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110 miljoner kronor till biogasutveckling
110 miljoner och 30 parter i samverkan ska få fart på produktion, distribution och
konsumtion av biogas i Sverige, Norge och Danmark. Det är resultatet av gårdagens
beslut av EU:s sekretariat för Interreg Östersjön-Kattegatt-Skagerak. Fyrbodals
kommunalförbund är en av 30 samarbetsparter och Innovatum håller i
projektsamordningen.

‐

VI är väldigt glada för EU:s beslut. Det kommer att ge stora miljöeffekter eftersom biogas
görs från restprodukter som gödsel, avfall samt avloppsslam och ersätter diesel, olja och
bensin med allt vad det innebär för målet om en fossiloberoende fordonsflotta i Fyrbodal.
Dessutom ger det möjligheter för fyrbodalsaktörer att profilera sig och på sikt skapa nya
jobb, säger Martin Carling, ordförande för Fyrbodals kommunalförbund.

Han fortsätter:

‐

Biogas Brålanda är en pionjär från vår region liksom odling av alger och ascidier i havet
för att göra biogas. I projektet kommer även Högskolan Västs teknik- och
ekonomiforskning att tillföra biogasen nytt blod. Dessutom har Innovatum fått det stora
förtroendet att leda hela projektet. Utveckling av biogas är helt enkelt ett område som
engagerar stora delar av Fyrbodal.

Projektet handlar både om att etablera samarbete mellan Danmark, Norge och Sverige och
att göra konkreta tester av hur biogasen kan produceras, distribueras och konsumeras mer
effektivt. Det handlar om såväl teknikutveckling som affärsmodeller och ett stort delprojekt
handlar om biogas till lastbilar.

2015-06-16

Biogas är ett av de mest relevanta alternativen för att öka andelen förnybar energi inom
transportsektorn där biogas, i gasform eller flytande, är ett reellt alternativ redan på kort sikt.
Produktion av biogas är i regel småskalig och lokalproducerad, medan användningen
snarare är regional, nationell eller till och med internationell. För att skapa en fungerande
marknad för biogasen krävs därför en stor kritisk massa och här finns både förutsättningarna
och viljan.
Bakom Biogas 2020 finns ett stort konsortium av aktörer: offentliga organisationer, högskolor
& universitet samt näringsliv, alla med samma fokus – att skapa förutsättningar för en
fungerande marknad med produktion, distribution och konsumtion av biogas.
Glädje i Fyrbodal
Eftersom biogas är ett strategiskt utvecklingsområde för Fyrbodals kommunalförbund
innebar gårdagens besked om den beviljade finansieringen stor glädje och entusiasm.
Peter Eriksson, oppositionsråd i Trollhättans stad och ledamot i styrgruppen för Affärsdriven
Miljöutveckling på Fyrbodals kommunalförbund, ser deltagandet i Biogas 2020 som en riktigt
bra möjlighet att lyfta biogasen i vår region ytterligare.
‐

Nu får vi politiskt vara med och skruva upp de politiska ambitionerna.
Fyrbodalskommunerna får möjlighet att på ett nytt sätt samarbeta med våra norska och
danska kollegor och det kan bli bra tyngd i nödvändiga politiska beslut.

För mer information kontakta
Martin Carling, ordförande i Fyrbodals kommunalförbund. Telefon: 053-419-003,
mobil 076-634 00 03
E-post: martin.carling@dalsed.se
Peter Eriksson, oppositionsråd i Trollhättans stad och ledamot i styrgruppen för
Affärsdriven Miljöutveckling på Fyrbodals kommunalförbund. Mobil: 070-164 24 80
peter.eriksson@trollhattan.se
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Karin Stenlund, Affärs- och miljöstrateg. Telefon: 0522-44 08 68, Mobil: 0703-94 48 39
E-post: karin.stenlund@fyrbodal.se
Pressbild på Karin Stenlund finns på www.fyrbodal.se/pressbilder

