
Verksamhetsberättelse 2019 

2019 var ett år då miljömedvetenheten ökade och vi siade om att 2020 kommer att 
vara året då initiativ och åtgärder kommer att visa vägen bort från vårt fossilberoende. 
Nu vet vi att det har kommit ett virus emellan som tar mycket fokus, men klimat- 
arbetet kommer att fortgå. Vi upplever inte att behovet av våra insatser minskar, vi får 
istället jobba på ett annat sätt. Och vi ser stora satsningar sjösättas, t.ex. EU:s Green 
Deal. De ansökningar vi medverkade i 2019 leder också åt rätt håll, vi har redan nu 
indikationer på att vi kommer få finansiering för elflygprojektet FAIR.

Det enda vi inte har något tvivel om är att många olika bränslen och tekniker behövs 
och att vi samtidigt måste begränsa vår användning av jordens resurser. Vi måste ha 
koll på råvarorna och inte som nu i stor omfattning importera sådant som har ett 
tveksamt ursprung. Då är det bättre att vi använder våra egna hållbara restprodukter 
från jord- och skogsbruk samt avfall där vi har koll på ursprunget. Importen hindrar 
också utvecklingen av nya anläggningar i vår region.

2019 var också året då efterfrågan på vår expertis och tjänster ökade. Vi deltog i 
spännande projekt med helt nya aktörer, utbildade företag och deltog i referens-
grupper, tog fram infrastrukturplaner för våra regioner, medverkade till att ta 
fram skogsstrategier och policys samt tog fram nya sätt att sprida kunskap. Flera 
av de ansökningar som vi nu ingår i har vi blivit inbjudna till och vi har inte behövt 
driva hela ansökningsprocessen själva. Vi hoppas kunna fortsätta den inslagna 
vägen och att vi kommer att uppnå mer genom att göra det tillsammans med fler.

Arne Smedberg, VD, BioFuel Region 

BioFuel Region

Vi vill driva på omställningen till bioekonomi 
och en fossilfri fordonsflotta.  Genom att kanali-
sera och koordinera arbetet mellan kommuner 
och andra aktörer kan vi genomföra kreativa 
projekt i vår region. Tillsammans kan vi också 
växla upp andras initiativ och arbete så att var-
je krona blir mer värd!  

Vår styrka är att vi samarbetar med offentlig  
sektor, näringsliv samt forskning och utveckling 
och detta får hjulen att snurra snabbare. Vi 
sporrar våra medlemmar i förändringsarbetet. 
De får tillgång till uppdaterad expertkunskap 
från våra nätverk – och vi kan snabbt matcha 
medlemsprojekten med den kompetens som 
behövs.  

Vi jobbar för skarpare åtgärds - och handlings-
program, från kommunal till europeisk nivå, 
för att underlätta utvecklingen i norra Sverige.  
BioFuel Region grundades 2003 och finansie-
ras av medlemmar, regioner och EU. Vi har sju 
medarbetare i Umeå och en i Skellefteå.

Från medvetenhet till behov av hållbara råvaror
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SiSL

Vi bygger kunskap och laddstationer
SiSL Övre Norrland är det första projektet kring elfordon som vi startade 2016 och avslutade 
2019. Detta tillsammans med samarbetspartners som har byggt laddstolparna. Projektet har 
bidragit till kunskap och laddstationer från Kiruna i norr till Nordmaling i söder. Budgeten var 
25 MSEK. Finansieringen kom från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Klimatklivet och 
medverkande partners var; Bilbolaget Piteå, BioFuel Region, Coop Norrbotten, Luleå Energi, 
PiteEnergi, Skellefteå kommun, Skellefteå Kraft, Umeå Energi och Vännäs kommun.

Underlag till Infrastrukturplan för alternativa drivmedel 
Diskussionsunderlag för regionala förutsättningar för infrastruktur för elfordon och förnybara 
drivmedel. Här fokuseras på, i dagsläget, kommersiella biodrivmedel och laddinfrastruktur med 
tidshorisonten fram till år 2030. Dessa underlag kan användas för diskussion och förankring av 
planer i samverkan med kommuner och näringsliv i Västerbotten, Västernorrland och Jämtland/
Härjedalen.

Fossilfria trasporter i norr
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 Väster-  
botten är projektägare. Energikontor Norr och BioFuel Region är samverkanspartners i detta  
projekt som startade våren 2018 och pågår fram till 2021. Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Energimyndigheten, Umeå Energi, Länsstyrelsen, Energikontor Norr, BioFuel Region samt länets alla  
15 kommuner finansierar. Projektet 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 Väster-
norrland och Jämtlands län. Projektet drivs av BioFuel Region och Region Jämtland Härjedalen 
och pågår 2018-2021. Finansieringen på 8 MSEK kommer från Europeiska regionala utvecklings-
fonden och Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland, Länsstyrelsen Västernorrland, 
BioFuel Region, Länsstyrelsen Jämtland, HEMAB, Kramfors kommun och Sollefteå kommun.

Här följer korta presentationer av de projekt som vi arbetade med under förra året. Först 
ut är de som bidrar till vårtmål om en fossilfri fordonsflotta. Lärande och öppenhet 
genomsyrar vårt arbete. Vi tackar alla samarbetspartners i de fyra nordligast länen och 
citerar en av dem;
 
”Samhälllsnytta genom samarbete ger fler möjligheter för framtiden.”

Förnybart i tanken 
Syftet är att stärka klimatarbetet i Jämtlands och Västernorrlands län genom att bidra till ökad tillgång 
och efterfrågan på hållbara förnybara drivmedel, och därigenom skapa en marknad. Projektägare är 
Region Jämtland Härjedalen och samverkanspart i projektet är BioFuel Region. Projektet är startade 
hösten 2019 och pågår till och med 2022.  Total budget ca 8 miljoner och finansiärer är Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen Västernorrland.

AKTUELLA PROJEKT UNDER 2019 
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Här har vi sammanfattat vad vi har gjort för att leverera medlemsnytta och uppnå våra projektmål. 
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Här följer en sammanställning av de projekt som vi har arbetat med för att bidra till att utveckla bioekonomin och 
därmed minska den fossilberoende ekonomin. Vi har arbetat med Finland i två av projekten och i vårt algprojekt 
även med Norge. I arbetet med att kommunicera produktion och forskning av biokol har vi första gången samar-
betat med skogs- och metallurgiindustrin. Under 2019 avslutades tre projekt. 

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 Mittuniversitet, 
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 samverkanspartner. Den totala 
budgeten är på drygt 10 MSEK, varav EU står för hälften.

Bio4 
Metals

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. Det-
ta 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 Härjedalen,  
Gävleborg samt Regionförbundet i Kalmar län samt Västra Götalandsregionen.

UTVECKLAD BIOEKONOMI 



5

Botnia Näring i Kretslopp arbetar för att ta fram en metod för att förädla rötresten från biogas-
produktionen till en kommersiell gödselprodukt. Ett stärkt finskt-svenskt biogaskluster testar och 
utvärderar metoden för detta för att öka konkurrenskraften hos biogasproducenterna. Projektet 
drivs av Stormossen i Finland och pågår 2019 till 2022. Finansieringen på 933 681 Euro kommer 
från Botnia-Atlantica programmet, Region Västerbotten, Region Västernorrland, Österbottens  
Förbund, Härnösands Energi & Miljö samt VAKIN. Partners i Finland är Stormossen AB, Yrkeshög-
skolan Novia och i Sverige; BioFuel Region och SLU.

Baltic Biogas Circles ska främja biogas som alternativt drivmedel i Östersjöregionen.  
BioFuel Region leder arbetet för att tillsammans med sju europeiska partners stärka och utöka de 
befintliga samarbetsnätverken och utveckla nya projektidéer. Projektet drivs av BioFuel Region och 
pågår under 2019 till 2021. Finansieringen på 550 000 SEK kommer från Svenska Institutet samt 
deltagande partner; Gasum, Stormossen AB, Estonian Biogas Association, Saaremaa municipality in 
Estonia, Zemgale planning Region and Ekodoma in Latvia and Gdynia city in Poland.  

MUSIC (Market Uptake Support for Intermediate Bioenergy Carriers) syftar till att underlätta använd-
ningen av förnybar energi genom att utveckla logistik för biomassabaserade energibärare. BioFuel  
Regions uppgift är att stödja en marknadsuppbyggnad av pyrolysolja och torrefierat material inom EU. 
Detta innefattar  produktion, transporter, förädling samt slutanvändning. Tillsammans med Finland 
kommer vi att titta på var fler anläggningar kan lokaliseras, hur dessa kan samordnas med  befintliga 
industrier samt hur transporter till slutförbrukare kan samordnas och effektiviseras. Projektet har en 
total budget på 3 M Euro och leds av BTG (Biomass Technology Group) i Holland. MUSIC har 16 partners 
från hela EU, pågår 2019-2022, samt finansieras helt av Horizon 2020.

Vi har samarbetat med andra regioner förut i våra lärandeprojekt men sedan förra året koordinerar vi 13 av 
Sveriges regioner för att utveckla regionernas bidrag till den svenska bioekonomin. Vårt arbete underlättar och 
effektiviserar arbetet ute i regionerna och därmed för alla kommuner som ingår. Målet är också att ge företag 
inom bioekonomisektorn bättre förutsättningar. 

UTVECKLAD BIOEKONOMI 



6

EU North  
Sweden 

nationella 
myndigheter

KUNSKAP
- målgrupper

medlemmar

EU - Bryssel

företag kommuner 

regioner           
& län 

alger

finansiering

biomassa- 
logistik 

KUNSKAP
- innehåll fossilfritt

bioekonomi  styrmedel 

skogen  

projekt-  
nyheter

KOMMU-
NIKATON 

opinions-
bildning

föreläs-
ningar

brobyggare

projekt-
koordinering

tillgänglig- 
göra forsk-

ning 

ERFARENHETS-
UTBYTE

referens- 
grupper

remisser

europeiska  
nätverk

nordiska  
nätverk 

omvärlds- 
analys

nationella  
nätverk 

Näring i kretslopp 
Nytt projekt

Biogas Circles  
Nytt projekt

TransAlgae 
Avslutat projekt

Bio4Metals  
Avslutat projekt

BioHub  
Avslutat projekt

MUSIC  
Nytt projekt

Webbutbildning - styrmedel 

Diskussionsunderlag  
- infrastruktur 

Västernorrland, Västerbotten, 
Jämtland/Härjedalen

Utbildning - skogen 

Årsstämma 
Bioekonomi 

Statistik  
Bioekonomi www.biohubmodel.se

Film om bioekonomi 

Film om TransAlgae

Här har vi sammanfattat vad vi har gjort för att leverera medlemsnytta och uppnå våra projektmål. 

UTVECKLAD BIOEKONOMI 
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Vi har under året haft många pågående projekt med en hög beläggning hos samtliga medarbetare. I några projekt 
har vi också fått förlängningar som har gjort att vi kunnat leverera mycket innehåll från projekten och att vi då kunnat 
nyttja en stor andel av projektbudgetarna. Vi erhöll också en medlemsinbetalning sent. Vår egen medfinansiering i 
projekten har legat på en ganska låg nivå. Det är dessa faktorer som lett till att vi fått en rejäl vinst. 

Vi omsätter drygt åtta miljoner och når upp till en högre soliditet och kan göra avsättningar för framtiden, vi kan 
göra mer insatser tillsammans med våra medlemmar och arbeta med nya ansökningar. Vi har under året haft en bra 
spridning på olika finansiärer och flera insatser för regioner som de har direktfinansierat. Vi har kunnat upprätthålla 
en god likviditet då de finansiärer som regelmässigt är långsamma med sina utbetalningar spelat en mer begränsad 
roll och kunnat kompenseras med förskott som vi erhållit från andra.  Fördelningen av vår finansiering kan ses i  
diagrammet här nedan. 

Under inledningen av 2019 var vi 7 personer anställda tills i mars då Ida Norberg gick på barnledighet under 
våren. Efter sommaren anställdes Simon Oja. Från hösten 2019 arbetade Anna Albinsson Säfvestad i Skellefteå. 

 

EKONOMI

PERSONAL


