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2018 – ett genombrottsår

2018 blev året då vi fick beslut kring långsiktiga styrmedel för att vi 
ska kunna anta klimatutmaningen på riktigt. I dag har vi mer av det 
som också branschen bett om; förutsägbara spelregler. 

Här kan du läsa om vårt arbete 2018 där vi utifrån våra två målom-
råden berättar översiktligt om vad som hände detta år. 

Sist hittar du en omvärldsanalys som beskriver nationella händel-
ser som vi påverkas av i vårt arbete och vilka styrmedel som såg 
dagens ljus detta genombrottsår. 

BioFuel Region AB
Vi är ett icke-vinstdrivande företag som ägs av våra medlemmar.  

Verksamheten startade 2003 och verkar i de fyra nordligaste länen. Tillsammans med  
våra medlemmar arbetar vi för att nå målen om fossilfrifordonsflotta och en utvecklad bioekonomi.
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Nätverken Elfordon Norr och Biogas Norr har gift sig och fått samlingsnamnet; Fossilfritt Norr.  
Här tittar vi alltid framåt mot nya projekt som kan stötta våra medlemmars arbete och att tillvarata erfarenheter  

från tidigare projekt. Vi samverkar med expertnätverk, både i Sverige och i EU vilket gör att vi kan fånga upp  
vad som är på gång och bevaka norra Sveriges intressen på olika sätt. 

Biogas Norr
Ett pågående arbete som vi bedriver att lyfta behovet av och 
kunskapen kring biogas i debattartiklar, deltagande i biogasnät-
verk och workshops och vi har också gett inspel till den nationella 
biogasstrategin. Vi har deltagit i ett antal projektansökningar, och 
hoppas ha ett nytt projekt igång 2019.

Elfordon Norr – nätverk 
Ett pågående arbete där vi lyfter frågor som är viktiga för att 
öka e-mobiliteten i norra Sverige. Under 2018 hade vi drivit 
tre parallella projekt inom elfordon och laddinfrastruktur 
under samlingsnamnet Stolpe in för Stad och Land, SiSL; SiSL 
Roadshow Västernorrland, SiSL Övre Norrland och uppstart 
av SiSL Mellersta Norrland.
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SiSL

Vi bygger kunskap och laddstationer
SiSL Övre Norrland är ett av de första laddstolpe-projekten vi startade 2016. Detta tillsammans 
med samarbetspartners som bygger laddstolparna. Projektet har bidragit till kunskap och 
laddstationer från Kiruna till Vännäs. Budgeten är 25 MSEK och projektet avslutas 2019. Finan-
sieringen kommer från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Klimatklivet och medverkande 
partners; Bilbolaget Piteå, BioFuel Region, Coop Norrbotten, Luleå Energi, PiteEnergi, Skellefteå 
kommun, Skellefteå Kraft, Umeå Energi och Vännäs kommun.

Roadshow Västernorrland 
Under hösten besöktes aktörer och bostadsrättsföreningar i Västernorrland med syfte att stötta 
ansökningar till Klimatklivet. Detta gjordes i samarbete Länsstyrelsen i Västernorrland och ener-
girådgivarna i Sundsvall och Timrå. Projektet med finansiering på 0,25 MSEK från Länsstyrelsen 
Västernorrland avslutades i oktober 2018 och har bidragit till att det är mer än en fördubbling 
av antalet ansökningar till Klimatklivet jämfört med 2017.

Underlag till Infrastrukturplan för alternativa drivmedel 
Start på rapportunderlag till Länsstyrelsen i Västernorrlands till deras regionala plan för 
infrastruktur för alternativa drivmedel. Publiceras 2019. Finansiering på 0,25 MSEK kommer 
från Länsstyrelsen i Västernorrland.

Fossilfria trasporter i norr
Sverige har som mål att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. I projektet levererar 
vi strategiskt stöd så att alla Västerbottens kommuner kan bidra till att nå målet med en 70 % 
minskning av växthusgaserna inom fordonsflottan. Länsstyrelsen i Västerbotten är projektägare 
och Energikontor Norr och BioFuel Region är samverkanspartners i detta projekt som startade 
våren 2018 och pågår fram till 2021. Europeiska regionala utvecklingsfonden, Energimyndig- 
heten, Umeå Energi, Länsstyrelsen, Energikontor Norr, BioFuel Region samt länets alla  
15 kommuner finansierar projektet som har en total budget på 19 MSEK.

SiSL

Vi skapar goda förutsättningar för laddbara bilar 
SiSL Mellersta Norrland fokuserar på att skapa goda förutsättningar för laddbara bilar i 
Västernorrland och Jämtlands län. Projektet drivs av BioFuel Region och Region Jämtland 
Härjedalen och pågår 2018-2021. Finansieringen på 8 MSEK kommer från Europeiska  
regionala utvecklingsfonden och Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland, 
Länsstyrelsen Västernorrland, BioFuel Region, Länsstyrelsen Jämtland, HEMAB, Kramfors 
kommun och Sollefteå kommun.

SiSL

Aktuella projekt – Fossilfritt Norr
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Föreläsningar 
på nationella 
och regionala 
konferenser

Omvärlds- 
analys

Föreläsningar  
inom projekten

Deltagande i  
expertpaneler

Referens- 
grupps- 

deltagande

Remiss- 
skrivande

Möten  
med kommuner,  

företag, bostadsrätts-
föreningar, bilhandlare 

och allmänhet

Politiker- 
träffar

Nya 
projekt- 

idéer

Upp- 
handlingar 

Markavtal  
och  

markupplåtelse

Provkörning 
av elbilar

Stöd till  
att bygga snabb- 

laddare inom  
Klimatklivet

Ansökningar

Biogasnätverk  
mellan norra  

Sverige, Finland och  
baltstaterna

Elbilsrally

Påverkans- 
arbete

Aktiviteter – Fossilfritt Norr
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Aktiviteter – Fossilfritt Norr 

VEMDALEN

ARJEPLOG

SORSELE 

BODEN 

LULEÅ  

PITEÅ  

SKELLEFTEÅ 

ÄLVSBYN  

UMEÅVÄNNÄS 

SUNDSVALL 

ÖSTERSUND
SOLLEFTEÅ  

TIMRÅ

ÖRNSKÖLDSVIK 

ÅNGE

KRAMFORS 

RAGUNDA

HÄRNÖSAND

200 miljoner i stöd från Klimatklivet gick till de fyra nordligaste 
länen; 14 snabbladdare; Dorotea, Vilhelmina, Skellefteå, Umeå, Åre 
och Bräcke kommun samt två platser till i vardera Västernorrland 
och Norrbotten. 

Nya laddare inom SiSL Övre Norrland samt systerprojektet  
Härnösand är markerade på kartan nedan. Hittills har projektet 
byggt 5 snabbladdare á 50 kW,15 destionationsladdare á 22 kW 
och 8 normalladdare. I Härnösand har 30 destinationsladdare 
byggts

Orter vi har besökt med 
roadshow, laddmötesturné, 
ladda-hemma luncher,  
uppstartsmöten eller  
föreläsningar

Resultat i form av 
nya laddstationer

Produkter – Fossilfritt Norr 
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Kunskapsunderlag:  
Reduktionsplikt och  
Förnybarhetsdirektivet

Utbildningspaket:  
Klimatsmarta bränslen 

Checklista  
över tillgäng- 
liga laddplatser

Karta över befintliga  
och behov av laddstolpar

Informations-
material:   
Tillgänglighet 
vid laddplatsen  

Rapport:  
Fossilfrihet och 
jämställdhet 
inom åkeri- 
näringen

Fortsättning produkter – Fossilfritt Norr

Jämförelse av statistik- 
verktyg för att mäta 
minskning av växthusgaser  
– ett studentarbete
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Utvecklad bioekonomi
Att delta i det europeiska samarbetet kring en strategi för bioekonomi samtidigt som vi samverkar  

med flera regioner i Sverige och de nationella aktörerna har gjort att 2018 blev ett år att minnas.  Vi känner att  
vårt arbete underlättar och effektiviserar arbetet ute i regionerna och därmed för alla kommuner som ingår. 

Bioekonomi – regioner i samverkan
Region Västerbotten leder tillsammans med BioFuel Region projektet där 13 av Sveriges regioner 
samarbetar för att öka effektiviteten av det regionala arbetet med bioekonomisk utveckling. Detta 
genom att arrangera aktiviteter för att sprida kunskap om bioekonomi och påverka de politiska 
processer som pågår, både nationellt och i EU. Projektet pågår 2017-2020 och finansieringen på 
3,6 MSEK kommer från Tillväxtverket, BioFuel Region och regionerna; Norrbotten, Västerbotten, 
Västernorrland, Dalarna, Värmland, Örebro län, Östergötland, Halland, Skåne, Jämtland Härjeda-
len, Gävleborg samt Regionförbundet i Kalmar län samt Västra Götalandsregionen.

bio
hub

BioHub är ett gränsöverskridande projekt mellan Finland och Sverige. Projektet ska utveckla 
metoder och affärsmodeller för skogsterminaler. Målet är en terminal som kan leverera rätt 
sortiment till rätt plats och rätt pris både för traditionella och nya innovativa skogsindustrier. 
Det leds av Naturresursinstitutet, LUKE, i samverkan Vasa universitet, Seinäjoki yrkeshögskola, 
Mellersta Österbottens Utbildningssamkommun, Sveriges lantbruksuniversitet, BioFuel Region 
och Terminalen i Bastuträsk. Projektet pågår 2016-2019 med en budget på 24 MSEK som finan-
sieras av Botnia-Atlantica, Österbottens förbund, Region Västerbotten, Region Västernorrland 
samt partners.

TranAlgae är ett gränsöverskridande samarbete mellan Sverige, Finland och Norge. Syftet är att 
hitta nya lösningar för förnybar energi och produkter från alger som odlas i ett nordiskt klimat. 
Med en projektbudget på 23 MSEK pågår arbetet mellan 2016 till 2019. Projektledningen delas 
av SLU och BioFuel Region och arbetet bedrivs tillsammans med Nattviken Invest Mittuniver-
sitet, MIUN. Partners i Finland är Yrkeshögskolan NOVIA och Vasa universitet. I Norge är det 
norska institutet för bioekonomi, NIBIO. Finansiärer är Botnia-Atlantica, Region Västerbotten 
och Västernorrland, Kempestiftelserna, Österbottens förbund, Nordland Fylkeskommune, Bodö 
kommune, samt partners.

Grönt kol i metallurgiska processer 
Kol behövs för att göra t ex stål men hur ska det gröna kolet se ut för att passa i produktionen? 
Det tittar producenter och forskare på och här bidrar BioFuel Region till kommunikationen. 
Partner i projektet är Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Future Eco North Sweden 
AB, Bioendev AB, Processometri AB, BioFuel Region AB och Swerim AB. Projektet pågår under 
tre år och avslutas 2019. Swerim koordinerar projektet som finansieras av Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Region Norrbotten, Region Västerbotten och egna insatser från samverkans-
partner. Den totala budgeten är på drygt 10 MSEK, varav EU står för hälften.

Bio4 
Metals

Aktuella projekt – Utvecklad Bioekonomi
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Aktiviteter – Utvecklad Bioekonomi

Medlem i EU:s  
Intressentpanel  

för bioekonomiska 
frågor

Remisser

Moderatorer  
och föreläsare  
på nationella  
bioekonomi- 
konferenser

Seminarium i Almedalen  
– Fossilfrihet  

med eller utan 
palmolja

Workshops  
kring biokol till 
metallindustrin

Inspel till  
den europeiska 
och nationella  
strategin för 
bioekonomi

Studiebesök och 
föreläsningar i 
Norge, Sverige 
och Finland

Skogs- 
strategier

Nationell  
workshop kring 

livsmedels- 
strategier
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Produkter – Utvecklad Bioekonomi

Diskussionsunderlag 
kring Skogen och 
föreläsningspaket;  
Vi vill också prata 
om skogen

Världens första statistik för bioekonomi för 
att underlätta det regionala arbetet med 
bioekonomiska analyser – klart 2019

Film som beskriver arbetet med bioekonomi 
inom nätverket; Bioekonomi – regioner i sam-
verkan – klart 2019

Videoanimation som 
visualiserar arbetet 
med att utveckla al-
gerna inom den blåa 
bioekonomin.

Film som beskriver projektet TransAlgae och 
resultaten. Klart 2019

Videoanimation 
som beskriver vad 
bioekonomi är

Videoanimation 
som förklarar vad 
en skoglig terminal 
är inom projektet 
BioHub

Handbok i form av en hemsida, BioHubmodel, 
som ska underlätta lokaliseringen och utveck-
lingen av nya skogliga terminaler. Klart 2019

Svenskt, finskt  
nätverk av skogliga 
terminalägare

Svenskt, finskt, 
norskt nätverk kring 
algproduktion

Finskt studentarbete kring hållbara  
affärsmodeller kring alger. 

Nätverk kring bio-
kolsproduktion för 
metallindustrin i 
norra Sverige
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2018 – ett genombrottsår 
Efter att vi på BioFuel Region i alla år har stått och stampat och krävt långsiktiga styrmedel  

för att vi ska kunna anta klimatutmaningen på riktigt vad gäller transporter blev 2018 ett riktigt genombrottsår  
och idag har vi mer av det som också branschen bett om; förutsägbara spelregler. 

Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland och senast 2045 ska Sverige inte 
ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Den 1 januari 2018 
fick vi i Sverige en klimatlag. Eller ja, ett klimatpolitiskt ramverk för att vara 
korrekt, där klimatlagen är en av tre delar. En av satsningarna som följde 
var Klimatklivet, ett investeringsstöd till företag, kommuner, regioner och 
organisationer som vi har använt i vårt arbete och hjälpt andra att söka 
pengar ifrån. Klimatklivet försvann i decemberbudgeten på obestämd 
framtid. Vi vilar dock inte utan har undersökt möjligheten att söka om ett 
ramprogram för regionala investeringar i laddstationer och infrastruktur 
för förnybara drivmedel i både Västerbotten, Västernorrland/Jämtland.

Transportutmaningen är har tillkommit utifrån att politikerna i riksdagen 
är överens om att koldioxidutsläppen från transportsektorn i Sverige ska 
minska med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. För att visa vägen 
sätter de företag och organisationer som antar den här utmaningen målet 
att senast år 2030 endast utföra och köpa fossilfria inrikestransporter

För att främja användningen av biodrivmedel har regeringen infört reduk-
tionsplikt för bensin och diesel. Det innebär att alla drivmedelsleverantör 
varje år måste minska växthusgasutsläppen från bensin och diesel med en 
viss procentsats. Reduktionsplikten innebär ett mer långsiktigt styrmedel 
jämfört med tidigare skattenedsättning och bidrar till användningen av 
mer klimatsmarta biodrivmedel. Viktigt att vi kan besluta om reduktionsni-
våerna efter 2020.

EU-kommissionen har lagt fram en handlingsplan för att utveckla en 
hållbar och cirkulär bioekonomi som ska tjäna det europeiska samhället, 
miljön och ekonomin. Extra glädjande för oss är ambitionen att utveckla 
en strategisk agenda för inrättande av hållbara livsmedels- och jordbruks-
system, ett hållbart skogsbruk och biobaserade produkter. Vi har deltagit i 
en bioekonomisk panel under några år där detta har förberetts. 

Vi har också fått positiva beslut vad gäller EU:s riktlinjer för hur vi får an-
vända skogsråvaran, dvs att alla trädets delar klassas som hållbara (REDII). 
Det kan vara startskottet för svensk hållbar produktion av biodrivmedel. 

Globala mål – Horisontella mål
2018 var året då vi tog oss an de globala målen på riktigt där kompe-
tensutvecklingen fokuserade på mål 5; Jämställdhet. Me too vågen från 
2017 har självklart aktualiserat de dagliga diskussionerna och vi har också 
arrangerat och deltagit på utbildningar, konferenser. Vi har också beställt 
en rapport; ”Jämställdhet i åkeribranschen” som är den första i sitt slag 
i Sverige och anordnat en workshop under Landsbygdsriksdagen där vi 
diskuterade hur vi kan inkludera en mångfald av människor i den växande 
bioekonomin och hur vi kan använda jämställdhet som verktyg.

År 2018 var också året vi började jobba mer med tillgänglighet för funk-
tionshindrade – framför allt inom laddbilsprojekten för att se till att det 
byggs inkluderande laddplatser som är tillgängliga för alla nu när det byggs 
upp en ny typ av infrastruktur som ska fungera i många år framöver.

Vill du veta mer?      biofuelregion.se      arne.smedberg@biofuelregion.se

mailto:arne.smedberg@biofuelregion.se
http://biofuelregion.se/

