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Snabbare omställning till
”fossilfria” fordon!

Vätgas

Elbil

Gävleborg årsskiftet 2016/2017
Personbilar:
150.197
Lastbilar:
17.700
Bussar:
400
MC & mopeder: 14.300
Traktorer:
13.100
Terrängfordon: 19.700
Summa fordon: 215.200

Drivmedel i personbilar:
Fossilbränsle:
• Bensin:
97.857 65,2%
• Diesel:
43.409 28,9%
Förnybara bränslen:
• Etanol:
6.781
4,5%
• Elhybrid:
1.246
0,8%
• Gasbil:
524
0,3%
• Laddhybrid:
203
0,1%
• Elbil batteri:
169
0,1%
• Elbil vätgas:
8

Satsa på bioekonomi!
Byt ut fossil bensin och diesel mot
förnybar biobensin och biodiesel!

Viktigt att satsa på!
4 ggr ökad biogasproduktion i Forsbacka, invigdes 12 september!
• Ägarkommunerna måste stödja biogasanvändning, sedan beslut 2009, i helst
alla stadsbussar samt många bilar i verksamheterna! Annars äventyras
investeringens lönsamhet!
• Organiskt hushållsavfall bör tillföras nya anläggningen från hela regionen!
• Biogasen ska kunna tankas på fler orter i GävleDala!

Ny HVO-produktion i Norrsundet + övriga HVO-återförsäljare medför ökad
marknad för både tung trafik och, inte minst, personbilar!
• HVO 100 måste accepteras av biltillverkarna (ej bara Peugeot o Citroën)!
• HVO 100 bör säljas med försäkring, i väntan på utebliven garanti från
bilhandlarna!
• HVO 100 är renare än fossildiesel, har högre tändvillighet och effektivitet –
förutom att det är förnybart!
• Fler tankställen krävs i GävleDala, även för personbilar!

Viktigt att satsa på!
Vätgasproduktion, samt ett tankställe, finns i Sandviken!
• Starta etablering av ”slavmackar” för vätgas i GävleDala!
• Uppmana företag och kommuner att skaffa vätgasdrivna bränslecellsfordon!
• Viktigt att vätgasen produceras med förnybara medel!
Etanol! Vi har ju redan 146 E85-pumpar i GävleDala! Satsa på etanol också!
Elbilar väntas öka kraftigt i antal fr o m 2018/2019!
• Fortsätt satsningen på laddpunkter lokalt för bilar som används lokalt!
• Fortsätt satsningen på laddpunkter för snabb laddning, minst 20 kW, över
hela GävleDala!
• Satsningar behövs nu främst i
• Hälsingland, Rv 83 och 84 mot Sveg
• från Siljan upp till fjällvärlden i Dalarna

• Gävle och Falun är föredömen (vann guld resp. brons i ”elbils-SM”)!

27 st
16 st
3 st

Totalt antal tankställen: 308

Etanol E85
Biogas
HVO100
Vätgas

146 st
3 st
11+ st
1 st
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Ökad samverkan!
BiodrivMitt är aktör i Fossilfritt Sverige, där vårt mål är
”Sveriges första fossilfria transportregion” (senast 2025)!
Vi vill att samtliga kommuner och många företag i GävleDala
ska ansluta sig till Fossilfritt Sverige och därmed öka takten i
omställningen i vår region!
I Gävleborg har vi ett ökat samarbete med Region Gävleborg,
HiG/CLIP, energibolag, kommuner, länsstyrelsen m fl – förutom
våra medlemsorganisationer!

Medlemmar augusti 2017
Företag:
•
Colabitoil Sweden AB
•
Ernsts Express AB
•
SSAB Europe
•
KUNAB
•
Midroc Electro AB
•
Netbuss/Stadsbussarna
•
Bilmetro AB
•
Neova AB
•
Kenneth Larsson Bil AB
•
Sandvik Materials Technology AB
Kommunägda bolag:
•
AB Borlänge Energi
•
Gästrike Ekogas AB
•
Sandviken Energi AB
•
Falu Energi & Vatten AB
•
Söderhamn NÄRA AB

•
•
•

Gästrike Återvinnare
Gästrike Vatten AB
Gavle Drift & Service AB

Organisationer:
•
LRF Dalarna-Gävleborg
•
Högskolan i Gävle
•
Sveriges Åkeriföretag – Mitt och Gävleborg
Kommuner:
•
Gagnefs kommun
•
Gävle kommun
•
Mora kommun
•
Bollnäs kommun
•
Ljusdals kommun
•
Älvdalens kommun
•
Nordanstigs kommun
•
Säters kommun
•
Ovanåkers kommun
•
Sandvikens kommun
•
Falu kommun
Privatpersoner

Som medlem ger vi dig …
• Möjlighet att delta i BiodrivMitts arbetsgrupper
• Tillgång till BiodrivMitts kunskaper med experter och affärspartners
• Möjlighet att ingå i partnerprojekt
• Omvärldsbevakning – politiska beslut, påverka politiken

• Exponering på BiodrivMitts hemsida
• Medlemsrabatt på aktiviteter arrangerade av BiodrivMitt
• JUST NU: Bli ny medlem 2018 redan nu! Gratis medlemskap resten av hösten 2017!

Bli medlem i BiodrivMitt
på www.biodrivmitt.se

Tack för ert intresse!



