De vill öka intresset för
biogas
VÄSTERVIK Hur många biogasmackar finns det i
Sverige? Hur långt kan man köra på biogas? Hur tankar
man? På fredagen hölls öppet hus på biogasmacken i
Västervik.
Lotta Gometz
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På plats för att svara på frågor fanns representanter från Biogas Sverige och Västerviks
kommun.
– Du är besökare nummer 34, säger Jenny Danell från Svensk Biogas i Linköping när vi
tittar förbi.
Hon berättar att det än så länge framför allt är kommunanställda som stannat till, en del
för att tanka arbetsbilen andra för att be om hjälp att tanka den.
– Vissa tycker att det kan vara lite läskigt, eller ovant, de första gångerna. Det låter lite
annorlunda mot vad det gör när man tankar en bensindriven bil, säger hon.
En av dem som passar på att få vägledning är Frida Lönnbom som ska tanka för första
gången.

– Det här kan nog ta lite tid, säger hon.
Men det visar sig tvärtom gå snabbt och lätt.

BILD: Lotta Gometz | Totalt finns cirka 200 gastankstationer runt om i Sverige. I Kalmar län
finns för närvarande fem men ytterligare nio är på gång. Det berättar Jenny Danell från bolaget
Svensk Biogas.

Under ett tält bredvid står kommunens hållbarhetsstrateg Gun Lindberg och
klimatrådgivare Mikael Nyman som kan berätta att även privatpersoner tittat förbi
under dagen för att ställa frågor om biogas inför kommande bilköp.
– Biogasbränslet som säljs här tillverkas ju av slam från vårt eget reningsverk och av
fiskrens. Och matavfallet som samlas in i kommunen skickas till Linköping där det
omvandlas till biogas och kommer tillbaka hit. En del är också överskott från Linköping
som kommer oss till del, säger Mikael Nyman.

BILD: Lotta Gometz | Jenny Dannell från Svensk Biogas svarade på frågor om biogas och visade
hur man tankar. Till höger: Mia Gunnhagen.

Syftet med att arrangera öppet hus är att öka intresset för biogas som miljövänligt
drivmedel, förklarar Jenny Danell.
I dag finns sammanlagt fem tankstationer för biogas i länet men flera är på gång.
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Målsättningen är minst ett tankställe i varje kommun till 2021.

BILD: Lotta Gometz | Mia Gunnhagen och Marie Nilsson från kommunens HR- och
kommunikationsavdelning får vägledning av Jenny Dannell från Svensk Biogas. I dagsläget har
kommunen sammanlagt 125 biogasbilar.

