
Har du frågor kring 
energi och klimat är 
du välkommen att 
kontakta din kom-
munala energi- och 
klimatrådgivare:

Anders Tång
Söderhamns kommun
TEL: 0270-752 28,  
070-378 69 30
anders.tang@ 
soderhamn.se
BESÖKSADRESS:
Stadsbiblioteket, 
 Söderhamn

Hej Linda Stark, projektledare på Söder
hamn Nära. Ni har ju tillsammans med 
Gästrike Ekogas fått stöd via Klimat
klivet för att starta en tankstation för 
biogas i kombination med en snabb
laddare för elbilar.

Hur ser tidsplanen ut? 
– Målet är att tank- och laddstationen för bio-
gas och el, ska vara drifttagen senast kvartal 
ett 2018. Projektet ska vara slutredovisat till 
Naturvårdsverket senast 30 april 2018. 

Är det klart var den kommer att hamna? 
– Vi tittar på några alternativa lokaliseringar för 
tank-/laddstationen i Söderhamn, men det är 
inte klart var den slutligen hamnar. Det är vik-
tigt att få till ett optimalt trafikflöde vid mack-
en och att kunna erbjuda de olika kundgrup-
perna, som vill tanka sina biogasfordon och 
snabbladda sina elfordon, en attraktiv plats. 

För att privatbilister och resande företa-
gare ska våga investera i ett fossilfritt fordon, 
så krävs det en välutbyggd infrastruktur som 
fungerar i dennes vardag. Om tank- och ladd-
stationen i Söderhamn ska komma till största 
nytta även för dessa kundgrupper, så anser 
vi att en lättillgänglig tank- och laddstation 
längs med en av Sveriges längsta Europavä-
gar är av stor vikt. 

Vad kommer man att kunna tanka här? 
– Biogas och snabbladdning av grön el. 

Söderhamnarna är duktiga på att samla 
in matavfall som sedan framställs till biogas. 
Ju fler som samlar in matavfall och blir duk-
tiga på att sortera rätt, desto större möjlig-
het till omställning till en renare värld. Gäl-
lande snabbladdning för elfordon, kommer 

vi att erbjuda grön el. Det innebär att elen 
som tillhandahålls i snabbladdaren kommer 
från förnybara energikällor som sol, vind och  
vatten. 

Kommer alla att kunna tanka här?
– Ja tank- och laddstationen kommer att vara 
en publik mack.

Målet – en lättillgänglig 
 tankstation för biogas och el

Här är en modell som visar ungefär hur det kan det se ut när det är klart.

Söder
hamnarna  
är  duktiga på 
att samla in 
matavfall
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