
GÄSTRIKE  
EKOGAS AB 

 

Drivmedelskonvent 
 
 

2017-09-28 
 

JONAS HELLSTRÖM 



Kommunfullmäktige i 
Gävle beslutade 23 
februari 2009: 

 

Gästrike Ekogas ägs idag till 51% av Gästrike återvinnare och 49 % av Gävle energi 
Gävle kommuns ägarandel i Ekogas uppgår till 80 % 

Sandviken 12% Hofors 3% Älvkarleby 3% Ockelbo 2% 

 

BAKGRUND 
• Att uppdra till Gävle Energi AB att initiera och leda projekt med syfte 

att tydliggöra och realisera försäljning av biogas med den långsiktiga 
målsättningen att finna möjligheter till och realisera lokal och regional 
produktion av biogas för fordon 
 

• Att satsningen på försäljning och produktion av biogas ska ske i 
samverkan med andra aktörer, både offentliga och privata inom länet, 
där Gästrike Vatten och Gästrike Återvinnare är primära aktörer 



MÅL OCH 
RIKTLINJER 

Långsiktiga mål: 
• En fungerande, privat och 

offentlig, biogasmarknad i 
regionen 

• En effektiv och lönsam 
biogasproduktion i regionen 
 

Riktlinjer för projektet: 
• Regional samverkan 
• Samverkan med näringslivet 



INVIGNING AV FORSBACKA 
BIOGASANLÄGGNING 



FORSBACKA 
BIOGAS 

Världens 
största 
termofila 
rötkammare 
av sitt slag ! 

Anläggningen 
har tillstånd att 
behandla 30000 
ton avfall/år 

En gastankstation 
finns i anslutning 
till anläggningen. 

Anläggningen 
har kostat ca 
130 miljoner kr 



PRODUKTION 
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Duvbackens Biogasanläggning förväntas att producera ca 
0,5 GWh mer för varje beroende på befolkningsökning och 
nyanslutning till reningsverket. En extern organisk 
mottagning skulle kunna ge ökad produktion upp till 15 
GWh 

Forsbacka Biogasanläggning förväntas att producera ca 3-
4 GWh mer för varje år beroende på substrat tillgång. 
Matavfall, gödsel och restgrödor kommer utgöra fraktioner 
som ska bidra till produktionen. Men även inköpta substrat 
kan vara intressant, om vi har ett behov av gas. 

Duvbacken 

Forsbacka 



Infrastruktur för  
Biogas tankning 
 
Med produktion på plats i Forsbacka börjar nu arbetet med att 
utöka och förbättra tankinfrastrukturen. 
 
Gastankstation i Teknikparken och Söderhamn är just nu de 
projekt som Ekogas arbetar främst med. 
 
 
  

 
 
 

 

Skiss över tankstation vid Teknikparken  

 

 

Ett nytt modernt formspråk för tankstationerna har 

tagits fram för att utstråla innovation och utveckling 

 



FÖRSÄLJNING 

Befintliga biogasmack 

Blivande biogasmack 

Intressanta platser för ev. 
etablering av biogasmack 

Söderhamn 
Bollnäs 

Sandviken 

Forsbacka 

Ersbo 

Sörby Urfjäll 

Brynäs 

Teknikparken 



 

Vi står inför en katastrof om vi inte nollar våra globala utsläpp av växthusgaser till år 

2070. Våra fossila koldioxidutsläpp måste nå noll globalt tidigare, till år 2050. 
(Källa:WWF) 

 

Första spadtaget, vid 
byggstart av Forsbacka 
Biogasanläggning 


