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Länets gödsel blir till fordonsbränsle  
 

Torsdagen den 10 april tecknas ett trepartsavtal mellan Alvesta Biogas, Smålänska Bränslen och 

E.ON. Tillsammans möjliggör parterna produktion och distribution av mellan 15-16 GWh biogas om 

året, vilket innebär att 3 900 ton co2-utsläpp trycks bort från vägarna i Kronobergs län.  

Arbetet med att bygga biogasanläggningen i Alvesta är påbörjad och produktionsstart är planerad till 

hösten 2014. Avtalet gäller fram till juli 2023. 

- I klimatfrågan har vi alla ett ansvar, därför vill E.ON se en kraftfull ökning av förnybara drivmedel för 

att minska transportsektorns klimatpåverkan. Något vi delar med våra två partners som vi idag 

tecknar avtal med, säger Peter Engström, ansvarig för E.ONs bio- och fordonsgasverksamhet. 

- Vi är mycket glada över detta partnerskap och samarbete, då det innebär att vi kan realisera vår 

vision om att ta tillvara på regionens gödsel. Vetskapen om att gödsel blir till bränsle är mycket 

tillfredställande utifrån ett kretslopps- och miljötänk. Det enda fossila spår du lämnar efter dig om du 

kör bil på vår biogas är oljan du behöver till motorn, säger Joakim Granefelt, vd Alvesta Biogas. 

- All produktion är dedikerad till den lokala transportsektorn. Förutom vår befintliga gasmack på 

Hammerdalsvägen i Växjö, planerar vi ytterligare etableringar i Krononberg. Från och med 2015 

kommer det att finnas biogas så det räcker för alla. Du kan ta ditt miljöansvar utan att behöva 

kompensera vare sig med plånbok eller bekvämlighet. Det finns över 150 gasmackar i landet så 

infrastrukturen nationellt är väl utbredd, säger Stefan Hermansson, vd Smålänska Bränslen. 

I mars presenterade FN två klimatrapporter som båda fört upp den livsavgörande frågan om klimatet 

på agendan igen. Enligt FN ökade de globala utsläppen av skadliga växthusgaser från fossila bränslen 

förra året till rekordhöga 36 miljarder ton.  

I Sverige står vägtrafiken ensamt för nära 30 procent av våra samlade koldioxidutsläpp. Samtidigt 

visar den senaste försäljningsstatistiken att antalet sålda bilar i Sverige ökar, men att andelen gas- 

och andra miljöbilar minskar. Lösningen på denna utmaning är inte att ta bort bilen, utan att ersätta 

de fossila bränslena med mer miljövänliga alternativ, som till exempel biogas. 

Vid användning av biogas från gödsel tillförs ingen ytterligare koldioxid till atmosfären eftersom den 

ingår i det naturliga kretsloppet. Utsläppen av fossil koldioxid minskar då med strax under 4000 ton 

per år jämfört med motsvarande volym diesel. Ett resultat av ett samarbete med tre nöjda parter, 

men frågan är om inte miljön ändå blir den stora vinnaren. 

 


