Slutrapportering avseende program för klimatinvestering år 2003
Programägare Business Region Göteborg
Typ av sökande Kommunal samverkan
Län
Västra Götalands län
Diarienummer till detta program
Diarienummer

Ärende

752-2763-03

Ansökan

752-3753-05 Hi

Ändring

752-5602-06 Hi

Ändring

752-8493-06 Hi

Ändring

752-2763-03

Uppdaterat program
Slutrapport

Total summering av program
Belopp enligt beslut
(inkl. godkända ändringar)

Utfall enligt programägaren

Miljörelaterad investering (kr)

19 687 000

21 380 084

Bidrag (kr)

7 706 200

6 284 803

Ekonomisk sammanfattning av åtgärder
Bidrag enligt beslut (inkl.
Beräknad
Beräknad
Begärt bidrag
godkända ändringar)
bidragsandel
bidragsandel

Nr Åtgärd
1.0 Gastankstation i Kungsbacka

1 350 000

30 %

1 350 000

30 %

Stenungsund tankstation för gas

1 350 000

30 %

1 350 000

30 %

5.0

Bidrag till merkostnad för gasfordon i Lerums
kommun

1 830 000

44 %

408 603

10 %

6.0

Regionala informationsinsatser främjande
biogas för fordon

2 705 000

50 %

2 705 000

50 %

471 200

42 %

471 200

42 %

7.0 Administration av programmet
Summa bidrag:

7 706 200

6 284 803

Revisorsintyg
Auktoriserad revisor har godkänt den ekonomiska redovisningen av programmets samtliga åtgärder: Ja

Naturvårdsverkets uppgifter om hittills utbetalat bidrag

0 Kr

Att betala ut / få tillbaka för Naturvårdsverket

0 Kr

Programtexter
Programbeskrivning - Sammanfattning

Business Region Göteborg AB (BRG) är ett helägt kommunalt bolag och ingår i GFK-koncernen (Göteborgs
Kommunala Förvaltnings AB). Biogas Väst är ett samverkansprojekt i Västra Götalandsregionen med ett 25tal aktörer och intressenter från näringsliv, kommuner och organisationer. BRG är huvudman och projektledare
sedan 2001 enligt överenskommelse med Västra Götalandsregionen.
Projektet och således klimatinvesteringsprogrammet syftar till att främja en marknadsutveckling av biogas för
fordon i samverkan med naturgas, samt att bidra till att utveckla kompetens och teknikförsprång. Åtgärderna i

programmet ger uttryck för Biogas Västs helhetsperspektiv gällande utsläpp av växthusgaser inom sektorn
vägtrafik. En helhet som omfattar produktion av förnyelsebart fordonsbränsle, distribution och
infrastrukturutbyggnad samt en ökad användning av metangasfordon i ett regionalt perspektiv. Åtgärderna
angående tankstationerna ingår som viktiga delar i projektet Biogas Västs strategi – grön gas-konceptet och
utbyggnad av en regional infrastruktur.
Satsningarna på miljöfordonsbidrag måste ses som en del i Biogas Väst strategi att öka användningen av
gasdrivna fordon.
Komplexiteten och antalet aktörer medför ett behov av stora informationsinsatser för att nå framgång. Projektet
arbetar med information till i huvudsakligen två målgrupper:
- beslutsfattare och tjänstemän inom kommuner och företag
- potentiella användare av gasfordon samt allmänheten

På vilket sätt ska den fortsatta uppföljningen och utvärderingen av åtgärderna genomföras?

BRG/Biogas Väst har låtit en oberoende konsultfirma utvärdera samtliga åtgärder som ingåt i
Klimatinvesteringsprogrammet 2003. Rapporten och dess resultat bifogas.
BRG/Biogas Väst övergripande mål och syfte är att reducera mängden växthusgaser genom att arbeta för en
marknadsutveckling av biogas som fordonsbränsle i hela biogaskedjan. Projektet har formulerat mål avseende
antalet tankstationer, fordon och mängd producerad biogas vilket innebär att vi regelbundet, varje år följer och
utvärderar utvecklingen och projektets insatser inom dessa områden. Eftersom både Fordonsgas Sverige och
Lerums kommun deltar i Biogas Väst kommer således åtgärderna i detta Klimpprogram per automatik att
följas upp.
Statistiskt underlag inhämtas bl.a. från Svenska Gasföreningen, Bil Sweden och FordonsGas Svergie och
redovisas och distribueras via seminarier, hemsidor och projektets olika nätverk såväl regionalt och nationellt
som internationellt.
Vilken samverkan har ägt rum med näringsliv, organisationer, universitet, högskolor och andra aktörer när det
gäller att genomföra programmet?

Biogas Väst är ett samverkansprojekt i Västsverige och under programperioden har ca 20-25 deltagare varit
aktiva i projektet varje år.
En avgörande faktor för framgång när det gäller biogassatsningarna i regionen och således de åtgärder som
ingått i programmet är det kluster och nätverk av företag, kommuner, organisationmer och instutitioner som
byggts upp under de senaste åren.
Genom Biogas Väst har det i detta kluster/nätverk regelbundet skett kunskapsöverföring, erfarenhetsutbyten,
möten och kontakter mellan såväl deltagande aktörer i projektet som andra aktörer inom biogasområdet.
Samverkan i samband med genomförandet av åtgärderna har till största delen rört informationsinsater,
exempelvis vid invigning av tankstationerna i Kungsbacka och Stenungsund och
utställningar/informationsaktiviteter i Lerum.
Inom projektet Biogas Väst sker en ständig samverkan och som exempel kan anges gemensamma
informationssatsningar, Klimp- och EU-ansökningar, förstudier avseende produktion av biogas, ny teknik och
nya affärsområden.
Följande aktörer har deltagit i Biogas Väst under projektperioden:
Borås kommun, BRG, Falköping kommun, FordonsGas Sverige, Gatubolaget Göteborg, Grästorp kommun,
Göteborg Energi, Hertz/Sunfleet Carsharing, Lerum kommun, Lidköping kommun, Lilla Edet kommun, LRF,
Mariestad kommun, Renova, Skara kommun, Skövde kommun, Trafikkontoret Göteborg, Trollhättan
kommun, Uddevalla kommun, Vara kommun, Varberg kommun, AB Volvo, Volvo PV, Vägverket Väst,
Vänersborg kommun och Västra Götalandsregionen.

Hur har allmänheten engagerats och i vilken utsträckning har både män och kvinnor varit delaktiga i
programmet?

Allmänheten har engagerats och informerats om biogassatsningarna i regionen och således åtgärderna i
programmet genom ett antal riktade aktiviteter som genomförts under programperioden. Allmänheten har
kunnat ta del av informationen genom mässor/utställningar/seminarier och broschyrer, annonser i lokal och
regional press, TV-reklam och åtgärsägarnas hemsidor.
Följande aktiviteter riktade mot allmänheten har genomförts:
- Utställningar/mässor/seminarier
Livsrumsdagen, Lerum,
Kommunalmanacka till hushåll i Lerum
Trafikantveckan, Varberg
Invigning av tankstation, Stenungsund
Invigning av tankstation, Kungsbacka
I stan utan min bil, Falköping
Hållbart samhälle, Lidköping
Bioenergy Days, Lidköping
Biogasens Dag, Trollhättan
Elmia Waste & Recycling 2006, Jönköping
Eco-Tech Scandinavia 2006, Göteborg.
Biogas - Det gröna guldet, Mariestad och Uddevalla.
- Annonser/artiklar
GP, DN, Insikt Lerum och lokal press.
Hemsidor
www.brgbiogas.se
www.biogasbil.nu.
www.lerum.se
www.fordonsgas.se
Både män och kvinnor berörs genom att gasfordon är tillgängliga för och används av både män och kvinnor.
Detta gäller speciellt kommunala fordon, som ofta finns för nyttjande på kvinnodominerade arbetsplatser
såsom hemtjänst.
I projektgruppen för Biogas Väst har under hela perioden 7 personer varit engagerade i aktiviteter kopplade till
Klimpprgrammet. Av dessa har 3 varit kvinnor och 4 män.
Av de åtgärder som ingår i programmet är två kvinnor och en man åtgärdsansvariga.
Av de informatörer som anlitats har 3 personer varit män och en kvinna.
Varje deltagande aktörer i Biogas Väst representeras av en eller två kontaktpersoner. Av dessa är ca 40%
kvinnor.
Hur har information och kunskap om programmet spridits?

Information och kunskap om programmet har spridits till kommuner, företag, organisationer och allmänheten
genom personliga möten, föredrag/presentationer, studiebesök, nyhetsbrev, hemsidor, broschyrer, annonser,
mässor, seminarier och utställningar.
Information och kunskap har spridits till Biogas Väst styrgrupp och arbetsgrupp där kommuner, företag och
organisationer som är aktiva i projektet deltar.
Information och kunskap har spridits i samband med de nästan 800 företags- och återförsäljarbesök som
genomförts av informatörer under programperioden.
Kommunala tjänstemän och politiker i ett 20-tal kommuner i Västsverige har tagit del av de satsningar som
genomförs inom ramen för Klimpprogrammet.
Biogas Väst har deltagit och ställt ut på ett antal mässor i regionen, bl.a i Lidköping, Lerum, Varberg och på
Svenska Miljö och teknikmässan i Göteborg.

Biogas Väst har varit inbjudna som föredragshållare till ett stort antal konferenser och seminarier i såväl
Sverige som Europa och har på sätt haft möjlighet att presentera de satsningar som genomförs inom
biogasområdet.
Intresset kring biogas är även stort internationellt vilket har resulterat i ett flertal besök av politiker, tjänstemän
och företag från Europa, Japan och USA.

Vilka eventuella följdåtgärder har blivit möjliga genom programmets investeringar?

Enligt vår bedömning har intresset för biogas framförallt de senaste två årena ökat markant bland kommuner,
företag och organisationer. Det finns givetvis flera orsaker till detta ökade intresse, bl.a den massiva
mediabevakning kring
klimatproblematiken, men vi är övertygade om att det informationsarbete som bedrivits från respektive
åtgärdsägare även bidragit till det ökade intresset.
Konkreta resultat och följdåtgärder som vi ser är bl.a. en växande infrastuktur avseende tankstationer och fler
gasfordon i regionen. Nya aktörer har dykt upp på biogasbanan och företag inom närliggande branscher har
upptäkt att det finns en marknad inom biogasområdet.
Det ökade intresset har också inneburit en teknikutveckling inom området, nämnas kan cryoteknik och
förgasningsteknik vilka kan revolutionera och påskynda utvevklingen inom biogasområdet.
Vi ser även att det finns möjligheter till affärsutveckling inom nya områden, bl.a. har sjöfartsnäringen visat
intresse för flytande biogas.
Inom projektet Biogas Väst har vi också märkt av ett ökat intresse genom att antalet deltagare har växt.
Intresset bland deltagarna framgår också av de omfattande Klimpansökningar som genomförts under
projektperioden.
Andra förhållanden av betydelse?

Vilka åtgärder kan anses vara goda exempel som andra kan lära av? Motivera!

Vi bedömer att flera av våra åtgärder kan vara goda exempel.
Programmet syftar till en marknadsutveckling av biogas för fordon och genom byggandet av tankstationerna i
Stenungsund och Kungsbacka har vi initierat infrastrukturutbyggnaden både söderut och mot Oslo.
Åtgärden visar att det går att bygga tankstationer för gasdrivna fordon, och företaget FordonsGas får ofta
frågor från kommuner och mindre aktörer som vill bygga en eller möjligen två tankstationer om tips och
rekommendationer. Erfarenheterna från arbetet med åtgärderna har också resulterat i ett branschdokument om
”Anvisningar för tankstationer” som skall vara stöd för befintliga och nya aktörer.
Såväl programmet som informationsinsatsen är en regional insats vilket vi anser vara av stor vikt för att nå
framgång och lyckas med en utveckling inom biogasområdet. Under projektperioden har nya företag och
kommuner blivit deltagare i Biogas Väst, antalet fordon och intresset för biogas har ökat, liknande
organisationer såsom Biogas Syd och Biogas Öst har bildats eller är på väg att bildas, vilket vi bedömer vara
ett resultat av vårt arbete. Genom vårt arbete har vi påvisat att det lokala arbetet kan och bör skalas upp i
regional och nationell nivå.

Bilagor
Bilaga

Bilaga
Utvärdering Klimp 2003 - BRG.pdf
Inkommen slutrapport
Övriga bilagor

Åtgärd nr 1.0
Uppgifter enligt beslutat program

Uppgifter enligt slutrapport

Åtgärdsnummer

1.0

Åtgärdsnummer

1.0

Åtgärdsnamn

Gastankstation i Kungsbacka

Åtgärdsnamn

Gastankstation i Kungsbacka

Huvudman

FordonsGas väst AB

Huvudman

FordonsGas Sverige AB

Huvudmannatyp

Företag

Huvudmannatyp

Företag

Ekonomi
Miljörelaterad investering
Beslutat bidrag

4 500 000 kr

Ekonomi
Miljörelaterad investering

5 217 399 kr

1 350 000 kr

Beslutat bidrag

1 350 000 kr

Bidragets andel av den miljörelaterade
investeringen
Användning av energislag
Före
Efter
Enhet

30 %

kWh

Ton Co2

Bränsle och drivmedel - Naturgas
0,00 275 000,00

m3 2 981 550,00

605,96

kWh

Ton Co2

0,00 325 000,00

m3 3 523 650,00

716,14

Drivmedel - Bensin
0,00

kwh -5 598 750,0 -1 480,91

Drivmedel - Biogas

5 226 400,0

0,00

kwh -5 226 400,0 -1 382,43

Drivmedel - Biogas

0,00 225 000,00

m3 2 189 250,00

0,00

Totalt -427 950,00

-874,95

Utsläpp av växthusgaser
Före
Efter

Enhet

Ton Co2

Metan, CH4
0,00

Användning av energislag
Före
Efter
Enhet

26 %

Bränsle och drivmedel - Naturgas

Drivmedel - Bensin
5 598 750,0

Bidragets andel av den miljörelaterade
investeringen

0,00 175 000,00

m3 1 702 750,00
Totalt

Utsläpp av växthusgaser
Före
Efter

0,00

Enhet

0,00
-666,29

Ton Co2

Metan, CH4
460,00

kg
Totalt

Övriga miljöbelastningar
Före
Efter

9,66

0,00

9,66

Förändring

kg
Totalt

Övriga miljöbelastningar
Före
Efter

Åtgärdstexter
Åtgärdbeskrivning - Sammanfattning

460,00

9,66
9,66

Förändring

Åtgärdstexter
Åtgärdbeskrivning - Sammanfattning

Behovet av energi för transporter ökar i takt med
Bygga och driva tankstation för gas till fordon i Stora
tillväxten. Energiförbrukningen har en negativ
Höga/Stenungsund
inverkan på miljö och hälsa varför även vägtrafiken
börjar sin övergång till förnyelsebara bränslen. Biogas
produceras i många kommuner och skulle räcka som
bränsle för upp till 600 000 personbilar. Som
energiföretag vill vi tillsammans med olika
samarbetsparter och kunder bygga upp en
infrastruktur som verkar för det hållbara samhället.
Denna tankstation i Kungsbacka kommun ingår som
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Åtgärd nr 1.0
Uppgifter enligt beslutat program

Uppgifter enligt slutrapport

en del av uppbyggnaden av en infrastruktur av
gastankställen i Västra Götalandsregionen.
Tankstationen kommer tillfredsställa behovet av
fordonsgas för taxi, bud, transportfordon, tjänstebilar
och kommunens satsning på miljöfordon. Efter tre år
beräknas kapaciteten till ca 500 000 Nm3 vilket
medför en minskning av växthusgaser till ca. 25 %
vid jämförelser med motsvarande energiförbrukning
av bensin.
Ytterligare bidrag som beviljats för åtgärden

Ytterligare bidrag som beviljats för åtgärden

Inga ytterligare bidrag sökta inom Kungsbacka
kommun.

Inga.

Hur har resultaten utvärderats?

Hur har resultaten utvärderats?

Erfarenheterna med att anlägga gastankstationer har
samlats i en branschgemensam rekommendation som
utarbetats tillsammans med berörda myndigheter,
t.ex. Räddningsverket.
Erfarenheter med att transportera gas med flaskor till
så kallade dotterstationer har fungerat bra och
används nu på flera håll runt om i regionen. Det ger
möjligheter till tankstationer i bra trafiknära lägen och
som inte är låsta till gasproduktion eller gasledning.
Volymerna såld gas mäts månadsvis vilket ger
miljöeffekten. Därutöver gör uppskattningar av
antalet fordon i regionen och landet som helhet på
halvårsbasis.
På vilket sätt har programägaren eller annan aktör
bidragit till spridning av åtgärdens resultat?

På vilket sätt har programägaren eller annan aktör
bidragit till spridning av åtgärdens resultat?

Samverkan och informationsspridning sker aktivt och
kontinuerligt med flera olika aktörer, t.ex.
konstruktörer och tillverkar av tankstationer,
fordonsleverantörer, importörer och försäljare av
gasdrivna fordon, samt användare av fordonen såsom
transportföretag och budfirmor, bussbolag och
taxibolag.
Samverkan sker även med biogasproducenter,
befintliga och potentiella, t.ex. energibolag,
kommuner och lantbrukare samt
lantbruksorganisationer. Samverkan och
informationsspridning sker vidare med engagerade
Sida 7 av 32

Åtgärd nr 1.0
Uppgifter enligt beslutat program

Uppgifter enligt slutrapport
kommuner och andra offentliga organisationer som
arbetar med biogasfrågan.
Programägaren har varit mycket aktiva i
informationsspridningen. Deras och vårt arbete
beskrivs i bilaga ”Folkbildnings- och
informationsinsatser”.

Hur avser det fortsatta arbetet med åtgärden att
drivas?

Hur avser det fortsatta arbetet med åtgärden att
drivas?

Tankstationen förväntas nu sälja gas en lång tid
framöver, och parallellt fortsätter arbetet med att
driva på för ökad gasbilsanvändning och
biogasproduktion.

Redogör för vilka miljökrav som ställts i de
upphandlingar som genomförts för åtgärden

Redogör för vilka miljökrav som ställts i de
upphandlingar som genomförts för åtgärden

Inga offentliga upphandlingar har gjorts men
tankstationerna konstrueras och byggs så att så lien
miljöpåverkan som möjligt garanteras, speciellt gäller
det gasläckage, energianvändning och möjlighet att
återanvända kompressorolja.

Övriga miljöeffekter

Övriga miljöeffekter

Den miljörelaterade investeringen är den samma som Genom användning av metan som fordonsbränsle fås
den totala investeringen. Observera, att gasens
lägre utsläpp av kvävedioxider och partiklar.
egentliga enhet är Nm3 och inte m3, i bilaga 1
projektbeskrivning är alla miljökalkyler beräknande
enl. Nm3.
I stycket för "Mängden övriga växthusgaser"
mängden metan, CH4, ökar med 460 kg. Detta nämns
endast i stycket "efter investering" och ej i "före
investering" då endast förändringen är framtagen. Vid
användning av biogas som fordonsbränsle är dock
metanutsläppet lika med noll, dvs. de 460 kg CH4
utjämnas.
Grön gas principen används vid tankning av biogas.
Denna är nämnd i bilaga 1 projektbeskrivning. När
man tankar en viss mängd naturgas vid ett tankställe
rapporteras denna kvantitet så att motsvarande mängd
biogas fylls på gasnätet och där ersätter naturgas.
Detta innebär att efterfrågan av biogas ökar, mindre
naturgas används. En kostnadseffektiv distribution i
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Åtgärd nr 1.0
Uppgifter enligt beslutat program

Uppgifter enligt slutrapport

ett befintligt rörsystem erhålles samt en viktig
energiresurs tas tillvara istället för att bortfacklas.
Metangasen(biogas och naturgas) är ofta en biprodukt
som man ej använder. Denna gas är utmärkt
fordonsbränsle med avseende på förbränningsteknik,
miljö- och hälspaspekter. Genom denna användning
stimulerar man till att använda "Bästa Tillgängliga
Teknik" vilket nämns i IPPC-dirketivet.
Transporterna till och från tankstationen minskar
också då man tar upp bränslet från befintligt
rörsystem i marken. Detta bidrar till en betydande
minskning av växthusgaser, kväveoxider och
partiklar.
Skillnad i beräkning beror på olika schabloner.
Vilka mätbara miljöeffekter beräknas långsiktigt
uppstå som en följd av åtgärden?

Vilka mätbara miljöeffekter beräknas långsiktigt
uppstå som en följd av åtgärden?

Den huvudsakliga miljöeffekten är minskat
användande av bensin och diesel till förmån för
fordonsgas, med målsättningen en hög andel biogas
vilket inte ger någon klimatpåverkan.

Vilka eventuella övriga resultat och effekter har
uppnåtts under programperioden respektive beräknas
långsiktigt uppstå till följd av åtgärden?

Vilka eventuella övriga resultat och effekter har
uppnåtts under programperioden respektive beräknas
långsiktigt uppstå till följd av åtgärden?

Ett ökat antal gastankstationer ger ett ökat antal
gasdrivna fordon. Fler fordon ger större
bränslevolymer vilket ökar förutsättningarna för ökad
biogasproduktion. Biogas producerat från slam och
organiskt avfall minskar avfallsmängden. Biogas från
jordbruksavfall (t.ex. gödsel och blast mm) ger
förutom biogasen ett biogödsel som bättre kan ersätta
konstgödsling än ursprungsprodukten och ger ett
bärkraftigt växelutnyttjande av marken. Biogas från
jordbruk stärker dessutom lantbrukarnas
konkurrenskraft och skapar arbetstillfällen. Biogas
från alla råvaror minskar beroendet av fossila
bränslen från oroliga regioner i världen till förmån för
lokal och regional produktion.
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Åtgärd nr 1.0
Uppgifter enligt beslutat program

Uppgifter enligt slutrapport

Hur har dom särskilda villkoren uppfyllts?

Hur har dom särskilda villkoren uppfyllts?

•Bidrag ges med 30 procent av den miljörelaterade
kostnaden för åtgärden, dock högst 1 350 000 kronor.
•Programägaren skall i slutrapporten visa att åtgärden
uppnått de minskade utsläpp av koldioxid och övriga
växthusgaser samt andra resultat och effekter som
programägaren angett i ansökan.
Andra förhållanden av betydelse?

Andra förhållanden av betydelse?

Stationen har sålt gas under tre år och volymerna är
nästan uppe i förväntad volym, vilket normalt sker
inom tre till fem år från start.
Andelen biogas i fordonsgasen har varit lägre än
planerad på grund av försenad
biogasuppgraderingsanläggning samt oklarheter med
skattemyndigheten att använda den så kallade ”Grön
gas-principen”. Målsättningen är dock fortsatt hög
biogasandel.
Båda ovanstående faktorer har betydelse för uppnådd
koldioxidminskning. Se vidare resonemang i bilaga
”Miljönytta”
Uppnådd koldioxidminskning ett medelår beräknas
till 665 ton koldioxid. Detta baseras på agiven
totalvolym samt en biogasandel på 35 %, något vi
uppskattar är rimligt baserat på stationens livslängd.
Hittills har åtgärden lett till en minskning med 440
ton koldioxid.
Bilagor

Bilagor

Bilaga
Bilaga
2 Projektbeskrivning Gastankställe Kungsbacka
sammanfattning miljönytta.xls
kommun.pdf
Folkbildnings och informationsinsatser.doc
Yttrande BRG, atg 1.doc
Ekonomisk redovisning.pdf
3 Lönsamhetskalkyl Gastankställe Kungsbacka
kommun.xls
Ekonomisk redovisning.pdf
Klimp' Business Region Göteborg - 2003 Åtgard 1 Diarienr
752-2763-03
.rtf
Övriga bilagor
Övriga bilagor

Bilaga 1 KLIMP Projektbeskrivning Gastankstation i
Kungsbacka kommun
Bilaga 2 KLIMP Lönsamhetskalkyl Gastankstation i
Kungsbacka kommun
Slut åtgärd 1.0
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Åtgärd nr
Uppgifter enligt beslutat program

Uppgifter enligt slutrapport

Åtgärdsnummer

Åtgärdsnummer

Åtgärdsnamn

Stenungsund tankstation för gas

Åtgärdsnamn

Stenungsund tankstation för gas

Huvudman

FordonsGas väst AB

Huvudman

FordonsGas Sverige AB

Huvudmannatyp

Företag

Huvudmannatyp

Företag

Ekonomi
Miljörelaterad investering
Beslutat bidrag

4 500 000 kr

Ekonomi
Miljörelaterad investering

8 838 230 kr

1 350 000 kr

Beslutat bidrag

1 350 000 kr

Bidragets andel av den miljörelaterade
investeringen
Användning av energislag
Före
Efter
Enhet

30 %

kWh

Ton Co2

Bränsle och drivmedel - Naturgas
0,00 275 000,00

m3 2 981 550,00

605,96

kWh

Ton Co2

0,00 325 000,00

m3 3 523 650,00

716,14

Drivmedel - Bensin
0,00

kwh -5 598 750,0 -1 480,91

Drivmedel - Biogas

5 226 400,0

0,00

kwh -5 226 400,0 -1 382,43

Drivmedel - Biogas

0,00 225 000,00

m3 2 189 250,00

0,00

Totalt -427 950,00

-874,95

Utsläpp av växthusgaser
Före
Efter

Enhet

Ton Co2

Metan, CH4
0,00

Användning av energislag
Före
Efter
Enhet

15 %

Bränsle och drivmedel - Naturgas

Drivmedel - Bensin
5 598 750,0

Bidragets andel av den miljörelaterade
investeringen

0,00 175 000,00

m3 1 702 750,00
Totalt

Utsläpp av växthusgaser
Före
Efter

0,00

Enhet

0,00
-666,29

Ton Co2

Metan, CH4
460,00

kg
Totalt

Övriga miljöbelastningar
Före
Efter

9,66

0,00

9,66

Förändring

kg
Totalt

Övriga miljöbelastningar
Före
Efter

Åtgärdstexter
Åtgärdbeskrivning - Sammanfattning

460,00

9,66

Förändring

Åtgärdstexter
Åtgärdbeskrivning - Sammanfattning

Behovet av energi för transporter ökar i takt med
Bygga och driva tankstation för gas till fordon i
tillväxten. Energiförbrukningen har en negativ
Kungsbacka
inverkan på miljö och hälsa varför även vägtrafiken
börjar sin övergång till förnyelsebara bränslen. Biogas
produceras i många kommuner och skulle räcka som
bränsle för upp till 600 000 personbilar. Som
energiföretag vill vi tillsammans med olika
samarbetspartner och kunder bygga upp en
infrastruktur som verkar för det hållbara samhället.
Denna tankstation i Stenungsund kommun ingår som
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9,66

Åtgärd nr
Uppgifter enligt beslutat program

Uppgifter enligt slutrapport

en del av uppbyggnaden av en infrastruktur av
gastankställen i Västra Götalandsregionen.
Tankstationen kommer att tillfredställa behovet av
fordonsgas för taxi, bud, trasnportfordon, tjänstebilar
och kommunens satsning på miljöfordon. Efter tre år
beräknas kapaciteten till ca. 500 000 Nm3 vilket
medför en minskning av växthusgaser till ca. 25 %
vid jämförelser med motsvarande energiförbrukning
av bensin..
Ytterligare bidrag som beviljats för åtgärden

Ytterligare bidrag som beviljats för åtgärden

Inga ytterligare bidrag sökta inom Stenungsund
kommun.

Inga.

Hur har resultaten utvärderats?

Hur har resultaten utvärderats?

Erfarenheterna med att anlägga gastankstationer har
samlats i en branschgemensam rekommendation som
utarbetats tillsammans med berörda myndigheter,
t.ex. Räddningsverket.
Erfarenheter med att transportera gas med flaskor till
så kallade dotterstationer har fungerat bra och
används nu på flera håll runt om i regionen. Det ger
möjligheter till tankstationer i bra trafiknära lägen och
som inte är låsta till gasproduktion eller gasledning.
Volymerna såld gas mäts månadsvis vilket ger
miljöeffekten. Därutöver gör uppskattningar av
antalet fordon i regionen och landet som helhet på
halvårsbasis.
På vilket sätt har programägaren eller annan aktör
bidragit till spridning av åtgärdens resultat?

På vilket sätt har programägaren eller annan aktör
bidragit till spridning av åtgärdens resultat?

Samverkan och informationsspridning sker aktivt och
kontinuerligt med flera olika aktörer, t.ex.
konstruktörer och tillverkar av tankstationer,
fordonsleverantörer, importörer och försäljare av
gasdrivna fordon, samt användare av fordonen såsom
transportföretag och budfirmor, bussbolag och
taxibolag.
Samverkan sker även med biogasproducenter,
befintliga och potentiella, t.ex. energibolag,
kommuner och lantbrukare samt
lantbruksorganisationer. Samverkan och
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Åtgärd nr
Uppgifter enligt beslutat program

Uppgifter enligt slutrapport
informationsspridning sker vidare med engagerade
kommuner och andra offentliga organisationer som
arbetar med biogasfrågan.
Resultaten och annan information har spridits via
seminarier, broschyrer, hemsida, nyhetsbrev,
studiebesök och så vidare.
Programägaren har varit mycket aktiva i
informationsspridningen. Deras och vårt arbete
beskrivs i bilaga ”Folkbildnings- och
informationsinsatser”.

Hur avser det fortsatta arbetet med åtgärden att
drivas?

Hur avser det fortsatta arbetet med åtgärden att
drivas?

Tankstationen förväntas nu sälja gas en lång tid
framöver, och parallellt fortsätter arbetet med att
driva på för ökad gasbilsanvändning och
biogasproduktion.

Redogör för vilka miljökrav som ställts i de
upphandlingar som genomförts för åtgärden

Redogör för vilka miljökrav som ställts i de
upphandlingar som genomförts för åtgärden

Inga offentliga upphandlingar har gjorts men
tankstationerna konstrueras och byggs så att så liten
miljöpåverkan som möjligt garanteras, speciellt gäller
det gasläckage, energianvändning och möjlighet att
återanvända kompressorolja.

Övriga miljöeffekter

Övriga miljöeffekter

Den miljörelaterade investeringen är densamma som Genom användning av metan som fordonsbränsle fås
den totala investeringen.
lägre utsläpp av kvävedioxider och partiklar.
Observera, att gasens egentliga enhet är Nm3 och inte
m3, i bilagan projektbeskrivningen är alla
miljökalkyler beräknande enl. Nm3.
I stycket för "Mängden övriga växthusgaser"
mängden metan, CH4, ökar med 460 kg. Detta nämns
endast i stycket "efter investering" och ej "före
investering" då endast förändringen är framtagen. Vid
användning av biogas som fordonsbränsle är dock
metanutsläppet lika med noll, d.v.s. de 460 kg CH4
utjämnas.
Grön gas principen används vid tankning av biogas.
Denna är nämnd i bilagan med projektbeskrivningen.
När man tankar en viss mängd naturgas vid ett
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Åtgärd nr
Uppgifter enligt beslutat program

Uppgifter enligt slutrapport

tankställe rapporteras denna kvantitet så att
motsvarande mängs biogas fylls på gasnätet och där
ersätter naturgas. Detta innebär att efterfrågan av
biogas ökar, mindre naturgas används, åerhåller
kostnadseffektiv distribution i befintligt rörsystem
samt att viktig energiresurs tas tillvara istället för att
bortfacklas. Metangasen (biogas och naturgas) är ofta
en biprodukt som man ej använder. Denna gas är ett
utmärkt fordonsbränsle med avseende på
förbränningstekniskt, miljö-och hälsoaspekter.
Genom denna använnding stimulerar man till att
använda "Bästa Tillgängliga Teknik" vilket nämns i
IPPC-direktivet.
Transporterna till och från tankstationen minskar
också då man tar upp bränslet från befintligt
rörsystemet i marken. Detta bidrar till en betydande
minskning av växthusgaser, kväveoxider och
partiklar.
Skillnad i beräkning beror på olika Schabloner.
Vilka mätbara miljöeffekter beräknas långsiktigt
uppstå som en följd av åtgärden?

Vilka mätbara miljöeffekter beräknas långsiktigt
uppstå som en följd av åtgärden?

Den huvudsakliga miljöeffekten är minskat
användande av bensin och diesel till förmån för
fordonsgas, med målsättningen en hög andel biogas
vilket inte ger någon klimatpåverkan.

Vilka eventuella övriga resultat och effekter har
uppnåtts under programperioden respektive beräknas
långsiktigt uppstå till följd av åtgärden?

Vilka eventuella övriga resultat och effekter har
uppnåtts under programperioden respektive beräknas
långsiktigt uppstå till följd av åtgärden?

Ett ökat antal gastankstationer ger ett ökat antal
gasdrivna fordon. Fler fordon ger större
bränslevolymer vilket ökar förutsättningarna för ökad
biogasproduktion. Biogas producerat från slam och
organiskt avfall minskar avfallsmängden. Biogas från
jordbruksavfall (t.ex. gödsel och blast mm) ger
förutom biogasen ett biogödsel som bättre kan ersätta
konstgödsling än ursprungsprodukten och ger ett
bärkraftigt växelutnyttjande av marken. Biogas från
jordbruk stärker dessutom lantbrukarnas
konkurrenskraft och skapar arbetstillfällen. Biogas
från alla råvaror minskar beroendet av fossila
bränslen från oroliga regioner i världen till förmån för
lokal och regional produktion.
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Åtgärd nr
Uppgifter enligt beslutat program

Uppgifter enligt slutrapport

Hur har dom särskilda villkoren uppfyllts?

Hur har dom särskilda villkoren uppfyllts?

•Bidrag ges med 30 procent av den miljörelaterade
kostnaden för åtgärden, dock högst 1 350 000 kronor.
•Programägaren skall i slutrapporten visa att åtgärden
uppnått de minskade utsläpp av koldioxid och övriga
växthusgaser samt andra resultat och effekter som
programägaren angett i ansökan.
Andra förhållanden av betydelse?

Andra förhållanden av betydelse?

Stationen har sålt gas under tre år och volymerna är
nästan uppe i förväntad volym, vilket normalt sker
inom tre till fem år från start.
Andelen biogas i fordonsgasen har varit lägre än
planerad på grund av försenad
biogasuppgraderingsanläggning samt oklarheter med
skattemyndigheten att använda den så kallade ”Grön
gas-principen”. Målsättningen är dock fortsatt hög
biogasandel.
Båda ovanstående faktorer har betydelse för uppnådd
koldioxidminskning. Se vidare resonemang i bilaga
”Miljönytta”
Uppnådd koldioxidminskning ett medelår beräknas
till 665 ton koldioxid. Detta baseras på angiven
totalvolym samt en biogasandel på 35 %, något vi
uppskattar är rimligt baserat på stationens livslängd.
Hittills har åtgärden lett till en minskning med 565
ton koldioxid.
Bilagor

Bilagor

Bilaga

Bilaga

6 Kalkyl gastankställe Stenungsund.xls

Folkbildnings och informationsinsatser.doc

Yttrande BRG, atg 3.doc
Klimp' Business Region Göteborg - 2003 Åtgärd 3
Diarienr 752-2763-03
.rtf
5 Projektbeskrivning gastankställe Stenungsund.pdf

Ekonomisk redovisning.pdf

Övriga bilagor

Övriga bilagor

sammanfattning miljönytta.xls

Bilaga Klimp Stenungsund kommun tankstation för
gas/projektbeskrivning
Bilaga Klimp Stenungsund kommun tankstation för
gas/ lönsamhetskalkyl
Slut åtgärd
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Åtgärd nr 5.0
Uppgifter enligt beslutat program

Uppgifter enligt slutrapport

Åtgärdsnummer

5.0

Åtgärdsnummer

5.0

Åtgärdsnamn

Bidrag till merkostnad för gasfordon i
Lerums kommun

Åtgärdsnamn

Bidrag till merkostnad för gasfordon i
Lerums kommun

Huvudman

Lerums kommun

Huvudman

Lerums kommun

Huvudmannatyp

Övrigt

Huvudmannatyp

Övrigt

Ekonomi
Miljörelaterad investering
Beslutat bidrag

4 150 000 kr

Ekonomi
Miljörelaterad investering

927 173 kr

1 830 000 kr

Beslutat bidrag

408 603 kr

Bidragets andel av den miljörelaterade
investeringen
Användning av energislag
Före
Efter
Enhet

44 %

kWh

Ton Co2

Drivmedel - Bensin
92,40

Användning av energislag
Före
Efter
Enhet

44 %

kWh

Ton Co2

Drivmedel - Bensin
0,92

m3 -816 857,85

-215,89

Drivmedel - Biogas

26,20

0,26

m3 -231 627,60

-61,22

33 958,00

m3 330 411,34

0,00

Drivmedel - Biogas

0,00 122 250,00

m3 1 189 492,50

0,00

Drivmedel - Diesel MK1
30,90

Bidragets andel av den miljörelaterade
investeringen

0,00

Drivmedel - Diesel MK1

0,31

m3 -299 409,54
Totalt

Utsläpp av växthusgaser
Före
Efter

-79,53

73 225,11

Enhet

8,60

0,09

-295,43

Ton Co2

Metan, CH4

m3

-83 294,38

-22,13

Totalt

15 489,36

-83,34

Utsläpp av växthusgaser
Före
Efter

Enhet

Ton Co2

Metan, CH4

0,00

135,00

kg

2,84

Totalt
Övriga miljöbelastningar
Före
Efter

2,84

135,00

Totalt

-205,00

0,79
0,79

Förändring

94,40

37,50

-56,90

1,10

-10,00

Utsläpp stoft, kg/år
4,00

-36,00

Utsläpp flyktiga organiska föreningar (VOC), kg/år
1 552,00

kg

Utsläpp kväveoxider (NOx), kg/år

Utsläpp stoft, kg/år
40,00

37,50

Övriga miljöbelastningar
Före
Efter

Förändring

Utsläpp kväveoxider (NOx), kg/år
340,00

0,00

202,50

11,10

Utsläpp flyktiga organiska föreningar (VOC), kg/år

-1 349,50
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431,00

56,20

-374,80

Åtgärd nr 5.0
Uppgifter enligt beslutat program

Uppgifter enligt slutrapport

Åtgärdstexter

Åtgärdstexter

Åtgärdbeskrivning - Sammanfattning

Åtgärdbeskrivning - Sammanfattning

Åtgärden syftar till att få full miljöutväxling av det
nyligen etablerade gastankstället genom att stimulera
till en ökning av antalet gasfordon i kommunens
verksamheter samt bland kommunens företag och
medborgare.

Gasfordonen är i dagsläget dyrare än motsvarande
konventionella fordon och biogasen dyrare än
naturgasen.

Gasfordonen är i dagsläget dyrare än motsvarande
konventionella fordon, varför bidraget behövs för att
möjliggöra inköp. Det är angeläget att kommunen
som organisation går i spetsen för omställningen till
ett hållbart samhälle och också möjliggör denna
omställning för andra aktörer i kommunen. Samtidigt
önskar vi stimulera miljöfordonsmarknaden (vilket vi
hoppas leder till att merkostnaden för miljöfordon
minskar på sikt) och biogasproduktionen.
Programägaren avser att ge bidrag till kommunala
verksamheter, kommunens företag och privatpersoner
för inköp, alternativt leasing av totalt cirka nittio
gasfordon. Under gasfordonens ekonomiska livslängd
(12 år) beräknas koldioxidutsläppen minska med 3
545 ton.
Genom en godkänd förändring i december 2006
ändrades att särskilt villkor för denna åtgärd till
följande ordalydelse:
•Bidrag ges med högst 1 830 000 kronor. Av den
miljörelaterade kostnaden får bidraget uppgå till högst
följande nivåer; 50 procent till kommunal ej
vinstdrivande verksamhet, 30 procent till
vinstdrivande verksamheter samt 60 procent till
privatpersoner. Bidrag till miljöfordonskampanj får
uppgå till högst 50 procent av den totala kostnaden.

Det är angeläget att vi som kommun går i spetsen för
omställningen till ett hållbart samhälle och också
möjliggör denna omställning för andra aktörer.
Åtgärden syftar till att få full miljöutväxling av
kommunens gasstankstället genom att få till en
ökning av antalet biogasfordon i kommunens
verksamheter samt kommunens företag och
medborgare.
- Bidraget ges för merkostnaden för gasfordon
(personbilar och lätta lastbilar) jämfört motsvarande
bensin- och dieselfordon under åren 2004-2007.
- Bidraget kan sökas av :
- Kommunala verksamheter (dock ej under 2004 då
bidrag från GR erhålls)
- Företag verksamma i Lerums kommun
- Privatpersoner bosatta i Lerums kommun.
- Bidragets storlek är för:
- vinstdrivande företag 30% av merkostnaden
- de kommunala förvaltningar 50% av merkostnaden
- privatpersoner 60% av merkostnaden
- Bidrag till gasfordon kan fås för:
- Inköp
- leasing (3 år) / hyra (3 år)

Ytterligare bidrag som beviljats för åtgärden

Ytterligare bidrag som beviljats för åtgärden

Inte aktuellt

Inga ytterligare bidrag har beviljats åtgärden.
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Åtgärd nr 5.0
Uppgifter enligt beslutat program

Uppgifter enligt slutrapport

Hur har resultaten utvärderats?

Hur har resultaten utvärderats?

En oberoende konsultfirma har utvärderat hela
samtliga åtgärder son ingår i programmet.
Utvärderingen bifogas.
På vilket sätt har programägaren eller annan aktör
bidragit till spridning av åtgärdens resultat?

På vilket sätt har programägaren eller annan aktör
bidragit till spridning av åtgärdens resultat?

Lerums kommun har spridit information om
åtgärdens insatser och resultat på följande sätt:
• Information om gasbilar och om bidraget på
kommunens externa hemsida och intranät för
kommunens anställda samt på kommunens
medborgarkontor.
• Information om bidrag och fordon till kommunens
alla hushåll genom Kommunalmanackan.
• Information om bidrag och gasbilar i samband med
kommunens miljödiplomeringsutbildning.
• Information om gasbilar och bidrag till kommunens
hushåll via tidningen Insikt Lerum.
• Gasbilsaktivitet på "Miljötorget" under kommunens
årliga Livsrumsdagar. Miljöaktiviter med bla provapå sparsam körning, energiråd mm.
• Bred visning av Al Gores klimatfilm +
klimatutställning. Visning av ” En obekväm sanning"
för kommunpolitiker och anställda samt för
allmänheten, totalt 3000 besökare.
En klimatutställning - "Vad kan Du göra?" hölls i
anslutning till filmvisningen, där information om
gasbilar, biogas, gasbidraget samt broschyrer och info
att ta med hem på varje gasbil samt fordonsgas och
tankställen fanns att tillgå.
• Information om miljöanpassad bilism av Jakob
Hur avser det fortsatta arbetet med åtgärden att
drivas?

Hur avser det fortsatta arbetet med åtgärden att
drivas?

I dagsläget består kommunen bilflotta till ca 60 %
ungefär hälften hälften gas/etanol av miljöfordon enl.
def offentlig och arbetet med att öka andelen
miljöbilar fortsätter.
Förslag på ny energiplan för kommunen skall
behandlas politiskt under våren 2008. Åtgärdsplanen
omfattar flera aktiviteter att gå vidare med detta
arbete som exempelvis fortsatt information till
medborgarna i de nu redan upparbetade kanalerna
som exempelvis ”Miljötorget”, men också via de
resedialoger med kommunens hushåll, de största
företagen och kommunens centrala verksamheter som
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Åtgärd nr 5.0
Uppgifter enligt beslutat program

Uppgifter enligt slutrapport
2008-2010 som i första hand syftar till att ställa bilen
i förmån för kollektivtrafik och cykel men om bil är
ett måste lyfta fram miljöbil samt framtagning av ny
parkeringsnorm och resepolicy för kommunen.

Redogör för vilka miljökrav som ställts i de
upphandlingar som genomförts för åtgärden

Redogör för vilka miljökrav som ställts i de
upphandlingar som genomförts för åtgärden

Inga upphandlingar har genomförts.

Övriga miljöeffekter

Övriga miljöeffekter

Partiklar minskar kraftigt vid metandrift, mer än 90%. Vid användandet av gas som fordonsbränsle
förbättras luftkvalitén avseende NOx och partiklar.
Biogas framställs genom omhändertagande av avfall,
vilket förutom minskningen av koldioxidutslöpp vid
fordonsdrift också löser ett avfallsproblem samt vid
"grön lina" också ger ett högkvalitativt
jordförbättringsmedel.
Vilka mätbara miljöeffekter beräknas långsiktigt
uppstå som en följd av åtgärden?

Vilka mätbara miljöeffekter beräknas långsiktigt
uppstå som en följd av åtgärden?

De Grön gas –avtal som har tecknats inom ramen för
åtgärden är treåriga. Detta innebär att de 25 bilarna
under en treårsperiod reducerar koldioxidutsläppen
med 245 ton.
Om man i enlighet med ansökan räknar med en 12
årig livslängd på fordonen och att fordonsägarna öven
fortsättningsvis tecknar Grön Gas avtal resulterar det i
minskade koldioxidutsläpp motsvarande 981 ton.
Vilka eventuella övriga resultat och effekter har
uppnåtts under programperioden respektive beräknas
långsiktigt uppstå till följd av åtgärden?

Vilka eventuella övriga resultat och effekter har
uppnåtts under programperioden respektive beräknas
långsiktigt uppstå till följd av åtgärden?

Några positiva effekter av bidraget har varit:
• Möjligheten att ge KLIMP-bidrag till allmänheten
gav idén om ett utökat miljöutbud under kommunens
Livsrumsdagar - "Miljötorget". Ett Miljötorg planeras
återigen för 2008.
• Kontinuitet i ekonomiskt stöd vilket fungerat
oerhört pådrivande internt för att komma över
tröskeln vad gäller inköp av miljöbilar.
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Åtgärd nr 5.0
Uppgifter enligt beslutat program

Uppgifter enligt slutrapport

Hur har dom särskilda villkoren uppfyllts?

Hur har dom särskilda villkoren uppfyllts?

•Bidrag ges med 44 procent av den miljörelaterade
kostnaden för åtgärden, dock högst 1 830 000 kronor.
•Programägaren skall i slutrapporten visa att åtgärden
uppnått de minskade utsläpp av koldioxid och övriga
växthusgaser samt andra resultat och effekter som
programägaren angett i ansökan.

Åtgärden har uppfyllt de särkilda villkor som finns
formulerade i Naturvårdsverkets beslut Dnr 752-2763
-03 Hi och Dnr 752-8493-06 Hi och överensstämmer
med ansökan.
Dvs:
- Bidraget ges för merkostnaden för gasfordon
(personbilar och lätta lastbilar) jämfört motsvarande
bensin- och dieselfordon under åren 2004-2007.
- Bidraget kan sökas av :
- Kommunala verksamheter (dock ej under 2004 då
bidrag från GR erhålls)
- Företag verksamma i Lerums kommun
- Privatpersoner bosatta i Lerums kommun.
- Bidragets storlek är för:
- vinstdrivande företag 30% av merkostnaden
- de kommunala förvaltningar 50% av merkostnaden
- privatpersoner 60% av merkostnaden
- Bidrag till gasfordon kan fås för:
- Inköp
- leasing (3 år) / hyra (3 år)
Åtgärden har genomförts inom de ekonomiska ramar
som är definierade i Naturvårdverkets beslut.

Andra förhållanden av betydelse?

Andra förhållanden av betydelse?
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Bilagor

Bilagor

Bilaga
Yttrande BRG, atg 5.doc
Klimp' Business Region Göteborg - 2003 Åtgard 5 Diarienr
752-2763-03
.rtf
8 Klimpansökan bidrag till gasfordon Lerums kommun.pdf

Bilaga
EKONOMISK REDOVISNING Åtgärd nr. 5 Bidrag till
gasfordon Lerums kommun.doc
2007MiljötorgetLTannonsv 35.pdf
Sistia chansen annons.pdf
GRÖN GAS.doc
Ansökan och avtal om bidrag merkostnad för gasbil
20051219].doc
AVTAL OM KÖP AV BIOGAS Lerum KLIMP.doc

Övriga bilagor

Övriga bilagor

Klimpansökan bidrag till gasfordon Lerums
kommun.doc
Slut åtgärd 5.0
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Åtgärdsnummer

6.0

Åtgärdsnummer

6.0

Åtgärdsnamn

Regionala informationsinsatser
främjande biogas för fordon

Åtgärdsnamn

Regionala informationsinsatser
främjande biogas för fordon

Huvudman

Business Region Göteborg

Huvudman

Business Region Göteborg

Huvudmannatyp

Kommunalförbund

Huvudmannatyp

Kommunalförbund

Ekonomi
Miljörelaterad investering
Beslutat bidrag

5 410 000 kr

Ekonomi
Miljörelaterad investering

5 436 635 kr

2 705 000 kr

Beslutat bidrag

2 705 000 kr

Bidragets andel av den miljörelaterade
investeringen
Användning av energislag
Före
Efter
Enhet

kWh

50 %

Ton Co2

Bidragets andel av den miljörelaterade
investeringen
Användning av energislag
Före
Efter
Enhet

Totalt
Utsläpp av växthusgaser
Före
Efter

Enhet

Ton Co2

Totalt

Ton Co2

Utsläpp av växthusgaser
Före
Efter

Totalt
Övriga miljöbelastningar
Före
Efter

kWh

50 %

Enhet

Ton Co2

Totalt
Övriga miljöbelastningar
Före
Efter

Förändring

Åtgärdstexter

Förändring

Åtgärdstexter

Åtgärdbeskrivning - Sammanfattning

Åtgärdbeskrivning - Sammanfattning

Projektet arbetar med aktörer och intressenter inom
biogasens alla led. Komplexiteten och antalet aktörer
medför ett behov av mycket stora
informationsinsatser för att nå framgång. Projektet
arbetar med information till i huvudsakligen två
målgrupper: Beslutsfattare och tjänstemän inom
kommuner och företag samt potentiella användare av
gasdrivna fordon samt allmänheten.
Den första gruppen är målgrupp för projektets strategi
där berörda kommuner, företag och organisationer
samverkar och skall utnyttja varandras kompetens och
nätverk för att uppnå projektets mål. Biogas Väst
initierar och samordnar aktiviteter, motiverar och
bistår intressenterna samt svarar för
erfarenhetsåterföring/kunskapsöverföring.
Information till den första målgruppen ska resultera i
aktivitet, samverkan och marknadsutveckling.
Information till den andra målgruppen syftar till att

Biogas Väst arbetar med aktörer och intressenter
inom biogasens alla led. Komplexiteten och antalet
aktörer medför ett behov av mycket stora
informationsinsatser för att nå framgång.
I åtgärd 6 har vi arbetat med information till i
huvudsakligen två målgrupper: Beslutsfattare och
tjänstemän inom kommuner och företag samt
potentiella användare av gasdrivna fordon samt
allmänheten.
Den första gruppen är målgrupp för projektets strategi
där berörda kommuner, företag och organisationer
samverkar och skall utnyttja varandras kompetens och
nätverk för att uppnå projektets mål. Biogas Väst
initierar och samordnar aktiviteter, motiverar och
bistår intressenterna samt svarar för
erfarenhetsåterföring/kunskapsöverföring.
Information till den första målgruppen ska resultera i
aktivitet, samverkan och marknadsutveckling.
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öka efterfrågan på gasdrivna fordon och öka
allmänhetens kunskap om biogas för fordon.

Information till den andra målgruppen syftar till att
öka efterfrågan på gasdrivna fordon och öka
allmänhetens kunskap om biogas för fordon.
I dokumentet bifogas ett urval av av
informationsverktyg som använts under
projektperioden.

Ytterligare bidrag som beviljats för åtgärden

Ytterligare bidrag som beviljats för åtgärden

Inga bidrag har hitills sökts. Vi avser dock att söka
medel från projektdeltagarna i Biogas Väst som
motfinansiering.

Inga ytterligare bidrag har beviljats åtgärden.

Hur har resultaten utvärderats?

Hur har resultaten utvärderats?

Informationsinsatserna har genomförts av
informatörer på konsultbasis och personal inom
Biogas Väst. Avstämningar, uppföljningar och
utvärderingar har skett regelbundet genom personliga
möten, telefon- och e-postkontakt. Måluppfyllelsen
har utvärderats varje år genom uppföljning av
projektets insatser samt statistisk information från
Svenska Gasföreningen, FordonsGas Sverige och Bil
Sweden.
Resultaten från insatsen är följande:
- 10 nya kommuner och 6 företag och organisationer
har tillkommit i projektet.
- 8 tankstationer har etablerats i kommuner som har
bearbetats.
- Antalet gasfordon översteg 7000 vid årsskiftet
2007/2008 vilket var målet för insatsen.
- Mängden såld fordonsgas har ökat kontinuerligt
under programperioden.
Mer information avseende åtgärdens resultat kan läsas
i den utvärdering som bifogas och som utförts av en
oberoende konsultbyrå.
På vilket sätt har programägaren eller annan aktör
bidragit till spridning av åtgärdens resultat?

På vilket sätt har programägaren eller annan aktör
bidragit till spridning av åtgärdens resultat?

Biogas Väst sitter på ett stort nätverk såväl regionalt,
nationellt som internationellt och har på så sätt haft
stora möjligheter att sprida åtgärdens insatser och
resultat.
Resultaten från åtgärden har spridits på
mässor/utställningar/seminarier, via broschyrer,
annonser i lokal och regional press, TV-reklam,
åtgärdsägarnas hemsidor, presentationer och fysiska
möten.
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Informationen har förmedlats vid Biogas Västs styroch arbetsgruppsmöten där projektets aktörer deltar.
Projektet har regelbunden kontakt med andra nätverk
såsom Biogas Syd, Biogas Öst, Svenska
Biogasföreningen, Svenska Gasföreningen etc där
erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring ständigt
sker.
I samband med ett frlertal internationella studiebesök
under projektperioden har det givits möjlighet att
redovisa projektets insatser och resultat.
Övriga åtgärdsägare har även spridit åtgärdens
resultat.

Hur avser det fortsatta arbetet med åtgärden att
drivas?

Hur avser det fortsatta arbetet med åtgärden att
drivas?

Trots att klimatproblematiken lyfts fram i media och
gemene kvinna/man sannolikt har ökat sin kunskap
när det gäller hållbara transporter och alternativa
drivmedel, märker vi fortfarande att okunskapen är
stor bland såväl poltiker, tjänstemän, företagare som
allmänheten kring dessa frågor.
Information och kunskapsspridning har varit och
kommer att vara en väldigt viktig del i Biogas Väst
arbete för att nå framgång.
Projektet arbetar med en mycket komplex situation
som kräver en helhetssyn täckande produktion,
distribution och fordonsanvändning. Det innebär att
projektet arbetar med aktörer och intressenter inom
biogasens alla led. Komplexiteten och antalet aktörer
medför att behovet av informationsinsatser
fortfarande är stort.
BRG/Biogas Väst kommar således att fortsätta att
arbeta med riktade informationsinsatser i likhet med
nu avslutad åtgärd.
BRG/Biogas Väst har beviljats Klimp-medel för
perioden 2007-2011 och kommer att bedriva
informationsaktiviteter för att stödja nya
biogassatsningar och öka användningen av gasdrivna
fordon i regionen.
Redogör för vilka miljökrav som ställts i de
upphandlingar som genomförts för åtgärden

Redogör för vilka miljökrav som ställts i de
upphandlingar som genomförts för åtgärden

Inga upphandlingar har genomförts.
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Övriga miljöeffekter

Övriga miljöeffekter

Informationsinsatserna är en viktig del i att uppnå
Biogas Väst projektets mål för perioden 2004-2006.
·5 000 fordon med metangasdrift
·35 tankstationer för metangas
·Produktion av 100 GWh biogas för fordonsdrift

Vid användandet av gas som fordonsbränsle
förbättras luftkvalitén avseende NOx och partiklar.
Användandet av gasbussar i tätortstrafik sänker även
bullernivåerna.
Biogasproduktion där rena substrat tillförs
biogasprocessen ger betydande miljövinster genom
Biogas ersätter ca 11 500 m3 bensin vilket innebär en minskade koldioxidutsläpp när biogas ersätter fossila
koldioxidreduktion med ca 27 000 ton CO2-ekv/år.
bränslen till bussar och andra fordon samt att
Det sker kraftig reducering av miljö- och hälsovådliga utsläppen av växthusgaser minskar om handelsgödsel
ämnen - kväveoxider, flyktiga organiska kolväten,
ersätts med rötrest (biogödsel).
partiklar och buller.
Används gödsel som substrat kan man påvisa dubbel
Kretsloppet av näringämnen ökar. Stora mängder
miljönytta genom att man får minskat metan- och
kväve, kalum och fosfor återförs till jordbruket. Även lustgasutsläpp som annars sker vid lagring och
stora mängder humus tillförs jordarna.
spridning.
Ytterligare miljöeffekter som är märkbara är ett
minskat växtnäringsläckage ut i sjöar och vattendrag
genom att kvävet omvandlas i processen så att det blir
mer lättillgängligt för växten att ta upp. Här bör också
nämnas minskad lukt vid spridning av rötrest från
gödselbaserad biogasproduktion vilket många ser som
ett växande miljöproblem.
Vilka mätbara miljöeffekter beräknas långsiktigt
uppstå som en följd av åtgärden?

Vilka mätbara miljöeffekter beräknas långsiktigt
uppstå som en följd av åtgärden?

Under projektperioden har försäljningen av
fordonsgas i Västra Götalandsregionen ökat från 99
GWh 2004 till 160 GWh 2007, enligt statistik från
Svenska Gasföreningen. Under perioden 2004-2007
har totalt 519 GWh fordonsgas sålts vilket motsvarar
en reduktion av CO2 på ca 71 000 ton. Intresset och
satsningarna inom alternativa bränslen i allmänhet
och biogas i synnerhet ökar stadigt vilket inte minst
går att utläsa i BRG/Biogas Västs senaste
Klimpansökan. Detta innebär att utsläppen av CO2,
NOx och partiklar fortsatt kommer att minska. Det är
dock svårt att sätta siffror på reduktionen då olika
yttre faktorer spelar in när det gäller tempot i
utvecklingen av hela infrastrukturen.
BRG/Biogas Väst bedömer att informationsåtgärden
inom Klimpprogrammet tillsammans med andra
satsningar från andra aktörer har bidragit till att
minska utsläppen av CO2.
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Vilka eventuella övriga resultat och effekter har
uppnåtts under programperioden respektive beräknas
långsiktigt uppstå till följd av åtgärden?

Vilka eventuella övriga resultat och effekter har
uppnåtts under programperioden respektive beräknas
långsiktigt uppstå till följd av åtgärden?

Intresset för biogas har ökat markant vilket vi har
märkt av i kontakter med kommuner, företag och
organisationer.
Inom Biogas Väst har antalet deltagare ökat och ett
kluster av olika intressenter inom biogasområdet i
Västsverige har byggts upp. Att intresset bland dessa
är stort framgår bl.a. av de Klimpansökningar som
Biogas Väst genomfört under programmperioden.
Andra resultat och effekter som vi ser är bl.a. en
växande infrastuktur avseende tankstationer och fler
gasfordon i regionen. Nya aktörer har dykt upp på
biogasbanan och företag inom närliggande branscher
har upptäkt att det finns en marknad inom
biogasområdet.
Det ökade intresset har också inneburit en
teknikutveckling inom området, nämnas kan
cryoteknik och förgasningsteknik vilka kan
revolutionera och påskynda utvecklingen inom
biogasområdet.
Vi ser även att det finns möjligheter till
affärsutveckling inom nya områden, bl.a. har
sjöfartsnäringen visat intresse för flytande metan.
Företag inom biogasområdet planerar även inom de
närmsta åren för omfattande satsningar framförallt när
det gäller produktion av biogas.
Informationssatsen har varit en av flera viktiga
faktorer i detta utvecklingsarbete.
Hur har dom särskilda villkoren uppfyllts?

Hur har dom särskilda villkoren uppfyllts?

•Bidrag ges med 50 procent av den totala kostnaden
för åtgärden, dock högst
2 705 000 kronor.
•Åtgärden skall avse folkbildning och information om
programmets övriga åtgärder.
•Till följd av åtgärden skall de resultat och effekter
som programägaren har angett i ansökan uppnås.

Informationsåtgärden har uppfyllt de särkilda villkor
som finns formulerade i Naturvårdsverkets beslut och
överensstämmer med BRG/Biogas Västs ansökan.
Dvs informationsåtgärder har genomförts av personal
på BRG/Biogas Väst och av informatörer från
konsultfirmor riktade mot främst 2 målgrupper.
Målgrupp 1: Beslutsfattare och tjänstemän inom
kommuner och företag.
Målgrupp 2: Potentiella användare av gasdrivna
fordon samt allmänheten.
Informationsinsatserna till målgrupp 1 kan delas upp i
fyra kategorier:
1. Information lokalt i kommuner för att initiera och
motivera satsningar på biogas avseende tankstationer,
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fordon och produktion.
2. Information för att samordna lokala
aktörer/intressenter (företag, kommuner och
organisationer) i ett regionalt nätverk som verkar för
gemensamma mål.
3. Information i form av erfarenhetsåterföring.
4. Information i form av kunskapsöverföring.
Informationsinsatserna till målgrupp 2 kan delas upp i
tre kategorier:
1. Information till grupper som är potentiella kunder
av gasdrivna fordon, i form av t.ex. företagsmöten,
broschyrer, affischer och annonser.
2. Information till allmänheten om miljönyttan med
gasfordon - affischer och annonser.
3. Information till grupper som är allmänt intresserade
genom broschyrer, trycksaker, hemsida och
information i form av datafiler.
Åtgärden har genomförts inom de ekonomiska ramar
som är definierade i Naturvårdverkets beslut.

Andra förhållanden av betydelse?

Andra förhållanden av betydelse?
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Bilagor

Bilagor

Bilaga
Klimp' Business Region Göteborg - 2003 Åtgard 6 Diarienr
752-2763-03
.rtf
Yttrande BRG, atg 6.doc

Bilaga

9 Åtgärd informationsinsatser i Västra Götaland.pdf

BFGBiogas_Recycling_slutkorr.pdf

Ekonomisk redovisning Åtgärd 6.xls
annons GP-bilaga 21 nov 2007.pdf
Biogas V - reklamfilm.wmv
Biogas-en naturlig del av vardagen.pdf
Biogasinbj_Fyrbodal 05.pdf
BiogasV_FuelingTheFuture.pdf
BRG_SVD_061111.pdf
Projektet_rollup.pdf
Seminar program_eng.pdf

Övriga bilagor

Övriga bilagor

www.biogasbil.nu
Åtgärd informationsinsatser i Västra Götaland.doc

Slut åtgärd 6.0
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Åtgärdsnummer

7.0

Åtgärdsnummer

7.0

Åtgärdsnamn

Administration av programmet

Åtgärdsnamn

Administration av programmet

Huvudman

Business Region Göteborg

Huvudman

Business Region Göteborg

Huvudmannatyp

Kommunalförbund

Huvudmannatyp

Kommunalförbund

Ekonomi
Miljörelaterad investering

1 127 000 kr

Beslutat bidrag

471 200 kr

Bidragets andel av den miljörelaterade
investeringen
Användning av energislag
Före
Efter
Enhet

kWh

42 %

Ton Co2

Ekonomi
Miljörelaterad investering

960 647 kr

Beslutat bidrag

471 200 kr

Bidragets andel av den miljörelaterade
investeringen
Användning av energislag
Före
Efter
Enhet

Totalt
Utsläpp av växthusgaser
Före
Efter

Enhet

Ton Co2

Totalt

Ton Co2

Utsläpp av växthusgaser
Före
Efter

Totalt
Övriga miljöbelastningar
Före
Efter

kWh

49 %

Enhet

Ton Co2

Totalt

Förändring

Övriga miljöbelastningar
Före
Efter

Åtgärdstexter

Förändring

Åtgärdstexter

Åtgärdbeskrivning - Sammanfattning

Åtgärdbeskrivning - Sammanfattning

BRG söker bidrag för administration. 2 % av de
miljörelaterade investeringarna plus 100 000 kr

BRG/Biogas Väst har ansvarat för administrationen
av hela Klimp-programmet vilket inneburit en rad
insatster fördelat under respektive år. Förutom rent
administrativt arbete har sysslorna även inneburit en
viss styrning och projektledning av åtgärderna, dvs
BRG/Biogas Väst har fungerat som en bollplank
under hela perioden gentemot åtgärdsägarna.
Inom ramen för det administrativa arbetet har följande
insatser genomförts:
- Kontakter med Naturvårdsverket och Länsstyrelsen
I samband med verksamhetsrapportering,
ändringsanmälningar, tolkningar av
åtgärdsbeskrivningar etc. har BRG/Biogas Väst varit i
kontakt med Naturvårdsverket och Länsstyrelsen.
- Framtagande av avtal
Utformande och framtagande av avtal mellan
programägaren och åtgärdsägaren. Kontakter och
konsultation med BRGs jurister.
Sida 29 av 32

Åtgärd nr 7.0
Uppgifter enligt beslutat program

Uppgifter enligt slutrapport
- Avstämning med åtgärdsägare
Regelbunden avstämning har skett årligen med
respektive åtgärdsägare i syfte att stämma av nuläge
samt i samband med verksamhetsrapporterna.
- Avstämning med konsulter
Regelbunden avstämning och resultatuppföljning med
kosultbyråer som genomfört informationsinsatser har
skett genom telefon- och epostkontakter samt
personliga möten.
- Uppföljning av aktiviteter
Regelbunden uppföljning av de aktiviteter som
genomförts i respektive åtgärd.
- Uppföljning av ekonomi
Regelbunden uppföljning och avstämning med
respektive åtgärdsägare avseende projektets totala
ekonomi i synnerhet i samband med verksamhets- och
slutrapportering.
- Klimpkonferenser/seminarier
Deltagit på ett antal Klimpkonferenser som
Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i regionen
arrangerat.
- Ändringsanmälan
I samband med inskickade ändringsanmälningar har
BRG/Biogas Väst tillsammans med åtgärdsägaren
diskuterat och formulerat anmälningarnas innehåll.
- Verksamhets- och slutrapportering
I samband med verksamhets- och slutrapportering har
regelbunda kontakter med åtgärdsägare förts.
Uppdragsbeskrivning och kontakter med konsultbyrå
i samband med utvärderingen av programmet

Ytterligare bidrag som beviljats för åtgärden

Ytterligare bidrag som beviljats för åtgärden

Hur har resultaten utvärderats?

Hur har resultaten utvärderats?

På vilket sätt har programägaren eller annan aktör
bidragit till spridning av åtgärdens resultat?

På vilket sätt har programägaren eller annan aktör
bidragit till spridning av åtgärdens resultat?
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Hur avser det fortsatta arbetet med åtgärden att
drivas?

Hur avser det fortsatta arbetet med åtgärden att
drivas?

Redogör för vilka miljökrav som ställts i de
upphandlingar som genomförts för åtgärden

Redogör för vilka miljökrav som ställts i de
upphandlingar som genomförts för åtgärden

Övriga miljöeffekter

Övriga miljöeffekter

Vilka mätbara miljöeffekter beräknas långsiktigt
uppstå som en följd av åtgärden?

Vilka mätbara miljöeffekter beräknas långsiktigt
uppstå som en följd av åtgärden?

Vilka eventuella övriga resultat och effekter har
uppnåtts under programperioden respektive beräknas
långsiktigt uppstå till följd av åtgärden?

Vilka eventuella övriga resultat och effekter har
uppnåtts under programperioden respektive beräknas
långsiktigt uppstå till följd av åtgärden?

Hur har dom särskilda villkoren uppfyllts?

Hur har dom särskilda villkoren uppfyllts?

•Bidrag ges med 50 procent av kostnaderna, dock
högst 471 200 kronor. Utöver detta gäller vad som
framgår under rubriken "Bidrag till administration" i
bilaga 1 som bifogas detta beslut.

Åtgärden har genomförts i enlighet med
Naturvårdsverkets beslut. Åtgärden har genomförts
inom de ekonomiska ramar som finns definierade i
Naturvårdsverkets beslut.

Andra förhållanden av betydelse?

Andra förhållanden av betydelse?
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Åtgärd nr 7.0
Uppgifter enligt beslutat program

Uppgifter enligt slutrapport

Bilagor
Bilaga

Bilagor
Bilaga
Ekonomisk redovisning Administration.xls

Övriga bilagor

Övriga bilagor
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