
Miljö och ekonomi - så bra är fordonsgas 
jämfört med bensin

Att köra bil på fordonsgas är inte konstigare än 
att köra med bensin. Men det är långt bättre för 
miljön, utan att skapa ett större hål i din plånbok.

Ur miljöperspektiv är gasdrivna fordon idag bland de 
allra bästa. Biogas minskar utsläppen av CO2 med cirka 
80 % jämfört med bensin och minskar övriga utsläpp 
med cirka 70 procent. Under år 2014 ersatte fordon-
sgasen bensin och diesel motsvarande cirka 110 000 
personbilar vilket innebar en minskning av koldioxid-

utsläppen med nästan 225 000 ton under perioden.

Fordonsgas jämförelsevis billigare i Härnösand
HEMABs styrelse har beslutat att priset på fordonsgas 

i Härnösand ska sättas så att det följer medelprisutveck-
lingen för fordongas i Sverige. 

— Priset på fordonsgas vid tankstället Härnösand 
Fordonsgas ska vara jämförelsevis billigare än bensin-
priset, konstaterar HEMABs styrelseordförande Lotta 
Visén.
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SÅ HAR VI ÄNNU en gång vänt 
blad och gått in i ett nytt år fullt av 
utmaningar. Med stort fokus på miljö 
och hållbarhet har vi redan under det 
gångna året genomfört flera projekt 
som vi med stolthet kan blicka tillbaka 
på. Två tydliga exempel är laddsta-
tionen för elbilar och tankstationen 
för biogasbilar. Blickar vi framåt 
kommer en anläggning för framställ-
ning av biogas driftsättas i slutet av året. 

MEN FÖR OSS handlar hållbarhet 
även om ekonomisk och social håll-
barhet.  Vi ska göra kloka investeringar 
som leder till en långsiktigt sund 
ekonomi. Det här är en affärsmässig 
samhälls nytta som är en ledstjärna för 
vår verksamhet. 

VI HAR ÄVEN ett tydligt uppdrag 
från vår ägare att vara engagerade och 
delaktiga i lokalsamhället och möta de 

utmaningar som finns i 
vår tid.  Därför arbetar vi 
just nu för fullt med att 
formulera en ny vision 

och formulera mål som 
beskriver hur vi vill ta 
oss an det uppdraget.  
Vi går ett spännande 
och händelse rikt år till 
mötes! 

DEN 31 MARS har 
vi vår årsstämma på 
Sambiblioteket. Den 
hälsar jag dig varmt 

välkommen till. 
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Ingemar Forzelius, VD Välbesökt 
julgrans
plundring

Teknikböcker 
tilll barn i 
Härnösand

Återbruket 
öppnar 
igen!

2015 blev det bästa vindkraftåret hittills vad gäller produktion av el, 
sedan de nya vindkraftverken intill  Vårdkasberget togs i drift. 18 781 
MWh är den nya toppnoteringen för årsproduktionen.

— Det är verkligen roligt att vindkraftverken fungerar så bra, säger 
Marcus Tärnvik affärsområdeschef fjärrvärme, där vindkraften ingår. 
Bra vindförutsättningar och väldigt få driftstopp gör att vi haft ett 
rekordår.

Även ekonomiskt summeras 
ett godtagbart år, men med låga 
priser på el och elcertifikat är det 
inte frågan om något ekonomiskt 
rekord. 

—  Tidigare år har vi haft resul-
tat på mellan 0,4 - 2,5 miljoner 
kronor årligen, men 2015 har 
det varit väldigt låga priser på el 
och elcertifikat, vilket ger ett nära 
nollresultat, säger Tärnvik. 

Avskrivningarna för de två senast byggda vindkraftverken följer 
planen och om femton år kommer de att vara avskrivna.  

Bästa vindkraftåret hittills!
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Att vädersäkra elnätet är en viktig del i vårt arbete att säkra lever-
ansen av el till våra kunder. Fram till år 2014 raserade vi ungefär en mil 
luftledning per år och ersatte den med nedgrävda ledningar. Efter det 
ökade vi takten till två mil och under förra året raserade vi inte mindre 
än fyra mil elledning. 

— Målet är att merparten av de oisolerade högspänningsledningar 
som finns i elnätet ska ha grävts ner till år 2020, säger Per Mellberg, 
Affärsområdeschef på Elnät. Detta i kombination med förbättrat under-
hållsarbete gör att vi kan se en långsiktig trend med färre ström avbrott, 
konstaterar han.

Där det av någon anledning inte går att gräva ersätts den oisolerade 
högspänningsledningen med isolerad luftledning som inte störs av 
fallande träd.

FJÄRRVÄRME | VATTEN | ELNÄT | ÅTERVINNING | BIOGAS | VINDKRAFT

www.hemab.se

Vindkraftverken på Solumsklinten och 
Bräntberget stod färdiga i början av 
2012.

Eftersom den tekniska livslängden är längre 
än den ekonomiska avskrivningstiden 
kommer resultaten från vindkraftverken på 
sikt att bli mycket högre än idag. Investeringar 
i vindkraft är därför långsiktigt intressanta 
både ekonomiskt och miljömässigt.

Vindkraftproduktion Vårdkasen 
2012-2015
• 2012, 11 724 MWh
• 2013, 18 064 MWh
• 2014, 15 977 MWh
• 2015, 18 781 MWh

Vädersäkring för leveranssäkerhet

Bli klimathjälte - och få ett göttare liv!
Mattias Goldmann visar vägen inom Bilen, Bränslet och Beteendet.

Välkommen till HEMABs 
årsstämma - öppen för alla!

18.00 HEMABs årsstämma  

18.45 Vi bjuder på fika i Café Sambaarta

20.30 Frågestund  
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19.30 Bli klimathjälte! Föreläsning med Mattias Goldmann, vd för Fores.

Fores är en grön och liberal tankesmedja som har klimat och miljö som ett av sina 
fyra programområden. Mattias Goldmann har varit vd sedan 2013. Innan dess var 
han vd för klimatkonsult firman 2050 och talesperson för Gröna Bilister. Han har 
även varit informationskoordinator på riksdagen för Miljöpartiet, lokalpolitiker 
i Uppsala och lobbyist på pr-byrån Westander, där han bland annat jobbade med 
förnybar energi, biståndspolitik och handikappfrågor.
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Forts. på nästa sida

19.15 Linda Johansson, HEMAB, berättar om vår satsning på utbyggd laddinfrastruktur för elbilar  4



OM HEMAB - snart i 
din brevlåda!
Just nu pågår slutputsningen av vår 

årsredovisning i magasinform,  

OM HEMAB. I början av april landar 

den i samtliga brevlådor i Härnösands 

kommun. Vi hoppas du ska gilla 

reportagen om våra affärsområdens 

verksamheter. Visste du till exempel 

att det numera finns teknik som gör 

att vi inte alltid måste gräva upp våra 

vattenledningar för att byta ut dem när 

de blir lite till åren? Läs mer om det i 

OM HEMAB!

Bäst i Sverige
Det är inte varje dag vi kan kalla oss 

”bäst i Sverige”, men plötsligt händer 

det! Härnösands kretsloppspark och 

Älands återvinningsanläggning har 

av medborgarna klassats som bäst 

i Sverige gällande tillgänglighet och 

service. Jätteroligt tycker vi! 

Sista ansökningsdag 
för sommarjobb
Vill du sommarjobba hos oss? 
Välkommen att skicka in din ansökan 
via vår webbsida www.hemab.se/
ansokan senast 31 mars. 

Julgransplundring i strålande vintersol
Det var strålande vackert vinterväder när 

vi i januari bjöd in till julgransplundring på 
Kraftvärmeverket. Flera hundra personer kom för att 
lämna sin julgran, njuta av det fina vädret och gå en 
tipsrunda i solen.

Många av de yngsta besökarna hade länge sett fram emot 
att äntligen få rida på de söta ponnyerna som Härnösands 
ridklubb bidrog med. Kön var tidvis lång, men den som 
väntar på nåt gott...

En utökning av julgåvan

Julgransplundringen blev även en förlängning av årets 
julgåva från HEMAB. För varje gran som lämnades in för 
att bli till fjärrvärme, lade HEMAB ytterligare 50 kronor 

till samma ändamål, nämligen kläder till asylsökande. Hela 
julgåvan har nu omvandlats till värdebevis, som med hjälp 
av Arbete och integration på Arbetslivsförvaltningen 
distribueras till asylsökande flyktingar i behov av kläder. 
Värdebeviset växlas in på Kupan i Härnösand och motsvarar 
kläder för en person. 

— Vi vill dra vårt strå till stacken och hjälpa till så 
att fler kan få kläder, säger Andreas Einarsson, Chef för 
Kommunikation och externa relationer på HEMAB. 
Behovet är enormt och Härnösandsborna har ställt upp helt 
fantastiskt, och nu har även vi bidragit, säger han.

Den totala summan till julgåvan blev 12.300 kronor till 
förmån för asylsökande i Härnösand.

HEMAB skänker böcker om teknik
I januari skickade vi ut boken Amanda undrar 
över el till alla privata och kommunala förskol-
or samt grundskolor årskurs 1-3 i Härnösands 
kommun. 
Boken är en faktasaga i bilderboksformat för barn 
mellan ungefär 3 och 9 år. Alla klasser fick var-
sin bok med förhoppningen att väcka eller stärka 
barnens intresse för teknik. 

— I och med Skolverkets naturvetenskaps- och 
tekniksatsning i förskola och grundskola, finns ett 
ökat behov av läromedel för yngre barn som berör 
dessa ämnen. Genom att dela ut den här boken vill 
vi försöka bidra till att täcka en del av det behovet, 
säger Andreas Einarsson, chef för Kommunikation 
och externa relationer på HEMAB.

Det finns en gratis arbetshandledning till boken 
och det går även att köpa till en materialsats om 
man så önskar. Vi hoppas att böckerna ska inspirera 
till spännande samtal och diskussioner kring teknik 
mellan vuxna och barn.

Biogasdagboken
Du vet väl att vi har en särskild sida 

som rapporterar om nyheter kring 

biogassatsningen? Vi kallar den 

Biogasdagboken och du hittar den 

på www.hemab.se/biogasdag-

boken. Just nu är det bygget av 

biogasanlägg ningen i Äland som är i 

fokus. Ta gärna en titt!

Pris för gas och pris för bensin
Det här med priset kan ju vara lite klurigt, efter-

som fordonsgas mäts och säljs i kilogram, till skillnad 
från bensin, som säljs i liter. Energiinnehållet i ett kilo 
fordons gas är dock större än i en liter bensin. Med 
andra ord kommer du längre om du kör samma bil 
med 1 kg fordonsgas jämfört med 1 liter bensin.

För att kunna jämföra priset på fordonsgas och 
bensin finns det omräkningsfaktorer som tar hänsyn 
till energimängden. Fordonsgas motsvarar faktor 1,5 
vid omräkning.

På www.gasbilen.se kan du lätt hitta priset på 
fordonsgas per kilo i ett antal städer runt om i Sverige 
och få en direkt jämförelse med priset för en liter 
bensin. Priserna uppdateras två gånger per månad.

Ponny ridningen var populär.

Granarna strömmade in och transporterades med såväl spark 
som bil och till fots.

Återbruket är åter i 
bruk
Nu har det nya Återbruket i 
Härnösands kretsloppspark äntli-
gen öppnat portarna. Efter branden 
2014 beslutades att en ny byggnad 
skulle uppföras på samma plats och 
nu har vi alltså smygöppnat den för 
allmänheten. Den nya anläggningen 
är mer verksamhetsanpassad och 
den har även fått bättre personal-
utrymmen. Invigningen av den nya, 
fina byggnaden får vänta till framåt 
våren,  men redan nu går det alltså att 
börja återbruka i den nya lokalen! 

Fordonsgasen i Härnösand kostar 16,50 kr per kg. 
Det motsvarar:

16,50/1,5 = 11,00 kr per liter bensinekvivalent

Med andra ord - det kilopris du ser för fordonsgasen 

är att jämföra med 11 kr/litern om det hade varit 
bensin.

Exempel

Hasse Källström från  
HEMAB dirigerade trafiken 
rätt på området.

Familjen Nordling njöt av det fina 
vädret.

Besökarna välkomnades med flaggor 
och marschaller.

Kön till grillen var 
tidvis lång. Knut besökte jul-

gransplundringen 
med sin morfar.

Hjälm på innan tipsrundan!

OM HEMAB 
ges ut i samband 
med årsstämman 
varje år.  
Års stämman är 
öppen för alla, 
så du är varmt 
välkommen!

Foto: Magdalena Åkerros

Dags för Earth Hour! 
Men varför? 

2007 startade Earth Hour i Sydney på initiativ av WWF. 
Tanken då var att uppmärksamma landets besluts fattare kring klimat frågan. 
2 miljoner Sydneybor och 2000 företag släckte lyset då. Nyheten spreds och 
2014 var det inte mindre än 162 länder som deltog i 7000 städer. 

Earth Hour är alltså inte en energisparkampanj, vilket många kanske tror. 
Syftet med Earth Hour är fortfarande, liksom när det startade, att skicka en 
stark politisk signal till makthavare om att ta klimatförändringarna på allvar 
och skapa ett engagemang i frågan. 

Vi på HEMAB tycker klimatfrågan är viktig och därför vill vi även i år vara med 
och släcka ljuset för en ljusare framtid. Häng på du också! Earth Hour 2016 
infaller den 19 mars klockan 20:3021:30. Läs gärna mer på www.wwf.se.

Dig. 2020 - snabbare 
bredband
Samtliga kommuner i Västernorrland 
samarbetar med Länsstyrelsen för 
att 90 procent av alla hushåll och 
företag ska ha tillgång till bredband 
på minst 100 Mbit/s senast år 2020. 
Dig. 2020 är Sveriges hittills största 
digitaliserings- och bredbands-
projekt. 

— Det här projektet känns jätte-
viktigt eftersom bra bredband gör 
att människor har möjlighet att bo 
kvar på landsbygden och bedriva 
näringsverksamhet, säger Arianne 
Sundman, styrelseordförande för 
ServaNet. 

Av den totala budget på drygt 233 
miljoner kronor finansieras hälften av 
Europeiska regionalfonden. Övriga 
medfinansiärer är Länsstyrelsen 
Västernorrland och Västernorrlands 
samtliga kommuner. 

Forts. från första sidan


