
                       
 

                                              

 
 

 

Inbjudan till invigningen av Härnösands tankstation för 
fordonsgas 

Välkommen till invigningen av Härnösands första tankstation för fordonsgas!  

Invigningen blir en rolig och spännande upplevelse för både vuxna och barn, för att fira den 

spännande satsningen som tankstationen innebär. Tankstationen är ett samarbete mellan flera 

olika aktörer i syfte att skapa en väl fungerande infrastruktur för fordonsgas längs 

Norrlandskusten. Den är också ett avslutande steg mot att sluta det lokala kretsloppet i 

Härnösand och bidra till en bättre miljö för oss alla. 

 

Tid och plats:  

Dag: Lördag 7/11 

Tid: Klockan 11.00 - 14.00. Invigningsceremoni klockan 11.45.  

Plats: Härnösand tankstation för fordonsgas (vid Highway Hotel) 

Aktiviteter: 

 Hundtaxi med Härnösands BK draghundsport.  

 Ballonger till alla barn. 

Underhållning av världsartisten och illusionisten Love Melander. 

 Provkörning av gasbilar.  

 Hamburgare, dryck, kaffe och te till alla besökare. 

Godisregn. 

Alla aktiviteter under invigningen är gratis för besökare. 

Medverkande: 

Representanter som medverkar under invigningen: 

 Ingemar Forzelius, vd, HEMAB. 

Lotta Visén, styrelseordförande, HEMAB. 

 Fred Nilsson, kommunstyrelsens ordförande, Härnösands kommun. 

 

 

 

 



                       
 

                                              

 
 

 

 

Fakta Härnösand tankstation för biogas 

 Tankstationen färdigställs hösten 2015 och består av en pumpstation, med två munstycken.  

 Den är placerad på Industrigatan 15 precis bredvid Highway Hotel, utmed E4:an vid norra 

utfarten till Härnösand. Betalning vid tankning sker via kontokort, VISA eller Mastercard.  

  

 Stationen är en del av TEN-T projektet BioGaC som syftar till att skapa en marknad för 

fordonsgas längs norrlandskusten. Halva projektkostnaden finansieras av EU. Den andra 

halvan är en samfinansiering av Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västernorrland, 

HEMAB, AC Fordonsgas AB, BioFuel Region AB, AGA AB samt Piteå, Örnsköldsviks och 

Sundsvalls kommuner.  

  

 Satsningen med tankstationen ligger i linje med Härnösands kommuns miljösatsning ”7 steg 

för ett hållbarare Härnösand”.  

  

Lokalt kretslopp i Härnösand 

Tankstationen för fordonsgas i Härnösand syftar till att skapa en infrastruktur för fordonsgas 

längs Norrlandskusten. I södra Sverige finns gasnät som förenklar leveransen av fordonsgas, 

vilket inte finns i lika stor utsträckning i Norrland. Här behöver vi därför hitta andra lösningar. 

Framförallt krävs att aktörer vågar på en ännu osäker marknad. Tankstationen är även ett 

första steg mot att sluta det lokala kretsloppet i Härnösand. Biogasanläggningen som under 

nästa år ska byggas i Älandsbro, kommer att producera biogas med rester från mat och avlopp 

från Härnösandsborna. Biogasen kommer därefter förädlas till fordonsgas, som sedan fraktas 

till tankstationen. Det som tidigare har setts som avfall blir nu en resurs som bidrar till en 

bättre och renare miljö.   

BioGaC and EU 

Invigningen av tankstationen i Härnösand uppmärksammas även i EU och i Bryssel. OPEN 

DAYS i oktober 2015 – The European Week of Regions and Cities – är ett event där 

regionerna får visa upp sig och samverka för att åstadkomma verklig förändring. I år kommer 

BioGaC projektet, och därmed tankstationen i Härnösand, att visas upp som en success-story.  

Perioden september – november 2015 anordnas liknande event runt om i Europa. Dessa event 

syftar främst till att förflytta EU-event från Bryssel, till olika platser där EU verkar, för att på 

så sätt komma närmare människorna.  

Kontakt 

Har du frågor inför invigningen är du välkommen att kontakta:  

Magdalena Åkerros, 0701 – 90 51 68 eller magdalena.akerros@hemab.se  

Elin Kumlin, 0738- 17 45 94 eller elin.kumlin@hemab.se  
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