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-Biogas Syd är ett regionalt 

samverkansorganisation för 

biogasintressenter 

i södra Sverige  

 

- Biogas Syd ska bidra till att 

skapa de bästa regionala 

förutsättningarna för ökad 

produktion, distribution och 

konsumtion av biogas 





Biogas Syd arbetar med 

biogaspusslets olika sektorer 

Miljömål 

Miljömål 

Klimatmål 

Klimatmål 



Biogas Syds deltagare 

 

Huvudfinansiär 

Finansiärer 

Deltagare 

Övrig finansiering 

http://www.lund.se/default____141.aspx
http://www.trafikverket.se/
http://www.energimyndigheten.se/sv/


Biogas Syds verksamhet 

 
• Färdplan biogas 

• Biogassys – LIFE + projekt 

• BIOMASTER 

• FOU center avfall och VA 

• Kunskapslyft för bilåterförsäljare 

• Biogasdrivna Dual Fuel traktorer i lantbruket, 

entreprenad och kommuner 

• Kompetensutveckling lantbruket 

• Kommunprojekt 

 

 



Skånes Färdplan för Biogas  



Biogas för ett fossilfritt Skåne 

• Skånetrafiken fossilfri 2020 

– Alla stadsbussar 2015 

– Alla bussar 2018 

– Alla fordon 2020 
 

• Region Skånes verksamhet fossilfri 2020 

 

 
 

 



Bakgrund 

• Skånetrafikens mål att vara fossilfri 2020 

• Region Skånes mål att vara fossilfri 2020 

• Klimat mål att producera 3 TWh 2020 

• Skåne pilotregion för grön utveckling 

 



Skåne har förutsättningarna 

för biogas! 
Vi har: 

• hög potential av råvaror och en hög produktion 

idag 

• ett delvis fungerande distributionsnät med 

gastankstationer 

• unik forskning inom biogasområdet  

• många företag inom biogasbranschen 

• fungerande samverkan och en vilja att agera 

 

 



Vår skånska Färdplan Biogas 

• Samlar åtgärder och aktörer 

• Prioritera åtgärder och insatser 

• Tydliggör hinder, möjligheter och behov 
 

• En bred samverkan vid framtagandet  

• Gemensam Färdplan - alla förväntas ta 

ansvar 

• Unik Färdplan – först i Sverige 

 



Metod 

Färdplanen är framtagen under våren 2010 

Arbetsgrupp: Region Skåne och Biogas Syd 

Referensgrupp: Skånetrafiken, Region 

Skåne, Biogas Syd, LRF, Malmberg, Va 

Syd, Lunds Universitet, E ON, Eslövs 

kommun, Skånenet, SBHub och 

Länsstyrelsen 

Färdplanen bygger på den dialog som skett i 

arbetsgrupp och referensgrupp samt på ett 

30 tal intervjuer med nyckelaktörer. 



Vision 2020  
Skåne Center of Excellence för biogas 

• 10 % av Skånes energi kommer från egenproducerad biogas 

• 60 biogasanläggningar, stora och små. 

• 25 % av Skånes bilar, 10 % av tungtrafik och 2 färjor kör på biogas. 

Skånetrafiken har uppnått sina mål och hälften av Skånes alla 

traktorer går på biogas 

• Kraftig utbyggnad av publika tankställe och tankställen för den 

kollektiva fordonsflottan. Dessutom finns tankställen för flytande 

biogas. 

• Skåne har den största förgasningsanläggningen i Europa, 85 % av 

gasen används till olika typer av fordon 

• Torrötningstekniken utvecklad och används i kommersiell skala 

• Fungerande distributionsnät även för småskalig produktion 

• Biogasen en välkänd och etablerad energikälla i Skåne 

• Alger och tång samlas in och används i produktionen tillsammans 

med odlade musslor 

 



Färdplanen i fem delområden  
med tydliga målsättningar till 2014 

• Projektledning 

• Biogasproduktion 

• Gastransport och gasinfrastruktur 

• Användning av biogas 

• Övergripande arbete biogas, forskning 

och utveckling 
 



Biogasproduktion 

 målsättning 2014 

• Produktionen av biogas ökat till1,5 TWh 

• Anläggningar som rötar restprodukter från 

lantbruket, grödor, blåmassa, våtmarksgrödor 

matavfall, slam och avisningsvätska 

• Flera tekniker för gasproduktion används som 

våt och torrötning, förgasning och förvätskning 

• Biogödseln en kommersiell produkt 

• 100 % av biogödseln sprids på åkermark 



Utmaningar produktion 

– Gaspris ej tillräckligt högt –för lång payback 
för anläggningar 

– Okänt var substrat och aktörer finns 

– Gasnät/infrastruktur för distribution saknas i 
många lägen 

– Kommuner främjar inte biogasutveckling 
tillräckligt 

– Politisk osäkerhet kring fordonsgasens 
lönsamhet 

– Misstänksamhet mot att använda 
biogödselrest  

 



Gasinfrastruktur & Gastransport 
målsättning 2014 

• En gasmacksstrategi är antagen 

• En strategi och handlingsplan för 

utvidgning av lokala gasnätet finns 

framtagen för 2011-2020 

• Flytande biogas produceras och används i 

tung trafik och färjor 

• Antal publika gasmackar nya bussdepåer 

kraftigt ökat 



Utmaningar infrastruktur 

 

• För få tankställen –ger ingen efterfrågan av 
konsumenten 

• Svårt att få marknaden att investera i 
infrastruktur  

• Nationell samordning kring infrastrukturfrågan 
saknas 
 



Användning av biogas 
målsättning 2014 

• Kommunala och regionala handlingsplaner för att öka 

biogaskonsumtionen är framtagen 

• 50 % av den offentliga fordonsflottan är biogasfordon 

• 10 ”dual fuel” tunga lastbilar 

• 5 ”dual fuel” traktorer 

• Pilotförsök med biogas i färjor igång 

• Pilotförsök med småskaliga gasturbiner pågår i 5 

villaområden och 5 flerbostadsområden 

• 20 % av hushållen köper gasbil vid nybilsinköp 



 

Utmaningar användning av 

biogas 

 
• Utveckligstöd för ökad användning 

• Avsaknad av depåer och tankställen för biogas 
så att kollektivtrafiken kan nå avlägsna platser 

• För lite strategisk planering av biogasen i Skåne 



Övergripande 

 målsättning 2014 

• 25 kommunala handlingsplaner för lokal 

biogasutveckling finns framtagna 

• 50 miljoner per år erhålls i externa bidrag 

till våra biogasaktiviteter och insatser 



Stort intresse att stödja 

Färdplanen! 

Region Skåne 
Länsstyrelsen 
Kommunförbundet Skåne 
LRF Skåne 
Trafikverket 
EON Gas 
Högskolan Kristianstad 
Lunds Energikoncern AB 
Svalövs kommun 
Sjöbo kommun 
Staffanstorps kommun 
Malmberg Water AB 
Malmberg Gruppen 
Hörby kommun 
 

 

Öresundskraft AB 
SYSAV 
NSR 
Kristianstad Biogas 
Malmö stad 
Trelleborgs kommun 
Trelleborgs hamn 
Helsingborgs stad 
Simrishamns kommun 
Eslövs kommun 
Lomma kommun 
Malmö Lastbilscentral 
Höganäs kommun 
VA Syd 

 

29 organisationer har skrivit under Färdplanen  
 

Fler är på gång att ansluta sig! 
 



Arbetet framåt 

• Arbetsgrupper  

• Projektorganisation utreds 

• Ansvariga för åtgärder 

• Budget och ansökan av medel  

• Revidering av färdplanen klar i november 

• Seminarium den 24 november 2011 



Planeringsverktyg för biogasen 

• GIS baserat planeringsverktyg är på gång 

- Råvaror 

- Möjlig användning 

- Direkta och indirekta miljöeffekter 

Syfte att ge underlag både vid planering av 

produktion och infrastruktur.  



Fördelning av biogaspotentialen från restprodukter 

i de Skånska församlingarna, totalt 2 927 GWh/år 

Källa: Biogaspotential i Skåne 

- Inventering och planeringsunderlag 

på översiktsnivå, under publicering 

 

 



Biogas Kom In 2012 

• Kommunprojekt där 7 kommuner 

samverkar 
Malmö Stad ,Eslöv, Helsingborg, Kristianstad, Lund, 

Trelleborg och Örkelljunga  

 

• Åtgärder i färdplanen:  

 - substrat 

 - avsättningsmöjligheter  

 - handlingsplaner 



BIOMASTER 

EU projekt med direkt koppling till 

Färdplanen 

• Nätverksbyggande 

• Kommunprojekt i syfte att ta fram 

underlag för att ta fram 

handlingsplaner 

• Gasinfrastruktur, gastransport i olika 

former, gasmackstrategi 

• Upphandling och regelverk 



Partner i BIOMASTER 

• Region Małopolska, Polen 

– AGH-UST – AGH Vetenskapliga och Teknologiska Universitet 

– MSWM – Krakows Kommunala Service och Avfallshanteringsbolag 

– PGNiG – PGNiG Energi S.A.  

 

• Norfolk County, Storbritannien 

– NCC – Norfolk Landsting 

– NCS – Norse Kommersiella Service Ltd 

– NGG – Nationella Gasnätet plc 

 

• RegionSkåne, Sverige 

– LUENERG – Kraftringen produktion 

– Regskane – Region Skåne 

– AB SEA-SE – Kommunförbundet Skåne 

 

• Trentino Region, Italien 

– ACSM – ACSM S.p.A. 

– CRF – FIAT Forskningscenter SCPA 

– CRPA – Forskningscenter för Animalisk Produktion 

– DE – Group Dolomiti Energi 

– FEM – Edmund Mach Stiftelse 

 

 

• ISIS – Institutet för Studier om Systemintegration, Italien (koordinator) 

• FGM-AMOR – Österrikes Mobilitetsforskning, Österrike 

• TTR – Transport- & Reseforskning Ltd, Storbritannien 



Biogas, tillväxt och sysselsättning 
Hur påverkas produktion och användning av biogas 

tillväxt och sysselsättning i Biogas Östs region? 

 

Utgångspunkt mål 3 TWh 2020 

• Uppskattad effekt på BRP år 2020 är 4,3 

Mdkr 

• 2020 är 3500 personer direkt eller indirekt 

kopplade till biogasen 

• Miljöeffekt värd över 1,7 mdkr 

Källa: Rapport Biogas Öst mars 2011 



 

www.biogassyd.se 

Mer information om färdplanen 

finns på Biogas Syds hemsida 

 



Ett år med färdplanen! 

Välkomna på seminarium  

den 24 november i Malmö 

Mer information finns på www.biogassyd.se 



Tack för uppmärksamheten! 

Anna Hansson, anna.hansson@biogassyd.se 

 


