region är en
icke-vinstdrivande organisation som samarbetar med offentlig sektor, företag och forskning & utveckling.

Vi arbetar för att bidra till de globala hållbarhetsmålen, EU:s mål för en utvecklad bioekonomi och förnybar transportenergi samt de svenska miljökvalitetsmålen och de som gäller för bioekonomi och fossilfrihet.
Vi har uppdraget att utveckla regionens råvaror, kompetens, näringsliv och samhälle genom:
1. nätverks- och projektbyggande
2. opinionsbildning och kunskapsspridning
3. att engagera unga människor

1. NÄTVERKS- OCH PROJEKTBYGGANDE

Under 2017 arbetade vi utifrån våra nätverk; Bioekonomi, Biogas Norr och Elfordon Norr.

PROJEKT SOM ARBETAR FÖR ATT UTVECKLA BIOEKONOMIN
Nya affärsmodeller och metoder för skogliga terminaler
Vi har kommunicerat resultat från forskarna och stöttat forskarnas deltagande på konferenser.
En studieresa genomfördes i september tillsammans med svenska terminalägare som besökte
Finland. Nästa år planerar vi en resa till Sverige för finska terminalägare. De är vår huvudmålgrupp
och vi bygger ett nätverk för ett långvarigt samarbete efter projekttiden. De kommer också att
fungera som fokusgrupp för vår hemsida som vi börjat bygga, ”BioHub Model”, där vi ska visualisera hur dagens skogliga terminaler kan utvecklas utifrån projektets resultat.

För att öka effektiviteten av regionalt arbete med bioekonomisk utveckling
I juli startade projektet Bioekonomi – regioner i samverkan på initiativ av BioFuel Region och Region
Västerbotten. 11 regioner i Sverige ska verka för att samarbetet mellan regioner ökar effektiviteten
av det regionala arbetet med bioekonomi. Genom att arrangera aktiviteter och sprida kunskap om
bioekonomi och påverka de politiska processer som pågår, både nationellt och i EU, vill vi stärka de
näringar som berörs och bidra till Sveriges klimatpolitiska mål. Projektet pågår fram till 2020 med en
budget på 3,6 miljoner kronor och finansieras av regionerna själva samt Tillväxtverket.

Nya produkter och energi från alger
Här samarbetar forskare och företagare från Finland, Sverige och Norge. I Sverige och Finland odlas
mikroalger. I Norge är det makroalger som växer i saltvattnet och där är algforskningen mer omfattande än här. Mikroalgerna renar avloppsvatten och kan sedan utnyttjas som en energiresurs eller mer
högvärdiga produkter. Projektgruppen har visat upp sitt arbete i Vasa i mars och i Bodö i oktober där
även öppna seminarier har anordnats. I november tilldelades projektet ett nordiskt pris, Arctic Award
inom klassen; hållbar användning av resurser.

Bio4Metals - Grönt kol i metallurgiska processer
Ett projekt där BioFuel Region deltar med kommunikationsinsatser i form av nyhetsbrev och planering av workshop. Vi
deltar också i arbetet med horisontella mål. 4

Vi har samlat ihop våra nätverk som handlar om fossilfria transporter;
Elfordon Norr och Biogas Norr till ett samlingsnätverk, Fossilfritt Norr där
vi kommer att samarbeta kring alla sorters bränslen som bidrar till vårt
mål; fossilfri fordonsflotta.

Ansökningsarbete under 2017
En ansökan lämnades in under våren för att bygga ”Multi-fuel-tankstationer för fossilfria alternativ för tunga fordon från
Gävle via Haparanda till Jyväskylä; Bothnia Green Fuels. Den fick avslag men det starka och näringslivstunga nätverket som
mobiliserades har fortsatt att träffas och en del av aktiviteterna i projektet har genomförts.
I november fick vi igenom förstudien Bothnia Green Fuels där arbetar vi med att hitta nya finansieringslösningar för gröna
bränslen och tung trafik. Det handlar även här om att övervinna marknadsmässiga hinder och bygga ut infrastrukturen av
gröna ”multifuel”-stationer. Utifrån detta har vi nu ett starkt partnerskap/konsortium och en ny projektansökan till Baltic
Sea Region har initierats. Det handlar om att få fler städer att använda biogas i både offentlig och privat transport.
Vi har stöttat Länsstyrelsen i Västerbotten med en ansökan, Fossilfria transporter i Norr. Syftet är att alla kommuner i Västerbotten ska ta fram mål, strategier och handlingsplaner för att nå det svenska målet om en fossiloberoende fordonsflotta
2030.

BioFuel Region arrangerar mötesplatser där medlemmarna får träffas
och utbyta kunskap kring biogas, föreläser och stöttar medlemmarna
med kunskap. Nätverket förvaltar våra erfarenheter och samlar styrkorna till nya ansökningar utifrån kunskap om de behov som finns hos våra
medlemmar.

Vi samarbetar också med andra biogasnätverk – i Sverige. T ex har vi medverkat till att ta fram en strategisk innovationsagenda för biogasen samhällsnyttor. I agendan fastslås att biogasen är ett utmärkt exempel på en cirkulär ekonomi. Ett
annat exempel är också att vi har medverkat i en debattartikel ”Biogasen fungerar här i norr och är ett måste för att klara
klimatutmaningen”.

Det årliga nätverksmötet anordnades i Vännäs i samarbete med vårt
projekt Stolpe in för Stad och Land. Aktuella frågor avhandlades och som
vanligt på ett nätverksmöte så diskuterar vi framtida samarbete.

Ansökningsarbete under 2017
Vi har arbetat med ett Östersjöprojekt (Baltic Sea Region) där fokus har varit högeffektsladdare med batteribackup för
elfordon, BEGIN. Vår ansökan blev inte beviljad men vi lärde oss mycket och inte bara vad som händer inom detta område
men också hur fort det händer.
En ansökan för ett treårigt e-mobilitetsprojekt, SiSL Mellersta Norrland, har inletts i samarbete med våra medlemmar i
Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen. Samtidigt tog vi initiativ till att söka regional finansiering för en ”Klimatklivsroadshow” riktad till bostadsrättsföreningar i Västernorrland under våren 2018

PROJEKT FÖR ATT FÖRVERKLIGA MÅLET OM EN FOSSILFRI FORDONSFLOTTA
2017 var ett intensivt år för projektet Stolpe in för Stad och Land. Gemensamt arbete från ansökan,
tillstånd, val av teknik och allt annat som behövs för att få en laddstolpe invigd är en snabb sammanfattning av vad som åstadkommits inom projektet. Byggnationerna av laddstationer har löpt på bra
under året. Sommaren och hösten bjöd på ett pärlband av invigningar enligt det gemensamma evenemangskoncept med små elbilar för barn som vi tagit fram för projektet. Endast ett fåtal laddare
kvarstår, bl a snabbladdaren i Lycksele och bussladdarna i Skellefteå.

Vi har hållit informationsmöten om elbilar och laddstolpar i alla kommuner i Västerbotten tillsammans med Länsstyrelsen.
Under hösten har vi även tagit fram och genomfört utbildningar för bostadsrättsföreningar och bilhandlare i Piteå, Luleå,
Skellefteå och Umeå som arrangerades i samarbete med Umeå kommuns projekt Den koldioxidsnåla platsen.
Tillsammans med Norrbottens Energikontor har vi arrangerat en konferens i Haparanda där behovet av att integrera planer på laddinfrastruktur i planer och strategier på alla nivåer lyftes. Deltagarna påbörjade också sina egna elbils/laddinfrastrukturstrategier med Storuman som modell.
Tack vare roadshow, invigningar och event har det varit mycket mediarapportering under året.

Invingning av laddstolpar i Luleå

2. OPINION OCH KUNSKAP

BioFuel Region sprider kunskap genom föreläsningar, nyheter och svar på remisser inom våra kunskapsområden, från
regional, nationell och till EU – nivå. Vi har under 2017 svarat på remisser om reduktionsplikten, pfad, upphandlingsregler
för fordon.

Europeiskt samarbete har blivit ett manifest
Magnus Matisons har som en av fyra svenska representanter tillsammans med 26 personer från 16
olika länder tagit fram en handlingsplan för bioekonomin i Europa; ”European Bioeconomy Stakeholders Manifesto” är något som organisationer och företag kan ställa sig bakom.

Mer infrastruktur för alternativa drivmedel i Europa
Anna Säfvestad Albinsson deltog i en referensgrupp med representanter från gasens hela värdekedja och de har gett inspel till regeringen. I Bryssel Anna har presenterat BioFuel Regions arbete
och de utmaningar vi ser att samhället och transportsektorn står inför om de ska lyckas ställa om
till förnybara drivmedel. (TEN-T, CEF)

3. ATT ENGAGERA UNGA MÄNNISKOR
Skolprojekt
Arbetet med att förvalta projekten KNUT och Kunskapslänken har gått på sparlåga sedan Energimyndigheten inte längre får finansiera detta. Vi fortsätter att hitta nya sätt att engagera unga människor
och vi arbetar med att stärka regionerna i deras ambitioner att jobba med lärande för hållbar utveckling.

Examensarbeten
Studenter vid Umeå universitet har sammanställt livscykelanalyser för elfordon i Norra Sverige och beskrivit hur elfordonen kan komma att påverka vårt elnät. En av slutsatserna är att vi med begränsade medel kan bygga ett sammanhängande
laddnät i våra län.

Personal och ekonomi
Under 2017 har sex personer arbetat i verksamheten. Vi omsatte under året ca 6 MSEK och finansieringen kom från våra medlemmar, regionerna, projektpartners, Naturvårdsverket, Tillväxtverket
och direkt från EU.

Nya medlemmar
Skelleftebränslen, SEKAB, Green Exergy, Länstrafiken i Västerbotten och Nordmaling kommun, är nu
medlemmar och vi består av 23 företag och 9 kommuner.
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