
 

 

Regional strategi och handlingsplan 

Arbete i Biogas Sydost under 

året som gått 



Biogas Sydost 

Biogas Sydost är ett regionalt nätverk som arbetar för att förbättra förut-

sättningarna för biogas i sydöstra Sverige. 

 Regionalt: Genom aktiv samverkan mellan aktörer i hela värdekedjan 

och stöd från EU, alla tre länsstyrelserna och medlemmarna i nätverket. 

 Nationellt: Genom samverkan med andra biogasnätverk under Energigas 

Sveriges paraply 

 Internationellt: Genom medverkan i projekt och seminarier inom EU. 



Uppdraget 

 Bidra till att de regionala klimatmålen 

uppnås genom att ta fram en regional 

strategi- och handlingsplan som ska leda till 

en ökad produktion av biogas till fordon.  

 Verka för att de initiativ som finns i regionen 

kommer igång. 

 

 



Händer i regionen 2012 

• Biogasmack invigs i Oskarshamn 19/9 
– Frukostseminarium  om biogas 30/11 kl. 08.00 – 10.00 

• I Kalmar, Oskarshamns och Västerviks kommuner pågår 

gemensam upphandling av 190 gasbilar 

• RFKL köper 3 nya gasbilar  

• Volkswagen introducerar en ny gasbil UP som 

komplement till Passat och Touran. Bilkompani 

arrangerar visning med olika föredrag 30/11 kl. 12.00 

• Mässa för el- och gasbilar planeras i Sölvesborg 2013. 

• Invigningen av Växjös nya biogasanläggning 14/11. Från 

07/2013 går alla Växjös stadsbussar (38 st.) på biogas. 

• Kollektivtrafikupphandling i Blekinge 2012. Gasbussar? 

• Kollektivtrafikupphandling i Kalmar län 2017. Färdtjänst 
2014. Andel biogas? 
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Året som gått 
• Potentialen för biogasproduktionen och behovet hos 

kollektivtrafiken kartlagd av Hushållningssällskapet 

• Biogas Sydost har haft 5 arbetsgruppsmöten och 5 

medlemsmöten samt ordnat flera studiebesök 

• Hållit ett nätverksmöte i Uthållig kommuns biogasgrupp 

• Medverkat i flera regionala och nationella seminarier bl.a. 

Gasdagar och Energiutblick tillsammans med Energigas 

Sverige för att trycka på behovet av långsiktiga regler samt 

stöd till biogasen. 

• Deltagit i ett politikermöte i Kalmar län och träffat ansvariga 

för kollektivtrafiken i Blekinge. 

• Biogas Sydost har lämnat in synpunkter till Trafikförsörjnings-

programmet i H-län samt till nya miljömål i Kronobergs län. 

• Spridit information via nyhetsbrev och hemsida 

 

 



Tack för uppmärksamheten! 

Hannele.johansson@energikontorsydost.se 


