
Vi arbetar för att få till en infrastruktur för alla fossilfria bränslen i norra Sverige. 
Biogas Norr nätverket samverkar t ex med många aktörer i hela Östersjöregio-
nen förutom i Sverige. Här delar vi på behovsanalys, ny kunskap och finansie-
ringsmöjligheter. Vi har tagit fram en unik rapport “Fossilfrihet och jämställdhet 
inom åkerinäringen”. 

Vi har bidragit med att bygga engagemang och kunskap men sedan är det våra medlemmar och part-
ners som ansökt om och byggt laddstolpar. Nu finns det fler laddare för elbilar i Kiruna, Kalix, Piteå, 
Råneå, Luleå, Arvidsjaur och Vännäs. Projektet Stolpe in för Stad och Land (SiSL) – laddinfrastruktur i 
Övre Norrland har också bidragit på många andra sätt som inte är lika synliga för alla. 

SiSL har t ex ingått ingått i en referensgrupp för elvägar och laddinfrastruktur där Trafikverket har utrett bristen på snabb-
laddare längs det funktionellt prioriterade vägnätet i Sverige och vilka marknadsmodeller som kan fungera för att kunna 
täcka de vita fläckarna i vägnätet. Detta med riksintresse är för oss en mycket viktig fråga, oavsett drivmedel. 

Invigningar, utbildningar för bilförsäljare, ansökningskunskap, information till hemmaladdare är exempel på kunskaps-
spridning. För att öka tillgängligheten har vi också börjat titta på hur laddstolparna ska se ut för att de ska kunna nås från 
en rullstol. Samtidigt med detta har vi hållit ”Elbilsroadshow” i alla kommuner i både Västerbotten och Västernorrland där 
kunskapen om elfordon har spridits. 

SISL MELLERSTA 
Nu i höst startar vi ett nytt projektet SiSL Mellersta Norrland tillsammans med Region  Jämtland/Härjedalen som kommer 
att verka i Västernorrland, Jämtland och Härjedalen. Här kommer vi att lära oss av SiSL Övre och utveckla det. Inga inves-
teringspengar ingår i vår budget utan vi fokuserar på att bygga engagemang och kunskap. 

Hur antar vi klimatutmaningen? 
VÅRT UPPDRAG SEDAN 2003 
När BioFuel Region startade i oktober 2003 så var den starkaste drivkraften klimathotet. Idag behöver vi inte längre ar-
gumentera om att det är vi människor som påverkar klimatet. Klimatförändringar i form av snabbt ökande årsmedeltem-
peratur går inte att snacka bort. Ambitionen att bidra till regional utveckling är något som också är densamma för oss nu 
som för femton år sedan när vi bildades. Det som ger hopp är allt förbättringsarbete som pågår bara i vår region och som 
vi får vara med och samverka kring. Här berättar vi mer om vårt arbete med målen fossilfri fordonsflotta och utvecklad 
bioekonomi. www.biofuelregion.se

http://biofuelregion.se/wp-content/uploads/2018/06/2018-Fossilfrihet-och-j%C3%A4mst%C3%A4lldhet-inom-%C3%A5kerin%C3%A4ringen.pdf
http://biofuelregion.se/wp-content/uploads/2018/06/2018-Fossilfrihet-och-j%C3%A4mst%C3%A4lldhet-inom-%C3%A5kerin%C3%A4ringen.pdf
http://biofuelregion.se/


FOSSILFRIA TRANSPORTER I NORR - AC
Apropå transportutmaningen som innebär att vi i Sverige ska 
minska utsläppen av växthusgaser från trafiken med 70% så är 
vi glada över att medverka i Länsstyrelsen Västerbottens projekt 
tillsammans med Energikontor Norr. Här kommer vi att ta fram 
kommunala strategier och handlingsplaner för en fossilfri trans-
portsektor i länet. Projektet innebär en resursförstärkning för de 
små kommunerna eftersom det har anställts fyra nya klimatstra-
teger som ska stötta dem. BioFuel Region kommer att stötta med 
projektledning, kommunikation och finansieringslösningar. 

Vi vill bidra till att vi ska få en ekonomi som är biobaserad. Allt som kan göras av 
olja kan också göras av skog men det betyder inte att det rakt av ska ersättas. I 
en bioekonomi så måste insikten att vi måste hushålla bättre med våra resurser 
öka.  Utifrån detta så är skogen en mycket viktig resurs som vi redan idag har 
mycket kunskap kring.

I höst kommer vi att visa hur skogliga terminaler kan utvecklas. Hur hanteringen från skog till förädling 
kan bli mer kostnadseffektiv och vad som är viktigt för att skogens värde ska öka.  T ex hur barkens 
kemikalier ska hanteras rätt för att bli en av dessa nya produkter som vi behöver. 

BIO4METALS   Kol behövs för att göra t ex stål men hur ska det gröna kolet se ut för att passa i produktionen? Det  
   tittar forskare i Luleå och Umeå på. Här kan vi verkligen minska koldioxidutsläpp.

Tillsammans med SLU i Umeå leder vi ett projekt som studerar algodling för att rena vatten från olika  
restströmmar för att sedan få nya produkter i den blåa bioekonomin. 

Genom att samarbeta mellan regioner kan effektiviteten av det regionala arbetet med bioekonomisk 
utveckling ökas avsevärt. Region Västerbotten driver tillsammans med BioFuel Region ett bioekono-
miskt nätverk där 12 regioner ingår. Målet är att stärka regionernas kunskap om bioekonomi för att 
stötta regionalt utvecklingsarbete och genom samverkan höras, delta i politiska processer samt ge 
svenska företag inom bioekonomisektorn bättre förutsättningar. 

ATT ENGAGERA UNGA 
Studenterna i Informatik har gjort en videoanimation om bioekonomi med fokus 
på skogen. Inom TransAlgae-projektet har teknik- och marknadsföringsstudenter 
engagerats för att lyfta in algerna i hållbara affärsmodeller. De statistikverktyg vi 
tar fram för att mäta Västerbottens framsteg mot fossilfrihet kommer också att 
involvera studenter. 

 AGENDA 2030 I SKOLAN I HÄRNÖSAND 20 SEP
  Tillsammans med Region Västernorrland, Länsstyrelsen Västernorrland, Globala skolan, Härnösands  
 kommun, HEMAB och Technichus arrangerade vi en konferens för att lyfta skolans roll i den regionala 
 utvecklingen och för att inspirera skolansvariga och lärare. 

BIOFUEL REGIONS KLIMATLÖFTE

Vi lovar att i samverkan med medlemmar och partners  
fortsätta stötta norra Sveriges klimatarbete! 


