
 
 

       
 

Sydöstra Sverige kan storsatsa på biogas 

Biogas har goda förutsättningar att bli en viktig näringslivssektor i Blekinge, Kalmar och Kronobergs 

län.  I dagarna skickas förslag till en regional biogasstrategi ut för synpunkter. Strategin är framtagen 

av det regionala nätverket Biogas Sydost på uppdrag av länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och 

Kronobergs län och med stöd från EU. De åtgärder som föreslås ska bidra till att nå regionens klimat- 

och utvecklingsmål.  

Det händer redan mycket inom området i sydost. Under 2012-2013 har nya biogasanläggningar tagits 

i bruk i Växjö och Karlshamn. Ytterligare en anläggning byggs just nu i Norra Möre i Kalmar län. Dessa 

tre initiativ bidrar till att sexdubbla produktionen av biogas till fordon, dvs. ca 6,5 miljoner Nm3 

biogas. Den räcker till att försörja 130 bussar eller sopbilar, alternativt 6 500 personbilar. Produktion 

och uppgradering av biogas till fordonsgas sker idag i Kalmar, Karlshamn, Växjö och Västervik. Det är 

också i dessa kommuner som regionens drygt 50 bussar och 30 sopbilar går på biogas.  

Totalt fanns 740 gasfordon i våra tre län i slutet av 2012, vilket är drygt 20 procent fler än året innan. 

De kommuner som hittills har publika tankställen är Älmhult, Växjö, Västervik, Oskarshamn, 

Olofström, Karlshamn och Kalmar.  

Det mest miljövänliga bränslet idag 

Biogasen är klimat- och miljövänlig då den ersätter fossila drivmedel. Enligt Pål Börjesson, forskare 

vid Lunds Tekniska Högskola, minskar gödselbaserad biogasproduktion klimatpåverkan med hela 180 

procent.  

Biogasproduktionen är spridd på många branscher och olika råvaror, vilket tryggar försörjningen i en 

föränderlig värld. Kunskapen om biogas och dess fördelar har vuxit i hela samhället, vilket ökar 

efterfrågan och tryggar den fortsatta tillväxten.            

Samverkan nödvändig 

Strategin pekar på ett antal områden med särkskilt god potential för biogasproduktion, s.k. hot spots. 

Men trots att de biogasanläggningar som planeras har förutsättningar att bli lönsamma har de 

problem att bli realiserade. Det behövs kapital för att bygga och bankerna kräver kontrakt med 

kunder för att ge lån. Men anläggningar får inga kunder innan de har gas.  Här krävs en regional 

samsyn och samverkan mellan aktörer som banker, råvaruleverantörer, distributörer, gaskunder etc. 

om potentialen ska kunna realiseras. Målet är att den regionala biogasstrategin ska utgöra basen för 

denna samverkan och medverka i omställningen till ett fossilbränslefritt transportsystem.  

Biogasen skapar tillväxt 

Biogasbranschen skapar arbetstillfällen och innebär en energi- och resurseffektiv produktion. 

Potentialen för biogasproduktion i regionen är mångdubbelt större än vad som nyttjas idag och 

många goda initiativ står i startgroparna för att förverkligas. I regionen finns stor kunskap och flera 

företag med produkter och tjänster inom biogasområdet. Sydostregionen har en unik möjlighet att 

bygga ett biogassystem utan ett naturgasnät men det ställer särskilda krav på logistik och på att olika 

aktörer agerar tillsammans.  



 
 

       
 

Biogas Sydost är ett regionalt nätverk som sammanför de aktörer som vill utveckla produktionen, 

distributionen och användningen av biogas.  Genom att samordna insatserna bidrar Biogas Sydost till 

att de blir verklighet liksom att de mål som beslutas på regional nivå uppnås.  
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Energikontor Sydost AB 
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Purac Puregas AB 
 
Roland Nilsson, Affärsutvecklare 
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Göran Sternsén, VD  
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Kicki Svensson, Regionchef  
LRF Sydost 
 
Remissutgåvan av strategin finns att hämta på www.biogassydost.se.  

http://www.biogassydost.se/

