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Överenskommelse kring biogas i 
Jönköpings län 
                                     
Kommunalt forum har utifrån utredningen ”Samverkan för biogas i Jönköpings 
län” tagit fram denna överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och 
Region Jönköpings län avseende främjande av produktion och användande av 
biogas.  
 
Åtaganden för Region Jönköpings län 
 
Åtagande I  
Region Jönköpings län ger direktiv om att prioritera biogas som drivmedel i 
kommande kollektivtrafikupphandlingar med ett årligt volymåtagande på minst  
36 GWh biogas, samt: 

• att JLT utifrån befintliga förutsättningar fördelar åtagandet i 
prioritetsordning: 1) regionbusstrafik, 2) snabbare stadstrafik, 3) 
långsammare stadstrafik 

• att stadstrafiken i Jönköping utvecklas med förnybara bränslen där el och 
biogas är huvudalternativ 

• att prioritera biogas vid val av hybridfordon 
 

Åtagandet gäller för regiontrafik med planerad trafikstart juni 2020 och stadstrafik 
i Jönköping med planerad trafikstart juni 2021. 
 
Åtaganden för både Region Jönköpings län och länets kommuner 
 
Åtagande II 
Region Jönköpings län verkar för att ny biogastankinfrastruktur för regiontrafik 
görs tillgänglig för publik användning. Berörda kommuner i Jönköpings län 
prioriterar skyndsamt beredning av platser som lämpar sig för tankning av både 
bussar och publika fordon. 
 
Åtagande III 
Region Jönköpings län och länets kommuner prioriterar gasfordon för egna och 
leasade fordon.  
• Målvärdet är 50 procent inom fem år efter införande av lokal tankinfrastruktur  
• Riktlinjer för fordon, inköp och upphandlingar uppdateras 
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Åtagande IV 
Den fordonsgas som används består av 100 procent biogas.  
• Grön gas-principen accepteras för stationer utmed svenska gasnätet. 
• Riktlinjer för fordon, inköp och upphandlingar uppdateras 
 
Åtagande V 
Region Jönköpings län och kommunerna i Jönköpings län prioriterar gasfordon 
och biogas för upphandlade transporter genom krav eller mervärden i 
upphandling. Samtliga parter uppdaterar riktlinjer för inköp och upphandlingar i 
enlighet med detta. 
 
Åtagande VI 
Länets kommuner som idag har egen biogasproduktion, och som inte uppgraderar 
biogasen till fordonsgas, ser över möjligheterna att investera i 
uppgraderingsanläggningar. 
 
Åtagande VII 
• Region Jönköpings län och länets kommuner uppdaterar styrande riktlinjer och 

liknande i enlighet med ovanstående. 
• Region Jönköpings län och länets kommuner återrapporterar årligen status för 

respektive åtagande till Kommunalt forum. 
 

Åtaganden för länets kommuner 
 
Åtagande VIII 
Länets kommuner säkerställer insamling av matavfall som råvara till 
biogasproduktion i Jönköpings län samt att avstånd till behandlingsanläggning 
förs in som en påverkansfaktor i upphandlingar av hantering av organiskt avfall – 
som gör att anbud med korta avstånd gynnas. 
 
Regionalt samverkansnätverk 
Ett regionalt samverkansnätverk med producenter, Jönköpings länstrafik, 
kommunerna, Region Jönköpings län och andra berörda intressenter bildas. 

Generell förutsättning 
Samtliga åtaganden förutsätter tillgång på tekniska lösningar och drivmedel. 
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