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INLEDNING _ KAPITEL 1
3

Inledning
1.0

Hans Gulliksson

Energikontor Sydost

”Våra resultat och erfarenheter från arbetet i sydöstra Sverige 
som partner i projektet BIO-EN-AREA är kopplade till utveck-
lingen av bioenergiplaner i tre län: Blekinge, Kalmar och 
Kronoberg. Planerna beskriver nuläget för bioenergi, och ger 
rekommendationer för fortsatt utveckling av bioenergi genom 
en rad åtgärder för att nå de fastställda målen. I vår region 
kan bioenergiproduktionen fortsätta att öka, främst från bio-
bränslen och ökad elproduktion. Vårt mål är att nå 40–50 % 
bioenergi i regionen, med en ökning på 10–20 % till 2020. 

Vi vill lyfta fram resultaten från arbetet i subprojekten i BIO-
EN-AREA med att främja bioenergi lokalt ute i kommunerna. 
Aktiviteterna i BaN, Nätverk för biogas, har bidragit till att bil-
da ett regionalt nätverk för biogas och stödja främst kommu-
nerna i deras arbete. I Polibiomass har tre detaljerade, lokala 
handlingsplaner för bioenergi tagits fram. Bisyplan, som 
leddes av Linnéuniversitetet, har slutfört ett verktyg för lärare 
och andra aktörer som arbetar med bioenergi. Subprojektet 
RBBD har arbetat med förslag till småskalig kraftvärme och 
fjärrvärmeanläggningar har, ett arbete som fortsätter. 

Vårt samarbete med de andra projektpartnerna har varit in-
tensivt och produktivt, med utbyte och överföring av kun-
skap. För att underlätta samarbetet mellan regioner med 
olika förhållanden gjorde man studiebesök redan från pro-
jektets början. Studiebesöket i Växjö i mars 2013 blev så-
ledes mycket intressant för deltagarna från Tartu och Västra 
Makedonien. Jag är övertygad om att detta samarbete kom-
mer att fortsätta även när projektet tagit slut.”



socios
los capítulo

capítulo 2 > los socios

Mejora de las políticas regionales para la bioenergía y el desarrollo territorial 2

två
kapitel

projektpartner

4



socios
los capítulo

capítulo 2 > los socios

Mejora de las políticas regionales para la bioenergía y el desarrollo territorial 



Gemensamt arbete för förnybar energi
2

  

Projektpartner
2.0

Jordbruk 

•	 Jordbruksmark täcker nästan 
3,5 miljoner hektar, eller 40 % 
av regionens totala yta.

•	 Spannmål är den mest 
utbredda och karaktäristiska 
grödan.  Viktiga områden 
med solrosor, grönsaker, 
potatis, trädgårdsväxter, vin-
gårdar och fruktodlingar.

•	 Betydelsefull utveckling sker 
i livsmedelsindustrin (mer än 
32 500 jobb).

Regionens namn

Autonoma regionen 
Castilla y León, Spanien
Yta: 94 227 km2 • 18,6 % av Spaniens yta

Befolkning: 2 558 463 invånare

Organisationens namn

EREN - Ente Regional de la Energía 
de Castilla y León 

Viktigaste verksamhetsområden

Utvecklar, samverkar och integrerar politiken på regional 
nivå på olika energirelaterade områden:

•	 Ger råd i program, studier och tekniska 
rekommendationer.

•	 Arbetar med energieffektiviseringsprogram och främ-
jar förnybar energi.

•	 Samarbetar i energiplanering och finansierar ledning.

•	 Främjar investeringar och processverktyg.

Skogsbruk 

•	 Regionen har Spaniens 
största skogskapital, nästan 
3 miljoner hektar skog.

•	 Hållbar skogsavverkning cirka 
25 %. 40 % av den totala 
skogsarealen sköts av det 
regionala styret. Små fastig-
heter med privata ägare.

•	 Viktig industrisektor kring trä 
och primär tillverkningsindustri 
(timmer och massa).

Djurhållning

•	 Spaniens region nummer ett 
för nötkött och nummer två 
för får- och griskött. Ledande 
i produktion av fårmjölk och 
nummer två för mjölk- och 
äggproduktion.

•	 Moderna jordbruksmeto-
der har utvecklats för nöt-, 
svin- och fårgårdar, inriktade 
på både mjölk- och kött-
produktion. Små gårdar i 
bergiga eller traditionella 
jordbruksmarker håller på att 
försvinna.

6
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Projektpartner
2.0

Jordbruk 

•	 Regionen producerar 6,5 % 
av Greklands jordbruksavfall.

•	 Spannmål och fruktodling 
(t.ex. persikor, vingårdar) 
dominerar.

•	 Viktig saffransproducent.

•	 Gårdar med små arealer 
dominerar.

Regionens namn

Västra Makedonien, Grekland
Yta: 9 451 km2 • 7,2 % av Greklands yta

Befolkning: 303 857  invånare

Organisationens namn

Region of Western Macedonia

Viktigaste verksamhetsområden

•	 Ansvarar för regional planering och genomförande av 
prioriterade utvecklingsinsatser.

•	 Ansvarar för strukturfonder på regional nivå. 

•	 Deltar i och genomför europeiska projekt. 

Skogsbruk

•	 Vidsträckta skogar. Regionen 
har störst andel skog i 
Grekland, 632 800 ha, varav 
229 500 ha helt skogklädd. 

•	 Huvuddelen av skogen är 
offentligägd av t.ex. kommu-
ner. Några få privata ägare, 
mindre än 2 % av arealen.

•	 Viss träindustri, mest i områ-
det kring Grevena. 

Djurhållning 

•	 Många små och medelsto-
ra enheter med framför allt 
nötkreatursuppfödning.

•	 På 3 300 små gårdar finns 
cirka 60 000 djur vilket är 
cirka 10 % av landets totala 
produktion.

•	 Utspridda gårdar, med lågt 
antal djur per enhet.

•	 Snabb tillväxt av gårdar med 
pälsdjursuppfödning, total ka-
pacitet 1,2 miljoner djur 2012.

7



Gemensamt arbete för förnybar energi
4

Projektpartner
2.0

  

Jordbruk 

•	 Utnyttjad jordbruksareal är 
cirka 141 000 hektar. De 
viktigaste grödorna är frukt 
(främst äpplen) och vinodling. 

•	 Det finns cirka 10 000 gårdar i 
Trentino. Många av jordbruks-
företagen har begränsade 
arealer jordbruksmark, och 
jordbruksmarken är uppdelad 
på många skiften.

•	 En styrka är den starka 
närvaron av föreningar 
för beredning, marknads-
föring och försäljning av 
jordbruksprodukter.

Regionens namn

Autonoma provinsen Trento, 
Italien
Yta: 6 207 km2 • 2,1 % av Italiens yta

Befolkning: 533 394  invånare

Skogsbruk

•	 Skogsarealen upptar nära 
346 000 ha. 

•	 76 % av skogen är offentlig-
ägd och 24 % privatägd. 

•	 Regionens skogsområden 
täcker större delen av beho-
vet av trä och bränsle. 

Djurhållning 

•	 Kreatursuppfödningen 
är utspridd i hela provin-
sen. Gårdarna är små till 
medel stora.

•	 Djurhållning är avgörande 
för att bevara miljön och 
landskapet.

Organisationens namn

AgenziaEnergy and 
Water Agency - Energy 
Planning Sector

Viktigaste verksamhetsområden

•	 Utveckla och granska miljö- och energiplanen, som är provinsens 
viktigaste verktyg för bioenergi. 

•	 Viktigaste målet med miljö- och energiplanen är att minska CO2-
utsläppen från industri och hushåll.

•	 Samordna forskning och europeiska projekt inom förnybar energi 
och energieffektivisering. 

8
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Jordbruk

•	 15,4 % av landets jord-
bruksmark finns i sydöstra 
regionen.

•	 Sydöstra regionen producerar 
totalt 28 % av landets energi-
tillgångar av restprodukter 
från jordbruket. 

Regionens namn

Sydöstra Irland
Yta: 9 406 km2 • 13,5 % av Irlands yta

Befolkning: 497 578 invånare

Skogsbruk

•	 10,4 % av regionen är täckt 
av skogsplanteringar.

•	 13 % av Irlands skogsareal 
ligger i regionen.

Djurhållning 

•	 Regionen står för 18,6 % av 
nötköttsproduktionen och  
20,4 % av grisköttsproduktio-
nen i landet.

Organisationens namn

South-East Regional 
Authority

Viktigaste verksamhetsområden

•	 Fysisk planering – utforma och implementera riktlinjer för regionala 
planer som ger en ram för regional strategisk planering inom vilken 
den lokala politiken utvecklas och implementeras. 

•	 Samordna av offentliga tjänster, ge rådgivning, främja, samarbeta 
och delta i gemensamma aktiviteter med lokala myndigheter och 
andra offentliga organ i regionen.

•	 Delta i EU-finansierade projekt för att gynna samarbete mellan 
regioner och genomföra projekt eller aktiviteter för att främja lokal, 
regional, nationell och EU-politik. 

Projektpartner
2.0
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Projektpartner
2.0

Jordbruk

•	 Små privatjordbruk med djur-
hållning och skog.

•	 Mindre än 1 % av be-
folkningen arbetar i 
jordbrukssektorn.

•	 Mindre än 10 % av ytan är 
jordbruksmark.

Skogsbruk

•	 Skogen täcker 70 % av 
arealen. 

•	 Viktigaste industrisektorn är 
kopplad till skogsbruket.

•	 Mer än 80 % av skogsarealen 
är privatägd.

Djurhållning

•	 Nötkreatur, framför allt kor.

•	 Hästar för hobbyändamål 
står för största antalet djur i 
regionen.

•	 Får och fjäderfä ökar. 

Regionens namn

Sydöstra Sverige
Yta: 23 000 km2 • 5,1 % av Sveriges yta

Befolkning: 570 000  invånare

Organisationens namn

Energikontor Sydost

Viktigaste verksamhetsområden

•	 Förnybar energi, främst biobränsle, och  
energieffektivisering.

•	 Energi och transporter.

•	 Lärande och livsstil.

10
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Projektpartner
2.0

Jordbruk 

•	 Total brukbar jordbruksareal 
uppskattas till  5 018 km2 
(32 % av totala ytan), varav 
3 660 km2 utnyttjas.

•	 77 % av utnyttjad jordbruks-
mark används till odling av 
grödor.

•	 Privatägda gårdar.

Regionens namn

Södra Estland
Yta: 15 533 km2 • 36 % av Estlands yta

Befolkning: 322 065  invånare

Skogsbruk

•	 7 634 km2 av regionens yta 
täcks av skog.

•	 52 % av skogen ägs och 
sköts av staten, 48 % är 
privatägd.

•	 25–32 % av avverkningen an-
vänds till energi, samt rester 
från skogsindustrin.

Djurhållning

•	 9 400 av regionens hushåll 
har kreatur.

•	 Större delen av boskapen 
finns på stora gårdar.

•	 Totalt föds 91 000 kor och 
199 500 svin upp i regionen. 
Gödseln kan användas för 
biogasproduktion.

Organisationens namn

Tartu Regional Energy Agency 
(TREA)

Viktigaste verksamhetsområden

Energikontoret i Tartu skapades för att främja hållbar 
energi och energiledning i regionen södra Estland.

•	 Energiledning lokalt i kommuner.

•	 Utveckling av samarbetet mellan offentliga och 
privata sektorn.

•	 Effektivare energianvändning i offentlig sektor och 
hushåll.
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Lärdomar
3.0

Bioenergi för regional utveckling

Hans Gulliksson

Energikontor Sydost, Sverige

”Våra resultat och erfarenheter i Sydöstra Sverige från arbetet i BIO-EN-AREA 
hänger samman med resultat från handlingsplaner för bioenergi i våra tre län, 
Blekinge, Kalmar och Kronoberg . Planerna beskriver läget för bioenergin och 
ger rekommendationer för ökad bioenergianvändning och vilka åtgärder som 
behövs för att nå målen. Vår region kan öka bioenergiproduktionen, framförallt 
biodrivmedel till fordon och ökad elproduktion med biobränslen. Regionens mål 
är 40–50 %, och en ökning med 10–20 % till 2020. 

Subprojekten betonar kommunernas roll för att planera och stötta för bioenergi, 
och att öka biogasproduktion och uppgradering av biogas. Linnéuniversitetets 
projekt BISYPLAN har tagit fram ett utbildningsverktyg för branschfolk och 
aktörer, som är i början av att använda bioenergi. RBBD tar upp småskalig 
fjärrvärme och kraftvärme, som fortsätter att utvecklas. BaN har hjälpt till att 
skapa ett regionalt nätverk för biogas och stöttat kommunerna i deras arbete. 
POLIOBIOMASS har resulterat i tre kommunala bioenergiplaner.

Vi har haft ett intensivt och givande samarbete med projektpartnerna, med öpp-
na sinnen för att förstå skillnaderna mellan regionerna. Ett utbyte ägde rum i 
mars 2013, då deltagare från Tartu och Västra Makedonien besökte Växjö. Det 
blev både lyckat och intressant, och jag tvivlar inte på att samarbetet kommer 
att fortsätta när projektet har avslutats.”

Martin Kikas

Tartu regionala energikontor, Estland

Tartus regionala energikontor deltog i BIO-EN-AREA för att främja bioener-
gianvändning i regionen. Projektet gav tillfälle att utveckla samarbetet med uni-
versitet, kommuner, energibolag, lantbrukare, skogsägare, organisationer och 
andra aktörer i vår region. Ett nätverk för förnybar energi började ta form i Södra 
Estland. 

En regional handlingsplan för bioenergi för Södra Estland togs fram med hjälp 
av nätverket, där tillgången på olika typer av biomassa som kan utnyttjas, 
energi förbrukning och energiproduktion i regionen beskrivs. Vår region ska 
arbeta för att öka andelen bioenergi i energiproduktionen, speciellt för el och 
transportdrivmedel. Idag är andelen bioenergi cirka 40 % och målet är att den 
ökar minst 20 % till 2020.

Samarbetet och nätverkandet med nyckelaktörer fick starkt stöd av subproje-
kten i BIO-EN-AREA. De gav oss verktyg, möjligheter och inspiration att involve-
ra fler aktörer för att nå målen i projektet. I vår region deltog fem organisationer 
i subprojekten. De aktiviteter som genomförts och resultat som uppnåtts i 
subprojekten förstärker resultaten i BIO-EN-AREA.

Det var en viktig erfarenhet för oss att vara värd för det första temasemina-
riet och studiebesöken, och att från vår region delta i dem uppmuntrade till 
samarbete med projektpartnerna. BIO-EN-AREA visade sig vara ett verktyg för 
tätare samarbete, och att dela med sig av kunskaper och erfarenheter. Vi vill att 
samarbetet ska fortsätta leva även när projektet är avslutat.  
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Dimitris Kouras

Västra Makedonien, Grekland

Regionen Västra Makedonien tog fram sin handlingsplan för bioenergi i BIO-EN-AREA, med 
hjälp av metoder och riktlinjer från partnerregionerna Castilla y León och Sydöstra Irland. Planen 
ger en bra bild av regionens bioenergipotential, tar upp olika scenarier för hur biomassan kan 
utnyttjas samt sätter mål för el- och värmeproduktion med bioenergi, enligt EU:s 2020-mål och 
i överensstämmelse med huvuddragen i regionens programperiod 2014–2020 för bioenergi och 
CO2-utsläpp. 

Viktiga regionala aktörer, t.ex. avfallshanteringsbolaget DIADYMA S.A. och Institutet för kemiska 
processer och energiresurser, EKETA/IDEP, deltog i subprojekten, som ledde till goda resultat. 
Värd att nämna är framför allt The Bioenergy System Planners Handbook, en handbok för pla-
nerare, som redogör för all tillgänglig bioenergiteknik och tillämpningar, och är ett viktigt redskap 
för energiföretag och regionala aktörer för att utveckla bioenergisektorn. 

Tack vare studiebesök och utbyte fick regionens tjänstemän se hur mer erfarna regioner genomför 
sina bioenergiplaner, vidareutvecklar dem och sprider kunskap för att stimulera bioenergisektorn. 

Detta skedde vid fyra workshoppar med fokus på energi relaterat till regionens särdrag. 

 Giacomo Carlino
Autonoma provinsen Trento, Italien

 

När det gäller hållbar och förnybar energi, en stor utmaning för Europas regioner att agera effe-
ktivt och samarbeta, är vi i Autonoma provinsen Trento mycket nöjda med BIO-EN-AREA. Vi 
har tagit fram en handlingsplan för bioenergi och börjat genomföra den. Det viktigaste är att vi 
fått med målen och resultaten i den i provinsens nya energi- och miljöplan med mål för andelen 
förnybar energi. 

Tack vare finansiering från subprojekten i BIO-EN-AREA har innovationer och nya uppslag kom-
mit fram. Arbetet har varit positivt för energikontoret, regionala miljö- och skogsförvaltningar 
och lokala aktörer. Många röster har hörts om bioenergi, från kommuner till forskningscentra, 
universitet, biobränsleproducenter och slutanvändare. Utbytet i BIO-EN-AREA gav stort mer-
värde, tack vare utbyte av idéer, goda exempel, tekniska seminarier och studiebesök. Vi ser fram 
emot fortsatt samarbete kring bioenergifrågor och nya mål, samt konkreta resultat tack vare 
samarbete i Europa.

Sheevaun Thompson

Regionala myndigheten, Sydöstra Irland

Huvudmålet med INTERREG IVC-projektet BIO-EN-AREA var att främja och underlätta utbyte 
och överföring av erfarenheter kring bioenergi och dess potential. Det är bråttom att komma vi-
dare från fossilbränsleberoendet till förnybar energi för att uppfylla åtagandena i Kyotoprotokollet.

Vårt arbete i BIO-EN-AREA bestod i en genomgång av Sydöstra Irlands handlingsplan för 
bioenergi 2008–2013 och utveckling av en ny plan för 2013–2020 (www.sera.ie). Den uppdate-
rade handlingsplanen för 2013–2020 presenterar nya och utmanande mål för bioenergibrans-
chen, t.ex. marknadsvillkoren.

Under 2012 slutfördes arbetet i de sju subprojekten om bioenergi med finansiering från BIO-
EN-AREA. I ett av dem, Regional Bioenergy Business Development (RBBD), som leddes av 
Energikontoret i Tipperary, deltog alla energikontor i Sydöstra Irland – ett utmärkt exempel på 
samarbete inom regionen. 

En av höjdpunkterna i BIO-EN-AREA var vårt tekniska möte och studiebesök i Kilkenny, i april 
2011, där deltagarna fick besöka en biobränsleleverantör, en anaerob rötningsanläggning, en 
skog och en träpelletsindustri. Det gav tillfälle att utbyta erfarenheter och bygga nätverk för 
hållbar energi.
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los planes

y la experiencia
adquirida

de bioenergía

capítulo

Mejora de las políticas regionales para la bioenergía y el desarrollo territorial 2

Durante el proyecto BIO-EN-AREA, los socios han elabo-
rado borradores y guías de implementación de planes de 
biomasa regionales. Entrando más en detalle, los socios 
de Suecia, Estonia, Grecia e Italia trabajaron en la cuan-
tificación de la biomasa disponible, definiendo el conte-
nido energético de este tipo de recursos y escenarios 
hipotéticos para su utilización en forma de energía. Por 
otro lado, el socio español elaboro y comenzó la fase de 
implementación de su Plan regional y el socio de Irlanda 
realizó una actualización de su Plan. Estos últimos socios 
mencionados contribuyeron con su experiencia, facilitan-
do los primeros pasos del resto de socios. Esta actividad 
ha sido desarrollada con la continua integración de los re-
sultados del intercambio de experiencias entre socios y los 
resultados y recomendaciones de los participantes en los 
subproyectos.

  fyra
kapitel

genomförande av 
bioenergiplan
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Bioenergíplaner i 
4  egioner

4.1

Södra Estland

Plan de Acción de la Biomasa del Sur de Estonia

1 /////  Inledning

Träbränslen har traditionellt spelat huvudrollen för att producera energi i södra Estland. I jordbrukssamhä-
llet var trä den dominerande energikällan. Även i dagens moderna samhälle är träbränsle viktigt i energi- 
och klimatstrategier för en hållbar utveckling. Det håller dock på att förändras när behovet av förädlade 
träbränslen ökar samtidigt som efterfrågan på timmer ökar.

Handlingsplanen för bioenergi i södra Estland gjordes för att fylla utrymmet mellan nationella utvecklings-
dokument och den kommunala nivån. Utvecklingsplanen tas fram för anskaffning och samordning av 
biobränsleanvändning och produktion av biobränslen i en tid när bioenergisektorn växer snabbt. Figurerna 
nedan visar olika bränslens andel av primärenergiförbrukningen 2011.

SÖDRA ESTLAND
Handlingsplan för bioenergi

4.1

Figur 4.1

Andel fossila bränslen resp. fasta biobränslen av pri-
märenergi och användningsområden i olika län 2011.

Figur 4.2

Andel förnybara bränslen av energiförbruknin-
gen i Estland resp. södra Estland 20111.

1  Statistics Estonia. 2012. www.stat.ee
2  Keskkonnateabe Keskus. 2012. http://www.keskkonnainfo.ee/main/index.php

Figur 4.3

Energianvändning i södra 
Estland2.

Combustibles fósiles - transporte
41% • 8.122 TJ

Combustibles fósiles - calderas
22% • 4.328 TJ

Combustibles renovables
37% • 7.411 TJ
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Calderas para leña < 300 kW
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2 /////  Analys

Potentialen för energiproduktion med biobränsle uppskattades för

A) förbränning av biobränsle i pannor

B)  förbränning av biogas, producerad genom anaerob rötning, i kraftvärmeverk.

Biobränslentillgångarna delas in i

C)  biobränsle från skogsbruket och skogsrester

D)  biobränsle från jordbruket

E)  biobränsle från tätorternas avfall.

Figur. 4.4 visar indelningen av biobränslen som används i handlingsplanen.

Potentiella resurser av biobränslen och deras primärenergiinnehåll framgår av Tabell 4.1 nedan.

Figur 4.4

Biobränslen, potentiella 
resurser i Södra Estland.

Tabell 4.1

Biobränsleresurser i södra 
Estland, potentiella resurser

COMBUSTIÓN DIRECTA
EN CALDERAS

DIGESTIÓN ANAEROBIA
PARA LA PRODUCCIÓN
DE BIOGÁS

Forestal

Agrícola

Urbano

Agrícola

Combustible leñoso

Residuos

Cañas

Paja

Residuos leñosos

Mezcla de residuos urbanos

Biomasa de pastos

Estiércol

Lodos de depuradora

Residuos biodegradables
Urbano

Biobränsle Mängd, ton/år Energiinnehåll, TJ

Direktförbränning i panna

Skogsbränslen 3 384 000 12 357

Träavfall 284 000 2 223

Rörflen 30 000 442

Blandat avfall 12 000 152

Halm 221 000 3 184

Anaerob rötning till biogas

Energigräs, vall 2 717 000 4 628

Gödsel 1 761 000 957

Avloppsslam 225 000 14

Tätortsavfall 80 000 121

Blandat avfall 19 500 31

Totalt - 24 110
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4.1

Bioenergi och regional utveckling

Biobränsle från energigräs och vall uppskattas ha 20 % fukthalt. Av de tillgängliga biobränsleresurserna 
kan totalt 24 000 TJ primärenergi produceras. 

Cirka 75 % av energin kan produceras med direktförbränning i pannor m.m. Eftersom trä används allt mer 
i andra branscher ska man inte underskatta betydelsen av de biobränslen som kan utnyttjas till anaerob 
rötning.

En aktuell uppskattning av mängd biobränsle som kan utnyttjas och dess energiinnehåll visas i Tabell 4.2. 

Av tabellen ovan framgår att uppskattad nuvarande tillgång på biobränslen för energiproduktion är 37 % 
lägre än resursernas potentiella energiinnehåll (primärenergi). Det beror huvudsakligen på osäkerhet när 
det gäller mängden vall, samt läge och avstånd från potentiella energiproducenter.

Figur 4.5 beskriver ett läge där huvuddelen av energin från biobränslen kan produceras med traditionella 
energikällor som ved och skogsrester. När priserna på fossila bränslen ökar och efterfrågan på timmer blir 
allt större behöver man lägga mer kraft på att undersöka potentialen för biogasproduktion. Biogas kan bli 
ett bra bränsle för transporter när tekniken utvecklas. Handlingsplanen för bioenergi i södra Estland räknar 
dock bara med att biogasen används till att producera värme och el. 

3 /////  Bioenergi i regionen

Energiläget för bioenergi i regionen visas i Tabell 4.3:

Figur 4.5

Fördelning av potentiella 
resurser (vänster) och 

användbara resurser (höger) 
för direkt förbränning (grön) 

resp. för biogasproduktion 
via anaerob rötning (gul)

76% • 18.359 TJ
Combustión directa

24% • 5.751 TJ
Digestión anaerobia
para la producción de biogas

87% • 13.309 TJ
Combustión directa

13% • 1.975 TJ
Digestión anaerobia
para la producción de biogas

Biobränsle Mängd, ton/år Energiinnehåll, TJ

Direktförbränning i panna

Skogsbränslen 2 900 000 10 722

Träavfall 255 000 2 000

Rörflen 15 000 222

Blandat avfall 4 600 46

Halm 22 000 318

Anaerob rötning till biogas

Energigräs, vall 552 000 925,5

Gödsel 1 761 000 957

Avloppsslam 225 000 14,3

Tätortsavfall 80 000 69

Blandat avfall 5 800 9,3

Totalt 15 283

Tabell 4.2

Biobränsleresurser i södra 
Estland, tekniskt och ekono-

miskt möjliga att utnyttja

Tabell 4.3

Bioenergi i regionen.

TILLGÅNGAR
BIOBRÄNSLE

Skogsbruk, skogs- 
och träindustri

Jordbruk med 
dess industri

Djurhållning 
Tätorter

12700 TJ 1500 TJ 957 TJ 150 TJ

träd, rester, stubbar, 
träindustriavfall

outnyttjad mark, 
vall, halm rörflen

gödsel 
hushållsavfall, 
industriavfall

ANVÄNDNINGS–
OMRÅDEN
BIOENERGI

BIOBRÄNSLEPRODUKTION

5900 TJ fasta biobränslen från skog, ännu inga flytande eller gaser
Två biogasanläggningar körs igång 2013, beräknas ge 8,8 miljoner m3/år

ELPRODUKTION

483 TJ i regionens enda kraftvärmeverk i drift (ett byggs, ett planeras)

VÄRMEPRODUKTION

4858 TJ i pannor >300 kW 2553 TJ i pannor <300 kW
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4 /////  Mål

När man fastställer huvudmålen för hela regionen tar man hänsyn till den totala utvecklingen i regionen. 
Biobränsleanvändningen ska gynna ekonomiska och sociala framsteg i södra Estland genom att den ska-
par arbetstillfällen och att mer pengar stannar kvar i regionen.

Handlingsplanen för biobränsle sträcker sig över perioden 2013–2030 för att få en långsiktig plan som 
grund för framtida investeringar och djupare analyser.  

De viktigaste målen att nå under perioden är att:

1) gynna energiproduktion från biobränslen

2) öka kunskapen om lokal tillgång på biobränsle och möjligheterna att utnyttja den för 
energiproduktion

3) inrikta regionens utveckling mot att använda biobränslen som ett medel för att förbättra 
boendemiljön och ekonomin 

4) bli en region som exporterar energi. 

Med ökad kunskap kan man också:

a) använda gödsel och annan biomassa, som traditionellt inte använts för energiproduktion, 
som råmaterial för att producera biogas, vilket även kan gynna jordbruket

b) presentera tillgänglig och ekonomiskt lönsam teknik för allmänheten för att öka intresset 
för att producera biobränslen och skapa nya investeringsmöjligheter.  

Det finns många tillgängliga biomasseresurser som kan utnyttjas som substrat för att producera biogas, se 
Tabell 4.4. Marknaden för biogas växer för närvarande och det är viktigt att sprida de preliminära resultaten.

Användning av lokala biobränslen skapar arbetstillfä-
llen i regionen. En annan fördel med att utnyttja lokala 
för–nybara energikällor är att mer pengar stannar kvar 
och används i regionen, vilket utvecklar livsmiljön för 
invånarna.

I dagsläget står energi från biobränslen för 63 % av total primär–
energi för värmeproduktion. 2030 bör det vara 85–90 % vilket 
kan minska CO2-utsläppen för pannor ≥300 kW med 180 000 ton 
(CO2-utsläppen från biobränsle räknas som 0).

Tabell 4.4

Biobränsle, resurser 
och användnings-
möjligheter för ener-
giproduktion i Södra 
Estland

Biobränsle Användning

Skogsbränslen (ved, stubbar, skogsrester) Huvudsakligen direkt förbränning (oförädlat) i pannor, 
ugnar etc.Träavfall från industrin

Rörflen
Kan eldas i pannor (torr rörflen) och användas för biogas-
produktion (rörflen med relativt hög fukthalt)

Brännbart blandat kommunalt avfall (träav-
fall från hushållen, papper)

Huvudsakligen direkt förbränning (oförädlat) i pannor, ug-
nar etc. Användning av halm begränsas av att den även 
används som gödning.Halm

Energigräs, vall 
Mest lämplig för biogasproduktion eftersom fukthalten är 
relativt hög under året

Gödsel Lämplig för biogasproduktion, där rötresten kan användas 
som gödning. Löser många problem med stank och 
lagring av gödseln.Avloppsslam

5 /////  Åtgärder

Det var svårt att identifiera möjliga åtgärder jämsides med lagstiftarna i Estland. Stöd till energiproduktion 
från förnybara källor ändrades och förhandlades medan handlingsplanen sammanställdes. Dominerande 
trend för de kommande åren ser ut att stöd till energiproduktion från förnybara energikällor, för att skydda 
konsumenterna mot stigande elpris. 

/////////////////////////// ////////////////////////
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Bioenergi och regional utveckling

När det blir vanligare att använda förnybara energikällor kommer nationellt stöd i stor skala att bli ekono-
miskt omöjligt och därför är de viktigaste åtgärderna i handlingsplanen för bioenergi i södra Estland nära 
förknippade med aktiviteter som bistår lokala initiativ och hjälper till att hitta alternativ finansiering.

Huvudåtgärder för att nå uppsatta mål är

1)  aktiviteter för att öka medvetenheten och kunskapen om

a. biobränsletillgång och användningsmöjligheter

b. tillgång till ekonomiskt stöd

2)  bättre utnyttjande av investeringsstöd och produktionsstöd (så länge de finns). Stöd och 
samarbete för att skriva ansökningar erbjudas 

3)  stöd till energieffektivisering, eftersom maximalt och effektivt utnyttjande av resurserna 
också kräver att energin används effektivt   

4)  energikooperativ skapas.

Att skapa energikooperativ är en åtgärd på lång sikt. Åtgärderna hänger nära samman med förändrin-
gar i energiförbrukning. I följande diagram, Figur 5.1, visas två scenarier för förändrad energiförbrukning. 
NREAP beskriver ett scenario där 25 % av den totala energiproduktionen är förnybar energi, enligt Estlands 
nationella handlingsplan för förnybar energi. TE 100 beskriver ett scenario där all el och värme i Estland 
produceras av förnybara energikällor 

Figuren ovan visar att med ett scenario där maximal mängd energi produceras från förnybart (TE 100) så 
minskar behovet av värme cirka 20 %, vilket är rimligt med hänsyn till EU:s nya tuffa krav för energieffek-
tivisering. När man planerar investeringar i biobränslepannor ska man därför ta hänsyn till renoveringar i 
bostadssektorn, även om de inte ingår i handlingsplanen för bioenergi.

Av totalt 523 pannor på över 300 kW använder bara 169 biobränsle. De producerar 4 800 TJ av energin 
(62 %). För att ersätta resten av värmeproduktionen i det intervallet med uppemot 90 % energi från bio-
bränslen måste ytterligare cirka 620 GWh produceras i biobränslepannor. Till det behöver en uppskattad 
kapacitet på 281 MW installeras, till en uppskattad kostnad på 100 miljoner euro. Det är mycket pengar, 
men man bör komma ihåg att en panna som körs på full last behöver ersättas vart 12:e till 15:e år. 

6 /////  SLUTSATSER

Handlingsplanen för bioenergi i södra Estland togs fram för att samordna användning och produktionen av 
biobränslen i en tid när bioenergisektorn utvecklas snabbt. Tidsramen sattes till 2012–2030 för att skapa 
en långsiktig vision för regionen, som inte bara ser till vad som är ekonomiskt lönsamt idag. Merparten av 
biobränslet kan tas från skogen i södra Estland, men eftersom efterfrågan på biomassa förändras är alla 
andra resurser också viktiga, speciellt med tanke på att lika hög produktion av träbränsle som idag inte 
kommer att vara möjlig framöver.

Analysen av tillgången på biobränsleresurser som kan utnyttjas visar att de är tillräckliga för att täcka beho-
vet av värme. Om man ska kunna producera tillräckligt med el för att täcka behovet måste elförbrukningen 
minska. Handlingsplanens aktiviteter handlar till största delen om att öka lokalbefolkningens medvetenhet 
och hjälpa till att starta lokala energikooperativ, eftersom lagstiftning om stöd till förnybar energiproduktion 
redan är bestämd.

3 Ministry of Economy and Communication. National Renewable Energy Action Plan of Estonia until 2020. Tallin: 2010.
4 Estonian Renewable Energy Assosication. Renewable Energy 100 Roadmap. Tallin: 2012.

Figur 4.6

Prognos för förändringar 
i energiförbrukningen i 

Södra Estland3, 4.
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1  http://www.thenaturalstep.org/en/canada/faq#natural-step-framework 

1 /////  Inledning

Utarbetandet av en bioenergiplan för Blekinge ligger i linje med Blekinges nya klimat-och energistrategi. 
Processen att utarbeta den nya klimat- och energistrategin har pågått sedan maj 2011, med remissrunda 
februari-mars 2012, och omfattar fyra fokusområden, varav ett är Förnybara energikällor. Detta fokusområde 
är uppdelat i bl.a. solenergi, vindkraft, fjärrvärme och bioenergi. För varje delområde finns ett mål och även 
länkade åtgärder. För delområdet bioenergi har de mål och åtgärder som utarbetats för bioenergiplanen an-
vänts. Bioenergiplanen integreras även i nationella ramar, eftersom den regionala klimat-och energistrategin 
är baserad på nationella mål och den svenska klimatvisionen, inga nettoutsläpp av växthusgaser år 2050.

Aktörer som deltagit i utarbetandet av detta förslag till bioenergiplan är aktörer som deltar i forumet 
Klimatsamverkan Blekinge. Forumet består av en styrgrupp, en tjänstemannagrupp från kommunerna i re-
gionen och även en beredningsgrupp.  I styrgruppen ingår bl.a. landshövdingen, regiondirektör, företag inom 
olika branscher, offentlig sektor och Blekinge Tekniska Högskola. Styrgruppen sammanträder två gånger om 
året och får då information av samordningsgruppen, diskuterar underlag och kommer med input till arbetet. 
Samarbete sker i samordningsgruppen som består av representanter från Länsstyrelsen, Region Blekinge och 
Energikontor Sydost.

Vid utarbetandet av bioenergiplanen och klimat- och energistrategin för Blekinge, har en grundläggande defi-
nition av hållbar utveckling använts så att alla mål och åtgärder tas fram inom en hållbar kontext. Den definition 
på hållbarhet som används är de fyra systemprinciperna som utvecklats av The Natural Step1.

IBlekinge består 43 % (ca 3300 GWh) av energianvändningen av biobränslen och år 2010 var den totala 
användningen 7600 GWh. Den största andelen biobränsle i regionen består av avlutar från massabruket i 
Mörrum. Därefter kommer träbränslen där de största användarna är industri och hushåll.

Vid en titt på möjligheterna för ökad användning av biobränslen i regionen ligger det största behovet inom 
transportsektorn som idag använder omkring 1400 GWh icke förnybara bränslen.

SYDÖSTRA SVERIGE
Handlingsplan för bioenergi Blekinge 

4.1

Figur 4.7

Bioenergiplan för 
Blekinge.
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4.1

Bioenergi och regional utveckling

2 /////  Analys

TILLGÅNGAR BIOMASSA

Den största biomassaresursen i Blekinge idag är rester från skogs-och träindustrin, därefter kommer bio-
massa från primära skogsbränslen. Energigrödor, restprodukter djurhållning, jordbruk och livsmedelsindus-
trin används inte i någon större utsträckning i dagsläget. Blekinges avfall transporteras till största del utanför 
länet i dagsläget. Slam används främst som sluttäckning på deponi. En liten mängd slam rötas (0,94 GWh) 
och användes för intern uppvärmning.

Tabell 4.5

Nuvarande och potentiella 
tillgångar på biomassa i 

Blekinge.

Figur 4.8

Energianvändning i Blekinge  
2010 (TWh).

Biobränsle Biobränsle Användning

Primära skogsbränslen
70-100 GWh grot/år
70-100 GWh stamved/år

260-400 GWh grot per år beroende 
på teknik. 80 GWh/år klenträd (röjning, 
gallring).

Energigrödor Salix 1,5 GWh/år

50-140 GWh beroende på gröda och 
typ av produktion (drivmedel eller ren 
energigröda), uppskattat på 10 % av 
åkermarken, 3158 ha.

Restprodukter jord-
bruket

Behöver utredas ytterligare
Biogas: 58 GWh (varav 29 GWh/år från 
blast resp. 28 GWh/år från halm)

Restprodukter djurhåll-
ning

Behöver utredas ytterligare
Biogas: 60-90 GWh/år (olika studier) 
Mest från nötkreatur och fjäderfä. 
Minkgödsel?

Restprodukter livsmed-
elindustrin

Behöver utredas ytterligare
Biogas: 7 GWh/år (den svenska biogas-
potentialen från inhemska råvaror)

Restprodukter skogs- 
och träindustrin

2000 GWh avlutar, 2800 ton tall-
olja, 170 GWh värme, 40 GWh 
biobränslen, 34 GWh el

Behöver utredas ytterligare

Avfall

Avloppsverk Sternö och Mör-
rum, 0,94 GWh biogas för värme 
Behöver utredas ytterligare

Nationell rapport:
Biogas fr. matavfall 22 GWh/år
Biogas reningsverk 13 GWh/år
Hushållningssällskapets studie I Sydost:
Biogas fr. matavfall 13 GWh/år
Biogas reningsverk 7,9 GWh/år

Alger och biomassa 
från havet 

Behöver utredas ytterligare
Biogas från alger ca 30 MWh/km och år 
Vass – mindre än 2 GWh/år 
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Figur 4.9

Nuläge och potential för 
biomassa i Blekinge (GWh).

Figura 4.10

Markanvändning i Blekinge.

Den största potentialen för biomassa i Blekinge ligger i primära skogsbränslen. Blekinge har en total yta 
på 3 055 km2 varav 2 946 km2 landyta. Marken i Blekinge består av 62 % produktiv skogsmark. Andelen 
skogsmark i varje kommun varierar mellan 59 och 75 % (SCB, 2008).

BIOBRÄNSLEN OCH BIOENERGITILLÄMPNINGAR I BLEKINGE

Den sammanfattande tabellen nedan visar uppgifter för konsumtion, produktion och tillämpningar av 
biobränsle och bioenergi i Blekinge. 43 % av energianvändningen i Blekinge kommer från biobränslen, 
3130 GWh. Ungefär 2000 GWh av användningen består av biprodukten avlutar från Mörrums bruk. 

Det är svårt att fastställa varifrån det fasta biobränslet kommer, men förmodligen har en stor del av förbruk-
ningen också producerats i regionen, från antingen privata skogsbruk eller rester från sågverk. Potentialen 
av restprodukter från skogs- och träindustrin behöver utredas närmare och sätts som en åtgärd i denna 
handlingsplan.  
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BIOENERGI I REGIONEN

Potentialen för ökad användning av bioenergi i regionen är hög och kan möjliggöras genom att samtidigt 
fasa ut icke-förnybara energikällor, bl.a. fossila bränslen. 

Tabellen nedan ger en bild av användningen av icke-förnybar energi idag inom olika delsektorer och pre-
senterar också ett möjligt alternativt biobränsle eller bioenergitillämpning. Den tredje kolumnen anger även 
vilken regional biomassa som kan vara lämpligt. 

Som framgår av stapeldiagrammet ovan så står primärt skogsbränsle och restprodukter från skogs- och 
träindustrin för den största användningen och potentialen gällande regional biomassa. Med bättre och 
samtidigt hållbar teknik finns det stora möjligheter att fördubbla användningen av primärt skogsbränsle, 
främst handlar det om grot och stubbar. Dessutom kan restprodukter från skogs- och träindustrin ge mer 
än idag, främst från sågverk, men i detta fall krävs ytterligare undersökningar.

Andra typer av biomassa når inte samma nivå som primära skogsbränslen eller restprodukter från skogs- 
och träindustrin, men har fortfarande en viss potential. Det handlar framför allt om biogasproduktion 
som uppgraderas till fordonsgas med substrat i form av gödsel och andra restprodukter från jordbruket. 
Beräkningar har gjorts på energigrödor med olika scenarier i åtanke. Beroende på gröda och typ av 
produktion kan energigrödor ge 50–140 GWh per år. Dock har Länsstyrelsen vissa restriktioner gällande 
energigrödor då det står emot viljan om ett öppet landskap.

Tabell 4.6

Slutanvändning, pro-
duktion och potential 

för biobränsle och 
bioenergi i Blekinge.

Tabell 4.7

Förslag på biobränslen 
som kan ersätta fossila 

bränslen i Blekinge.

Användning 
biobränsle och 
bioenergi (GWh)

Produktion 
biobränsle 
och bioener
gi (GWh)

Potential: substrat och planerade 
projekt

Fasta biobränslen 810 - 250-400 GWh (primära skogsbränslen

Flytande bio-
bränslen

90 2000 (avlutar)

Gasformiga 
biobränslen 

Ingen statistik, 2 tank-
ställen för biogas 

0,94
VMAB: Start 2013, 120 GWh (gödsel, 
avloppsslam, komposterbart hushålls-
avfall) 20 000 ton torrsubstans

El
12 MW (ny biobränsleeldad kraftvär-
meanläggning)

Värme 3,040 600 (fjärrvärme)

Transporter 90

Nordisk Etanol & Biogas AB: framtida 
projekt för etanolproduktion ca 800 
GWh/år
Nordisk Etanol & Biogas AB: framtida 
projekt 500-600 GWh biogas, från 
etanolframställningens restprodukter

Total användning av fossila 
bränslen 2010

Alternativt biobräns
le eller bioenergi
tillämpning Regional biomassa

Värme

778 GWh
Jordbruk/skogsbruk 123 GWh; 
Industri 396 GWh; Offentlig 
sektor 32 GWh; Övriga tjänster 
194 GWh; Hushåll 34 GWh

Fjärrvärme/panna:
ved, pellets, flis, biogas

Primära skogsbräns-
len, restprodukter från 
skogs- och träindustrin

Transporter
1,444 GWh
Transporter Etanol, biogas, biodiesel

Energigrödor, gödsel, 
halm eller andra restpro-
dukter från jordbruket

El

600 GWh
Största användare:
Hushåll, industri,
övriga tjänster 

Kraftvärme
Primära skogsbräns-
len, restprodukter från 
skogs- och träindustrin
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3 /////  Mål

FörslAg tIll mål tIll BlEkIngEs hAndlIngsplAn För BIOEnErgI

Till 2020:

•	 Öka uttag av biomassa i Blekinge (hållbart)

 » ökat uttag av primära skogsbränslen med 100 % till år 2020, totalt ca 200 GWh/
år

 » öka användningen av restprodukter från jordbruket och djurhållning för 
biogasproduktion

•	  Öka produktion av biobränslen och bioenergi i Blekinge

 » ökad produktion av biogas från länets gödsel, slam, organiskt hushållsavfall, 100 
GWh/år

 » rätt förutsättningar för Nordisk Etanol & Biogas AB i Karlshamn är uppfyllt och 
produktionen igång

 » ökad effekt från biobränslebaserad kraftvärme

•	 Öka användningen av biobränslen och bioenergi i Blekinge

 » återstående icke-förnybar energi har minskat med 50 % 

 — värmeenergi från 778 GWh  till 389 GWh.

 — transporter från 1 444 GWh till 722 GWh.

 — elproduktion från 600 till 300 GWh

 » andelen bioenergi har ökat i varje sektors slutanvändning av energi (jordbruk, 
skogsbruk, fiske, industri och konstruktion, offentlig sektor, transport, övriga 
tjänster, hushåll) 

 — 50 % minskad användning av fossila bränslen inom industrin jämfört med 
2010 (200 GWh). Den totala energianvändningen har minskat och resterande 
energianvändning ersatts av biobränslen. 

 —  25 % minskad användning av fossila bränslen inom transportsektorn jämfört 
med 2010 (290 GWh). Den totala energianvändningen har minskat och res-
terande energianvändning ersatts av biobränslen. 

METODER fÖR ATT Nå MåLEN

Den strategiska processen att implementera åtgärder i linje med målen kan huvudsakligen ske inom 
Klimatsamverkan Blekinge. Inom forumet är branschorganisationerna är representerade, till exempel det 
stora massabruket, ett transportföretag, Volvo och LRF. Efterfrågan på bioenergi och biodrivmedel är 
störst inom industri- och transportsektorn.

Åtgärder och mål har förankrats i detta forum och det första steget efter att underlaget till plan för bioenergi 
gjorts är att sprida det vidare inom Klimatsamverkan Blekinge. Den strategiska processen och arbetet 
inom Klimatsamverkan Blekinge är att identifiera aktörer och skapa arbetsgrupper för olika teman. Många 
av åtgärderna för bioenergi kommer att passa väl in i den pågående processen med klimat- och energis-
trategi för Blekinge.

När de här målen har nåtts kommer CO2-utsläppen att ha reducerats avsevärt. Dessutom visar statistiken 
att bioenergi skapar sysselsättning i regionen. Diagrammet nedan visar förhållandet mellan ekonomisk 
tillväxt och CO2-utsläpp per invånare.

Erfarenheter i sydöstra Sverige visar att bioenergi skapar hållbara jobb:

 D 1 TWh biobränsle => 250–300 nya jobb

 D ökning av biobränsle med 80 TWh => + 24 000 nya jobb i Sverige

 D tillverkning av utrustning => 8 000 jobb

 D stor exportpotential => fler arbetstillfällen skapas

 D fördelar för samhället av nya arbetstillfällen som skapas och ger ökade skatteintäkter och 
minskade utgifter för arbetslöshetsersättning.
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4 /////  Åtgärder

FörEslAgnA åtgärdEr I BlEkIngEs hAndlIngsplAn För BIOEnErgI

Öka uttag av biomassa i Blekinge (hållbart)

 n undersök möjligheterna för biomassa i Blekinge närmare genom förstudier

 n stöd hållbart uttag av primära skogsbränslen (biologisk mångfald och askåterföring)

 n främja användningen av lokala resurser för bioenergi, till exempel rester från skogsbruket och 
skogsindustrin, jordbruksgrödor och rester från jordbruket

 n undersöka möjligheterna för energigrödor. Identifiering av lämplig mark som inte konkurrerar 
med produktionen av livsmedel och foder

 n iInventera tillgången på restprodukter lämpliga för energiändamål från livsmedelsindustrin och 
mindre livsmedelsproducenter

 n inventera tillgången på restprodukter från skogs- och träindustrin, med fokus på mindre 
företag. 

Ökad produktion av biobränslen och bioenergi i Blekinge

 n identifiera intressenter och utvecklingsmöjligheter, t.ex. Nordisk etanol och biogas

 n stötta förädling av skogsbränslen i regionen, till exempel genom att identifiera möjliga råvaror 
och knyta ihop möjliga samarbetspartner

 n stimulera småskalig kraftvärme, till exempel på gårdsnivå eller på industrier

 n främja utbyte av små och medelstora pannor som eldas med olja till biomassaeldade pannor, 
t.ex. informationskampanjer och finansiella styrmedel.  

Figur 4.11

Ekonomisk tillväxt och 
utsläpp av CO2.
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Öka användningen av biobränsle och bioenergi i Blekinge

 n genomföra aktiviteter för att påverka användarna att välja biobränslen, med fokus på industri- 
och transportsektorerna

 n analysera vilka kategorier av användare som är i behov av vilket biobränsle samt vilket volym-
behov de har – priskänsliga användare vs policykänsliga användare. 

PROBLEM FÖR FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER

 n svårigheter att hitta tillförlitlig statistik för biomassa i regionen

 n negativ syn på energigrödor, motstridiga intressen kan minska möjligheterna

 n få livsmedelsindustrier i länet. 

MÖJLIGHETER FÖR FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER 

 n forumet Klimatsamverkan Blekinge skapar dialog mellan intressenter i både offentlig och pri-
vat sektor och i organisationer

 n relativt hög kunskap om klimatfrågor i regionen skapar en positiv attityd för att genomföra 
åtgärderna. 

Genom att prioritera och nå ut till policykänsliga användare, t.ex. kollektivtrafiken, på ett tidigt stadium 
kan en ny marknad utvecklas som sänker priset så att den drar till sig mer priskänsliga användare, t.ex. 
privata hushåll. Exempelvis visar en studie för potentiell biogas i sydöstra Sverige att om all kollektivtrafik i 
Blekinge skulle köras på biogas, skulle 28 GWh behövas. Det skulle öka efterfrågan på regional biomassa 
och även produktionen i regionen. Det beror dock på offentlig upphandling vilket innebär att aktiviteter för 

att påverka aktörer och beslutsfattare blir mycket viktiga.

BUDGET FÖR ÅTGÄRDER OCH FÖRVÄNTADE EFFEKTER 

Många av de åtgärder som föreslås i detta skede är av undersökande karaktär, t.ex. förstudier och be-
teendepåverkan. Finansieringsbehovet är huvudsakligen för personalresurser och eventuellt för informa-
tionsmaterial, broschyrer etc. En möjlig och trolig lösning är att strategiskt hantera bioenergiplanen inom 
Klimatsamverkan Blekinge. 

Huvudansvaret för planen ligger på Länsstyrelsen i Blekinge och åtgärderna kommer att utredas i varje 
enskilt fall för att se hur personella resurser kan fördelas. För specifika projekt eller förstudier finns det olika 
former av medel att söka. Bland annat Klimatmiljonen som administreras av Länsstyrelsen och regionala 
tillväxtmedel som administreras av Region Blekinge. 

5 /////  Slutsatser

Andelen bioenergi i Blekinge är redan idag relativt hög, 43 %. Potentialen för mer bioenergianvändning 
i länet ligger i att konvertera användningen av den icke-förnybara energin, totalt 2 800 GWh. En del av 
detta kommer att minskas genom minskad energianvändning och energieffektiviseringsåtgärder i samtliga 
sektorer och en del kommer att ersättas av t.ex. solenergi och vindkraft. Återstående andel kan med fördel 
konverteras med hjälp av biobränslen och bioenergi. 

Högst potential hittar vi i transportsektorn, där visserligen elfordon av olika slag kommer att kunna utgöra 
en viss andel, men där tillgång på etanol och biogas också bör spela en avgörande roll. Om det stora 
etanol- och biogasprojektet i Karlshamn blir av kommer Blekinge gå från att vara ett av Sveriges län med 
minst produktion av biogas till den största biogasproducenten i absoluta tal. Anläggningens huvudprodukt 
är tänkt att vara etanol som produceras på ett mycket mer hållbart sätt än tidigare etanolproduktion då vete 
gradvis kommer att bytas ut till cellulosa.

Gällande värmeenergi från icke-förnybara energikällor är alla sektorer fortfarande användare. Hushållen är 
nära noll medan de största utmaningarna ligger inom industrin, jordbruket och övriga sektorer. Information, 
kunskapsförmedling och stöd kommer att spela en viktig roll i att konvertera dessa sektorer till enbart för-
nybar energianvändning. 
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1 /////  Inledning

Västra Makedonien har som mål att bli en stark och dynamisk region som använder sina naturresurser 
och mänskliga resurser för att täcka Greklands energibehov.

Bioenergiproduktion kräver institutionellt stöd, både för att lösa eller minimera hinder och för att aktivt främ-
ja sektorn. Därför föreslås en regional handlingsplan för bioenergi för Västra Makedonien, som ett verktyg 
för att vidta åtgärder som gynnar sektorn. Det finns flera skäl för det regionala styret att främja bioenergi-
sektorn, bland annat att öka mångfalden i energiförsörjningen, minska utsläppen av växthusgaser, främja 
sysselsättning och industriell utveckling, förbättra avfallshanteringen, hitta alternativ till traditionella grödor..

Åtgärderna kan bidra till säker energitillförsel, öka konkurrenskraften på marknaden, minska utsläppen av 
växthusgaser, genomföra nya investeringar samt kunskapsöverföring. Dessutom kommer landsbygden 
att spela en avgörande roll för att främja miljöbranschen, stödja landsbygdens ekonomiska utveckling och 
utnyttja lokal jordbruks-, skogsbruks- och kreatursproduktion.

Bidraget från förnybara energikällor 2008 var 7,8 % av landets slutliga energiförbrukning och 16,3 % av 
primärenergiproduktionen. Primärenergiproduktionen från förnybara energikällor 2008 var 1,64 Mtoe (toe 
står för ton oljeekvivalenter), varav hushållens biomassaanvändning var 600 ktoe och industrins 265 ktoe.

Grekland är ett land med betydande potential för sol- och vindenergi, ett faktum som redan lockat till sig 
investerarnas intresse. Likaså finns en lovande potential för biomassa och geotermisk energi som fortfa-
rande i stor utsträckning är outnyttjad.

De senaste åren har Grekland tagit många steg i riktning mot hållbar utveckling, att uppfylla 20-20-20-målen 
och öka privata sektorns konkurrenskraft. Den totala slutliga energianvändningen på 24,21 Mtoe/år förde-
las på industrin 20 %, transporter 40 %, boendesektorn 25 %, tjänster 10 % och jordbruket 5 %. Trenden 
är en ökande total energiförbrukning i Grekland, de tre senaste åren ej medräknade. Bidraget från förnyel-
sebar energi har ökat. 

Det aktuella värdet och trenden för tre indikatorer i Grekland kompletterar den tidigare analysen:

 D primärenergiproduktionen från fasta biobränslen var 0,797 Mtoe för Grekland

 D primärenergiintensitet: 170 toe/mijon euro år 2008, med minskande trend

 D primärenergiförbrukning per invånare: 2,4 toe/invånare år 2010 (30 % under genomsnittet i 
EU) med stabil trend

 D växthusgasutsläpp: 3,06 ton/toe och 8 ton/invånare år 2009, med minskande trend.

Biogas som traditionellt har utnyttjat biomassa från tätorterna har även börjat använda biomassa från jor-
dbrukets djurhållning och livsmedelsproduktion. Enligt nationella handlingsplanen för förnybar energi ska 
energieffektivare transporter åstadkommas genom att verka för att ersätta fossila bränslen med åtgärder 
som främjar biobränslen i kombination med regleringar. 

Inhemsk produktion av biodiesel kommer att prioriteras, eftersom den ses som ett alternativ inför framtiden 
beroende dels på lokal tillgång på biomassa med odling av energigrödor, dels på skapande av passande 
försörjningskedjor.

Följande är de viktigaste målen som regeringen föreslagit för förnybar energi, och mer specifikt för bioenergi:

 n a ndelen förnybar energi av total slutlig energiförbrukning 2020: 14 %.

 n andelen förnybar energi av total elproduktion 2020: 28 %.

 n andelen energi från förnybara källor av slutlig bruttoenergiförbrukning år 2020: 18 %

 n förväntad total justerad energiförbrukning år 2020: 24 114 ktoe

 n förväntad mängd energi från förnybara energikällor som motsvarar målet för 2020: 4 341 ktoe

Mål för växthusgasutsläpp:

 n kumulativ minskning av växthusgasutsläpp under 10 år cirka 90,3 miljoner ton CO2 med en 
årlig minskning av växthusgasutsläpp till 2020 i förhållande till 2010 på 17,5 miljoner ton.

VÄSTRA MAKEDONIEN
Handlingsplan för bioenergi

4.1
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2 /////  Analys

TILLGÅNGAR PÅ BIOMASSA

Rester från skogsbruket

Det saknas motivation att samla rester från skogsbruket i Grekland, dels eftersom det inte finns någon 
metod för att följa upp skogsskötseln, dels eftersom skogsarbetarkooperativen får betalt per enhet trä 
de levererar. Man behöver organisera ett system för att skörda i skogen så att resterna kan användas till 
pelletsproduktion och uppvärmning i hushåll och industri. 

Rester från jordbruket

Säd är den viktigaste grödan (85,9 % av tillgänglig kvantitet), medan tobaksodlingen har minskat mycket 
(85 % från 2004 till 2007). Västra Makedonien producerar 6,46 % av tillgängliga restprodukter i Grekland, 
motsvarande 6,68 % av deras energipotential som torrsubstans. Ungefär hälften kommer från Kozani, följt 
av Florina och Grevena. 

Största hindret för att ta hand om biomassa från jordbruket är att flertalet rester inte har stabila priser och 
det är därför omöjligt att skapa ett mekaniserat system för att samla in dem eller för att sätta upp en försör-
jningskedja vilket skulle kunna uppmuntra till att en integrerad marknad för biomassa utvecklas. 

Figur 4.12

Primärenergi från 
förnybara energikällor 
år 2008 enligt den 
nationella handlings-
planen för förnybar 
energi i Grekland.

37% • 0,6 Mtep > Biomasa térmica uso domestico

17% • 0,285 Mtep > Hidroeléctrica

16% • 0,265 Mtep > Biomasa térmica uso industrial

12% • 0,193 Mtep > Eólica

11% • 0,174 Mtep > Solar

4% • 0,063 Mtep > Biocarburantes

2% • 0,035 Mtep > Biogás

1% • 0,017 Mtep > Geotermia

Tabell 4.8

Tillgång på avverk-
ningsrester i Västra 
Makedonien – barr-
skog resp. lövskog

CONÍFERAS

FRONDOSAS

Cantidad total
corta (t/año)

Residuo disponible
(en verde t/año)

Residuo disponible
(anhidro t/año)

Energía
(GJ/año)

18.982

43.906

2.848

4.391

1.568

2.414

31.365

46.839

TOTAL 62.888 7.239 3.982 78.204

Tabell 4.9

Viktigaste grödor 
och tillgängliga 
rester i Västra 
Makedonien 

PRODUCTO

MEDIA 2004 - 2009

Super�cie
(ha)

TOTAL 147.670 387.079 203.170

TRIGO BLANDO

TRIGO DURO

MAIZ

AVENA

CEBADA

REMOLACHA

TABACO

ALGODÓN

39.811

60.576

22.342

210

21.038

1.988

1.696

9

Cantidad
(t en verde)

129.356

145.739

233.834

444

69.406

94.536

2.869

0

Cosecha
(t en verde/ha)

3,25

2,41

10,47

2,11

3,30

47,56

1,69

0

Cantidad total 
(t seca/año)

109.952

123.878

95.872

297

47.196

9.454

430

0

Residuo de
cosecha
(seca t/ha)

2,76

2,04

4,29

1,41

2,24

4,76

0,25

0

Cantidad
disponible
(seca t/año)

54.976

61.939

57.523

149

23.598

4.727

258

0
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Energigrödor

Västra Makedonien kan spela en potentiellt viktig roll för biobränsleproduktionen eftersom regionen har 
flera kraftverk som producerar el med stora mängder flytande fossila bränslen. Man kan därför anta att 
det finns en marknad för biomassa i regionen. En 2 000 hektar stor odling av kardon (nära släkting till 
kronärtskocka) i Kozani med uppmuntrande resultat, har lett till nya kunskaper hos tekniker, producenter 
och andra aktörer.

Animaliskt restavfall

Animaliskt avfall kommer från nötkreatur, får och getter. Den största delen sprids på jordbruksmarken. 
Trots att potentialen anses hög finns ännu ingen gårdsproduktion av biogas i regionen.

Tätortsavfall

Avfallshanteringen håller nu på att förbättras med ett nytt system. Varje månad tar man emot 10 000 ton 
tätortsavfall som körs till regionens deponi, som har ett övervakningssystem för biogas.

BIOBRÄNSLEPRODUKTION OCH ENERGITILLÄMPNINGAR

Fasta biobränslen

Västra Makedonien har ingen pelletsproduktionsanläggning även om det finns stora mängder träbränsle 
i Makedonien, Epirus och Thrace tack vare stora beskogade arealer. Pellets skulle kunna användas i stor 
utsträckning av hushållen för uppvärmning, men invånarna i Grekland känner inte så väl till denna förn-
ybara energikälla, så hittills har användningen varit begränsad till industrin, och där främst i pilotprojekt. 
Det saknas också nationella regelverk kring produktion och förbrukning av pellets. 

Lagen om utveckling av förnybara energikällor som antogs i Grekland 2005 stödjer inte användning av 
biomassa för energiändamål, trots att biomassa står för 80 % av EU:s förnybara energikällor. Några 
stora steg måste nu tas för att stödja användning av biomassa till energi. 

Utveckling av pelletsmarknaden kräver en kvalitetsstandard för pellets som ska användas vid produktio-
nen, och den kommer att göra så att konsumenterna efterfrågar en bättre produkt med hög kvalitet. 
Den grekiska pelletsmarknaden kommer då att kunna hävda sig på den globala marknaden när det 
gäller kvalitet.

Gasformiga biobränslen

Tätortsavfall kan användas för att producera el och värme, med biogas från deponier. Tillgången på avfall 
kommer dock att ändras när en ny avfallsanläggning uppförs och tas i drift. Då kan man överväga andra 
tekniska lösningar för att utnyttja den organiska och biologiskt nedbrytbara delen av kommunernas avfall, 
där även elproduktion och anaerob rötning ingår.

Flytande biobränslen

I Grekland är flytande biobränsle inriktat på produktion av biodiesel, med totalt 11 anläggningar i olika delar 
av landet.

För Västra Makedonien ser produktion av biodiesel lovande ut, eftersom regionen genom bygget av vägen 
Egnatia kommer att ha en viktig trafikplats med utbyte. Regionen har även industriell potential som kan 
kombineras med jordbrukssektorn.

Förhållandena i jordbruket är sådana att all tillgänglig teknik för skörd och hantering kan användas, vilket 
är en fördel för de industriella processerna. Dessutom har forskningsprojektet ”Utveckling av innovativ 
teknik för produktion och förbränning av biodiesel och bioetanol” genomförts av Västra Makedoniens 
Teknikforskningscentrum och Tekniska högskolans Termodynamiklaboratorium.

El

El producerad med brunkol täcker 70 % av landets behov. Brunkol utvinns i tre regioner: Ptolemais-
Amyndeon, Megalopolis och Florina. Under perioden 1950–1994 var PPC det enda företaget som produ-
cerade, överförde och distribuerade el i landet. Det förändrades 1994, när det blev tillåtet för industrin och 
oberoende producenter att producera el från förnybara energikällor samt när elmarknaden avreglerades 
1999. 

Greklands bioenergimarknad har visat en anmärkningsvärd utveckling sedan 1997, när flera ekonomiska 
stimulansåtgärder infördes. Det finns nu sådana anläggningar på sammanlagt 24,6 MW el, och projekt 
motsvarande ytterligare 58 MW el från biobränsleeldad kraftvärme har 2007 fått myndigheternas tillstånd. 

Industrin har också börjat försök med bl.a. anaerob rötning för elproduktion.
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Värme

Biomassa från skogen som kan användas för energiproduktion är bränsleved, träkol, avverkningsrester 
och restprodukter från träbearbetning. Än så länge används bara ved och träkol i Västra Makedonien 
och Grekland.  Användning av biobränsle för uppvärmning är i Västra Makedonien i inledningsskedet. Det 
finns i allmänhet inga tillgängliga data om befintliga system som använder biomassa, varken för Västra 
Makedonien eller för hela Grekland. Det är tydligast vad gäller industrin i regionen Grevena, där det finns 
96 sågverk samt andra företag i träbranschen som är i drift.

3 /////  Mål

Kvalitativa mål

Följande kvalitativa mål gäller för utveckling av bioenergisektorn: landsbygdsutveckling, social medvet-
enhet, miljömässigt hållbar utveckling, utnyttjande av alternativa energikällor, utveckling av regionala eko-
nomin och företagen, utnyttjande av regionala resurser, stimulans av innovation och entreprenörskap i 
regionen; stärkande av forskning och utveckling i regionen, nya affärsmodeller samt uppfyllande av EU:s 
mål för förnybar energi.

Kvantitativa mål

Den detaljerade analysen av Västra Makedoniens bioenergiresurser pekar på möjligheter för sektorn som 
helhet.  En uppskattning har gjorts av kvantitativa mål för biomassa och bioenergi för regionen Västra 
Makedonien 2015 respektive 2020.

Målen bestäms i två steg:

 n erbjudande: Sätta upp mål för att öka värdet på de biomasseresurser som finns i regionen. 

 n bBehandling och efterfrågan: Sätta upp mål beroende på väntat genomförande av energipro-
jekt och energianläggningar i Västra Makedonien.

Det finns tre möjliga scenarier enligt handlingsplanen. Scenario I innebär lägsta nivå för biomassans vär-
deökning för energiändamål och Scenario III högsta. Diagrammet nedan visar prognosen för olika biomas-
seresurser för 2015 respektive 2020, och ger en bild av en ökningstrend.

Följande kvalitativa mål gäller för utveckling av bioenergisektorn: landsbygd-
sutveckling, social medvetenhet, miljömässigt hållbar utveckling, utnyttja alter-
nativa energikällor, utveckla regional ekonomi och företag, utnyttja regionala 
resurser, stimulera innovation och entreprenörskap i regionen; stärka forskning 
och utveckling i regionen, nya affärsmodeller samt uppfylla EU:s mål för förnybar 
energi.

Figur 4.13

Energi från biomassa. 
Scenario för regionen 
Västra Makedonien 
2015 resp. 2020.
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Bioenergi och regional utveckling

Scenario II anses vara det troligast utifrån nuläget, enligt utvärderingen av tillgängliga resurser och målen i 
den nationella handlingsplanen för förnybar energi. Därför tittar vi närmare på det scenariot och analyserar 
utöver målet för biomassa och energiinnehållet även hur de olika resurserna kommer att användas – till el, 
värme eller biobränsleproduktion, med tekniska och ekonomiska kriterier (teknik som kan utvecklas och bli 
tillgänglig på medellång sikt; affärsmodeller).

Förbrukningen av flytande biobränslen kommer allmänt att vara nära förknippade med de åtaganden för 
transporter som Greklands regering och EU-kommissionen gjort, med undantag för några speciella egna 
projekt. Anläggningarna kommer inte alltid att använda biomassa som producerats i regionen, utan även 
från andra regioner och importerad från andra länder.

Tabell 4.10

Biomassa, scenarier för 
regionen Västra Make-
doniens energianvänd-
ning 2015 resp. 2020, 

i massa

TIPO DE RECURSO

CANTIDAD O MASA DE CADA RECURSO (kt/año)

2015 2020 2015 2020 2015 2020

ESCENARIO I ESCENARIO II ESCENARIO III

Forestal (residuo anhidro disponible) 

Agrícola (masa anhidra disponible) 

Ganadero (sólidos volátiles) 

Industrial 

Urbano

TOTAL

4,18

211,2

208,5

N.A.

100

523,9

4,38

221,2

218,4

N.A.

90

534

4,58

231,3

228,3

N.A.

110

574,2

4,60

232,3

229,3

N.A.

90

556,2

4,82

243,6

240,3

N.A.

80

568,4

5,04

254,4

251,2

N.A.

100

610,6

TIPO DE RECURSO

CONTENIDO ENERGÉTICO DE MASA DE CADA RECURSO (ktep/año)

2015 2020 2015 2020 2015 2020

ESCENARIO I ESCENARIO II ESCENARIO III

Forestal

Agrícola

Ganadero 

Industrial 

Urbano 

TOTAL

1,17

58,9

22

N.A.

0

82,1

1,23

61,7

23,1

N.A.

0

86

1,29

64,5

24,1

N.A.

0

89,9

1,29

64,8

24,2

N.A.

0

90,3

1,35

67,9

25,4

N.A.

0

94,7

1,42

71

26,5

N.A.

0

98,9

Tabell 4.11

Biomassa, scenarier 
för Västra Makedo-

niens energianvänd-
ning 2015 resp. 2020, 

primärenergi
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4 /////  Åtgärder

I Västra Makedonien finns stora tillgångar på biomassa, men det finns också stort utrymme för vidare 
utveckling och exploatering av resurserna.

Ett av de viktigaste verktygen för lokal utveckling är JESSICA, ett initiativ för att stödja hållbar utveckling i 
städer och ekonomiska mekanismer för förnyelse (JESSICA  står för Joint European Support for Sustainable 
Investment in City Areas). Bakom JESSICA står Europeiska investeringsbanken och Europarådets utvec-
klingsbank. En del av dessa medel kan användas i Västra Makedonien.

Det finns många andra verktyg som kan användas av regioner som vill skaffa sig konkurrensfördelar och 
tillämpa hållbar utveckling, både nationella och internationella.

Den allmänna opinionen uppfattning spelar en avgörande roll för om en ny marknad ska utvecklas fra-
mgångsrikt eller misslyckas. Därför måste man informera konsumenter, lantbrukare och entreprenörer 
om olika aspekter av biobränsleanvändning i vardagen, med kampanjer och andra aktiviteter för informa-
tionsspridning. Kunskapsbrist kan leda till felaktig information och misslyckande för de nya produkterna och 
tjänsterna. Den regionala ledningen kan ordna evenemang för att främja bioenergi inom ramen för projekt 
som de genomför, och presentera goda exempel samt visa hur den lokala ekonomin utvecklas tack vara 
förnybara energikällor.

Slutligen behöver regionen leda strategisk forskning om skapande av biobränslens försörjningskedjor, en 
sektor som regeringen ännu inte tittat närmare på. Forskning och utveckling är det allra viktigaste för att nå 
förväntade resultat och integrera biobränsle i energisystemet. Åtgärden som föreslås är att genomföra en 
utvecklingsplan för biobränslekedjan som omfattar nya metoder och mekanisk utrustning för skörd, lagring 
och beredning av biomassa.

5 /////  Slutsatser

Regionen Västra Makedonien är ett område med stor tillgång på biomassa som i stor utsträckning kan täcka 
landets energibehov. Trots att området som undersökts har rester och avfall från jordbruk, skogsbruk, krea-
turshållning och tätorter samt viss odling av energigrödor, är mycket av detta outnyttjat p.g.a. att insamlingen 
av dem för energiändamål inte är tillräckligt organiserad. Störst energipotential i regionen står jordbruksrester 
och energigrödor som kardon för. Utnyttjande och odling av dessa tillgångar är ganska outvecklad i regionen 
till följd av bristen på en integrerad logistikkedja.

Tabellen nedan summerar tillgången på biomassa och potentialen för Västra Makedonien:

Rester från kreaturshållning står för en viktig del av bioenergipotentialen, som med anaerob rötning kan 
producera biogas till el- och värmeproduktion. 

Regionens pelletsmarknad håller på att utvecklas. Även produktion av biodiesel baserad på solrosor gör 
regionen till en effektivare och mindre brunkolsberoende energiproducent. 

En möjlighet för ökad biobränsleanvändning är samelding med brunkol, där biobränslet används som 
stödbränsle för brunkol av låg kvalitet, som ger en flexibel drift.  En uppskattning är att man i framtiden 
kommer att ha sameldingsanläggningar där man utnyttjar lokala biobränslen.

Nationella rapporter pekar på att biomassan har avsevärt mycket större potential än vad man idag utnyttjar 
i Grekland, men det finns både tekniska och icketekniska hinder för fortsatt kommersiell utveckling.

Regeringen, regionala myndigheter och lokala aktörer måste ta hänsyn till den nuvarande situationen i 
biobränslesektorn, liksom att konkurrensen ökar från andra utvecklade länder, och börja vidta lämpligaste 
åtgärder. 

Tabell 4.12

Tillgången på biomas-
sa och potentialen för 
Västra Makedonien

AGRÍCOLA

FORESTAL

CULTIVO ENERGÉTICO

RESIDUO GANADERO

BIOMASA DE LOS
RESIDUOS URBANOS

TIPO POTENCIAL ENERGÉTICO (GJ / AÑO) POTENCIA ELÉCTRICA (ΜWe )

3.600.000

78

· · · ·

880.000

300.000

36

0,8

· · · ·

32

3
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1 /////  Inledning

Hållbar utveckling kräver handling, både minimera användningen av fossila bränslen och minska miljö-
påverkan av våra aktiviteter. Vägen till ett mer miljövänligt samhälle går via energieffektivisering (byggnader, 
apparater m.m.), och alternativa energikällor. I enlighet med EU-direktiv och EU:s energi- och klimatmål 
ska förnybar energi stå för minst 17 % av Italiens energianvändning 2020, och täcka minst 25 % av elan-
vändningen. Målen för förnybar regional nivå formuleras i Delat ansvar från 2012, och i Provinsen Trentos 
energi- och miljöplan1 . Andelen förnybar energi beräknas öka till 2020 från 28,6 % till 35,5 %.

Provinsens bioenergiplan2 identifierar tre viktiga områden för att nå målen:

 n underhålla elproduktionen med vattenkraft

 n ökad energieffektivisering

 n utnyttja biomassa till energiproduktion.

AUTONOMA PROVINSEN TRENTO
Handlingsplan för bioenergi

4.1

1 “Piano energetico-ambientale provinciale. Verifica degli obiettivi raggiunti al 31 dicembre 2008 ed aggiornamento”. 
2 “Piano energetico-ambientale provinciale (P.E.A.P.) 2013-2020”. Vigencia: 2007-2013.

Tabell 4.13

Delat ansvar Mål för 
den autonoma provin-

sen Trento. Andelen 
energi från förnybara 

energikällor i den totala 
slutliga energianvänd-

ningen

Objetivos de responsabilidades compartidas:

RENOVABLES / CONSUMO FINAL BRUTO

30,90% 31,40% 32,10% 33,40% 35,50%

Provincia
Autónoma
de Trento

2012 2014 2016 2018 2020

2010 2020
Escenario
BAJO

2020
Escenario
ELEVADO

PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA A PARTIR DE FUENTES RENOVABLES (ktep)

Hidráulica

Solar fotovoltaica

BIOMASA

Centrales térmicas renovables (co-combustión)

Total electricidad renovable

352

4

5

0

361

316

19

7

0

342

354

23

8

4

389

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA

Solar

BIOMASA

District heating con biomasa

Bombas de calor

Centrales térmicas renovables (co-combustión)

Total energía térmica renovable

8

119

14

1

0

142

16

156

17

10

0

199

24

193

22

25

0

264

TOTAL

Variación en la producción respecto a 2010

Consumo de energía �nal bruta

Contribución renovable en el consumo de 
energía �nal

---

503 541 653

8

1.467

36,9%

30

1.467

44,5%

Figur 4.14

Moget timmer (underst) 
och mindre träd och 

buskar (överst)från 
höga bergsområden i 

Trentino
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Den nya handlingsplanen för bioenergi i Trento2 är provinsens planeringsverktyg för att öka bioenergian-
vändningen och lokalisera var det bäst kan ske. Resurser som analyserats är gallrings- och avverknings-
rester från skogsbruket, träavfall, biomassa från årensning och skötsel av vägkanter, avfall från beskärning 
av frukt- och vindolingar och livsmedelsindustrin, hushållsavfall och avloppsslam.

För att ta fram handlingsplanen samarbetar man med viktiga aktörer i provinsen, både företrädare för 
energi, skogsbruk, jordbruk, vatten och miljö på regionala myndigheter och forskninstitutioner. Det bygger 
nätverk för utveckling av bioenergi.

2 /////  Analys

Bioenergiplanens första del analyserar kvantiteten tillgänglig biomassa i provinsen Trento för att bestämma 
dess energipotential. Biomassa har delats in i två grupper: biomassa från skogen och övrig biomassa.

2.1 /////  Biomassa från skogen

Skogen täcker 345 706 hektar, fördelat på storskog (79 %) respektive småskog och buskage (21 %). Delar 
av arealen är skyddad och bör lämnas orörd. I den produktiva skogens skötsel ingår planerad insamling 
av träbiomassa. Figur 4.14 visar årlig skogsskörd i provinsen, med 49 000 m3 ffrån småskog och buskage 
samt 662 400 m3 från storskog3. 

Trä från buskar och småskog används helt och hållet som ved, medan trä från storskog sågas. Det är dock 
bara 62 % av timret som har sågkvalitet och resten utnyttjas till energi.

Figur 4.15

Produkter från skogs-
bruket . 62 % sågas, 
15 % rester

Tabell 4.14

Energi- och miljömål 
samt bioenergiplan i Au-
tonoma provinsen Trento

10.000

BorgoPrimieroCavalese

0

20.000

40.000

80.000

60.000
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12.000

Pergine Trento Cles Malè Tione Riva Rovereto

Monte bajo Bosque alto
m3

62% Trabajos forestales

15% Residuos forestales

2% Tocones

21% Otros materiales leñosos

3 Beräknat med hela trädets volym, fukthalt 40 %. 37
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2.2 /////  Övrig biomassa

Det finns stora tillgångar på annan biomassa i provinsen Trento, uppskattad potential redovisas i det 
följande.

Avfall från kreatursskötsel

Det finns 1 100 mjölkgårdar och 400 gårdar med köttproduktion i Trento. 60 % av gårdarna har färre än 20 
djur, vilket haft en viktig roll för att bevara marken brukad. Det finns totalt 34 656 djur.

Energipotentialen finns i biogas från gödsel. Med uppskattad mängd gödsel 23 ton per år och djur kan 
man teoretiskt få 797 000 ton/år gödsel. Eftersom många djur är på bete i bergen under sommaren mins-
kar den tillgängliga mängden till uppskattningsvis 664 000 ton/år.

Beskärningsrester från frukt- och vinodling

Potentialen beräknas för beskärningsrester från de dominerande odlingarna, vindruvor och äpplen till totalt 
50 000 ton, som kan eldas tillsammans med skogsrester i Trentos fjärrvärmenät.  

Rester från vingårdar och destillerier

Det finns 14 vindestillerier i provinsen som tar hand om 80–85 % av druvproduktionen i Trento. Potentialen 
är dock underskattad eftersom vingårdarna även använder råvara utifrån och avfallet därmed ökar. Hälften 
av mäsken från de lokala vingårdarna är avsedda för de lokala destillerierna. Istället för att exportera den 
till andra provinser kan den utnyttjas till energi i ett hållbart Trento.

Mejeriavfall

Ett stort företag står för mer än 80 % av den lokala mejeriproduktionen. Biprodukterna är vassle och kär-
nmjölk. Vasslen omvandlas till mycket efterfrågat vasslepulver i en processanläggning. Det är önsamt och 
täcker kostnaderna för process och transport samt ger marginal till ägarna. 

Kärnmjölk är biprodukt vid smörproduktion, och säljs till svinuppfödning i andra provinser. 
Transportkostnaderna är höga och lantbrukarnas efterfrågan minskande. 

En annan typ av vassle är scotta som är en biprodukt vid ricottatillverkning (italiensk fårost), som i sin tur 
baseras på vassla från osttillverkning av fårmjölk, t.ex. mozzarella. Liksom för biprodukter från yougurtti-
llverkning, defekta produkter och produkter som passerat utgångsdatum blir det inga större volymer för 
energiproduktion. Däremot innebär det tillsammans med kärnmjölken en kostnad att ta hand om slammet. 
Det hämtas i tankbil och rötas vid avloppsverket..

Hushållsavfall

Insamlingen av separerat organsikt hushållsavfall gav 47 000 ton 2011. Mängden varierar efter säsong, 
beroende på turism m.m., vilket bör beaktas i förstudier. Figur 4.16 visar trenden för mängden organisk 
fraktion från hushållsavfallet.

Figur 4.16

Organisk fraktion i hus-
hållsavfallet 2004AÑO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
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Avloppsslam

Varje år produceras 52 000 ton avloppsslam. Det finns mindre reningsverk på olika platser i bergiga trakter. 
Det är bara de större tätorterna som producerar mer betydande mängder.

Park- och trädgårdsavfall från tätorter

Varje år produceras 17 200 ton park- och trädgårdsavfall. Mängden har ökat sedan 2004 till följd av ökad 
skötsel och separat insamling av materialet.

Matoljor

Mängden matolja uppgår till 92 ton, vilket ger en potential på 48 000 Nm3 biogas.  MÄngden ökar, men 
insmaling av små mängder runtom i provinsen är orealistisk. Däremot kan man överväga en större anlägg-
ning för biogasproduktion eller förbränning där det där tillräcklig kvalitet finns inom rimligt avstånd för att få 
bra logistik och man kan hitta lämplig teknik. 

3 /////  Biomassans energipotential i regionen

Efter genomgången av tillgänglig biomassa följer en uppskattning av energipotentialen. Se Tabell 4.15.

• 82 ktep residuos forestales.
• 22  ktep de residuos de   
 industrias forestales.

Total: 104 ktep

•  9,3 ktep procedente de  
 estiércol vacuno

•  2,6 ktep procedente de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos.
•  1,1 ktep procedente de lodos de depuradora deshidratados.
•  5 ktep procedente de residuos de parques y jardines.
•  0,08 ktep procedente de aceite vegetal usado (mejoras necesarias en la recogida selectiva).

Total: 8,8 ktep

•  3,5 ktep de podas de viñedos.
•  6,3 ktep de podas de manzanos.
•  7,8 ktep de bodegas y almazaras. 
•  1,3 ktep procedente de queserías.

Total: 18,9 ktep

Sólidos
Debido a la pequeña extensión de las explotaciones, los cultivos energéticos son inexistentes.
Sólo parte del potencial de los residuos forestales son realmente recogidos y utilizados debido a la dificultad de 
acceso al terreno y costes añadidos en algunas zonas.

Gases
No existen instalaciones para la venta de biogás/metano/syngas.

Líquidos
No existe producción de biocombustibles líquidos.

Contenido
energético

potencial

BIOMASA
RECURSOS

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Producción de
Biocombustibles

BIOENERGÍA
APLICACIONES
ENERGÉTICAS

La contribución de otro tipo 
de explotaciones no es 
significativa. 

Recursos forestales
y de sus industrias

Es necesario realizar un estudio 
más detallado sobre las industrias 
agroalimentarias. 

Origen forestal y sus industrias
Plantas en funcionamiento:
•  5  instalaciones de cogeneración para un total de 29 MW

e
.

Plantas en fase de plani�cación:
• 7 instalaciones de cogeneración para un total de 5 MW

e
.

Origen agrícola
•  1 instalación de cogeneración (biogás con origen en los residuos de industrias de
 transformación de frutas). Aproximadamente 375.000 Nm3 biogás/ año (100 kW

e
).

Generación de
Electricidad

Recursos agrícolas
y de sus industrias

Recursos ganaderos Recursos urbanos

Tabell 4.15

Energipotential för olika 
typer av  biomassa i 
Trento

39



24

Bioenergiplaner i 
4 regioner

Autonoma provinsen 
Trento

4.1

Bioenergi och regional utveckling

4 /////  Mål
Målen i bioenergiplanen bygger på forskning och kartläggning av provinsens olika biomassetillgångar, 
analys av olika tekniker och potentiell energianvändning. Målen är satta för att gynna innovation, förbättra 
biobränslekedjan och utveckla lokal biobränsleproduktion. Huvudmålen är hållbar miljö, mångfald i energi-
försörjning och utnyttjande av lokala resurser.Här följer en sammanfattning av de tre huvudmålen.

1. ÖKAD ENERGIPRODUKTION FRÅN BIOMASSA FÄR ATT NÅ NATIONELLA MÅL 
OCH EU-MÅL

Autonoma provinsen Trento har godkänt en ny energiplan där förnybar energi ska öka från 28,6 % till 35 %. 
Den ska föreslå konkreta åtgärder för att ta tillvara lokala resurser till bioenergiproduktion. Åtgärderna som 
föreslås ska stämma med andra energislag, till exempel elproduktion med vattenkraft, för att öka mångfal-
den i energiförsörjningen. 

Energiplanen har hittills varit det viktigaste plaeringsverktyget för miljö och energi i provinsen, och från 
2013 blir bioenergiplanen den ”operativa armen” för att utveckla användning av biomassa. Det är en stor 
utmaning att få dessa planer i provinsen att överensstämma och komplettera varann.

2.  ANALyS AV OLIKA SCENARIER SAMT SPECIFIKA MÅL FÖR LOKALA PLANER

Uppskattningen av provinsens tillgångar på biomassa och deras energipotential är första steget i planering 
för förnybar energi och lokala energiplaner. Möjliga framtida scenarier och deras genomförbarhet med hän-
syn till lokal påverkan, nationella regelverk och EU-direktiv.

För att kvantifiera träbränslen från skogen måste man ta hänsyn till många aspekter kring skogsbruket, 
ekologiska aspekter, återplantering, skogsskötsel och om teknik kan utnyttjas i terrängen. Tillkommer 
även andra variabler som priser och kostnader. Potentiella intäkter på träflis beräknades baserat på olika 
försäljningspriser. 

Tabell 4.15

Energipotential 
för olika typer av  

biomassa i Trento. 

Origen ganadero
•  2 plantas en funcionamiento que utilizan estiércol vacuno. Cada una tiene una potencia de 250 kW

e

•  1 planta en fase inicial (150 kW
e
), a partir de residuos de explotación porcina.

Origen urbano
•  1 instalación de cogeneración (biogás a partir de lodos de depuradora deshidratados). Potencia total de 3x30 kW

e
.

•  1 instalación térmica que reutiliza el calor para el proceso y calefacción de oficinas. 
•  1 instalación en fase de diseño (biogás a partir de lodos de depuradora deshidratados). 
•  1 instalación de cogeneración en fase inicial (biogás a partir de residuos urbanos orgánicos sólidos).
 Aproximadamente 3 millones Nm3 biogás/año - 950 kW

e
.

•  1 instalación de cogeneración en construcción (biogás a partir de residuos domésticos y lodos de depuradora).  
 Aproximadamente 300.000 Nm3/año biogás.

Origen forestal y sus industrias
Plantas en funcionamiento:
•  9 instalaciones de district heating para una potencia térmica total de 21 MW

t
.

•  5 instalaciones DE COGENERACIÓN (la biomasa se emplea para la generación de energía térmica y metano o
 biodiésel para la generación de energía eléctrica) para una potencia total de 26 MW

t
.

Plantas en fase de plani�cación:
•  2 instalaciones de district heating para una potencia total de 12 MW

t
.

•  11 instalaciones de cogeneración para una potencia total de 12,5 MW
t
.

Origen agrícola
•  Sin aplicaciones.

Origen ganadero
•  Sin aplicaciones.

Origen urbano
•  Sin aplicaciones.

•  Sin aplicaciones.

Generación de
Energía Térmica

Usos en
Transporte
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Det finns olika scenarier för försäljningspriser och mekanisering. För att inte överskatta produktionspoten-
tialen måste man dessutom ta hänsyn till logistiska, tekniska och ekonomiska aspekter på skogsarealerna 
och produktionsprocessen. Det är viktigt, inte minst med tanke på variationen i jordmån och de många 
sluttningarna i området. Grovt medför ökat pris på biobränsle ökad tillgång. Effektivare maskinpark ger inte 
givet bättre resultat, beroende på områdets karaktär.

3.  INTRODUCERA INNOVATIONER, GyNNA LOKALA RESURSER OCH UTVECKLA 
LANDSByGDEN

Det är viktigt att introducera innovationer och använda bästa tillgängliga teknik. Därför analyserades goda 
exempel och ny teknik för biobränsleproduktion (t.ex. småskaliga anläggningar som förädlar beskärnings-
rester och livsmedelsindustrins biprodukter). Även resultaten från subprojekten i BIO-EN-AREA togs tillvara 
och analyserades, t.ex. indata för biogasproduktion, kvalitet och standarder för råmaterial.

Ett bra exempel på val av metod kan vara indata framtagna för den nedbrytbara, organiska fraktionen av 
hushållsavfall, avfall från tätorters grönområden, avloppsslam och matolja. Det finns för närvarande bara 
två avloppsverk med rötningsanläggningar. Det finns även ett privat företag som behandlar slam från 
biogasproduktionen. I provinsen Bolzano, där det finns 55 anläggninar, är det 16 stycken som producerar 
och använder biogas med anaerob rötning av slam, och därigenom utnyttjar mer än 90 % av den totala 
mängden slam som produceras. Företaget tar hand om det mesta från Sydtyrolen och producerar mellan 
95 och 155 m3/ton biogas, som förbränns i en kraftvärmeenhet med 37% elutbyte. Avloppsslammet är i 
stort sett en helt outnyttjad resurs i Trento. 

Torkning av slammet kräver energi, vilket delvis kan täckas genom att det rötas. Anaerob rötning kan an-
vända flera olika substrat samtidigt, vilket bör utnyttjas. Bästa strategin är att hitta en kompromiss mellan 
optimerad energianvändning, minskade kostnader för avfallshantering och maximerad användning av 
biprodukter som kompost och tjära. 

5 /////  Åtgärder

Trentos bioenergiplan handlar mycket om åtgärder för att bättre utnyttja biomassa från skogen och dess 
biprodukter, eftersom 54% av provinsens areal täcks av skog.

åtgärd 1 UTNYTTjA BIOMASSA I fORM AV RESTER OcH AVfALL

Avverkningsrester utnyttjas inte helt. Teoretiskt kan de ge 25 ktoe värme, meni praktiken 1/2 eller 1/3 av 
potentialen, och då krävs modifierngar av försörjningskedjan. 

Några förslag för att förbättra försörjningskedjan:

 n ökad användning av skördemaskiner och flisning på plats direkt på lastbilar

 n bättre fjärrvärmeutrustning som kan elda träflis med fukthalt upp till 35 %

 n fjärrvärmeverk med flistorkar för att öka flisens energiinnehåll

 n träflispris beroende på kvalitet, t.ex. fukthalten.

åtgärd 2 UPPGRADERA SMå OcH MEDELSTORA BIOBRÄNSLEELDADE VÄRMESYSTEM

I dagens läge har små och stora biobränsleeldade anläggningar knappast högre verkningsgrad än 60 %. 
Moderna pelletspannor kan ha upp till 90 % verkningsgrad och nya vedpannor och kaminer över 80 %. Att 
ersätta alla anläggningar med nya effektiva skulle ge energipersparingar på 24 ktoe.

Möjliga åtgärder för att förbättra värmeanläggningar

 n fortlöpande utbyte av befintliga värmesystem till modern och effektiv teknik

 n information och aktiviteter för att öka medvetenheten om effektiv biobränsleanvändning med 
minskad miljöpåverkan

 n verka för skapande av försörjningskedjor för pelletsproduktion

 n fler medelstora och stora fjärrvärmeanläggningar.
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åtgärd 3 MINSKA ExPORTEN AV BIOMASSA OcH ANVÄND DEN TILL NY fjÄRRVÄRME

Ungefär 17 ktoe biomassa har exporterats utanför provinsen, speciellt en stor del av träflisen. Till dess att 
insamling av material för flisning ökat kan man uppmuntra till att utnyttja lokala biobränslen till fjärrvärme.

Möjliga åtgärder för att utnyttja mer lokal biomassa

 n uppmuntra uppförande av små och medelstora fjärrvärmeanläggningar, där det finns tillgång 
på bränsle, för att ersätta villapannor med ett system med högre verkningsgrad och lägre 
utsläpp

 n uppmuntra att nya anläggningar baseras på livsmedelsavfall av olika storlek och fukthalt

 n följa regler för pellets, träflis och ved, speciell när de används i enskilda hushåll

 n uppmuntra förändringar i skogsskötseln så att mindre träd eller de av sämre kvalitet som inte 
betingar höga marknadspriser används som träflis.

åtgärd 4 UTNYTTjA GÖDSEL fÖR ATT PRODUcERA BIOGAS

Kreatursskötseln är det som är mest intressant  vad gäller biomassa i Trento. Analysen understryker vikten av 
att bilda ett konsortium och kooperativ och överväga kraftvärmeanläggningar. Åtgärderna i bioenergiplanen 
följer två scenarier:

 n Lågt scenario: 4 anläggningar baserade enbart på kreatursavfall, med genomsnittseffekt 
100 kW el, ger totalt 0,7 ktoe.

 n Högt scenario: 4 anläggningar på 190 kW el vartdera, med samrötning av 30 % växtmate-
rial, ger totaltcirka 1,2 ktoe.

åtgärdEr tvärsövEr //////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 TA fRAM UTBILDNINGAR OcH PLANER fÖR ATT ÖKA MEDVETENHETEN

A)  Analysen visade flera sätt att öka bioenergiproduktionen, speciellt från andra resurser än trä. Det 
är viktigat att öka medvetenheten och utbilda allmänheten om energi och miljö, värmeproduktion 
och utsläpp samt anaerob rötning. En oinformerad person kan uppleva att ett punktutsläpp från 
en större anläggning, som dessutom är väl övervakat och kontrollerat, är mer skadligt än många 
små utslpp från fastigheter, som inte övervakas, ofta sköts dåligt och använder gammal teknik. 
Lukten från anaerob rötning kan ses som ett hinder för att uppföra anläggningar som kan ta hand 
om gödsel och avfall från vingårdar. Medborgarna måste bli medvetna om att det inte är en lös-
ning att flytta dessa anläggningar långt bort till stora kostnader. Det är hinder som kan avskräcka 
kreaturssektorn, som annars är mycket intresserad av möjligheten..

B) Uppgifter från skogssektorn i Trento visar på en generell uppåtgående trend för tillverkning av 
träflis för energiändamål. Man bör ordna utbildningar för offentlig förvaltning och entreprenörer 
som deltar i bygge av anläggningar. 

C) Slutanvändarna inser inte alltid hur stora de verkliga besparingarn och vinsterna med bioenergi 
är jämfört med fossila bränslen. Mätsystem, prissystem och inköp skiljer sig åt. Det är viktigt att 
skaffa sig tekniska kunskaper och känna till vad som avgör energiinnehållet i biobränslen, i stället 

för att använda volymen som ett mått som kan ge ganska slumpartat utfall.

6 /////  Slutsatser

Att ta fram en handlingsplan för bioenergi gav tillfälle att analysera tillgången på biomassa och dess poten-
tial i regionen. Resultaten ingår i miljö- och energiplanen för att definiera strategier för 2014–2020. 

Bioenergiplanen och projektet BIO-EN-AREA engagerade många oika aktörer, även från universiteten, 
landsbygden och provinsens ledning. Nätverket som bildades kommer att fortsätta att samarbeta för att 
nå målen för förnybar energi. 

En del av åtgärderna och rekommendationerna som föreslogs i bioenergiplanen har redan kommit igång, 
till exempel nya biogasanläggningar med kraftvärmeproduktion samt förändringar i provinslagstiftningen 
gällande försörjningskedjan för träbränslen.
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1 /////  Inledning

Den regionala ledningen i Castilla y León ser det som grundläggande att bioenergin stöds av organisa-
tioner. Det är nödvändigt att hjälpa till att lösa eller minimera de problem som upptäcks och uppmuntra 
utveckling av bioenergisektorn.  

Den regionala bioenergiplanen i Castilla y León, PBCyL1, godkändes för att gemensamt formulera ett antal 
åtgärder för att förbättra sektorn med bestämda, grundläggande drivkrafter relaterade till regionens eko-
nomiska och hållbara utveckling samt landsbygdsutveckling. Intiativtagare till bioenergiplanen är regionala 
ekonomi- och arbetsdepartementet, regionala jordbruksdepartementet och regionala miljödepartementet. 
Planen har gjorts i samarbetet mellan personal från regionens miljödepartement, regionala offentliga ener-
gienheten i Castilla y León (EREN), Castilla y Leóns jordbruks- och tekniska institut (ITACyL) och stiftelsen 
CESEFOR. De har fått stöd och vägledning av flera av den regionala förvaltningens avdelningar.

1  Decree 2/2011, 20 January, approves Regional Plan of Bioenergy of Castilla y León (BOCyL nº 17 of 26 January 2011).

Hela dokumentet finns att läsa på www.energia.jcyl.es. När planen är godkänd ska initiativtagarna verka 
för att aktiviterna i den genomförs. Planen gäller till 31 december 2020, med granskning 2015. 

Ansvariga administrativa enheter har fastställts för varje åtgärd och har tilldelats budget för genomföran-
de och uppföljning. Genomförandet samordnas av EREN och består av följande uppgifter: kolla ansvar-
sområden och övervaka status för åtgärder, resultat, ekonomisk balans och effekter. Eftersom planen 
omfattar många områden är det viktigt att underlätta samarbete mellan olika avdelningar hos de regionala 
organisationer som ska medverka i att ta fram specifika åtgärder. Det är också viktigt att uppmuntra exter-
na parter att delta. Vid tiden för detta är följande mycket viktigt: informationskampanjer, kampanjer för att 
öka medvetenheten, möten, forum, seminarier, workshoppar, studieresor m.m. 

Under implementeringsperioden arbetar man med andra planeringsverktyg, t.ex. program, planer eller 
strategier som är i kraft. Man måste ockå ha kontroll på nya regionala planer på området som behöver ta 
hänsyn till rekommendationerna i den regionala bioenergiplanen.

2 ///// Mål och motivering för handlingsplanen

Implementeringen under tio år av bioenergiplanen för regionen Castilla y León kommer att ge bättre resul-
tat om den har stöd i en implementeringsmetodik. Det är nödvändigt att ta fram en sådan till följd av dels 
den heterogena, komplexa sektorn med många aktörer inblandade och många nya områden att utveckla, 
dels den långsamma utvecklingen på vissa områden. 

Det officiella godkännandet av planen innebär att regelbundna utvärderingar och genomgångar sker för 
att följa tillämpade rutiner (finansiell rapport, stadsplanering, miljörapport m.m.). Därför ska guiden ta upp 
systematisk kontroll och övervakningsprocedur. En specifik handlingslinje är definierad för att utvärdera 
och övervaka sektorn. Den innehåller åtgärder med verktyg för övervakning, till exempel en regional obser-
vationsplats för bioenergi, statistik för bioenergisektorn samt dokumentation.

ANÁLISIS
DEL CONTEXTO

ENERGÉTICO

Análisis
de recursos

Principios
rectores

DIAGNÓSTICO

Análisis de
aplicaciones

Objetivos

Propuesta
de medidas

EFECTOS

Figur 4.17

Princip för 
framtagande av 
bioenergiplanen för 
Castilla y León.

cASTILLA Y LEÓN
Genomförande av bioenergiplan

4.2
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Viktigaste mål med handledningen är att 

 n  ge ett användbart verktyg för att utveckla och följa upp åtgärder i Castilla y Leóns bioenergiplan 

 n förutsäga vilka aktiviteter och specifika uppgifter som behövs för att utföra åtgärderna 

 n  balansera aktiviteterna och sträva efter komplementaritet och kontinuerlig förbättring 

 n  styra utveckling av planen mot målen och aktiviteterna enligt de fastställda drivkrafterna

 n  övervaka skyddet och effekterna på miljön, så att målen i Rapport om hållbar miljö uppfylls2.

3 /////  Analys av åtgärder

Planen definierar 49 åtgärder med mål och resultat, uppskattad budget samt tidsperiod. Åtgärderna är 
motiverade och bestämmer 116 aktiviteter baserade på olika bedömningar av tillståndet, analys av poten-
tial, marknader, plusvärde etc.  

Ett förslag är att utveckla en identifieringskod och en formell struktur för att organisera aktiviteterna med 
åtgärder. Åtgärderna grupperas samtidigt med handlingslinjer och dessa med åtta program. De flesta 
åtgärderna koncentreras till den första perioden (till 2015). Några kan vara mer prioriterade eller brådskan-
de med tanke på enklare implementering, påverkan på subsektorer eller demonstrationseffekt. På så vis 
kommer de tre första åren att handla om att komma framåt med att sätta planen i verket och ge åtgärderna 
prioritet när man tilldelar resurser.  

Budget för bioenergiplanen under perioden 2011–2020 har uppskattats till 230,7 miljoner euro. Den total-
summan, måste liksom beloppen som tilldelas varje aktivitet uppfylla den regionala förvaltningens budget-
scenarier och justeras efter sektorns utveckling. Allmänt föreslås åtgärder med följande aktiviteter:

 n fastställa regler och standarder samt följsamhet.   

 n offentliga enheter ska utgöra exempel

 n verka för allmänhetens deltagande i konkreta demonstrationsprojekt

 n bestämma ekonomiska incitament för potentiella användare och sektorns aktörer ,,,,o investe-
ringsstöd, finansiella lösningar, stöd till att hålla igång aktiviteter och installationer etc.

 n uppmuntra innovation och kunskap i företag och bland branschfolk ,,,,o forskning, utbildning 
på området, studier, projekt, piloterfarenheter etc.

 n arbeta för erbjudanden om råvara samt att skapa specifika logistikcentrum

 n öka allmänhetens medvetenhet ,,,,o annons- och kommunikationskampanjer, publikationer, 
foldrar etc.

Det krävs ett engagerat arbete av anställda i den offentliga sektorn för att utveckla åtgärderna för åtgärder 
som underhåll och biobränsleförbrukning i offentliga byggnader eller fordon. Implementeringsguiden föres-
lår denna hypotetiska situation för att förknippade kostnader ska kunna uppskattas. 

Generación de biomasa Aplicaciones energéticas Fabricación

Medidas y
Acciones 
Genéricas

Aspectos genéricos

Biomasa forestal y de su 
industria asociada

Biomasa agroganadera y 
de su industria asociada

Biomasa cultivada

Biomasa urbana

Instalaciones eléctricas de gran 
potencia

Instalaciones eléctricas de 
pequeña y mediana potencia

Instalaciones térmicas en 
sector doméstico 
(residencial y terciario)

Instalaciones térmicas 
industriales

Redes térmicas centralizadas

Transporte - Consumo de 
biocarburantes

Fabricación de pélets 
(incluida distribución)

Fabricación de 
biocarburantes 
(incluida distribución)

Fabricación de 
equipos

SECTOR O SUBSECTOR PARA EL QUE SE APLICA UNA ACCIÓN

Tabell 4.16

Tillämpning av 
bioenergiplanens 

aktiviteter i sektorer 
eller subsektorer
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Att analysera och koncentrera åtgärder och aktiviteter enligt specifika projekt eller typer av biomassa gör 
det enklare att sätta igång, kontrollera och följa upp, samtidigt som det utökar bedömningen av resultatet.  
Begreppet subsektor avser projekt eller användningsområden för biomassa, till dess att den omvandlats 
till slutlig energianvändning, med resursanalys , energitillämpningar och återskapande längs värdekedjan.

Tabellen ovan visar subsektorerna som tas upp i handlingsplanen.Den godkända bioenergiplanen innehå-
ller analys av åtgärder och aktiviteter, samt två bilagor med formulär.

4 ///// Struktur och metod

Handlingsplanen följer två tydliga procedurer i den strategiska planeringsprocessen, med hänsyn till:

 n implementering av åtgärder som föreslås i planen. 

 n övervakning av uppgifternas framsteg och utveckling.

Processen består av fem steg plus en inledande bedömning av utgångsläget för bioenergi och subsekto-
rerna. Stegen kan löpa parallellt med varann eller överlappa tidsmässigt. Vid starten kan man ta hänsyn till 
resultaten man får när andra aktiviteter påbörjas, liksom framstegen i förhållande till målen i bioenergipla-
nen. Planen utvecklas i en cyklisk process, med fortlöpande, vanligen årliga, genomgångar.

STEG  1 BEDÖMNING AV NULÄGET

Första steget består av analys av bioenergisektorn och dess sammanhang, med hänsyn till regelverk, 
geopolitiska variabler, ekonomi och miljö m.m. Analysen genomförs för varje typ av biomassa och subsek-
tor alternativt definierade projekt. Man utvärderar utvecklingen sedan planen antogs. Den bedömningen, 
tillsammans med tekniska faktorer och bedömning av marknaden ger möjlighet att upptäcka möjligheter 
och kritiska punkter samt att bestämma vilka huvudmål som är nödvändiga att uppfylla med åtgärderna.

Aktiviteterna prioriteras utifrån bl.a. följande kriterier:

•	 när aktiviteten startar och hur länge den varar  

•	 relevans och effekt i sektorn  

•	  komplexitetsnivå för att påbörja den.

Prioriteringsnivåer hjälper till i belutsprocessen när man fastställer arbetsprogrammet. En gång om året 
väljer man prioriterade aktiviteter ur det ekonomiska scenariot. När implementeringen är igång kommer en 
utvärdering av resultaten för att bestämma deras berättigande och effektivitet att ske i slutet av varje arbet-
sår. I första steget kommer ett möte att sammankallas av ansvariga från de tre regionala departementen, 
för att fördelas aktiviteter och samordna det som ska levereras i nästa steg.

Periodo de implementación 2011-2020

Selección de acciones:
Jerarquías + Prioridades

Subsector 1

Subsector 2

Subsector 3

(…)

Subsector N

RESULTADOS

Acción 1

Acción 2

Acción 3

Acción 4

(…)

Acción N

Situación
de partida

Indicadores

Objetivos

Selección de acciones:
Evaluación periódica 

Situación
1

Indicadores

Objetivos

BIOENERGÍA

Acción 1

Acción 2

Acción 3

Acción 4

(…)

Acción N

Figur 4.18

Tillämpning av 
bioenergiplanens 
aktiviteter i sektorer 
eller subsektorer
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STEG  2 BILDA ARBETSGRUPPEN

En arbetsgrupp ska bildas så snart det finns ett antal åtgärder att genomföra. Gruppen ska ha förmåga att 
utveckla varje åtgärd, och utse en ansvarig person. Det ska finnas erfarna experter i arbetsgruppen, står 
för den praktiska kunskapen och kunna hitta sådant som kompletterar åtgärderna samt anpassar, utökar 
och förbättrar tillämpning av åtgärderna. EREN och ITACyL har en viktig roll för att definiera  och tillämpa 
specifika åtgärder. Genomförandet av planen involverar personer som arbetar i sektorerna miljö, skogsbruk, 
jordbruk, energi, utbildning, infrastruktur, stadsplanering, industri, transporter, teknik och forskning. 

För att kunna utveckla åtgärderna krävs också en rad personliga kvalifikationer på olika områden: teknik, 
utbildning, juridik, administration, underhåll, finansiering, reklam och marknadsföring, initiativtagare m.fl. De 
som står för genomförandet kommer att ingå i den regionala förvaltningen och centrum i anknytning till den 
eller lokala och regionala enheter i Castilla y León, eller representera externa offentliga och privata bolag.

STEG  3 DEFINIERA UPPGIFTER OCH AKTIVITETER

För varje godkänd åtgärd kommer uppgifterna som krävs att studeras och analyseras innan man föreslår 
utveckling av uppgifter för att omsätta den i handling. Detta arbete började utvecklas när bioenergiplanen 
togs fram, och föreslår en lista med aktiviteter som förklaras i planens Bilaga VII. När det är dags för imple-
mentering granskas aktiviterna och uppgifterna, korrigeras och specificeras. På det här stadiet kan man 
stryka somliga och lägga till andra ettåriga aktiviteter och uppgifter. 

För att effektivt ge resultat ska uppgifterna kännetecknas av att de är

•	 konkreta och konsekventa, i linje med uppdaterad utvärdering och analys

•	 kan operationaliseras.

Uppgifterna är strukturerade och identifierar verktygen som är nödvändiga för att utföra dem, 
Ett system av indikatorer möjliggör övervakning och bedömning av utförandet.

•	 realistiska och funktionella i sammanhanget.

•	 avgränsade i tid, budget och utförandenivå, så långt möjligt.

•	 flexibla och öppna för förändringar vid oförutsedda händelser. Uppgifterna ska inte avvika 
från vad som ursprungligen avsågs när det gäller omallokering av resurser och ansvar.

STEG  4 PLANERING

När verksamhetens struktur med aktiviteter och uppgifter har fastställts, definieras tidsplan och perioder 
för genomförandet mellan åren 2011 och 2020. Arbetsgruppen gör tidsplaner och arbetsplaner med håll-
punkter för uppgifter som ska göras. Ett mötesschema ska ordnas, för möten mellan å ena sidan den 
administrativa eller tekniska personalen som utför uppgifterna och å andra sidan möten för styrning och 
samordning; ansvarig för åtgärden är sammankallande.

STEG  5 UTVECKLING

Uppgifterna slutförs och presenteras, huvudsakligen med följande upplägg:

•	 samla, analysera och utvärdera information. Få råd av experter och involverade aktörer 

•	 upptäcka behov, brister och möjligheter att förbättra olika sidor av åtgärden.

•	 arbeta fram och presentera förslag på konkreta initiativ för regionala och centrala myndigheter, 
nationell energikommission, teknisk standardiserings-kommitté, EU-kommissionen m.fl. 

•	 vid behov leda skeendet tills det är godkänt

•	 organisera och samarbeta kring genomförande, ledning och upprätthållande

•	 kontrollera och övervaka aktiviteter och resultat

•	 sprida åtgärder och resultat.

Ett antal formulär har utformats för att ge stöd i genomförandeprocessen. De fylls i för varje åtgärd i planen 
när den genomförs. Bilaga I i slutet av det här kapitlet visar ett exempel på formulär.
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STEG  6 KONTROLL OCH TILLSyN

Den administrativa enhet som ansvarar för åtgärden sköter även handledning, tillsyn och kontroll. I det 
här steget behöver man samla information från involverade kontor. Parallellt med detta efterfrågar EREN 
regelbundet rapporter från den enhet som är ansvarig för åtgärden. Rapporten innehåller information om 
utförande av uppgifter och följsamhet till budget, enligt initiala programmet. För att följa och analysera hur 
man närmar sig uppfyllandet av målen i bioenergiplanen, utvärderas systemet med indikatorer och balan-
ser för sektorerna tas fram. Till det behövs statistik samt uppgifter om energi, miljö, ekonomi och regelverk.

Samarbetet i arbetsgruppen för bioenergi är i det här steget avgörande för att bestämma funktioner som 
oberoende samordningsenhet.

Den regionala observationsplatsen för bioenergi integreras på samma sätt i kontrollfunktionen.

Enligt handlingsplanen fram till 2020, kommer EREN att se över villkor och effektiva ekonomiska insater, 
samt hålla reda på aktiviteter som pågår eller slutförts samt eventuella incidenter under genomförandet. 
Ett datauppföljningssystem över planens grundläggande delar – subsektorer, mål, åtgärder, aktiviteter, 
budget, ansvarig enhet och effekter – behöver utformas. Ett formulär för tillsyn och övervakning för varje 
åtgärd ger tillsammans med formuläret för genomförande information om nivån på utförandet och grad av 
effektiv utveckling i varje subsektor. Exempel på detta formulär finns i Bilaga II i slutet av kapitlet.

5 /////  Planens mål och effekter

Planen bestämmer kvantitativa mål för biomassa och bioenergi, samt konkreta mål för 2015 och 2020. 
Metoden omfattar två stadier:

•	 Tillgång: mål för utnyttjande av tillgänglig biomassa i Castilla y León.

•	 Efterfrågan: mål för att utveckla projekt och anläggningar för att utnyttja bioenergi i Castilla 
y León.

Resultaten av många åtgärder och aktiviteter som genomförs står i direkt relation till regionens mål för 
subsektorer eller typ av biomassa. 

För varje typ av projekt innebär start av aktiviteter och bedömning av deras effektivitet att utvärdera nuläget 
och jämföra det med det vägledande målet. Bioenergiplanen anger två nyckeltidpunkter: 2015, då man 
gör en allmän genomgång av programmet, samt 2020 som är slutmålet för planen. Samtidigt planerar 
personerna som ansvarar för åtgärder en årsplan för bedömning i förhållande till subsektorer – mål – åt-
gärder och aktiviteter. Det bestämmer resultaten enligt uppnådd nivå för genomförande, aktiviteternas 
påverkan på subsektorns utveckling, nödvändigheten att hålla igång dem och att starta nya, budgetutfall 
och planering etc.  

Planen föreslår även allmänna åtgärder för bioenergin i sin helhet, till exempel förändringar i regelverk, 
samordningsmekansimer mellan organisationer och förvaltning, utbildningsprogram, kommunikation och 
marknadsföringskampanjer. Resultat och påverkan för den här gruppen åtgärder kommer att utvärderas 
enligt mål och globala effekter på lång sikt, för 2020.

Bioenergiplanen omfattar kvantitativa bedömningar av effekterna, till exempel stabil sysselsättning, brukad 
area i jordbruk och skogsbruk, uteblivna utsläpp till atmosfären. Dessutom utvärderas möjlig miljöpåverkan 
och mål sätts för att minimera den.

Tabell 4.17

Exempel på åtgärder 
och mål i handlings-
planen

FOMENTAR APLICACIONES
TÉRMICAS EN SECTOR TERCIARIO

FOMENTAR LA OFERTA
DE BIOMASA FORESTAL

La acción M. 3.2.2.C plantea subvenciones 
a la inversión para empresas.

Se programan un número de proyectos 
cada año.

La potencia total instalada (MWt/año) debe 
entenderse como un objetivo anual 
orientativo para este subsector.

La acción M. 2.1.5.A plantea incrementar la valoriza-
ción energética de restos de tratamientos selvícolas.

Se programa poner en valor cada año una super�cie y 
cantidad de recursos forestales (ha/año y t/año).

Los totales anuales deben entenderse como un 
objetivo aproximado para ese tipo de biomasa.
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6 /////  System av indikatorer

Avvikelser från förväntade resultat förekommer när planen genomförs. Det kan bero på otillräcklig planering 
eller genomförande, eller att man inte nått målen, och man måste då göra en genomgång av aktiviteter, 
deadline och resultat för att anpassa dem till rådande omständigheter. Lämpliga indikatorer och regelbun-
den utvärdering av dem ger information och motiverar anpassningarna. Nivåer i genomförandet:

•	 Specifik nivå, med indikatorer avsedda för övervakning av de åtgärder och aktiviteter 
som ska genomföras.

•	 Globala indikatorer som ansluter till planen, och med faktorer som visar sektorns 
utveckling.

De specifika indikatorerna gör att man kan fastställa både graden av genomförande av aktiviteterna och 
dess följder för varje subsektor i Castilla y León. De definieras och accepteras av enheten som ansvarar för 
åtgärden och är inriktade på mer konkret övervakning av uppgifter. De globala indikatorerna gör å andra 
sidan att man kan göra en allmän bedömning av uppnådda framsteg för bioenergi i Castilla y León.

Utvärdering av indikatorerna och jämförelse med målen och effekterna av bioenergiplanen ska göras varje 
år, och med slutsatser 2015 och 2020. En mycket viktig grupp indikatorer är de som gäller miljön, eftersom 
de utvärderar påverkan på miljön när planen genomförs. Åtgärderna genomförs baserat på det resultatet.

BLANKETTER fÖR UPPGIfTER OM åTGÄRDER, IMPLEMENTERING, UPPfÖLjNING

Bilaga
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1 /////  Inledning

Målet med Handlingsplanen för bioenergi i Sydöstra Irland 2008–2013 som tagits fram av den regionala 
myndigheten South-East Regional Authority (SERA), är att främja hållbart utnyttjande av bioenergi i regio-
nen. Regionen ska ligga i framkanten av bioenergibranschen i Irland och ta alla möjligheter att uppmuntra 
till att använda bioenergi till värme, el och transporter. SERA inledde 2012 en genomgång av planen inom 
ramen för sitt deltagande i projektet BIO-EN-AREA. Den ursprungliga planen fokuserade på biobränsleba-
serad energiproduktion och utveckling av säkra och hållbara råvarukedjor lokalt. Planens huvudmål var att 

 n öka bioenergins bidrag till den lokala energibalansen

 n  minska regionens beroende av fossila bränslen

 n  minska regionens koldioxidavtryck för utsläpp av växthusgaser

 n  främja landsbygdens utveckling och hållbart jordbruk i regionen. 

Den ursprungliga planen satte regionala mål för bioenergins bidrag till den totala slutliga energianvändnin-
gen för sektorerna värme, el och transporter. Målen sattes baserat på förhållandena på den nationella och 
den regionala bioenergimarknaden och den förväntade tillväxten mellan 2010 och 2020, med hänsyn till 
energibalansen för sydöstra Irland, förväntad tillväxt av energiförbrukning och potentialen för biomassa.

I genomgången av planen jämförs bioenergisektorns utveckling med förra planens mål för 2010 för 
bioenergi, samt reviderar  målen efter 2010 och anger huvuddragen för vad som behöver göras för att nå 
de nya målen för 2020. Sedan den första planen gjordes har bioenergibranschen genomgått stora förän-
dringar i Irland. Direktivet om förnybar energi och nationella handlingsplanen för förnybar energi förpliktigar 
medlemsländerna att nå upp till en viss andel förnybar energi av förbrukningen 2020.

SYDÖSTRA IRLAND
Genomförande av bioenergiplan

4.3

PORCENTAJE NACIONAL DE
ENERGÍAS RENOVABLES EN 2010

DIRECTIVA ENERGÍAS RENOVABLES 
(2009/28/CE)

Térmico Eléctrico Transporte

20% Objetivo Europeo
Energías Renovables 2020

16% de CFT procedente de
fuentes renovables en 2020

12% Renovables-T
en 2020

40% Renovables-E
en 2020

10% Renovables-Tr
en 2020

2,4% Renovables-Tr
en 2010

14,8% Renovables-E
en 2010

4,4% Renovables-T
en 2010

3,7% Renovables-T
procedente de biomasa

0,095% Renovables-E
procedente de biomasa

2,37% Renovables-Tr
procedente de biomasa

10% de CFT en
Transporte procedente
de renovables en 2020

1

2

3

1

Objetivos nacionales
vinculantes

2

Objetivos del Plan Nacional
de Energías Renovables

3

Primer informe de progreso
del Plan Nacional 

Figur 4.19

Sammanfattning av 
nationell lagstiftning 
och mål för förnybar 
energi och bioenergi
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Tabell 4.18

Sektorernas mål 
för 2010.

Irlands mål 16 % förnybar energi till 2020 måste uppfyllas och här ingår bioenergi. Figur 4.19 summe-
rar nuvarande lagstiftning och mål för förnybar energi och bioenergi i Irland. Irlands bioenergimarknad 
befinner sig i ett övergångsskede. Med reducerade och förändrade stöd och osäkra försörjningskedjor är 
marknadsvillkoren inte alls lika gynnsamma som vid tiden för den ursprungliga planen. Målen för 2020 har 
uppdaterats för att avspegla förhållandena på marknaden, samtidigt som den fortsätter att räkna med en 
betydande potential för utveckling av bioenergi i Sydöstra Irland.

2 /////  Uppnådda mål för 2010 enligt bioenergiplanen

Planen 2008–2013 uppskattade en energibalans för 2010 för att kunna beräkna de regionala målen för 
perioden. I planen antogs energibesparingar på 5 % till 2010 som resultat av regeringens betoning på 
energieffektiviseringens roll. Planen presenterade individuella mål för sektorerna värme, el och transporter 
samt ett övergripande mål på 5 % bioenergi av regionens totala slutanvändning av energi år 2010. De 
individuella målen för bioenergins andel av sektorernas behov sattes till 8,4 % för värme, 2,2 % för el res-
pektive 4,7 % för transporter. Sektorernas mål fördelar sig enligt Tabell 4.19.

Den faktiska regionala energibalansen för 2010 visar att man inte nådde målet 5 % bioenergi av den totala 
slutanvändningen av energi. Även regionens totala energiförbrukning för 2010 var lägre. Tabell 4.19 visar 
sydöstra regionens faktiska energibalans för 2010. Energistatistiken togs fram med samma metod som i 
den ursprungliga planen, d.v.s. anpassa nationella data från den energibalans för 2010 som den irländska 
myndigheten för förnybar energi  tog fram, och vikta den enligt förbrukningen i sektorerna. Energibalansen 
för 2010 visar att bioenergi bidrag med 2,4 % av totala energiförbrukningen i sydöstra regionen. 

Regionens bioenergiförbrukning 2010 på 1 285 TJ räckte inte till för att nå målet 5 % eller 2 675 TJ, därtill 
skulle ytterligare 1 390 TJ ha behövts. Tabell 4.20 visar sektorernas faktiska slutliga energianvändning 
2010. Även om man inte nådde målen 8,4 % (2 106 TJ) för värme, 2,2 % (216 TJ) för el och 4,7 % (765 TJ) 
för transporter var detta inte unikt för regionen. Även de nationella målen för 2010 är långt ifrån uppfyllda.

Det visar sig att sydöstra regionen ligger högre än den nationella normen med genomslag för Greener 
Homes1 och ReHeat2, samt att fyra av de sjutton industrier som använder biobränsle ligger i regionen. Den 
ursprungliga handlingsplanen och aktiviteterna i den ses som avgörande för regionens resultat.

Tabell 4.19

Regional 
energibalans 

för 201

TÉRMICO

ELÉCTRICO

TRANSPORTE

2.106

216

765

TOTAL 3.087 5,0%

8,4%

2,2%

4,7%

SECTOR

OBJETIVO

Energía procedente de biomasa 
(TJ)

Contribución al CFT
(%)

Carbón

CFT (TJ)

CONTRIBUCIÓN (%)

CO2 (Mt)

1.658

3,10

0,16

Turba Petróleo

1.160

2,17

0,12

Gas
Natural

32.807

61,3

2,37

Renovables
(excluida
biomasa)

6.989

13,06

0,4

1.285

2,40

0

9.490

17,73

1,41

53.516

100

4,46

127

0,24

0

Biomasa Electricidad TOTAL

1  Greener Homes Scheme drogs igång 2006 av Sustainable Energy Authority of Ireland och gav stöd till husägare som 
investerade i nya värmesystem baserade på förnybar energi. www.seai.ie/Grants/GreenerHomes 

2  ReHeat drogs igång i mars 2007 och gav stöd till installation av förnybara värmesystem i industribyggnader samt kommer-
siella, offentliga och samhällsägda fastigheter. www.seai.ie/Grants/Renewable_Heat_Deployment_Programme

Térmico

Eléctrico

Transporte

TOTAL 53.515 1.285 2,40

23.085

9.490

20.940

Consumo Final
de energía

Consumo total CFT
(TJ/año)

867

2

416

Consumo de biomasa 
(TJ/año)

3,75

0,02

1,99

Consumo de biomasa
(%)

S
E

C
T

O
R

E
S

Tabell 4.20

Slutanvändning 
per sektor 2010.
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3 ///// Energiläget i regionen 2011

Regionens energiförbrukning 2011 var 49 485,6 TJ varav biomassa stod för 2,56 % (Tabell 4.21).

4 ///// Bioenergitillgången i regionen

Tabell 4.22 summerar potentiella bioenergitillgångar i sydöstra regionen.

Observera dock att det finns alternativa användningsområden för dessa resurser Uppskattningen av vilka 
resurser som är tillgängliga för att användas som bioenergi är inte slutgiltig och kan förändras. ytterst 
avgörs tillgången på varje typ av resurs av marknadsdynamiken.

Beprövad omvandlingsteknik som finns tillgänglig och gör råmaterialen användbara i respektive sektor dis-
kuteras i detalj i genomgången av bioenergiplanen för Sydöstra Irland 2008–2013. Figur 4.20 visar tillgän-
gliga råmaterial i sydöstra regionen med lämplig användning – värme, el, transporter.

Carbón

CFT (TJ)

CONTRIBUCIÓN (%)

CO2 (Mt)

1.469

2,97

0,14

Turba Petróleo

1.101

2,22

0,11

Gas
Natural

29.839

60,3

2,18

Renovables
(excluida
biomasa)

6.395

12,9

0,37

1.265

2,56

0

9.303

18,8

1,38

49.485

100

4,18

113

0,23

0

Biomasa Electricidad TOTAL
Tabell 4.21

Regional energiba-
lans för Sydöstra 
Irland 2011. CFT: 
total slutanvändning

Tabell 4.22

Potentiella bioenergi-
tillgångar i regionen, 
sammanfattningTOTAL 3.727

TIPO DE RECURSO

Sector forestal
- Restos de podas y cortas

Recursos agroganaderos
- Sólidos (paja, etc.)
- Líquidos (purines, estiércoles, etc.)

Cultivos energéticos:
- Colza, sauce, miscanthus

Pastos como cultivo energético

Bioresiduos

ENERGÍA POTENCIAL (TJ)

1.347

1.114
410

360

398

99

Figur 4.20

Flödesschema: råvara, 
biobränsle, energi-
sektorn

Madera

Astillas y pélets

Térmico

Eléctrico
(Centrales de
cogeneración) Transporte

Biodiésel Biogás Bioetanol

Sauce/ Miscanthus Colza Estiércol/ Paja Remolacha Cereales
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5 /////Genomgång av regionala planen för 2020

Målen för bioenergins andel av den sydöstra regionens totala slutliga energianvändning 2020 har uppda-
terats för att avspegla kraven i Irlands nationella handlingsplan för förnybar energi på 16 % förnybar energi. 
Ökningen av den totala slutliga energiförbrukningen i sydöstra regionen på 15 % från 2011 har uppdaterats 
i linje med den förutspådda ökningen enligt den nationella planen på mellan 12 % och 20 %. De reviderade 
målen tar även hänsyn till att den ursprungliga genomförandeplanen för bioenergi har påverkat ökningen i 
regionen. Av målet antas 7,3 % komma från biomassa och 8,7 % från andra förnybara energikällor.

Målen för bioenergins utveckling i sydöstra regionen för 2020 är fastställda, med egna mål för värme, el 
och transporter. Tyngdpunkten ligger på bioenergi för värme och transporter. Målet 7,3 % andel bioenergi 
av totala slutförbrukningen 2020 är sammansatt av 8,5 % av värme, 2,9 % av el och 8,2 % av transporter.

Figur 4.21 visar hur stor mängd energi (TJ) som behöver komma från biomassa för att nå målen. Målen 
återspeglar de nationella målen, samt att en stor andel av bioenergin kommer från trädbränsle och teknik 
som finns brett tillgänglig i regionen. Irlands enda producent av biodiesel finns också i sydöstra regionen. 
Om man når målen för bioenergins andel 2020 minskar CO2-utsläppen med 0,6 miljoner ton CO2.

En väletablerad bioenergisektor medför också många lokala arbetstillfällen, framför allt på landsbygden. 
Behovet av infrastruktur och råvaruförsörjningskedjor kring bioenergianläggningar skapar hållbar ekono-
misk tillväxt för regionen. Att nå målen i genomförandeplanen ger nya jobb för lantbrukare och andra före-
tag, och leverans av restprodukter till energiproduktion blir ett komplement till deras ekonomi.

6 /////Alternativt högtillväxtscenario
Genomgången föreslår även ett högtillväxtscenario, som bygger på utökade bioenergistöd och hur det kan 
utveckla bioenergisektorn i sydost. Målet 9,9 % sattes med tyngdpunkt på värme från bioenergi. Stöd och 
stimulanser till bioenergin kan införas någon gång mellan 2013 och 2020, till exempel:

 n  fördelaktigare marknadsvillkor 

 n  statliga stöd

 n  ökade krav till följd av EU-mål

 n  säkra leveranser av biobränsle

 n  miljöpåverkan

 n  bioenergiskatt

 n  ekonomiskt stöd till energitjänstesektorn. 

Carbón

CFT (TJ)

CONTRIBUCIÓN (%)

CO2 (Mt)

1.460

2,60

0,13

Turba Petróleo

1.094

1,90

0,10

Gas
Natural

29.651

52,1

1,97

Renovables
(excluida
biomasa)

6.354

11,2

0,33

4.159

7,30

0

9.245

16,2

1,25

56.909

100

3,78

4.946

8,70

0

Biomasa Electricidad TOTAL

Tabell 4.23

Uppdaterad uppskatt-
ning av regionala 

energibalansen för 
2020 inkl. mål. CFT: 
total slutanvändning

2020
OBJETIVO BIOENERGÍA

Renovables
Térmico

8,5%

Renovables
Eléctrico

2,9%

7,3%
Bioenergía

Contribución al CFT

Bioenergía
Usos Eléctricos

315 TJ

Bioenergía
Usos Térmicos

1.956 TJ

Renovables
Transporte
8,2%

Bioenergía
Transporte

1.888 TJ

Figur 4.21

Uppdaterade mål för 
sektorerna värme, el 
och transporter 2020
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Genomförande av 
bioenergiplan

Sydöstra Irland

4.3

7 /////Slutsatser

Figur 4.22 illustrerar de regionala målen i den ursprungliga planen, den faktiskt uppnådda andelen bioenergi 
av den totala slutliga energianvändningen i sydöstra regionen 2010 och 2011, det nya scenariot för normal 
tillväxt och det alternativa högtillväxtscenariot samt målen i den nationella handlingsplanen.

Den regionala förvaltningen i sydöstra Irland ansvarar för samordningen av planens genomförande, med 
hjälp av en styrgrupp där nyckelaktörer inom bioenergiområdet är representerade.  Styrgruppen ansvarar 
för att identifiera och säkerställa finansieringskällor för att kunna genomföra planen med framgång. Här 
kommer speciellt de lokala energikontoren att spela en nyckelroll när det gäller att genomföra planen, nå 
de regionala målen och säkra finansiering för partnerna.

Aktiviteterna i den genomgångna planen har delats in i följande områden: 

1 fastställa ett ramverk för genomförandet

2  skapa sammanhängande planeringsmål för hela regionen

3  öka medvetenheten om potentialen för bioenergi hos alla aktörer

4  nå de regionala målen för värmesektorn

5  nå de regionala målen för elsektorn

6  nå de regionala målen för transportsektorn

7  följa framstegen.

Varje aktivitet ska ledas av ett visst kontor eller enhet i regionen som har förutsättningar för att följa uppgif-
ten och rapportera framstegen till den regionala myndigheten i sydöstra Irland

Tabell 4.24

Mål för värme-, el- 
och transportsekto-
rerna med alternativt 
högtillväxt scenario.

Térmico

Eléctrico

Transporte

TOTAL 56.908 5.607 9,9

23.043

10.699

23.166

Consumo Final de energía
SECTORES

Consumo total CFT
(TJ/año)

3.180

342

2.085

Consumo de biomasa 
(TJ/año)

13,8

3,2

9

Consumo de biomasa
(%)

Figur 4.22

Sydöstra regionens 
mål för bioenergi 
2020, Irland

10.0%

0.0%

2.0%

4.0%

8.0%

6.0%

18.0%

12.0%

16.0%

14.0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020AÑO >

Objetivo Original 

Objetivo Alcanzado

Nuevo objetivo (Elevado)

Nuevo objetivo (Normal)

NREAP Objetivo Nacional
(Tendencia representativa)

9.9%

7.3%

17.0%
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Al mismo tiempo, estos seminarios consti-
tuyen importantes herramientas de comu-
nicación porque permiten mayor publicidad 
sobre los temas propuestos por las regio-
nes participantes. Así, los medios locales 
y regionales contribuyen a ampliar la di-
vulgación de los objetivos y resultados del 
proyecto.
 
En las siguientes páginas, encontrará una 
presentación analítica de estos tres semina-
rios temáticos que han contribuido significa-
tivamente a incrementar el conocimiento de 
los socios participantes en BIO-EN-AREA y 
esperamos que a otras regiones europeas. 

El proyecto BIO-EN-AREA está basado en el intercambio y 
transferencia de experiencias entre las regiones europeas 
participantes. Pretenden incrementar así su capacidad para 
fomentar y optimizar el uso de la bioenergía. Para lograr su 
objetivo, los socios han utilizado una serie de herramientas 
variadas, entre las que destacan los seminarios temáticos. 
Principalmente, esto se debe a la naturaleza de los seminarios 
planteados, que por un lado permiten juntar a los socios del 
proyecto con los actores locales bajo la dirección de espe-
cialistas/expertos. Por otro lado, los seminarios temáticos, en 
contra de las presentaciones más genéricas y lineales, están 
centradas en un tema concreto y permite profundizar en el co-
nocimiento adquirido e intercambiado, proporcionando infor-
mación más precisa y actualizada. Por estas razones, resultan 
más interesantes para un público especializado, ampliando el 
valor añadido que es aportado a los socios involucrados. 

  fem
kapitel

utbyte av erfarenheter

temaseminarier
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Skogsbränslen
5.1

Första temaseminariet gav tillfälle för partner och experter i projektet att mötas och 
utbyta kunskaper och erfarenheter om biomassa från skog och trä. Valet av Estland för 
detta tema hänger samman med att de utnyttjar mycket biomassa från skog och trä 
till energi, och används som fallstudie. Andra partner med lång erfarenhet på området, 
som Växjo, Castilla y Leon och Trento, bidrog med sina erfarenheter och kunskaper.

Både biomassa från skogen (avverkningsrester, stubbar m.m.) och andra områden 
(skogsområden i tätorter, längs vägkanter, häckar m.m.) berördes. Energiskog, träd 
från jordbruket (t.ex. olivträd, fruktträd, från vingårdar), biprodukter, avfall från träindustri 
(t.ex. sågspån) samt återvinning av trä (lastpallar, emballage, rivning av byggnader) 
diskuterades också. Intresset var störst för förbränning och sameldning av träbräns-
le, men även förgasning nämndes för dess stora potential. Centralvärmesystem 
väckte också stort intresse, liksom förädling av biobränsle för att öka dess värde. 

xxxxxxxxxxxxx

BIOBRÄNSLE FRÅN SKOGEN
Första temaseminariet
15–16/6 2011
Estland

5.1

  

Medverkande bioenergiexperter

Alla partner i BIO-EN-AREA var på något sätt inblandade vid första temaseminariet. 
Många bidrog med experter på biomassa från skog och trä, medan andra tog upp 
mer allmänna aspekter. Följande externa experter medverkade vid seminariet: 

Tallins tekniska högskola

Tallinns tekniska högskola är den enda tekniska högskolan i Estland. Där skapas synergier. 
Värmeenergiavdelningen är ledande när det gäller vetenskap och kompetens om värmeenergi i Estland. 
De forskar om tillgången på biomassa och dess användning som energi och har gjort de flesta av de 
estniska studierna i ämnet.

Estlands skogsvårdscentrum

Statliga skogar, som utgör 40 % av skogen i Estland, sköts av Estlands skogsvårdscentrum RMK, som 
planterar, vårdar och vaktar dem samt organiserar skogsarbetet och timmerförsäljningen. De ger också 
utbildning om naturmiljöer, anlägger rundturer, underhåller anläggningar, märker ut fritidsområden samt 
ställer iordning eldningsplatser och campingplatser.

Estlands universitet för livsvetenskaper 

Estlands universitet för livsvetenskaper är det enda universitetet i Estland som med undervisning och fors-
kning bidrar till hållbar utveckling för viktiga naturtillgångar, samt bevarande av arv och livsmiljöer. Centrum 
för förnybar energi initierar, koordinerar och utvecklar det tvärvetenskapliga området förnybar energi och 
utveckling, de närmaste åren inriktat framför allt på bioenergi.  

/////  Presentationer
Presentationerna tog upp biomassa från skog och trä, exploatering i områden med olika 
förutsättningar samt teknik, återvinning, miljö och ekonomi. Alla huvudtalare, experter 
med stor erfarenhet på området, bidrog med kunskaper och tog upp möjligheter och 
problem med ökad användning av biomassa till energiändamål och uppvärmning.

////////////////////////////////////
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5.1

Ülo Kask, som arbetar vid avdelningen för värmeenergi vid 

Tallinns tekniska högskola, visade de senaste förbättrin-

garna när det gäller träbränslen och teknik för att omvandla 

trä till energi.  Det senaste året har intresset för förgasning 

av biomassa vuxit i Estland och förgasningstekniken har 

utvecklats världen över. Fasta biobränslen omvandlas vid 

förgasning till gasformiga energibärare, som kan konverte-

ras vidare till flytande sekundära energibärare.

Hans Gulliksson, från Energikontor Sydost, berättade om 

arbetet vid Linnéuniversitetet. Det är i dagsläget inte så 

vanligt att man sluter kretsloppet för träbränslen med as-

kåterföring. Träd och avverkningsrester förs bort från sko-

gen och eldas vid förbränningsanläggningar. Genom att 

samla ihop askan, lagra och härda den för att sedan spri-

da den härdade askan i skogen återförs näringsämnen. 

Ulvar Kaubi, från Estlands skogscentrum RMK framhöll 

att när man utnyttjar skogen handlar det om att utnyttja 

många områden. Man måste minimera resterna vid skörd, 

och hitta rationella lösningar för varje träd och trädslag. 

Marek Muiste, från Universitet för livsvetenskaper berätta-

de om två alternativ för långsiktig energianvändning. Det 

första, kallat biosamhället, där fotavtrycket är i balans och 

energiförbrukningen nära noll, bygger på hög lokal aktivi-

tet, med betoning på landsbygden. Det andra alternativet 

är Energy 2.0-samhället, med personliga ekologiska fota-

vtryck, spårbara material och smart konsumtion. 

Giovanni Giovannini arbetar vid skogsdepartementet 

i autonoma provinsen Trento där skogsarealen är 59 % 

av den totala arealen. Provinsens skogar och åkrar bidrar 

med 64 % av träbränslet på den lokala marknaden, res-

ten kommer från utlandet. Träbränsle används främst till 

värme i bostäder. 

Sheevaun Thompson från Södra Irlands regionala för-

valtning, en region där skogen står för en betydande 

energipotential trots att den bara täcker 10 % av landytan. 

Med rätt skötsel kan skog som energikälla ge fördelar som 

minskade växthusgasutsläpp, säkrare energitillförsel, sti-

mulera landsbygdsutveckling, sysselsättning i träbränsle-

produktionen för att möta ökad efterfrågan på marknaden.

Rafael Ayuste, från EREN, berättade att i Castilla y León 

täcks 32 % av regionens yta av skog. Biobränsle används 

för att producera både el och värme, och det finns även 

förädlingsföretag. Universitet och tekniska centra bedriver 

forskning om bränsleceller samt biobränslen av lignocellu-

losa. Det finns en stor potential i regionen för att använda 

biomassa för energiproduktion. 

Martin Kikas, är chef för energikontoret i regionen Tartu, 

där 48 % av landytan är täckt av skog. Vanligaste bio-

bränslena kommer från skogen, t.ex. ved, timmer, skogs-

rester och träindustriavfall, som producerar 1,6 TWh/år.

Dimitris Kouras, representerar regionen Västra 

Makedonien.  Regionen täcks av utbredda skogsområ-

den som utnyttjas främst av den lokala träindustrin. 

Regionen är i stort behov av utveckling av bioenergin, och 

det brådskar med förändringar i riktning mot en ”low car-

bon economy”, en ekonomi med låga koldioxidutsläpp. I 

Västra Makedonien är man särskilt intresserade av clean 

coal combustion technologies (CCT), som samelding av 

brunkol och biobränsle. 

 1

 2

////////////////////////////////////

////////////////////////////////////

 3

1

Foto 3
Avverkning i Trentino

Foto 2
Spridning av aska för återföring av 

näringsämnen till skogsmarken i Sverige

Foto 1
Fordon som drivs med förgasat 

träbränsle

Figur 1
Skogsutbredning i Europa 57
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/////  Studiebesök
Målet med studiebesöken var att få del av Estlands kunskaper om energi från trä.

UPM Kymmene 
fanerproduktionsanläggning

UPM är en föregångare inom den 
nya skogsindustrin, som integre-
rar miljö och skogsindustri till en 
ny, hållbar och innovationsdriven 
framtid. Produktionsanläggningen 
i Estland använder energi på ett 
smart och effektivt sätt och övers-
kottsvärmen ska användas i ett lokalt 
fjärrvärmenät.

Kommunal fjärrvärme med bio-
bränsle i Võru

Staden Võru värms av ett fjärrvär-
mesystem som sköts av det kommu-
nala värmebolaget AS Võru Soojus. 
Det har fyra pannor och 23 kilometer 
rörledningar i fjärrvärmenätet. 

Värmeproduktionen är 55 000 MWh 
per år och 90 % av värmen kom-
mer från biobränslen, huvudsakligen 
träflis. Antalet kunder är 256.

AS Barrus , träförädlingsföretag

AS Barrus är ett träförädlingsföretag 
som tillverkar limträ. Besökarna fick 
lära sig hur träindustrins avfall kan 
användas som energikälla. Företaget 
täcker hela sitt värmebehov med det 
egna träavfallet, och säljer också av 
det till pellets och träflisföretag..

OÜ Vipson, småföretag, 
träbränsle produktion

OÜVipson-projektet är ett småföre-
tag i Vastseliina landsbygdskommun 
som producerar ved och träkol av 
timmer och avfall från timmerhustill-
verkning. Det är ett exempel på hur 
man kan driva ett företag på landsb-
ygden som använder och förädlar 
lokala resurser i form av biomassa.

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
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Region

Skogsbräns-
le totalt
(GWh/år)

Värmeproduktion 
från skogsbränsle
(GWh/år)

Elproduktion från 
skogsbränsle
(GWh/år)

Drivmedel från 
skogsbränsle 
(GWh/år)

Castilla y León, Spanien 1 900 736 49 0

Sydöstra Irland 278 100 0 0

Västra Makedonien, Grekland 21,7 1 512 0 0

Tartu, Estland 3 400 2 200 0,1 0

Sydöstra Sverige 12 100 10 500 1 600 0

Trento, Italien 569 569 0 0

//////////////////////////////////////  Skogsbränsle i regionerna
Bioenergi från skogen, nuläget i BIO-EN-AREA-regionerna

 4 5

Foto 4 och 5

När det gäller skogsbränslesektorn i 
Castilla y León är det viktigt att näm-
na tillverkningen av fasta biobränslen 
som pellets och flis. 

Det finns sex pelletstillverkare i  re-
gionen, med en total produktion på 
cirka 114 000 ton/år
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Region 
Castilla y León, Spanien ////////////////////////////////////////////////

Planta de producción UPM

Regionen idag

 » 32 % av regionens yta täcks av skog.

 » Regionen är största skogsägare, förvaltar 40 % 
av ytan och 75 % av kommersiell exploatering.

 » Viktig trätillverkningsindustri, träindustrisektor, 
stor produktion av underprodukter, stor egen 
förbrukning. 

 » Stor potential i regionen (drygt 20 miljoner ton/
år) varav bara 3 % används till energi.

 » Avverkningsrester brukar lämnas i skogen. 
Intresse för kommersiell kap ning av lövträ.

 » Utnyttjande till värme dominerar – mer än 
200  W värme finns installerat i hushållssektorn, 
3 fjärrvärmeverk, mer än 130 MW värme i in-
dustriella anläggningar och processer.

 » Elproduktionen minskar till 2 kraftvärmean-
läggningar i hardboardindustrin.  xxxx   

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Framtida utveckling

 » Öka produktionen till mer än 1 miljon  ton/år 
biomassa från skogen och 500 000 ton/år res-
ter från skogsindustrin till 2020. 

 » Utnyttja skogen bättre och införa bättre rutiner.

 » Stödja skapande av logistikcentra och inköp av 
skogsmaskiner.

 » Främja efterfrågan på skogsbiomassan på 
olika energimarknader.

 » Öka och förbättra centrala, effektiva värmean-
läggningar för bostäder,service och industri.

 » Gynna tillverkning av pellets av god kvalitet och 
förbättra marknadsföring och leverans.

 » Ta fram certifiering för biomassa från skog.

 » Mogen sektor på medellång sikt.

Regionen idag

 » 10,4 % av sydöstra regionens yta är planterad 
med skog, vilket motsvarar 13 % av skogen.

 » Tillgångar i skogen står för 30 % av den totala 
potentialen för energi från biomassa i regionen.

 » Skogsföretagen har börjat utvecklas och de 
flesta planteringarna är mindre än 8 hektar.

 » Skogsbruket sköts till största delen av det stat-
ligt ägda kommersiella företaget Coillte.

 » Coillte har 1100  anställda som sköter 
445  000  ha. Största delen av timret säljs. 

xxxxxx xxxxx 

Framtida utveckling

Coillte avser att utvidga sitt skogsinnehav i linje 
med regeringens skogsstrategi ”Tillväxt för framti-
den”.

COFORD har satt som mål att plantera skog på 
300 000 hektar i Irland under kommande 20 år.

 » Stötta producentgrupper, inhemska träförsörj-
ningskedjor.

 » Tekniskt stöd till kvaliteten på biobränslen, un-
derhållsarbete på pannor och affärsutveckling..

 » Publicering av specialhandböcker.

/////  Skogssektorn och biobränslen i regionerna i 
BIO-EN-AREA

Region 
Sydöstra Irland ////////////////////////////////////////////////

Region
Västra Makedonien, Grekland ////////////////////////////////////////
Regionen idag

 » Topografi. Brist på tillsyn av skogsskötseln.

 » Prissystem ger ingen drivkraft för skogsrester.

 » Saknas tillförlitlig kvantifiering av biomassa som 
används för energiproduktion.

 » Total mängd avverkningsrester 125 000 ton/ år.

 » Bara ved och träkol används till energi.

 » Värme från biomassa är i initialskedet.

Framtida utveckling

 » Organisera ett system förskörd av skogsrester.

 » Främja marknaden för pelletsproduktion.

 » Erbjuda nya alternativ för uppvärmning till hus-
håll och industri.

 » Modernisera gamla värmepannor så att de kan 
eldas med ved eller pellets.
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Region
Sydöstra Sverige /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Region
Trento, Italien ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Regionen idag

 » Mer än 70 % av regionen är skogsmark. 

 » 50 % av all energi kommer från biobränsle, fra-
mför allt från skogen.

 » Träbränsle används framför allt till fjärrvärme, i 
skogsindustrin och på landsbygden.

 » Lång tradition av att använda biobränsle och 
politiskt stöd via skatter.

 » Ger arbete åt 0,6 % av regionens befolkning. 

Framtida utveckling

 » Kontinuerlig tillväxt av alla tre sektorerna värme, 
el och transporter. 

 » Antalet medelstora kraftvärmeverk ökar.

 » Inom 10 år troligen även biobränsletillverkning 
via förgasning.

 » Mer fokus på jobb och regional ekonomi, men 
också på klimatfrågor.

 » Skogsbruket kommer  att bli ännu mer involve-
rat i produktionen av biobränsle.

Regionen idag

 » 70 % av biomassan från regionens skog eldas i 
hushållen med traditionella värmesystem.

 » Energitekniken är ofta omodern och ineffektiv 
(låg verkningsgrad och höga utsläpp).

 » Trenden för produktion av skogsbränslet träflis 
pekar uppåt. 

 » Det finns fortfarande potential för att öka kvan-
titeterna, framför allt skogsbrukets grenar och 
toppar som inte utnyttjas helt för närvarande.

 » Viktigt stödsystem för installation av biobräns-
leeldade pannor med hög verkningsgrad.

Framtida utveckling

 » Nya fjärrvärmeverk som använder skogsbräns-
le planeras.

 » Befintlig utrustning byts ut vartefter, till modern 
och effektiv teknik.

 » Informationskampanjer om effektivt utnyttjande 

av biobränsle med minskad miljöpåverkan.

Region
Tartu, Estland /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Regionen idag

 » 48 % av regionen är skogtäckt. 

 » Nuvarande produktion av biomassa från trä 
och rester är 2  TWh. Vedproduktionen mots-
varar 1 TWh och 86 % konsumeras i regionen.

 » Relativt stora mängder trä exporteras.

 » Biobränsle är den viktigaste värmekällan, mån-
ga olika slags träprodukter används, inkl. rester.

 » El produceras huvudsakligen i stora oljeskiffe-
reldade kraftverk i nordöstra Estland.

 » En analys av tillgången på biogas och bio-
bränsle har utförts i regionen men storskaliga 
anläggningar har ännu inte utvecklats.

Framtida utveckling

 » Öka produktionen av träbränsle till energipro-
duktion (från 2,2 till cirka 3,4 TWh)).

 » Utnyttja lokala resurser för att producera det 
mesta av värmen. 

 » Effektivisera energiproduktion med biobränslen 
eftersom nuvarande biobränsleanvändning är 
den ekonomiskt mest fördelaktiga nivån.

 » Utveckla träbränsleeldning av kraftvärmeverk 
för att producera el.
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/////  Goda exempel

Lokal träflis värmer turisthotell i Italien

Tema Ekonomiska fördelar med att använda lokal energikälla.

Mål Analysera och sprida kunskap om ekonomiska och miljömässiga fördelar med att använda förnybar ener-
gi, gärna från närområdet som exempelvis skogsbränsle. Sprida goda exempel på lokala energiresurser 
som en marknadsföringsstrategi.

Geografi Magnifica Comunità di Fiemme, Autonoma Provinsen Trento (Italien).

Beskrivning  Turisthotellet som ligger i Val di Fiemme omfattar 50 rum, bastu, swimmingpool och mötesrum. Hotellet 
värms sedan 2004 med en biobränslepanna, som eldas med träflis och ersätter en tidigare dieselpanna. 
Den nya värmepannans effekt är 400 kW. Som bränsle används träflis som producerats vid lokala skogs- 
och träföretag, till exempel sågverk som tar hand om virke från närliggande skogar.

De initiala investeringarna uppgick till 300 000 euro (200 000 euro för pannan och 100 000 euro för 
anpassning av rummen samt lager). I dagsläget köper man träflis för 30–32 euro/MWh, en besparing 
jämfört med diesel som kostar 75–80 euro/MWh. Årsförbrukning av träflis är 700–800 kubikmeter stjälpt 
mått (170–200 ton) med genomsnittlig fukthalt på 40 %. Det innebär att årskostnaden för bränslehan-
tering (bränsleleverans samt underhåll) minskar med cirka 40 000 euro. Räknar man med den initiala 
investeringen och årliga kostnader för anläggningen har den betalat sig på 8–9 år, med en ränta på 5 %. 
Investeringen beräknas enligt nuvärdesmetoden till 250 000 euro vid 20 år.

1 20AÑOS

VAN (€)

-100.000

-200.000

-300.000

300.000

400.000

200.000

100.000

306.300

1918171615141312111098765432

Utvärdering
och resultat 

Investeringen är ekonomiskt lönsam.

Möjliga 
framgångs-

  faktorer

Låga bränslekostnader med lokal träflis.

Svårigheter Initiala investeringar krävs.

Lärdomar Träflis ger lägre kostnad för värme än diesel, och  ger hotellägaren ny marknadsföringsaspekt.

Figur

Utveckling av anlägg-
ningens diskonterade 
nuvärde

Foto: HotelletHotel Rio Stava Tesero i Mag-
nifica Comunità di Fiemme
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/////  Goda exempel

Centralvärmesystem i staden Võru, Estland

Tema Användning av skogsbränsle för att täcka stadens värmebehov av fjärrvärme.

Mål Flera fjärrvärmenät med central produktion av värme och varmvatten försörjer 
närmare 14 000 invånare.

Geografi Võru, huvudort i Võru län, Estland.

Beskrivning Ett fjärrvärmesystem försörjer staden med värme. Det finns tre fjärrvärmenät. Det 
största ligger i de centrala delarna av staden, och två mindre nät täcker bostad-
sområden. Distributionsnätet är 23 kilometer.

Hela systemet har 4 pannanläggningar med total installerad effekt på 30 MW 
värme. Den största pannanläggningen, i det största fjärrvärmenätet, har två bio-
bränslepannor på 10 MW respektive 7 MW och en reservpanna på 10 MW som 
även kan användas vid topplast. De mindre näten har varsin 1,5 MW panna, en 
för biobränsle och en för olja.

En 10 MW biobränsleeldad värmepanna kördes igång 2005. Värmeproduktionen 
är 55 000 MWh/år, varav 90 % från biobränsle, huvudsakligen träflis. Olja an-
vänds bara som spetsbränsle vid topplast.

Fjärrvärmenätet levererar värme och varmvatten till 256 byggnader, flerfamiljshus, 
kommunala fastigheter, t.ex. daghem, skolor och kommunhus. Cirka 75 % av 
stadens invånare är anslutna till fjärrvärmenätet.

Utvärdering
 och resultat

Priset på värme är lägre än i andra städer i regionen (med undantag för Tartu). 
Viktigt är att priset ligger på en jämn nivå och inte fluktuerar så mycket.

Möjliga 
framgångs-

  faktorer

Fjärrvärmeföretaget utnyttjar lokala förnybara resurser som flis från skogen. Võru 
län har en välutvecklad skogs- och träindustri som säkerställer god tillgång. 

Fjärrvärmeföretaget har bra samarbete med företaget som producerar bränsle, 
vilket är viktigt för att upprätthålla kvaliteten och leveranser i rätt tid.

Svårigheter Det automatiserade styrsystemets komplexitet och behovet av att utforma en bra 
leveransplan för biobränslet.

Lärdomar Staden Võru minskar sina CO2-utsläpp med cirka 13 000 ton om året genom 
att producera fjärrvärme med biobränsle. Det ger betydande ekonomiska bes-
paringar jämfört med olja, och dessutom använder man en lokal förnybar resurs, 
biomassa från skogen.

           

Estland

Bioenarea på 
besök i Võru
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/////  Slutsatser

Det första interregionala temaseminariet och 

studiebesöket till Tartu, Estland var inriktat på 

biobränsle i form av trä- och skogsbränsle.

Partnerna i BIO-EN-AREA presenterade sina 

erfarenheter av att använda trä- och skogs-

bränsle, och tog upp tekniker för förädling 

av biobränslen samt energiplanering inför 

framtiden.

Dessutom gjorde man många tekniska studie-

besök ute på anläggningar för att få se hur det 

går till att använda biobränsle för att produce-

ra energi.

Seminariet avslutade med sammanfattning, 

utvärdering och följande slutsatser:

•	 Första steget när man gör en handlings-

plan för bioenergi (och uppdaterar den) är 

att göra en kvantitativ analys av andelen 

biomassa från skogen i regionen.

•	 Biobränsle från skogen är ett förnybart 

och miljövänligt råmaterial, som spelar 

en viktig roll för ekonomisk utveckling, 

sysselsättning och välstånd, speciellt på 

landsbygden. 

•	 Man har visat att ett mångsidigt skogsbruk 

förbättrar livskvaliteten och ger fördelar för 

ekonomi, miljö, samhälle och kultur.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Hanteringen av skogsbränsle är stabil och väl 

utvecklad i flera av BIO-EN-AREA-regionerna. I 

andra regioner finns stora skogsresurser som ej 

uthyttjas, t.ex. i Castilla y León.

En viktig aspekt är att biobränsle är en del i en 

skogsindustri med olikartade verksamheter. 

Resurserna som används är inte oberoende 

av varandra. Rätt utnyttjade får man en för-

bättrad effektivitet längs hela kedjan: från rätt 

skogsskötsel och planering för ett hållbart ut-

nyttjande av skogsråvara till energianvändning 

av rester och produkter för att täcka industrins 

egna behov av värme och el. Dessutom kan 

energin säljas som el, värme eller biobränslen 

(flis, pellets, briketter m.m.).

I regioner där energibehovet sedan länge täcks 

av skogsbränsle följer även andra fördelar.  

Hantering och utnyttjade av dessa resur-

ser breddar den ekonomiska aktiviteten på 

landsbygden. Det skapar nya arbetstillfällen 

och nya branscher, som logistik, energitjänster, 

anläggning och biobränsletillverkning.

Dessa positiva effekter kan också överföras till 

traditionella jordbruksområden efter utvärde-

ring och analys av dess potential för skogs-

bruk och anpassning till hållbart utnyttjande av 

biomassan.

Det finns många miljöfördelar med att använda 

biobränsle från skogen som energikälla (mins-

kat beroende av importerad energi, lägre CO2-

utsläpp, förebyggande av skogsbränder och 

skadeorganismer etc.), och dessutom bidrar den 

till att göra det möjligt för lands bygdsbefolkningen 

att bo kvar.
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Det andra seminariet tog upp nuvarande och framtida utveckling av grödor som odlas 
speciellt för energiändamål, samt restprodukter från jordbruket och djurhållningen. 

Det hölls i Sydöstra Irland, där det finns framgångsrik forskning och entreprenörs-
verksamhet på området, som visades vid besök på forskningscentrumets biobräns-
lepannor, Stirlingmotorn för kraftvärmeproduktion samt förbränningsforskningen. Vid 
seminariet medverkade lokala och internationella experter som talare.

Utöver råmaterialet presenterades och analyserades olika typer av energiproduktion. 
Stor vikt lades vid utveckling och förädling av agrobränslen, liksom för lämpliga pannor.

BIOBRÄNSLE FRÅN JORDBRUKET
ENERGIGRÖDOR, RESTPRODUKTER FRÅN JORDBRUKET OCH 

AVFALL FRÅN DJURHÅLLNING

Andra temaseminariet
1/12 2011

Sydöstra Irland

5.2

  

Medverkande bioenergiexperter

Följande experter på biobränsle medverkade vid andra seminariet: 

Teagasc

Irlands myndighet för jordbruks- och livsmedelsutveckling. Deras uppgift är att stödja innovation på ve-
tenskaplig grund i jordbruks- och livsmedelssektorn och bioekonomin i stort, som stödjer lönsamhet, 
konkurrenskraft och hållbarhet.

Kilogen

Ett aktiebolag med basen i Kilkenny (Sydöstra Ireand) som består av 40 lantbrukare, tillika aktieägare, som 
odlar energigrödor, mest Miscanthus och Salix. Kilogens huvudverksamhet är installation av stora pannor 
som kan eldas med olika bränslen, sameldning av biobränslen med andra bränslen i elkraftverk, försäljning 
av värme via energitjänsteföretag och överenskommelser med lokala lantbrukare att ingå långsiktiga fast-
prisavtal med lokala konsumenter. Ett mål är också att utveckla biobränsleeldade kraftvärmeanläggningar 
och andra generationens etanolanläggningar. 

Estlands universitet för livsvetenskaper

Estlands enda universitet som utbildar och forskar om hållbar utveckling av natur resurser samt bevarande 
av arv och livsmiljöer.

Fondazione Edmund Mach 

Italiensk organisation som arbetar med forskning, vetenskapliga försök och utbildning samt erbjuder tek-
niskt stöd och tjänster till företag. Målet är att främja kulturell och socioekonomisk tillväxt i jordbrukssektorn 
samt utveckla stödsystem till jordbruk och skogsbruk, med speciell hänsyn och skydd för miljön i regionen 
Trentino.

Abengoa Bioenergy

Leder utvecklingen av ny teknik för produktion av biobränsle och kemiska bioprodukter samt hållbara 

råmaterial, och ägnar en stor del av sina resurser till forskning.

////////////////////////////////////
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 /////  Presentationer  

Presentationerna tog upp bioenergi och jordbruk i Irland

Cllr. Willie Quinn, från Sydöstra Irland 
välkomnade alla till seminariet. Han pekade 
på hur energistrategier blivit allt viktigare i 
dagens samhälle och att det ligger högt upp 
på den politiska agendan och i offentliga 
strategier att säkra en hållbar, konkurrens-
kraftig energitillförsel samt minska nivåerna 
av skadliga utsläpp av växthusgaser.

Barry Caslin, bioenergispecialist från 
Teagasc, gjorde en detaljerad presenta-
tion med titeln ”Irish Bioenergy Policy and 
Agricultural Development”. Han pratade om 
strategibakgrnden för bioenergi på Irland 
och beskrev kortfattat målen i policydoku-
mentet Energy White Paper och handlings-
planen för bioenergi. Målet för biobränsle år 
2020 är satt till 1 265 ktoe.

•	 Han redogjorde för landets 
Mischantus- och Salixtillgångar och 
tog även upp framtidsfrågor som 
sektorn står inför, som import, håll-
barhet, säker tillförsel och prisfluk-
tuation. Han berörde också aktuell 
utveckling på områden som ren ve-
getabilisk olja (PPO), biodiesel, fas-
ta biobränslen, anaerob rötning och 
kraftvärmeanläggningar samt målet 
för sam eldning på 30 %.

Bill Madigan, vd för Kilogen Limited, pre-
senterade en fallstudie för deras gröna 
energitjänsteföretag som är ett gott exem-
pel på marknadsföring och användning av 
biobränsle i Sydöstra Irland. Kilogen är ett 
privatägt företag som ägs av odlare av ener-
gigrödor. De producerar gröna bränslen och 
även utformar och utför kostnadseffektiva 
gröna värmetjänster för olika marknader. 
Han tog upp markanvändning, rhizomer 
och plantering, skörd av grödor, lagring, dis-
tribution och försäljning, samt gav exempel 
på kraftverk och pannor dit de levererar sina 
produkter.

Silvia Silvestri, avdelningschef för biomas-
sa och förnybar energi hos Edmund Mach 
Foundation från regionen Trento, Italien, 

redogjorde för erfarenheterna från proje-
ktet ”Jordbruks- och energiutnyttjande av 
biomassa från jordbruk och djurhållning i 
Trentino”.

•	 Hon presenterade sin region och ti-
llgångarna på biomassa. Hon satte 
in det i sittt sammanhang, ”Trentino 
nollutsläpp” (provinsiell lag 5/2010) 
och den nya energi och miljöplanen 
2012–2020 för Trentino, och framhöll 
att bästa sättet att nå bästa resultat 
och komma över begränsningarna i 
varje enskild lösning är att samordna 
de bästa tillgängliga tekniska lösnin-
garna. Sammanfattningsvis tog hon 
upp två exempel från sin region, pro-
jekten Oljefri zon och Återvinning av 
gallringsrester för energiändamål.

Hans Gulliksson, från Energikontor Sydost 
höll en presentation på temat ”Biobränsle 
från jordbruket i Sydöstra Sverige”.

•	 Han berättade om sitt energikontor, 
marknaden för biobränslen, energi-
grödor från jordbruket, biprodukter 
från jordbruks- och livsmedelsin-
dustri, råmaterial för pelletstillverk-
ning samt berörde etiska frågor om 
bioenergi kontra livsmedelspro-
duktion i jordbruket. Han visade 
att bioenergi nu är en större del av 
Sveriges slutanvändning av energi 
än olja.

Han berättade vidare att skogs-
bränslet dominerar i regionen och 
om strategier och riktlinjer för detta. 
Biobränsle från jordbruket är en se-
ktor som behöver utvecklas, och det 
tas upp i den regionala energistra-
tegin men har ännu inte genomförts 
konkret. Han sammanfattade med 
att fokusera på vad som behövs för 
att främja och driva biobränslet i re-
gionen och hur det kan kopplas ihop 
med jordbrukssektorn.

////////////////////////////////////

////////////////////////////////////

 1
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Elis Vollmer, Vollmer från Estlands universitet för livsvetenskaper 

presenterade ”Energigrödor i Estland: nuvarande användning och 

potential”.

•	 Hon gav en detaljerad översikt av olika energigrödor i 

Estland, från olika arter av energigräs för rötning till biogas 

och förbränning (t.ex. rörflen och hundäxing), till stärkel-

segrödor och säd för etanolproduktion (t.ex. majs och jor-

därtskocka) samt oljegrödor för produktion av biobränslen 

(oljeraps, solros och lin).

Beatriz Alonso, från Abengoa Bioenergy, ett globalt företag med 

drygt 26 000 anställda, tog upp temat ”Certifiering av råmaterial”.

Abengoa Bioenergy är världsledande i utvecklingen av an-

dra generationens etanol. Hon pekade på de höga kraven 

på råmaterial för biobränsletillverkning i EU-regelverken 

(Förnybar energi-direktivet 2009/28/EU) och menade att 

man måste visa följsamhet. 

Hon introducerade företagets ”RED Bioenergy 

Sustainability Assurance (RBSA)”, ett frivilligt schema för 

att garantera hållbarhet i alla led. De som arbetar enligt 

RBSA, bland annat i försörjningskedjor för biobränslen, 

måste följa dess krav. Sammanfattningsvis visade hon på 

några av de tekniska lösningar som Abengoa Bioenergy 

har utvecklat för att stödja att deras försörjningskedja ska 

vara i enlighet med kraven i EU-direktivet.

Dimitris Kouras, från prefekturen Västra Makedonien gjorde den 

sista presentationen. Han berättade om regionen och om den gre-

kiska energimarknaden, och redogjorde för tillgången på biomassa 

från jordbrukets och skogsbrukets rester samt energigrödor (kar-

don, nära släkting till kronärtskocka). I Kazoni finns ett pilotprogram 

för odling av kardon till biobränslebaserad elproduktion. Regionens 

framtidsplaner är bland annat byggande av ett 50 MW biobräns-

leeldat värmeverk i Grevena.

 2

Figur 1
Primärenergiförbrukning i Sverige – mer bioenergi än olja

Foto 2
Odling av kardon  (Cyanara cardunculus) i 

Kozani, GreklandFoto 1
Biobränslebaserad mikrokraftvärme med Stirlingmotor

32 %
Biobränsle  128,7 TWh

29,6 %
Olja »            119 TWh

14,8 %
Vattenkraft » 59,7 TWh

12,6 %
Kärnkraft    » 50,5 TWh

5,9 %
Kol »                 23,6 TWh

3,6 % 
Fossilgas   »      14,4 TWh

0,8 %
Vindkraft           » 3,2 TWh

0,7 %
Värmepumpar »     3 TWh

Biobränsle

Olja

Vattenkraft

Kärnkraft
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/////  Studiebesök i samband med seminariet

Seminariedeltagarna gjorde studiebesök till försöksparken Teagasc 
Oakpark Research Campus.

Odling, skörd och lagring av 
biobränslen

Energigrödor som Salix, Miscanthus, 
jungfruhirs, rörflen och hampa od-
las vid Oak Park Research Centre. 
Forskningen är inriktad på tillväxt av 
grödor, ogräskontroll, rening av föro-
renade områden, växtnäring samt 
skörd och logistik. Försök med al-
ternativa, billiga torkmetoder har gett 
goda resultat. 

Biobränslepannor, Oak Park 
Buildings

En 100 kW värmepanna för pe-
lletseldning värmer kontor och 
forskningsbyggnader.

Den andra pannan, en 300 kW 
värmepanna för fliseldning med 
träflis eller Miscanthus, värmer 
administrationsbyggnaden.

Mikrokraftvärmeenhet med 
Stirlingmotor

Installation av biobränsleeldad anläggning 
på 37,5 kW el och 140 kW värme.

Forskning om förbränning av biomassa

Resultat från studier av förbränningsutrust-
ningens effektivitet.
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100 kW värmepanna 300 kW - värmepanna
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Region

Agrobränsle 
totalt
(GWh/år)

Värmeproduktion 
från agrobränsle 
(GWh/år)

Elproduktion 
från agrobränsle
(GWh/år)

Drivmedel 
från  agro-
bränsle
(GWh/år)

Castila y Leon Spanien 3 400 0,06 133 1 531

Sydöstra Irland 634 130 0,15 122

Västra Makedonien, Grekland 1 248 N/A 0 0

Tartu, Estland 1 800 2 - -

Sydöstra Sverige 400 350 50 12,5

Trento, Italien 363 0,94 2,5 0

//////////////////////////////////////  Agrobränsle i regionerna
Bioenergi från jordbruket, nuläget i BIO-EN-AREA-regionerna

Anläggning för produktion 
av bioetanol

I Castilla y León finns en viktig 
biobränsleproduktion av drivme-
del för transportsektorn 

Med installerad kapacitet produ-
ceras för närvarande 285 900 ton/
år  biodiesel vid sex anläggningar 
och 158 000 ton/år bioetanol från 

Centrum för forskning och 
utveckling av biobränslen

Institutet för jordbruksteknik i 
Castilla y León arbetar med FoU 
om biodiesel från raps och sol-
ros, samt bioetanol från spann-
mål och jordärtskockor. Vidare 
arbetar man med hur man kan 
utnyttja lignocellulosa från halm 
och Sorghum, samt driver en pi-
lotanläggning för produktion av 
bioprodukter i Villarejo de Órbigo
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Region 
Castilla y León, Spanien////////////////////////////////////////////////

Regionen idag

 » Jordbruksarealen är 3,5 miljoner ha, vilket är 
cirka 40 % av regionens yta.

 » Biomassa från jordbruket står för 42 % av re-
gionens totala potential. 

 » Det mesta av jordbruksresterna utnyttjas inte 
till energi men i ett 18 MW kraftverk i Briviesca 
(Burgos) eldas 102 000 ton halm per år för el-
produktion av 120 GWh/år.

 » Biomassa från djurhållningen står för 25 % av 
totala potentialen biomassa, 18 miljoner ton/år.

 » Det saknas en utvecklad marknad för biomassa 
från djurhållningen. En stor del är koncentrerad 
till några få anläggningar, speciellt svingödsel. 
Den torkas med värmen från kraftvärmemoto-
rer som producerar el med naturgas.

 » Två anläggningar utnyttjar biogas för elpro-
duktion, en på 250 kW el med flytgödsel från 
svingårdar i Soria, en på 500 kW el från biogas 
är en samrötningsanläggning som tar hand om 
15 000 ton/år av gödsel, avfall från slakteri och 
livsmedelsindustrin, samt andra koncentrerade 
resurser från kreatursgårdar i Salamanca.

Framtida utveckling

 » Stimulera efterfrågan på energi från jordbruk-
srester och avfall.

 » Verka för att prisnivån på livsmedelsindustrins 
organiska biprodukter blir sådan att det är lön-
samt att utnyttja dem till energi. I Castilla y León 
finns en potential på 780  000 ton/år som för 
närvarande inte utnyttjas (komposteras eller 
skickas till deponi).

 » Förbättra stödet enligt den nationella planen till 
mindre miljöpåverkan genom rötning av avfall 
och flytgödsel samt biogasproduktion.

 » Stärka åtgärder i bioenergiplanen och förbättra 
hanteringen av biomassa från djurhållningen: 

1) Analysera och utvärdera alternativ för pris-
sättning av resurserna 2) Stödja små och me-
delstora kraftvärmeverk som utnyttjar biogas 
från en eller flera gårdar.

 » Den regionala bioenergiplanen räknar med att 
ett  regionalt program för energiskog kan öka 
produktionen till marknadsnivå.

/////  Jordbrukssektorn och biobränslen i  regio-
nerna i BIO-EN-AREA

Region
Västra Makedonien, Grekland ///////////////////////////////////////

Regionen idag

 » Regionen producerar 6,5 % av landets jord-
bruksrester, eller 7 % av energipotentialen. 

 » Huvuddelen av biomassan från jordbruket utn-
yttjas inte till elproduktion, utan eldas på åkrar-
na eller används som gödningsmedel.

 » Priserna på jordbruksrester är vanligen inte sta-
bila och det är därför inte möjligt att etablera 
ett mekaniskt insamlingssystem eller skapa en 
försörjningskedja som kan stödja utvecklingen 
av en integrerad biobränslemarknad.

 » Regionen Västra Makedonien kan spela en 
viktig roll i biobränsleproduktionen eftersom de 
har kraftverk som varje år förbrukar stora kvan-
titeter fossila bränslen för elproduktion.

 » Energigrödor odlas i nuläget inte tillräckligt.

 » Nötkreatur, får och getter viktigaste till målet. 

 » Även om det animaliska avfallet har stor poten-
tial så finns ännu ingen biogasanläggning.

Framtida utveckling

 » Resultaten kommer inte omedelbart eftersom 
långsiktig planering krävs, samt samordning av 
alla intressenter.

 » Ett av målen är att få med elbolaget PPC i pi-
lotproduktion, samt informera lantbrukare som 
kan ingå i försörjningskedjan och utöka odlin-
gen av energigrödor.

 » I framtiden kan energigrödor bli ett viktigt bio-
bränsle för att ersätta brunkol, men aktörerna 
måste arbeta på att få igång effektiva försörj-
ningskedjor.

 » Sameldning i befintliga brunkolskraftverk är ett 
lovande alternativ för att utnyttja de biobräns-
len som produceras.

70



UTBYTE AV ERFARENHETEAR. TEMASEMINARIER _ KAPITEL 5
17

Agrobränslen
5.2

Region
Sydöstra Sverige ///////////////////////////////////////////////////////
Regionen idag

 » Jordbrukssektorn är inte så stor, relativt smås-
kalig och baserad på djurhållning.

 » Biogas från jordbrukssektorn har börjat växa.

 » Halm och gräs utnyttjas delvis. Är dock svårare 
att använda än skogsbränsle.

Framtida utveckling

 » Jordbruket kommer fortsatt att bidra relativt lite 
till värmeproduktion.

 » Mer biogas från gödsel och gräs uppgraderas 
till biometan.

 » Salix andel av produktionsmixen kan öka.

Region
Tartu, Estland ////////////////////////////////////////////////////////////
Regionen idag

 » Det finns 135 000 hektar oanvänd jordbruk-
smark, vilket är 27 % av regionen totala jord-
bruksmark.

Framtida utveckling

 » Outnyttjad jordbruksmark samt mark som för 
närvarande är grästäckt används för att produ-
cera substrat till biogasproduktion.

 » Halm och vass utnyttjas till värme.

Region
Trento, Italien ///////////////////////////////////////////////////////////
Regionen idag

 » Uppdelningen på mycket små jordlotter gör det 
svårt att anlägga biogasproduktion. 

 » Gallringsavfall, främst från druvor och äpple, är 
den viktigaste biomassan, med 2,5 ton/ha.

 » Biomassa från djurhållningen kommer mest 
från små gårdar, tillgångarna är extremt uts-
pridda på små enheter (590 000 ton/år gödsel).

 » Juridiska hinder för samrötning med avfall för 
att öka biogasproduktionen. Stimulansåtgärder 
saknas. Bara en biogasanläggning.

 » Områdets topografi medför brist på lämpliga 
platser som inte ligger nära bostäder och an-
dra bebyggda områden i det bergiga området.

 » Avfall från livsmedels- och vintillverkning ses 
fortfarande som avfall och inte som biobräns-
le, vilket hindrar utvecklingen att utnyttja det till 
energi. Det saknas incitament för energipro-
duktion på avfallsanläggningar.

Framtida utveckling

 » Ett kraftvärmeverk på 150 kW värme med bio-
gasanläggning baserad på svingödsel håller på 
att byggas.

 » Landsbygdsutvecklingsplanen 2007–2013 in-
nehåller åtgärder som främjar anläggningar för 
gödselbehandling och andra sorters biomassa 
för att producera tillräckligt med energi för den 
egna förbrukningen.

Region
Sydöstra Irland /////////////////////////////////////////////////////////
Regionen idag

 » Sydöstra regionen producerar  33,7 % av lan-
dets jordbruksresurser, 18,6 % av landets nöt 
och 20,4 % av landets grisar.

 » Sydöstra regionen producerar totalt 28 % av 
landets agroenergi.

 » Av Irlands jordbruksmark ligger 15,43 % i 
sydöstra regionen.

Framtida utveckling

 » Staten ger stöd för att uppmuntra odling av 
Salix och Miscanthus.
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Tema Odling av kardon  (Cyanara cardunculus), i pilotskala. Insamling av växtmaterial och sameldning med 
brunkol för att testa villkor för tekniken och resultat.

Mål Testa möjligheten till sameldning av kardon och brunkol i kraftverk.  

Demonstrera tillämpningen för att minska CO2-utsläppen. 

Geografi Motivera lantbrukarna att odla kardon. Ställa om regionala produktionssystemet till efter brunkolseran.

Beskrivning Ursprunget till idén med sameldning går tillbaka till en organiserad diskussion om innovationer i regionen, 
där elproduktionen i framtiden ska bygga mer på förnybara källor.

Inom ramen för det sameldades olivkärnor med framgång, vilket ledde till försök att odla en rad andra 
grödor för energiändamål, främst olika vedartade växter, gräs m.m. 

Lämpliga arealer för kardonodling planerades och utvärderades för att få tillgång till biobränsle för sa-
meldning. Samarbete med de offentliga elbolagen gav möjlighet att använda deras anläggningar. Lokala 
utvecklingsfonden finansierade och regionala utvecklingskontoret organiserade lantbrukarna som deltog 
i odlingarna. 

80 avtal med lantbrukare om plantering av sammanlagt 1620 ha kardon skrevs under juli–september 2009. 

I nästa fas testades sameldning av 50 ton torr kardon på anläggningen i Kardia. Torr kardon proveldades 
även på laboratorium under lämpliga förhållanden. 

Samförbränningen av 4 % kardon och brunkol i Kardia oktober 2010 visade positiva resultat. Det nationella 
elbolaget åtog sig samtidigt att ta hand om nästa års produktion av kardon.

Lantbrukarna fick stöd till odlingen samt 1:a och 2:a årets driftskostnader (450 euro/ha), 51 euro/ton TS.

/////  Goda exempel

Kardonodling för sameldning i Ptolemaida y Kozani (Grekland)

Utvärdering 
och resultat

Pilotförsöket med samförbränning gick relativt bra och visade att man kan blanda in upp till 10 % kardon i 
brunkol för sameldning i befintliga kraftverk utan några större tekniska problem. 

Dessutom analyserades försörjningskedjan från kardonodling till förbränningsanläggning. 

Möjliga 
framgångs-

  faktorer

Miljöfördelar samt användning av inhemska resurser. Möjlighet att hantera energitillgångar oberoende av 
externa marknader, vilket minskar prisfluktuationerna.

Svårigheter Jordbrukssektorn i regionen har begränsad kunskap om dessa grödor och skepsis mot ny teknik. 
Bristande engagemang från de stora energibolagen.

Lärdomar Möjligheten att ersätta en fossil energikälla med ett inhemskt agrobränsle för elproduktion i stor skala. Hela 
försöket visade också på behovet av ordentliga medvetenhetshöjande kampanjer i framtiden, för att man i 
lokalsamhället ska få upp ögonen för dessa nya perspektiv för den regionala ekonomin.

           

Cyanara cardunculus.
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Irland

Tema Anaerob rötning av organiskt material.

Mål Testa utveckling, drift och funktion hos central anaerob rötningsanläggning, med blandade 
rester från livsmedelsindustri och gårdar som substrat, inkl. en förbränningsanläggning.

Geografi Camphill Ballytobin Community, Kilkenny County, Sydöstra Irland.

Beskrivning Anläggningen ligger på en 8 hektar gård med boende och terapeutiskt centrum för 
funktionshindrade barn och vuxna.  Avfallet som rötas kommer från gårdar och livsme-
delsindustrier (ostmejeri och bryggeri) i närheten.

Biogasen som produceras genom rötning av avfallet förbränns i en traditionell kraftvär-
meanläggning. Biogasproduktionen uppskattas till 600 m3 per dygn.

Två värmepannor, 85 kW och 200 kW, levererar värme till ett fjärrvärmenät som försörjer 
90 boende. Biogasen används också i en 85 kW värmepanna som värmer rötkamrarna.

En gasmotor och en 105 kVA generator har installerats för el- och värmeproduktion.

Elen som produceras från avfallet används för att täcka energibehovet (både värme och 
el) som uppskattas till 150 000 kWh el och 500 000 kWh värme per år

Rötresten komposteras och säljs som trädgårdskompost. 

Fyra heltidsanställda sköter och underhåller biogasanläggningen och insamling av slu-
rry, levererar biogödsel och sköter komposten.

Total projektkostnad var 140 000 euro. Det finansierades av staten och EU-kommissionen 
genom programmet Horizon, LEADER II Community Initiative och ALTENER.

/////  Goda exempel

Anaerob rötning vid Camphill Community (Irland)

Utvärdering 
och resultat

Huvudmålet med projektet var att testa utveckling och drift av en central anläggning 
för anaerob rötning för att undersöka om man kan använda avfall från lantbruk och 
livsmedelsindustrin till lönsam förnybar energi.

Slurry från lantbruken blandat med matavfall har med framgång samrötats vid en cen-
tral anläggning.

Anläggningen har använts för att utvärdera och testa funktionsdugligheten för el- och 
värmeanvändning från biogas som producerats. Resultaten kan ligga till grund för lön-
samt företagande med förnybar energi.

Elen som produceras från avfallet täcker en stor del av 90 personers årsbehov värme. 

Möjliga 
framgångs-

  faktorer

Tillgång på jordbruksavfall i omgivningen. 

Tkonomiskt stöd från irländska staten och EU. Projektet som använder förnybar energi 
och tar hand om biologiskt nedbrytbart avfall vid ett socialt center inspirerar till flera.

Svårigheter Höga investeringskostnader för anläggningen kräver offentlig stimulans och 
finansieringsmöjligheter. 

Rätt sammansättning på substratet för samrötning..

Lärdomar Camphill Ballytobin Community har numera ett funktionsdugligt system för att ta hand 
om organiskt avfall från området och få ut energi i form av biogas. Den lilla, centrala 
biogasanläggningen passar bra på många platser där det lokala värmebehovet är ti-
llräckligt stort (t.ex. bostadsområden, swimmingpool- och fritidsanläggningar eller in-
dustriverksamhet på landsbygden).

          

Deltagare i BIO-
EN-AREA studerar 
anaerob rötning vid 
Camphill Ballytobin
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/////  Slutsatser

Möjligheter att använda energigrödor samt 

rester och avfall från jordbruk och djurhållning 

som biobränsle analyserades under det an-

dra temaseminariet, med betoning på möjlig-

heterna för ett effektivare energiutnyttjande 

av dem. Deras olika ursprung och använd-

ningsmöjligheter illustrerades av experternas 

presentationer. 

Seminariet ägde rum vid Teagasc Oakparks 

forskningscentrum. Deras erfarenhet inom jor-

dbrukssektorn gav en perfekt inramning till att 

studera konkreta försök med alternativ ener-

gi. Deltagarna fick besöka flera platser tillsa-

mmans med forskningspersonal som visade 

sina anläggningar, teknik för biobränslepannor 

på försöksstadiet samt försöksodlingar med 

alternativa grödor.  

Ett av de viktiga målen var att utbyta kuns-

kaper på området. Det ledde till följande 

slutsatser: 

•	  Jordbrukssektorn har gott om biomas-

sa som för det mesta inte värdesätts. 

I nuläget utnyttjas den inte som energi i 

någon större omfattning. Den behöver 

växa och utvecklas hållbart. 

•	 När man planerar att använda biobränsle 

får man ta hänsyn till att den kan komma 

från olika håll. Biomassa från lantbrukets 

rester (örtartade och vedartade), samt 

avfall från djurhållning och livsmedel-

sindustrin kan medverka till den totala 

energistrukturen. 

•	 Energigrödor ger många alternativ. 

Produktion av biobränsle m.m. för energi 

ändamå kan kompletteras med produkter 

med stort mervärde för användning till 

läkemedel, bioteknik och kemisk industri 

där de fortfarande är i en fas med expe-

riment, forskning och viktiga innovationer.

•	 Det är av viktigt att följa hållbarhetskriterier 

vid biobränsleproduktion, t.ex. minskade 

växthusgasutsläpp, försörjningskedjor 

och biologisk mångfald. 

•	 Biogas, som är enkel att hantera, bör 

övervägas för behandling av avfall från 

jordbruk och djurhållning.  Lämplig avfalls-

behandling är bra för miljö, ekonomich so-

cialt på landsbygden.

/////////////////////////////////////////////////////////////////

Presentationerna tog upp vad som redan gjorts 

på området, men också att det finns en stor po-

tential inför framtiden. 

Bioenergi i jordbrukssektorn ger möjlighet till 

diversifierad användning av dess produkter. 

Energianläggningar skapar arbetstillfällen och 

nya affärsaktiviteter i samband med leverans av 

råmaterial, logistik, drift och underhåll etc. 

Energigrödor behöver anpassas för att kunna 

växa bra i EU:s klimat och jordarter. Studier 

behövs. Omvandlingsteknik för slutprodukter  

bör förbättras. 

När man tar fram en regional bioenergiplan bör 

man göra en fullständig bedömning av jordbruk 

och djurhållning, alla möjligheter till energian-

vändning och involverade aktörer. 

Seminariet visade tydligt att biobränslen från 

energigrödor, jordbruksrester och avfall från 

djurhållning kan ge mycket värdefulla tillskott till 

bränslemixen som är värda att ta vara på.
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Syftet med det tredje seminariet var att få grundläggande insikter i hur 
man kan använda hushållsavfall, biomassa och avloppsvatten för att 
producera el och värme. 

Det hölls i Växjö som sedan många år har kunskaper och resurser när 
det gäller bioenergi, och även att använda avfall till energi.  Med detta val 
av ämne ville man visa att det finns en betydande potential som till stora 
delar fortfarande är outnyttjad i de flesta EU-regionerna. 

Vid studiebesöken till en biogasanläggning i Växjö och ett fjärr värmeverk 
i Ljungby fick deltagarna tillfälle att i detalj studera energiproduktion från 
avfall.

BIOBRÄNSLE FRÅN TÄTORTER
Tredje temaseminariet
6–8/3 2012
Sverige

  

/////  Medverkande bioenergiexperter

Projektpartnerna deltog i arrangemanget med planering, samordning 
och experter på området. Följande externa experter medverkade:

Växjö kommun 

Växjö kommun har en lång tradition av att använda träbränsle från skogsbrukssektorn för att producera el 
och fjärrvärme. De senaste tio åren har fjärrvärmeverket i Ljungby kommun tagit hand om soporna som 
transporterats dit. Sedan fem år finns en biogasanläggning vid avloppsverket i Växjö och nu håller man 
på att uppföra en anläggning som ska ta hand om organiskt hushållsavfall och producera biometan till 
transportsektorn. 

Ljungby Energi AB

Ljungby Energi AB ägs av kommunen och deras fjärrvärmeverk levererar värme i Ljungby kommun. Det 
eldas med framför allt sopor och med vanliga biobränslen som reservbränsle. Bränslemixen är cirka 80 % 
från avfall och 20 % från biobränsle. Kraftvärmeverkets effekt är 30 MW värme och 5 MW el.

Alvesta Energi AB

Alvesta Energi AB ägs av kommunen och har värmeverk i de fyra största tätorterna i kommunen. De pro-
ducerar enbart värme till fjärrvärmenäten och utnyttjar träavfall från lokala sågverk och en del från skogen 
som bränsle.  Värmeverket i Alvesta är på 20 MW, Moheda 10 MW, Vislanda 5 MW och Grimslöv 1 MW.

Fondazione Edmund Mach

Fondazione Edmund Mach utför forskning, försöksverksamhet, utbildning och bistår företag med tekniskt 
stöd och andra tjänster, med kulturell och socioekonomisk tillväxt i jordbrukssektorn och skogsbruket 
samt miljöhänsyn som mål.

Valoriza Energía 

Valoriza är ett viktigt spanskt företag i biobränslesektorn som driver två anläggningar och håller på att 
uppföra ytterligare en samt är i gång med att utveckla projekt i Spanien och Portugal. Total installerad 

effekt är drygt 100 MW. 
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/////  Medverkande bioenergiexperter

Projektpartnerna deltog i arrangemanget med planering, samordning 
och experter på området. Följande externa experter medverkade:

Växjö kommun 

Växjö kommun har en lång tradition av att använda träbränsle från skogsbrukssektorn för att producera el 
och fjärrvärme. De senaste tio åren har fjärrvärmeverket i Ljungby kommun tagit hand om soporna som 
transporterats dit. Sedan fem år finns en biogasanläggning vid avloppsverket i Växjö och nu håller man 
på att uppföra en anläggning som ska ta hand om organiskt hushållsavfall och producera biometan till 
transportsektorn. 

Steve Karlsson, ansvarig för avloppsver-

ket Sundet i Växjö kommun, berättade om 

biogasproduktionen baserad på rötning av 

avloppsslam och hur man i framtiden kommer 

att samla in även organiskt hushållsavfall och 

använda i biogasproduktionen. 

•	 Anläggningen ägs och drivs av kom-

munen. En ny anläggning håller på 

att uppföras som ska ha flera nya 

linjer för organiskt tätortsavfall och en 

gemensam anläggning för att produ-

cera biogas.  

•	 Biogasen ska användas som drivme-

del till bussar i kollektivtrafiken. För 

närvarande är Sundets produktion av 

rågas 720 000 Nm3 fordonsbränsle. 

•	 Ett stort problem är anläggningens 

brist på lagringsutrymme för biogas, 

vilket kan leda till att man måste göra 

sig av med överskottet utan att dra 

nytta av det. 

•	 Planen är att kunna producera 1 300 

000 Nm3 rågas av matavfall, som 

distribueras i rörledning till ett tank-

ställe i centrala Växjö.

Silvia Silvestri, från Edmund Mach 

Foundation tog upp ett avancerat avfallssor-

teringssystem där man kan återvinna och åte-

ranvända olika material. 

•	 I regionen Trentino samlas 69 % av 

avfallet in och sorteras. Anaerob 

rötning är idag det bästa systemet 

för att behandla den biologiskt ned-

brytbara fraktionen och utvinna för-

nybar energi (biogas) och organisk 

rötrest ftill jordförbättring. Hon nämn-

de problem som höga kostnader för 

anläggningen, svårigheter att få tills-

tånd samt motstånd från allmänhe-

ten, speciellt på landsbygden.

Bo Schönbäck, VD för Ljungby Energi, 

förklarade hur sopförbränningsanläggningen 

fungerar. Mer om detta i avsnittet med goda 

exempel.

////////////////////////////////////

////////////////////////////////////

 2 1

76



UTBYTE AV ERFARENHETEAR. TEMASEMINARIER _ KAPITEL 5
23

Avfallsbränslen
5.3

Alejandro Limburg Juan, representant från Valoriza, disku-

terade läget i Spanien där avfallet från tätorter har ökat 60 % 

de senaste 15 åren, till 528 kg per person och år. Castilla y 

León står för 4,3 % av landets totala avfallsproduktion.

•	 Viktigt är att förbättra sorteringssystem, mekanisk 

behandling och kompostering av den organiska 

fraktionen i avfallet, som till mer än 45 % består av 

organiskt material inklusive trä.

•	 I Spanien är man bara i början av att utnyttja res-

ter och avfall till energi, och det finns bara några få 

exempel som att röta biogasen till biometan och att 

producera kraftvärme med biogas.

•	 En marknadsstrategi för användning av avfall som 

energikälla är juridiskt godkänd. 

Marek Muiste, Energikontoret i Tartu, pekade på den stora 

outnyttjade potentialen i Estland. De avser framför allt att ut-

nyttja de stora tillgångarna i regionens skogar. 

•	 Idag utvinns ingen energi ur avfallet från tätorter, 

men ökade kostnader för deponi kan göra det mer 

fördelaktigt. Han tog även upp biometanproduktio-

nen på deponier.

Hans Gulliksson, från Energikontor Sydost berättade om 

hur användningen av sopor för el- och värmeproduktion 

byggts ut i Sverige. Sopor beräknas till cirka 75 % bestå av 

biomassa, beroende på mixen.

•	

•	 Både biogasproduktionen och fjärrvärmesystemen 

är uppbyggda så att det finns en anläggning inom 

en radie på 10 mil från varje kommun.

•	 På 1980-talet hade man en del problem, framför 

allt med dioxinutsläpp, men de har lösts och det 

enda större problemet idag är hur man ska depo-

nera flygaskan.

Det fanns även tillfälle att se utställningar på temat biobränsle 

från tätortsavfall. 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Foto 1
Tankställe för biogasbussar i Växjö

Foto 2
Avfallsdeponi i regionen Trentino
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/////  Studiebesök

Studiebesöken gav tillfälle att studera konkreta exempel på avfallsbehan-
dling i sydost, och ta del av hur man kan utnyttja energin i organiskt avfall 
på olika sätt. 

Dessutom fick man lära sig mer om fjärrvärmesystemen, där värmen som 
produceras i värmeverk distribueras till många användare.
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//

//
//

//
//

//
//
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//

//
//

//
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//
//
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//

Kraftvärmeverket Sandvik II i Växjö

VEAB:s kraftvärmeverk presenterades av 
Lars Ehrlén.

Fjärrvärmen i Växjö levereras från ett kraftvär-
meverk med effekten cirka 100 MW värme 
och en värmeproduktion på 900 GWh/år, 
samt 40 MW el, med en elproduktion på 200 
GWh/år. 

VEAB är helägt av kommunen och täcker 
cirka 80 % av värmebehovet och 25 % av 
elbehovet i Växjö.

Bränslemixen har en fukthalt på 55 % och 
består av träflis, sågspån, bark och en liten 
andel torv (<5 %).

 

Biometanproduktionsanläggning i Växjö

Sedan 1994 har Växjö kommun ett avloppsverk 
med flera anaeroba rötkammare som producerar 
biogas. Tekniken har förbättrats så att man kan 
ta hand om organiskt material av olika ursprung 
(avloppsslam, tätortsavfall, avfall från djurhållning 
etc.). 

Med bättre utsortering av organiskt avfall från 
hushåll och tätorter har anläggningens kapacitet 
ökat. Ett nytt system för insamling och transporter 
till anläggningen där de omvandlas till biogas och 
biometan av hög kvalitet och där energin även ut-
nytjas till el- och värmeproduktion bidrar till detta. 
Biometan transporteras i rörledning till tankstället 
för fordon. 

Ljungby Energi AB kraftvärmeverk

Ljungby Energi AB ägs av Ljungby kommun och 
har i mer än 15 år distribuerat värme via sitt fjä-
rrvärmenät till privatkunder och offentliga kunder 
i Ljungby. 

Total effekt är cirka 30 MW värme och 4 MW el 
med en bränslemix på ungefär 75 % och 25 % 
biobränsle, mest skogsbränsle. 

 1

Foto 1
Biobränsleeldade kraftvärmeverket 

Sandvik II i Växjö

 1
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Region

Avfallsbräns-
le totalt
(GWh/år)

Värmeproduktion 
från avfallsbränsle    
(GWh/år)

Elproduktion från 
avfallsbränsle 
(GWh/år)

Drivmedel från 
avfallsbränsle
(GWh/år)

Castilla y León, Spanien 290 11,7 68 43

Sydöstra Irland 34 0,5 0,43 0

Västra Makedonien, Grekland 400 0 0 0

Tartu, Estland 900 170 - -

Sydöstra Sverige 620 400 20 200

Trento, Italien 103 8,3 7,1 0

Figur 1
Från biologiskt nedbrytbart avfall till biogas-

användnining

Centrifugering av rötrest

Kraftvärmeenhet

Gaspanna

Gasmätare

Rötkammare

Gödsel

Tankställe för fordon
Matavfall, ned-
brytbart organiskt 
material

Slam från avlopps-
reningsverk

Mottagnings-
tank

Avfackling

Uppgradering av biogas

//////////////////////////////////////  Avfallsbränsle i regionerna  

Bioenergi från tätortsavfall, nuläget i BIO-EN-AREA-regionerna

Planta de producción UPM
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Region 
Castilla y León, Spanien ///////////////////////////////////////////////

Regionen idag

 » Tätortsavfallet består av organiska rester från 
industri och hushåll, försäljning och tjänster, trä 
från byggen och rivningar samt förpackningar 
av trä.    Energiutvinningen sker enligt regionala 
och lokala regelverk och avfallsstrategier.

 » På 14 avfallsanläggningar behandlas den or-
ganiska fraktionen med anaerob rötning och 
biogasproduktion eller kompostering. På 5 av 
dem produceras dessutom el av biogasen med 
total installerad effekt på 5,4 MWel.

 » Två anläggningar finns på deponier där de pro-
ducerar el av den metanrika deponigasen. 

 » Avloppsverken uppskattas producera 110 000 
ton avloppsslam per år.  Det används helst som 
gödning enligt gällande bestämmelser, men 
det finns också anläggningar som producerar 
biogas, för el- och värmeproduktion (4,3 MWel 
respektive 3 MWvärme).

 » 90 %. av använd matolja samlas in, resten, 
varav 10  % från hushållen. En del av detta, 
6 900 ton/år, återvinns på biogasanläggning. 

Framtida utveckling

 » En el Plan de la Bioenergía de Castilla y León 
se propone incrementar la capacidad de valori-
zación energética de los residuos urbanos bio-
degradables en más de 145.000 t/año hasta 
2020. Para ello, se plantean medidas como:

 » Regionala bioenergiplanen syftar till att öka ka-
paciteten för energiutvinning från tätortsavfall 
med mer än 145 000 ton/år till år 2020. 

 » Fortlöpande förbättring av insamlingssystemet 
för tätortsavfall.  

 » Främja biometanproduktion av den organiska 
fraktionen, speciellt den utvalda del av hög kva-
litet som kommer från stora leverantörer.  

/////  Avfallssektorn och biobränslen i regionerna i 
BIO-EN-AREA

Region
Sydöstra Irland //////////////////////////////////////////////////////////

Regionen idag

 » Avfallsförbränningsanläggning saknas i 
Sydöstra Irland. 

 » 5,8 % av hushållsavfallet samlas in i separata 
kärl.

 » 14 % av landets insamling matavfall sker i 
Sydöstra regionen.

 » Av regionens 173 000 ton avfall utvinns 205 
GWh energi/år.

Framtida utveckling

 » Man håller på att installera ett sophämtnings-
system med tre kärl för källsortering i hela 
regionen.

 » Waterford City Council planerar att bygga en 
anaerob rötningsanläggning med kapacitet för 
att årligen behandla 22 000 ton organiskt avfall.

Region
Trento, Italien ///////////////////////////////////////////////////////////
Regionen idag

 » Separat insamling i provinsen. Målet är 80 % 
(för närvarande ligger det nära 70 %).

 » Det finns en tradition av att köra iväg avfall som 
medför problem som lukt eller lågt energiinne-
håll, i st. f. att utnyttja det innan det deponeras.

 » Insamlingsplatser och reningsanläggningar är 
små, och utspridda i områdets många dalar.

Framtida utveckling

 » Köra igång ännu en biogasanläggning som ut-
nyttjar organiskt tätortsavfall.

 » Installera 2 eller 3 kraftvärmeverk för deponi-
gas.
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Avfallsbränslen
5.3

Region
Västra Makedonien, Grekland ////////////////////////////////////////

Regionen idag

 » Energi utvinns inte ur avfall och avfallssortering. 

 » Sedan 1996 är det ett företag som sköter ut-
fromning, drift och utveckling av områdets re-
gionala integrerade avfallshanteringssystem.

 » Kommunerna Kastoria, Grevena, Florina, 
Ptolemaida och Kozani samt kommunförbun-
den i regionens fyra prefekturer.

 » Varje månad tar man emot 2 500 vagnslaster 
med mer än 10 000 ton tätortsavfall som trans-
porteras till regionens deponi. 

 » Enheten har biogasövervakningssystem.

Framtida utveckling

 » Minskad mängd avfall på deponier när en ny 
mekanisk avfallsbehandlingsenhet konstrueras 
och sätts i drift. 

 » Titta på andra tekniska möjligheter att utnyttja 
den biologiskt nedbrytbara delen av det kom-
munala avfallet, till exempel elproduktion och 
anaerob rötning.

 » En upphandling för ett projekt av den här ty-
pen har utlysts med en budget på 97 miljo-
ner euro för en 27-årsperiod. Elproduktionen 
uppskattas ske med eleffekt på 1,1–3,3 MW.

Region
Sydöstra Sverige///////////////////////////////////////////////////////
Regionen idag

 » Två anläggningar i regionen producerar energi 
från avfall till fjärrvärmenäten.

 » Två anläggningar använder avfall till produktion 
av biogas.

 » Det finns stränga miljöföreskrifter för att produ-
cera energi från avfall, de är dock inte så svåra 
att uppfylla.

 » Det finns en mycket god vana att sopsortera.

Framtida utveckling

 » Biogas från organiskt tätortsavfall, vanligen i 
kombination med avloppsslam och gödsel, 
kommer att öka.

 » Utnyttjande av avfall för att producera värme 
och el i kraftvärmeverk kommer att öka.

Region
Tartu, Estland ////////////////////////////////////////////////////////////

Regionen idag   

 » Potentialen för värmeutvinning ur avfall är cirka 
650 GWh.

 » Potentialen för biogasproduktion från 
avloppsvatten och biologiskt nedbrytbara so-
por är 37 GWh.

 » Potentialen för utvinning av energi ur avfall 
inkluderar även träavfall, eftersom huvuddelen 
av det  idag inte utnyttjas för värmeproduktion.

Framtida utveckling

 » Avloppsslam och biologiskt nedbrytbart avfall 
används till biogasproduktion.

 » Träavfall ska användas för värmeproduktion i 
regionen.
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Tema Biodieselproduktion av använd matolja och insamlingssystem för fettrester.

Mål Utnyttja avfall i form av matolja och matfett som organiskt råmaterial till biobränsle. Producera biodiesel till 
transportbränsle. Organisera och knyta ihop försörjningskedjan från använd matolja till biodiesel

Geografi Biodieselproduktionsanläggningen ligger i San Cristóbal de Entreviñas, Zamora i Castilla y León (Spanien). 
Insamlingsplatsen för använd matolja ligger i Carrión de los Condes, Palencia i regionen Castilla y León.

Beskrivning Första steget är mottagning av använd matolja från hushåll, hotell och restauranger, skolor, sjukhus etc. 
Oljan förbehandlas med centrifugering och dehydrering för att ta bort föroreningar och vatten.  

Biodiesel produceras via transesterifiering med en alkohol, i det här fallet metanol. Då får man en fettsyre-
metylester (biodiesel) och glycerol. 

Biodieseln renas från föroreningar från processen, dehydreras och additiv tillsätts. 

Råglycerol innehåller föroreningar från processen, renas från salter, metanolen återvinns, vattnet avlägsnas. 

Biodieseln kan användas i dieselmotorer, antingen i olika blandningar med fossil olja eller ren (B100).

Produktionskapacitet: 7 400 ton/år använd matolja ger 6 900 ton/år biodiesel och 750 ton/år glycerol.  

Anläggningen körde igång 2009 efter investeringar på 5,3 miljoner euro. Nio personer arbetar på själva 
anläggningen och ytterligare 60 personer arbetar med kringverksamhet.

/////  Goda exempel

Biodieselproduktion från rester av vegetabilisk matolja i 
Castilla y León (Spanien)

Utvärdering 
och resultat

Insamling av använd matolja sker på 13 platser i regionen och fler kommuner ansluter sig för varje år. I 
dagsläget täcker insamlingen 900 000 invånare.

Möjliga 
framgångs-

faktorer

Att använda avfall från regionen som en resurs för att producera biodiesel som det finns krav på att blan-
das in i i vanliga transportbränslen. Marknadsvärdet hos biprodukterna, som glycerol.

Svårigheter Marknadsföring av produkten på dagens spanska biodieselmarknad.  Konkurrensen från biodiesel som 
importeras från övriga EU. Begränsad kapacitet på anläggningarna i Spanien.

Lärdomar Få igång ekonomisk aktivitet och arbetstillfällen kring avfall, en förnybar resurs. Utöver ekonomiska förde-
lar finns miljövinster, t.ex. minskade CO2-utsläpp, diversifierad energitillförsel och landsbygdsutveckling.

           

Kampanj för insamling av 
använd matolja till biodiesel-
produktion i Castilla y León

Affischkampanj

82



UTBYTE AV ERFARENHETEAR. TEMASEMINARIER _ KAPITEL 5
29

Avfallsbränslen
5.3

/////  Goda exempel

Ljungby Energi AB kraftvärmeverk med sopförbränning 
(Sverige)

Tema Kombinerad el- och värmeproduktion med hushållsavfall, torv och biobränslen. 
Distribution via fjärrvärmenätet.

Mål Ta hand om brännbart hushållsavfall eftersom det numera i Sverige är olagligt att 
lägga på deponi. Producera värme och el till Ljungby kommun.

Geografi Ljungby kommun, Kronobergs län

Beskrivning Bränsle som används är 65 % avfall, 18 % torv, 14 % träflis och 3 % olja och 
gasol. Avfallet består till cirka 85 % av förnybart material.

Basen är avfall från sju kommuner som transporteras, mäts och hanteras. 
Rökgasen renas med kalk, vatten och kol samt textilfilter). Beroende på sä-
songsmässiga variationer är insamling och lagring av avfallet nödvändigt. 
Normalt lagras avfallet från april till oktober, och används från november till mars.

Kraftvärmeverket har två pannor, en för avfall och en för torv och biobränslen, 
med sammanlagd effekt på 30 MW värme och 4 MW el. Det finns två turbiner för 
elproduktion. Pannorna och turbinerna kan köras tillsammans eller separat. El är 
mer lönsamt än värme. Förlusterna i fjärrvärmenätet är cirka 10 %.

Utvärdering 
och resultat

Systemet fungerar bra och utsläppen ligger med god marginal under gällande 
gränsvärden för olika ämnen.  Avfallet omvandlas till värdefull energi.

Rökgasrening avlägsnar alla föroreningar och uppfyller med råge EU:s uts-
läppskrav. Fjärrvärmenätet leverar värme till 80 % av Ljungbys 14 000 invånare 
och även till många industrier.

Möjliga 
framgångs-

faktorer

Ljungby Energi AB får betalt för att ta hand om avfallet. Bränslekostnaden är 
alltså positiv. Det går att ta hand om brännbart avfall och samtidigt producera 
värme och el.

Svårigheter Bottenaskan kan användas till framför allt täckning, men flygaskan måste depo-
neras på ett sätt som gör att man undviker utsläpp av tungmetaller.

Lärdomar Man kan använda avfall som bränsle och samtidigt producera värme och el. 
Avfall har en positiv bränslekostnad. 

          
 

Sverige

Kraftvärmeverk för hushållsavfall, torv och biobränslen, Ljungby

Kraftvärmeverk med sopeldning 
i  Ljungby
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/////  Slutsatser

Det tredje gemensamma temaseminariet med 

studiebesök var inriktat på att använda tätorts-

avfall för att producera energi. 

Man visade möjligheterna att utnyttja tätorts-

avfallet. Denna typ av biomassa används idag 

dock inte i någon större utsträckning i flertalet 

BIO-EN-AREA-regioner och i EU. 

Eftersom sydöstra Sverige är ett bra exempel 

på försörjningskedjor från skogen till ener-

giomvandling till värme och el i kraftvärmeverk 

tog man även upp detta tema. 

Seminariet ledde till följande slutsatser:

•	 Det finns betydande potential i användning 

av tätortsavfall som energikälla för pro-

duktion av värme och el i kraftvärmeverk, 

och utvecklingen på området har inletts. 

•	 Kunskap om anaerob rötning av tätorts-

avfallets organiska fraktion för att produ-

cera biogas, samt dess användning, ökar. 

•	 Biogas kan användas som bränsle för 

transporter, efter rening och uppgradering 

till fordonskvalitet. 

•	 Höga investeringskostnader och under-

hållskostnader, motstånd från allmänheten 

och kunskapsbrist är några av hindren, 

men exemplen och studiebesöken visar 

att det finns miljövänliga lösningar för att 

använda tätortsavfall som energikälla.

///////////////////////////////////////////////////////////////////

I BIO-EN-AREA-regionerna finns både tillgång 

på tätortsavfall och ett ökande intresse för att 

utnyttja det, vilket visade sig vid presentationer-

na på seminariet. 

Användning av tätortsavfall för att producera 

energi är fullt möjlig i alla dessa regioner. Den 

kan baseras på avfall från främst hushållen och 

industrin.

Det finns stora skillnader mellan regionerna när 

det gäller insamling och sortering. I Sverige, 

Italien och Spanien finns sorteringsanläggningar 

för att separera olika avfallsfraktioner. I andra 

regioner är detta fortfarande på utvecklingssta-

diet. Handlingsplaner för bioenergi är utgångs-

punkter för utvecklingen.

Sydöstra Sverige är föregångare på insamlings- 

och hanteringssystem, el- och värmepro-

duktion, omvandling av biogas samt biometan 

som fordonsbränsle.

Sammanfattningsvis är detta ett viktigt område 

för utveckling och förbättring och BIO-EN-AREA 

är en bra plattform för att påbörja det arbetet.
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Mejora de las políticas regionales para la bioenergía y el desarrollo territorial 

subproyectos

capítulo 6 > los subproyectos

los capítulo

En el programa INTERREG IVC existen diferentes tipos de 
proyectos de Iniciativa Regional, diferenciados por el grado 
de intensidad de la cooperación. El proyecto BIO-EN-AREA 
esta basado en una intensidad de cooperación elevada por 
lo que se gestiona como un “miniprograma”, incluyendo el 
desarrollo de subproyectos en los que han participado más 
de 30 organizaciones de seis países europeos.

Este enfoque ha sido crucial para el éxito del proyecto por-
que la colaboración de los diferentes agentes regionales ha 
contribuido a compartir soluciones innovadoras entre regio-
nes europeas en el campo de la bioenergía, que no son 
exclusivamente vistas como una alternativa a las fuentes 
de energía sino como catalizadoras para el desarrollo local. 
Además, como veremos a continuación, los resultados de 
los subproyectos han sido muy importantes para conseguir 
otro de los principales objetivos del proyecto BIO-EN-AREA: 
la elaboración e implementación de los Planes de Acción de 
la Biomasa.

2

  sex
kapitel

subprojekten
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Resultat från de  
7 subprojekten

6.1

Bioenergi för regional utveckling

Inledning

Målet med POLI-BIOMASS var att främja användningen av bioenergi genom att 
utveckla konkreta, mätbara och realistiska strategier i form av handlingsplaner på 
kommunal nivå. För att bioenergi ska bli konkurrenskraftigt på energimarknaden 
är det nödvändigt att ha stöd och stimulans från ledningen, framför allt lokalt från 
kommunledningen. 

En av fördelarna med bioenergi som energikälla är att man kan förvandla rester  
och organiskt avfall till en resurs. Till detta kommer fördelar som minskade CO2-
utsläpp och att sysselsättningen på landsbygden stimuleras. 

POLI-BIOMASS partnerorganisationer arbetade tillsammans för att nå målen, och 
alla var överens om att det var en mycket bra erfarenhet att arbeta inom ramen för 
att större projekt som BIO-EN-AREA. Alla fick en helhetsbild av bioenergiområdet, 
genomförde olika aktiviteter med samma mål och var eniga om att ”det ger större 
effekt om man arbetar tillsammans”.

Huvudmål och aktiviteter

Tanken med POLI-BIOMASS är att lokala myndigheter ska spela en nyckelroll för 
att överbrygga lokala hinder för bioenergins utveckling. De ska främja åtgärder som 
skapar gynnsammare förutsättningar för bioenergianvändning, t.ex. finansiering, 
effektivisering, positiv utvärdering av biobränslen i anbud och skattelättnader. De 
ska också fungera som förebilder för att vitalisera marknaden och skapa modeller 
som bygger på deras erfarenheter av att använda bioenergi.

Deltagare:

• Burgos energikontor (Spanien)

• Energikontor Sydost (Sverige)

• Polvamaa utvecklingscentrum (Estland)

• Tipperary energikontor (Irland)

POLI-BIOMASS
Development of local policies among local governments that encourage 
the use of biomass

////////////////////////////////////

////////////////////////////////////
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Resultat från de
7 subprojekten

6.1

POLI-BIOMASS mål var att

 n  främja finansieringsmöjligheter och stöd (avgifter, skatter m.m.)

 n  uppmuntra lokala myndigheter att se positivt på bioenergianvändning i nya 
anbud

 n  öka medvetenheten bland lokala aktörer

 n  utbilda teknisk personal om biobränslen

 n  bygga nätverk av kommuner som använder biobränslen.

Vilka resultat fick man?

1 _ KARTLäggNINg Av LOKALA STRATEgIER FöR ATT STIMuLERA BIOBRäNS-
LEANväNDNINg I EuROPA

•	 uppdatera kunskaper om läget för bioenergin i Europa. 

•	 Identifiera framgångsrika strategier på nationell och regional nivå, goda 
exempel. 

•	 Studera vanliga hinder för utveckling av regionala strategier samt diskutera 
fördelar och möjligheter med regionala bioenergistrategier. 

utifrån detta kan regionerna analysera vilka strategier som passar att driva och 
vilka direkta fördelar utveckling av bioenergin ger. Man har också identifierat vilka 
gemensamma åtgärder som passar bäst att genomföra i respektive region. Dessa 
gemensamma åtgärder har hjälpt till att skapa en mall för lokala handlingsplaner för 
bioenergi1.

2 _ STöD TILL KOMMuNER OCh LOKALA AKTöRER

Två publikationer har tagits fram som en viktig del i arbetet att få med kommuner, öka 
medvetenheten och stimulera omställning från ett fossilbränslebaserat energisystem 
till förnybar energi. 

 

Den ena broschyren innehåller konkret information om hur man kan ge-
nomföra lokala bioenergiplaner. Den har bidragit till att utveckla lokala 
bioenergiplaner för att främja bioenergianvändningen, och föreslagit åtgär-
der som direkt ger lokala vinster. Därför innehåller den ockå en mall specifikt 
för kommunernas engagemang. Broschyren har distribuerats till mer än 1 
500 personer. 

Den andra broschyren presenterar fyra goda exempel där små kommuner i 
Spanien, Irland, Estland och Sverige fått goda resultat med lokala bioenergi-
planer och strategier.

Dessa resultat har varit mycket viktiga eftersom den största svårigheten med att ge-
nomföra lokala bioenergiplaner är att övervinna kulturella hinder och övertyga kom-
munrepresentanter och borgmästare att de kan utveckla projekt av den här typen. 
viktigast för att övervinna hindren visade sig vara att arbeta med kommunikations- och 
spridningsaktiviteter.

1  Mallen kan laddas ner från webbplatsen www.bioenarea.eu
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Bioenergi för regional utveckling

3 _ KOMMuNIKATIONS- OCh SPRIDNINgSAKTIvITETER

Ett möte i Spanien för utbyte mellan länderna, samt nio nationella möten 
arrangerades för att sprida och verka för subprojektens resultat. Totalt 
deltog mer än 300 besökare från kommuner som är intresserade av att 
utveck la lokala handlingsplaner, samt några aktörer från försörjningskedjan 
för biobränslen.

Alla deltagare arrangerade varsin  informationsdag för att nå ut till kommuner 
med direkt intresse för att utveckla lokala bioenergiplaner, och för att även 
engagera små och medelstora företag samt medborgarna. Dessa besök 
och informationsdagar, där mer än 500 personer deltog, bidrog till att sprida 
kunskap om bioenergi, undersöka om förnybara energikällor är en robust 
och säker energikälla samt ge tillfälle för besökarna att utbyta erfarenheter.

Arrangemangen har bidragit till att stimulera bioenergistrategier. Det är helt nödvändigt 
att underlätta erfarenhetsutbyte mellan partnerländerna, och ordna seminarier riktade 
till lokala myndigheter, för att de ska lära mer om och genomföra strategierna, och 
dessutom ta med dem i sina kommunikationsplaner, utbilda servicetekniker, doku-
mentera genomförda initiativ samt överföra dem till andra kommuner.

4 _ gENOMFöRANDE Av LOKALA BIOENERgIPLANER

Alla aktiviteter har syftat till ett uppnå målet för POLI-BIOMASS: att utveckla lokala 
bioenergiplaner i kommuner. 

I inledningen av POLI-BIOMASS väntade man sig att involvera minst tre pilotkommu-
ner, men efter drygt ett år är nu 12 kommuner igång med att utveckla och implemen-
tera lokala bioenergiplaner. Det är 9 kommuner i Spanien, i Mancomunidad Encuentro 
de Caminos, 3 i Sverige samt 2 län i Irland och Estland. Detta är projektets viktigaste 
resultat. 

Regionerna som deltagit i det här projektet är exempel som andra kan ta efter. Deras 
aktiviteter kan leda till en snöbollseffekt och tydligt visa vinsterna med biobränslen för 
andra regioner: ekonomiska fördelar, skapande av arbetstillfällen samt miljöfördelar. 
Alla regioner kan, oavsett storlek och förbrukning, utveckla och genomföra bioenergi-
planer och på så sätt bidra till hållbar utveckling i Europa. 

Slutsatser

Sammanfattningsvis visar subprojektet POLI-BIOMASS att det finns tydliga fördelar 
med en regional bioenergiplan. Det är dock inget enkelt papperarbete utan kräver 
ansträngning, arbetskraft och engagemang för att implementera planen. 

huvudfrågan handlar om att utveckla medvetenhet hos lokala aktörer, medborgare 
och kommuner. Nyckelfrågor att ställa sig och besvara innan man påbörjar arbetet 
med en regional bioenergiplan är: Fungerar det här i vår region? Finns det andra 
tillvägagångssätt eller planeringsnivåer som passar bättre i regionen? har man i re-
gionen tagit ett generellt grepp på hållbar energi? 

Det finns ingen anledning att göra en bioenergiplan om man inte har goda utsikter att 
kunna genomföra åtgärder och aktiviteter i planen. Man behöver känna till konkreta 

 1
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möjligheter i regionen, ha intresserade mottagare för planen samt politikernas stöd 
för genomförandet.

Inledning

En stor utmaning för att främja övergången från en fossilbränslebaserad energipro-
duktion är att stödja utveckling och spridning av bioenergisystem, med tillgängliga och 
välfungerande omvandlingstekniker i kombination med stor tillgång på biobränslen. 

Projektet inriktar sig på att reda ut missförstånd och motverka bristen på inköps-
kompetens som fortfarande finns i en del regioner där man ännu inte har börjat ställa 
om energiproduktionssystemen. Det åstadkommer man genom att kombinera och 
sammanföra erfarenhet och akademisk kompetens med lokal och regional expertis 
och regionala energikontor.

För att producera en text i utbildningssyfte riktad till en specifik målgrupp, letade man 
efter universitet och forskningsinstitutioner med specifik kompetens och erfarenhet 
för att producera texter där alla biobränslen beskrivs. Energikontoret som deltog har 
inte den kunskapen, men bidrog med betydande erfarenhet från olika projekt, samt 
ekonomiska uppskattningar. 

Huvudmål och aktiviteter

Målet med BISYPLAN var att skapa en interaktiv handbok för planerare och politiker 
på lokal och regional nivå som fattar beslut om den regionala och lokala infrastrukturen 

Deltagare:

• Linnéuniversitetet (Sverige)

• CERTh - Institutet för fasta bränslens teknik och användning (grekland)

• IvALSA - Skogsforskningsinstitutet i Madera (Italien)

• Tipperary energikontor (Irland)

• Tekniska högskolan i Tallin (Estland)

The bioenergy system planners book
BISYPLAN       

///////////////////////
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för energi. handboken finns nu på webbplatsen på engelska, italienska, estniska och 
grekiska2 Med tillgång till en sådan handbok väntar man sig ökad kvalitet på bes-
tällning och upphandling av biobränslesystem så att fler projekt kan genomföras. 
handboken innehåller grundläggande aspekter och exempel på tillämpningar från 
partnerregionerna i projektet. Målgrupperna är personer som är involverade i plane-
ring, tar strategiska beslut och deltar i upphandlingsprocessen, och som upplever att 
de har en lägre kunskapsnivå än konsulter och leverantörer. 

handboken har med andra ord som mål att förklara den underliggande logiken och 
egenskaperna som skiljer biobränslebaserade energisystem från fossilbränsleba-
serade, att undanröja några av de vanligaste missförstånden som fortfarande före-
kommer bland personer utan större erfarenhet av energiproduktion med biobränslen 
och att uppmuntra installation av nya biobränslebaserade energianläggningar run-
tomkring i världen.

Vilka resultat fick man?

1 _hANDBOKEN: 25 KAPITEL I MATRISSTRuKTuR

I BISYPLAN tog man fram en handbok med 25 kapitel och tre bilagor specifikt inrikta-
de på att utgöra vägledning för dem som behöver förstå begrepp och helheten, men 
inte har behov av att sätta sig in i grundläggande aspekter hos biobränsl ebaserade 
energisystem. 

Kapitlens numrering består av två delar i en matrisstruktur, se tabellen. Kolumnerna 
1–5 visar grundläggande egenskaper, tillgångar, samt aspekter på försörjnings-
kedjan, processer och kostnadsstrukturer. Raderna 0–4 gäller biobränslets kvalitet 
(trä, grödor, avfall, övrigt).

2 http://bisyplan.bioenarea.eu/

1 • Propiedades básicas 2 • Recursos 3 • Cadenas de suministro 4 • Procesos 5 • Economía

0 INTRODUCCIÓN

1 LIGNOCELULÓSICA

2 HERBÁCEA

3 PUTRESCIBLE

4 OTRA BIOMASA

01-00 

01-01 

01-02 

01-03 

01-04 

02-00 

02-01 

02-02 

02-03 

02-04 

03-00 

03-01 

03-02 

03-03 

03-04 

04-00 

04-01 

04-02 

04-03 

04-04 

05-00 

05-01 

05-02 

05-03 

05-04 

Välj språk:

 • · • · • · • · • · • · • · • · The Bioenergy System Planners Handbook - BISYPLAN
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Kolumnerna 1 till 5 visar basala egenskaper, tillgångar, försörjningskedjor, processer 
och ekonomi. Raderna 0 till 4 tar upp inledande aspekter, trä, grödor, organiskt avfall 
och övrig biomassa.

1) När man läser längs en kolumn koncentrerar man sig på en av de 
allmänna aspekterna och kan studera hur den varierar för olika bio-
bränslen. Det är viktigt om man exempelvis arbetar med att etablera ett 
lokalt eller regionalt kooperativ för biobränsleproducenter och behöver 
veta hur försörjningskedjorna skiljer sig åt. 

2) När man läser längs en rad kan man läsa om olika aspekter för en 
speciell grupp biobränslen. Det kan vara viktigt om man till exempel 
finns i en region där det är god tillgång på jordbruksavfall och man pla-
nerar för att använda det som råmaterial.

handbokens 500 sidor finns inte utskrivna på papper, men de 25 kapitlen och tre 
bilagorna kan laddas ner i utskriftsvänligt format från webbplatsen BIO-EN-AREA 
på fyra språk som är representerade i projektet, engelska, estniska, grekiska och 
italienska. Det är både användarvänligt och miljövänligt.

2 _ gODA ExEMPEL OCh IDENTIFIERINg Av ExEMPEL

Det är viktigt att notera att hela syftet med att skriva handboken var att föra vidare 
goda exempel i form av sammanfattningar gjorda av experter på området. urvalet av 
fallstudier har inte gjorts utifrån att de är optimala – snarare att de är illustrativa och 
kan vara till nytta för aktörer och beslutsfattare. 

under projektets gång identifierade deltagarna många goda exempel. här följer ett 
från varje region3:

•	 Sverige: uppmärksamhet på lagringsförhållanden för skogsrester 

•	 Estland: lista på viktiga kvalitetsmått för substrat. Informationen kan omvan-
dlas till en enkel checklista som är lämplig att använda vid planering

•	 Italien: insamling av kvistar från trädbeskärning med hjälp av lämplig meka-
nisk utrustning, för användning till energiändamål

•	 Grekland: användning av mobila pelletspressar i direkt anslutning till skörd

•	 Irland: ekonomisk analys och prognoser för nya bioenergiprojekt baseras 
på bankernas.

3 _ KOMMuNIKATIONS- OCh SPRIDNINgSAKTIvITETER

handboken har redan besökts mer än 900 gånger sedan den publicerades i juli 2012. 
Den används också som kurslitteratur och referens vid universitetskurser som proje-
ktpartnern ger. Att använda handboken och referera till den på universitets kurser och 
vid konsulttjänster kan vara ett utmärkt sätt att kommunicera och sprida resultaten, 
och att göra det på ett hållbart sätt.

handboken har skickats till personer som arbetar med energiplanering (tjänstemän, 
aktörer m.fl.) i olika regioner och med hjälp av deras feedback kan dess användbar-
het utvärderas.

Deltagarna ordnade också några informationsdagar för att sprida handboken, speciellt 
riktade man sig till beslutsfattare och borgmästare. Dessutom deltog de i spridnings-
aktiviteter som den regionala partnern i BIO-EN-AREA ordnade. 

3  Andra illustrativa exempel finns i Handboken och på webbplatsen BIO-EN-AREA: www.bioenarea.eu
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Bioenergi för regional utveckling

Slutsatser

Tack vara handboken kan subprojektet BISYPLAN visa att det är viktigt att utbilda 
alla involverade aktörer – framgången för ett bioenergiprojekt beror på många per-
soner, alltifrån design till bränsle och drift av anläggningen.

Regionala strategier ska sträva efter att efterlikna goda exempel i Europa – anpas-
sade till lokala behov och förhållanden.

BISYPLAN handbok ger inte lösningar på alla problem vid utformningen, men är en 
utmärkt grund för utbildningsmaterial och material som ska spridas, samt lägger en 
grund för bättre förståelse av hur bioenergi kan införlivas i den regionala strukturen.

 

RBBD
Regional Bioenergy Business Development///////////////////////

Deltagare:

• Tipperary energikontor (Irland)

• Carlow Kilkenny energikontor (Irland)

• Waterford län (Irland)

• Wexford län (Irland)

• Magnifica Comunità di Fiemme (Italien)

• Borderland energi- och utvecklingskontor (Estland)

• Energikontor Sydost (Sverige)
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Inledning

huvudmålet med RBBD var att stödja affärsutveckling inom bioenergisektorn, och 
subprojektet har fokuserat på affärsområdet privat skogsbruk och termiska använd-
ningsområden i stora anläggningar, med följande metoder:

•	  öka antalet biobränsleproducenter och leverantörer.

•	 utveckla verksamhet som tillhandahåller utrustning, installation och under-
håll av biobränslebaserade uppvärmningssystem.

•	 Kompetensutveckla installatörer och användare.

•	 Stöd och utveckla biobränslebaserad fjärrvärme i strategiska 
nyckelområden.

RBBD samlade partner från Irland, Estland, Italien och Sverige för att genomföra ak-
tiviteter för att nå målen. Deltagarna hade olika erfarenheter, kunskaper, kompetens 
och tillgång till expertkunnande på bioenergiområdet och fick tillfälle att utbyta och 
dela med sig av detta. I alla regioner har detta bidragit till strategier för att utveckla 
bioenergin.

Huvudmål och aktiviteter

RBBD tittade på specifika aspekter i biobränslekedjan för uppvärmning, och fokuse-
rade på privat skogsbruk och storskaliga värmeprojekt. Stor vikt lades vid just dessa 
frågor eftersom de är gemensamma för regionerna och relevanta för regionala han-
dlingsplaner, där sådana finns.  

Man tog upp ett antal frågor: brist på sammanhållning mellan producenter av bio-
massa, brist på detaljerad användbar kunskap om tillgången på biomassa i regioner-
na, bristande förtroende för försörjningskedjan i hushållssektorn och kommersiella 
sektorn, lägre förtroende för leverantörer av flis och pellets än för oljeleverantörer 
hos konsumenterna, upplevd kvalitet hos nyckelfärdiga pannor, upplevd kvalitet hos 
bränslet, behov av mer fokus i regionala strategidokument som länsutvecklingspla-
ner. För att ge svar på dessa viktiga frågor fokuserade RBBD på tre områden:

1) Grupper av producenter: Stöd till ägare av biomasseresurser (framför 
allt privata skogsägare) för att skapa nya eller utveckla befintliga grupper 
av producenter, med målet att säkra en ökad produktion i regionerna. De 
viktigaste aktiviteterna var informationsdagar, utbyte av goda exempel och 
utredning av krav på utbildning.

2) Installatörer och kunder: Det är av avgörande betydelse att se till att det 
finns utrustning av god kvalitet för biobränsle på den regionala marknaden 
och att potentiella kunder har förtroende för den. Detta är de viktigaste 
frågorna för att nå målen för biobränslen. Man ordnade forum där företag 
kunde möta kunder, samt få tekniskt stöd.

3) Fjärrvärme: I många delar av Europa används fjärrvärme redan i stor uts-
träckning. I vissa regioner finns dock en rad hinder för utvecklingen (ekono-
miska, tekniska, politiska). En kartläggning av potentiella projekt har gjorts, 
med förslag om genomförande. I Södra Irland och andra regioner har man 
bedömt resultaten av befintliga förstudier och modeller för fjärrvärme.
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Vilka resultat fick man?

Alla partner deltog i tre vertikala och två horisontala aktiviteter under ledning av 
Tipperary energikontor, som var lead partner. Resultaten för de tre huvudområdena 
är tydliga.

1 _ BIOBRäNSLEPRODuKTION 

Målet med aktiviteten var att öka antalet företag som producerar biobränsle och 
utveckla dem. Tack vare stödet från biobränsleproducenterna kunde man bilda 
grupper av specialiserade producenter. För att göra det behöver man identifiera bio-
bränsleproducenterna i området, identifiera eventuella grupper som redan finns och 
bedöma sektorns behov. Målet innebär också att öka professionaliteten hos produ-
centerna med specifika aktiviteter, och öka kunnandet hos operatörerna med semi-
narier, handböcker och studiebesök för att titta på goda exempel.

varje region stöttade upp till fyra grupper av producenter. En ny grupp har skapats i 
regionen Sydöstra Irland och en ny stödgrupp i Italien. Riktlinjer för att skapa grupper 
av biobränsleproducenter har publicerats, en i varje region4. Subprojektet gav också 
tillfälle att arbeta med tekniska specifikationer och standarder för träbränslen, tack 
vare de riktlinjer för hantering av träbränsle man tagit fram. Det är viktigt att samar-
beta med lokala aktörer som arbetar med bioenergifrågor för att få så bra utveckling 
som möjligt, liksom att det finns en bra logistisk hantering av avverkningsrester för att 
producera träflis av god kvalitet.

2 _ INSTALLATöRER OCh SLuTANväNDARE 

Målet med aktivteten var att utöka användningen av biobränslebaserade värmesys-
tem (hushåll och i kommersiell skala) genom kompetensutveckling mellan installatörer 
och slutanvändare. Till detta gjorde man en panndataba5, estudios de viabilidad para 
la puesta en marcha de plantas y encuentros entre agenförstudier för genomförande 
av biobränsleeldade värmeanläggningar, och möten mellan tillverkare av värmesys-
tem, installatörer, återförsäljare och slutanvändare.

Panndatabasen innehåller uppgifter om tillverkare, installatörer och återförsäljare 
av biobränsleeldade värmeanläggningar samt relevanta kvalitetsstandarder som sa-
mlats i en gemensam databas för RBBD-länderna. Databasen är inte slutgiltig, med 
tanke på det stora antalet panntillverkare, och den bör uppdateras regelbundet. Den 
är ett användbart verktyg för dem som funderar på att skaffa ett biobränsleeldat 
värmesystem. 

Sammanlagt mer än 20 förstudier har gjorts i regionerna och fem konkreta pro-
jekt har genomförts. 

Dessutom har man stöttat tillverkare av värmeanläggningar i att certifiera sina pro-
dukter. Man har erbjudit diskussionsforum/seminarier för utbyte av information och 
goda exempel, och för att skapa möjligheter från företag till kund. I varje region hölls 
ett seminarium för att uppmuntra nätverkande mellan företagen och förbättra affärs-
tillfällen för kunder så att de överväger att använda biobränslen i sina värmesystem.

4  www.bioenarea.eu
5  www.rbbd.eu/boilers-database 
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3 _ KARTLäggNINg Av AFFäRSMODELLER FöR FJäRRväRME 

Målet med aktiviteten var att stötta utvecklingen av fjärrvärmesystem med indata till 
strategier. Alla partner producerade rapporter om läget för fjärrvärmen i sina regioner. 
Resultaten var intressanta och har bidragit till strategier i några regioner.  varje region 
identifierade ett projekt och stöttade dess (potentiella) genomförande med dels teknis-
ka erfarenheter, dels kunskap om andra regioners sätt att ta itu med liknande hinder, 
som man fått vid studiebesöken.

4 _ KOMMuNIKATIONS- OCh SPRIDNINgSAKTIvITETER

utöver seminarier och möten i varje region har man också träffats vid flera möten över 
nationsgränserna, vilket bidragit till att utveckla projektet. vid dessa tillfällen har man 
gjort tekniska studiebesök, samt tagit upp följande teman: träbränsleproducenter i 
Irland, fjärrvärme i Sverige, försörjningskedjor i Estland och träbränsleproduktion i en 
bergig region i Italien. Man har alltså täckt in alla områden, grupper av producenter, 
leverantörsnätverk, installatörer och fjärrvärme, för dessa tre aktiviteter. Drygt 100 per-
soner deltog i kunskapsutbytet. Tack vare möjligheten att jämföra strategier för för-
sörjningskedjor och arbetsmetoder mellan olika länder, fick deltagarna information om 
strategier och marknader för träbränslen i andra europeiska regioner.

Slutsatser

varje deltagare producerade indata till regionala strategidokument. Dessa bidrag 
skickades vidare till lokala och regionala myndigheter och har varit användbara för 
bioenergiplaner och annan uppdatering och utveckling av lokala strategier. På en 
mer praktisk nivå utvecklades i varje region kunskaper om planering av anlägg-
ningarnas storlek och försörjningskedjor för råmaterial mellan producentergrupper 
(beroende på lokal konkurrens). Alla partner bidrog regelbundet till kommunala 
utvecklingsplaner och uppdaterade planerna i enlighet med ny lagstiftning och dire-
ktiv.  Standarder för bedömning av träbränslekvalitet samt kvalitetsstandarder bidrog 
till regionernas certifieringssystem. 

Deltagare i subpro-
jektet RBBD besöker 
fjärrvärmeverket i 
Ljungby.
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Bioenergi för regional utveckling

Inledning

För att öka förekomsten av bioenergisystem är det nödvändigt att göra det lättare 
att hitta bra information, samt öka medvetenheten hos lokalbefolkning, företag och 
lokala myndigheter om biomassans potential i området. 

Att introducera bioenergi i lokala energistrategier är ett steg i rätt riktning för att minska 
koldioxidutsläppen. Syftet med subprojektet var att förbättra regionala strategiers ka-
pacitet att främja bioenergi i kommunerna och på så vis förbättra regionala strategier

EBIMUN
Evaluation of biomass resources for municipalities///////////////////////

Deltagare:

• Institutet för naturtillgångar, Universitetet i León (Spanien)

• Waterford län(Irland)

• valladolid energikontor (Spanien)

• Comunità di valle di Primiero (Italien)

• Borderland energi- och utvecklingskontor (Estland)

• Kommunfullmäktige i León (Spanien)

• DIADYMA - Avfallshanteringen i västra Makedonien (grekland)
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Huvudmål och aktiviteter

EBIMuN har som mål att öka kunskaperna om utvärdering av potentialen för orga-
niskt avfall. 

I kommuner genereras stora volymer organiskt avfall, som avloppsslam, trädgårds-
avfall, matavfall m.m. Projektet EBIMuN riktar sig till landsbygdskommuner och han-
dlar om att hitta och genomföra det kostnadseffektivaste sättet för energiproduktion 
som ett sätt att ta hand om organiskt avfall. För att göra det i sitt område behöver 
invånarna, företagen och de lokala myndigheterna mer information och ökad medve-
tenhet om potentialen för att använda befintliga biobränsleresurser.

viktigaste resultat/verktyg var olika dokument som togs fram med syfte att förbättra 
kommunala strategier och handlingsplaner för hantering av rester och avfall från 
kreatur, grödor, industri och tätorter. Riktlinjerna identifierar de lämpligaste vägarna 
för utveckling i landsortskommuner, tätorter och städer.  

Vilka resultat fick man?

1 _ METODER FöR KvANTIFIERINg Av BIOMASSA FRåN RESTER OCh AvFALL

För att kunna bedöma indikatorer för både kvantiteter och i de fall det är möjligt kva-
liteter för olika slags biomassa som projektet berör har projektdeltagarna tagit fram 
en handledning:  

Handbok med metoder för kvantifiering av biomassa

En helhetsbedömning av tillgången på biomassa och dynamiken i den är vikti-
ga indata till prognosmodeller för klimatförändringen samt strategier för att 
begränsa den och göra nödvändiga anpassningar. 

handboken redogör grundligt för de fyra metoderna för kvantifiering av bio-
massa: In situ förstörande, direkt mätning av biomassa, In situ ickeförstörande 
uppskattning av biomassa, slutsatser från fjärranalys samt modeller som an-
vänds för att extrapolera uppskattningar av biomassa över tid och/eller rum 
baserat på en begränsad mängd data (in situ eller fjärranalys). 

Det är viktigt att notera att man i nuläget bygger på information huvudsakligen 
från in situ-undersökning, även på regional och global nivå.. 

Rapport om läget för olika slags tekniker och deras tillämpbarhet i olika fall

I den här studien presenteras de olika tillvägagångssätten i regionerna. Den 
första delen innehåller en allmän beskrivning av regionen samt dess mark, so-
ciala förhållanden och ekonomisk aktivitet (jordbruk, industri, tätortsområden). 
Den andra delen är mer tekniskt inriktad och innehåller information om tillgån-
gen på biomassa i området, metoder för planering av resurserna samt bio-
bränslebaserad elproduktion i området.

>>>
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2 _ STuDIE Av BäSTA TILLgäNgLIgA TEKNIK FöR ANväNDNINg Av BIOMASSA  

Flera studiebesök har gjorts i olika regioner för att studera hur man tillämpar innovativ 
teknik. För att sprida kommunernas och andra aktörers kunskaper om bästa tillgäng-
liga teknik har subprojektet tagit fram en publikation, specifikt inriktad på behandling 
av organiskt avfall, som består av två delar: 

•	 bästa tillgängliga teknik för pyrolys

•	 bästa tillgängliga teknik för förbränning och förgasning.

3 _ BERäKNINgSvERKTYg FöR TEORETISK ENERgIBALANS

Subprojektet EBIMuN tog fram ett verktyg för beräkning av vilken energiproduktion 
man kan få genom de olika processerna. Det beräknar energipotentialen i bl.a. avfall 
från hushållen, cateringtjänster, jordbruksindustrin samt avloppsslam och energigrö-
dor. Med kalkylatorns hjälp kan lokala myndigheter beräkna tillgänglig energipotential 
och utifrån det bedöma de olika alternativen6.

4 _ INTEgRERINg Av ALLA RESuLTAT

Slutmålet för EBIMuN var att få till stånd biobränsleplaner för ett landsbygdsområde, 
en tätort och en större stad. Deltagarna har tagit fram sina handlingsplaner och förstu-
dier som ska integreras i den regionala strategiska planeringen genom att

•	  färdigställa allmänna dokument för lokala myndigheter

•	 göra en bioenergiplan för ett landsbygdsområde som ett dokument 
för besluts fattare om vad som är det effektivaste sättet att ta hand om 
bio massa, med hänsyn till regional planering och relevanta indikatorer 
(grekland) 

•	  göra en förstudie om övergång från fossilbränslen till biobränslen för central 
värmeproduktion i  liten stad eller lokal uppvärmning i privat sektor (Estland)

•	  genomföra en attraktiv och ambitiös bioenergiplan med installation av flera 
biobränslepannor (Italien)

•	  göra förstudier om anläggningar för anaerob rötning (Irland)

•	  göra bioenergiplaner, och få politiker medvetna om behovet av att genom-
föra dem (Spanien).

Slutsatser

Syftet med subprojektet var att förbättra regionala strategiers kapacitet att främja 
bioenergi i kommunerna och på så vis förbättra regionala strategier. Till det behövs 
information och en medvetenhet om potentialen för att använda befintliga biobräns-
leresurser hos lokalbefolkning, företag och lokala myndigheter. Nätverk som skapats 
mellan deltagare från regionerna har dessutom bidragit till ytterligare samarbete kring 
bioenergi, samt gett tillfälle till att utbyta synpunkter. 

Man har tagit upp problem som att hjälpa kommunerna att fatta beslut om lokala 
energiplaner, att göra information om kombinationer av olika energikällor tillgänglig 
för privatpersoner, företag, lokala organisationer m.fl., samt bredda kunskap och er-
farenheter om biobränsleresurser.

De lokala strategierna och handlingsplanerna kommer att bidra positivt till lokal 
utveck ling och skapa nya jobb i regionerna.. 

>>>

6  Tillgänglig via webbplatsen BIO-EN-AREA: www.bioenarea.eu
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Inledning

Biomassa används som råmaterial till förnybara bränslen, men detta begränsas av 
transportkostnader p.g.a. den låga densiteten. Ett breddat utnyttjande av biomas-
sa kan öka konkurrenskraften och användningen i industrisektorn. 

BIOREF har vidgat potentialen för biomassa till att generera flera olika produkter med 
plusvärde (bioenergi, biomaterial, kemi) och introducera konceptet bioraffinaderier i 
regionerna. Sådana anläggningar kommer att utgöra basen för framtida ekonomi och 
bidra till att hantera frågor som säker livsmedelstillgång, klimatförändring och säker 
energitillförsel.

Deltagarna samarbetade kring identifiering av energigrödor och beståndsdelar hos 
dem som ger plusvärde om de utnyttjas i industrisektorn, samt analys av energi-
användning av biprodukter från utvinningsprocessen. Med tanke på fördelarna för re-
gionerna med ett innovativt koncept av det här slaget, gjordes tekniska rapporter och 
spridningsaktiviteter med avsikt att introducera dem i regionala bioenergiplaner.

Huvudmål och aktiviteter

BIOREF visar hur förnybar energi och användning av biomassa kan bidra till att bygga 
hållbar utveckling. Det stärker också landsbygden som numera har stora problem 
att överleva. Nya ekonomiska aktiviteter stärker landsbygdsområden inför framtiden.

Subprojektet gjorde en studie av breddad användning av energigrödor för att 
uppskatta hur stora mängder biprodukter man kan få ut från energi-, livsmedels-, 
träkemi-, kemi-, kosmetikbranschen m.fl.

utvinning av viktiga beståndsdelar för användning till annat än energi är mindre känt, 
och där behövs rapporter om teknik och ekonomi, liksom spridningsaktiviteter för 

Deltagare:

• Fundación CARTIF (Spanien)

• Ávila regionala energikontor (Spanien)

• CERTh - Institutet för fasta bränslens teknik och användning (grekland)

• Institute of Technology. Estonian university of Life Sciences (Estland)

Potential of integral use of energy crops anaysis and its 
importance within biomass action plans

BIOREF       
///////////////////////

>>>
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att öka kunskapen om resursernas potential hos producenter, industrier och andra 
aktörer. Det kan bidra till modernisering av jordbrukets livsmedelssektor i regionerna 
och öka dess konkurrenskraft.

En grundläggande del i projektet har varit att dela med sig av goda exempel mellan 
regionerna, vilket påverkat regionala bioenergiplaner.

Vilka resultat fick man?

1 _ öKAD KuNSKAP hOS PRODuCENTER, INDuSTRIER OCh BESLuTSFATTARE OM 
BREDDAD ANväNDNINg Av BIOMASSA

Resultatet har uppnåtts med aktiviteter som:

•	 identifiering och beskrivning av potentiella användningsområden för energi-
grödor i respektive regioner

•	 beskrivning av och jämförelse mellan alternativa vägar för omvandling av 
biomassans beståndsdelar till biobaserade produkter och energiprodukter 

•	 detaljerad lista över biomassa som kan utnyttjas som råvara i bioraffinade-
rier, samt lista  över produkter (bioenergi, biobränslen, bioprodukter)

•	 lokalisering av bioraffinaderier; demonstrationsfas och kommersiell fas  

•	 utmaningar för utveckling av bioraffinaderier: färdplan för bioekonomi och 
bioraffinaderi

•	 ekonomisk lönsamhet och livscykelanalys för de mest lovande bioraffinade-
rierna i respektive region.

2 _ IDENTIFIERINg Av MEST LOvANDE TYP Av BIORAFFINADERI I RESPEKTIvE 
REgION

•	 Bioraffinaderi i regionen Castilla y León som utnyttjar spannmål, i det här 
fallet vete.

•	 Bioraffinaderi i västra Makedonien som utvinner olja från solrosor.

•	 Bioraffinaderi i i regionen Tartu som använder lignocellulosa från rörflen 
(Phalaris arundinacea L.).

3 _ övERFöRINg Av gODA ExEMPEL KRINg BIOENERgI 

BIOREF:s deltagare, medarbetare från forskningscentra och energikontor, har fört 
vidare sina lärdomar till aktörer, företag och allmänheten, och ökat medvetenheten 
om innovativa koncept i regionerna. Det har man gjort bland annat med följande 
publikationer:

•	 Bioraffinaderier: en affärsmöjlighet för industrin och landsbygden

•	 handbok om drivkrafter i regionerna 

under projektets gång har man ordnat tre utbildningar och tre workshoppar i 
regionerna.
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Slutsatser

Subprojektet har visat att biomassa är en viktig förnybar resurs som kan ge betydan-
de fördelar för ekonomin, miljön och socialt, speciellt på landsbygdsområden. För att 
utveckla användningen av biomassa behöver man stöd av bioenergiplaner och andra 
strategier. 

utveckling av bioraffinaderier och andra sätt att bredda användningen av biomassa 
kan göra den mer konkurrenskraftig eftersom man då utnyttjar alla dess bestånds-
delar för att producera bioenergi och biobaserade produkter. Alltså: bioraffinaderier 
kan ge en bas för associerade industrier med gröna jobb, men för att komma dit 
behövs ekonomiskt och styrande stöd. 

Inom ramen för detta har partnerna samarbetat för att identifiera de viktigaste energi-
grödorna och deras stora plusvärden, samt definierat metoder och processer för att 
utnyttja grödornas biprodukter som energi på ett hållbart sätt.

Man gjorde även en analys av ekonomiska möjligheter att starta ett bioraffinaderi, 
samt en fallstudie av en breddad produktionsprocess. BIOREF har bidragit till att 
stimulera bioraffinaderier och identifiera den lämpligaste typen av anläggning för varje 
region, med metodhandböcker och bioenergistrategier som tagits fram i projektet.

>>>

Bioraffinaderi: en 
affärsmöjlighet för 
landsbygd och industri

BaN
Biogas and Networks ///////////////////////

Deltagare:

• Energikontor Sydost (Sverige)

• Institutet för naturtillgångar, universitetet i León (Spanien)

• Comunità della val di Non (Italien)

• Instituto de Tecnología. universidad de Ciencias Naturales (Estland)

• valladolid energikontor (Spanien)

• Tartu kommun (Estland)

• DIADYMA - Avfallshanteringen i västra Makedonien (grekland)
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Inledning

Biogasanvändning bidrar till ett mer varierat energisystem, vilket ökar dess hållbar-
het. Enkel hantering och decentraliserad energiproduktion gör projekten lämpliga för 
landsbygdsområden och ger ett positivt bidrag när det gäller miljön.  

Deltagarna har analyserat biogasanvändningens omfattning i sina regioner, dess po-
tential och möjliga resurser (biologiskt nedbrytbart organiskt avfall eller substrat) samt 
utvecklingsmöjligheter. 

Efter att dessa analyser gjorts har man kunnat knyta samman olika representanter 
längs biogasproduktionens värdekedja för att skapa biogasnätverk.

Information och erfarenheter som man fått under utvecklingen har varit grundläg-
gande för att göra handlingsplaner för biogas i regionerna. 

Samarbetet mellan deltagarna har garanterat att de utifrån olika kunskapsnivåer i 
regionerna delat med sig av kunskaper till varandra, t.ex. förbättrade installationer, 
kunskap om olika teknik för biogasproduktion och distribution.  

Huvudmål och aktiviteter

Projektets huvudmål var att främja biogas som alternativ till fossilbränslen i regionerna 
som deltar i projektet. Det bidrar till regional utveckling och skapar arbetstillfällen i 
sektorn förnybar energi. 

Biogas främjas genom att:

•	 skapa regionala nätverk

•	 skapa regionala handlingsplaner för biogas

•	 planera genomförande av handlingsplaner i regionerna

Samarbetet stöttade beslutsprocessen från idé till konkret genomförande av ett bio-
gasföretag, en biogasanläggning eller en uppgraderingsanläggning för biogas. Man 
har format strukturer och bildat nätverk för att stötta kunskapsöverföring mellan del-
tagarna i projektet, samt på regional nivå mellan aktörer från biogaskedjan. Nätverken 
arbetade även med informationsspridning och tekniköverföring, liksom med forsk-
ning och utveckling. Målet innebär också att verka för etablering av fler tankställen för 
biogas, så att ökningen av antalet bilar och lastbilar som kör på biogas inte saktar av 
p.g.a. problem med att hitta ställen att tanka på. Biogasnätverken som bildas kom-
mer tillsammans med de regionala strategier och handlingsplaner man gör att bidra 
till en positiv regional utveckling, och skapa nya arbetstillfällen i regionen.

Sammanfattningsvis är målen i BaN att:

•	 öka och utveckla samarbetet mellan aktörer från biogaskedjan, mellan län-
derna såväl som regionalt och lokalt

•	 skapa strategier och handlingsplaner för genomförande av biogas

•	 överföra kunskap och utbyta erfarenheter för att öka farten i omställningen 
till ett miljövänligt energisystem med förnybara bränslen, där biogas spelar 
en vital roll

•	 bilda biogasnätverk i varje region. 

Anläggning för vfalls-
hantering (Spanien)
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Tankställe för biogas i 
Sverige

Vilka resultat fick man?

1 _ NuvARANDE ANväNDNINg Av BIOgAS I REgIONERNA 

här bedöms utgångsläget för att skapa lokala nätverk. I olika miljöer och områden 
finns olika substrat tillgängliga, och aktörer i ett biogasnätverk kan ha olika intressen. 

Ett biogasnätverk som fokuserar på gödsel som huvudsubstrat för biogasproduktion 
lockar andra aktörer än ett nätverk som fokuserar på att utvinna biogas från deponier, 
det beror till stor del på var substraten är lokaliserade. De viktigaste substraten i varje 
region pekades ut, och med det som bas har de lokala nätverken byggts och det har 
avgjort vilka aktörer man kontaktat till nätverket. 

Arbetsguppsmöten ordnades för att hitta förslag på goda exempel. Det har även 
varit ett sätt att komma i kontakt med producenter (inkl. potentiella) av sub strat och 
biogas, entreprenörer och andra grupper som är intresserade av biogas. 

Man har tagit fram en broschyr som beskriver vad man uppnått och som kan vara en 
inspirationskälla för möjlig biogas. Man har funnit nya värdefulla kontakter i biogasked-
jan och gjort en lista över aktörer för att enklare kunna få kontakt med framtida part-
ner. Resultaten presenteras i en rapport som finns på webbplatsen BIO-EN-AREA6.

2 _ SKAPANDE Av BIOgASNäTvERK

Aktiviteter i subprojekten har även lett till att skapa nätverk i regioner och länder som 
deltar. Nätverken har deltagare från universitet, företag och myndigheter och agerar 
språngbräda för det regionala arbetet i framtiden.

Metoden brukar kallas för Triple helix-modellen. Regionerna bildar nätverk, träffas 
och diskuterar de rapporter som gjorts om aktuell biogasanvändning i respektive 
region, och som är starkt kopplade till metoden för att ta fram handlingsplaner. 

3 _ REgIONALA BIOgASPLANER

handlingsplaner för fler anläggningar för el, värme och drivmedel från biogas har 
tagits fram, och är klara att genomföras i regionerna.

Resultatet har presenterats som en Guíde för implementering, specifikt riktad till 
beslutsfattare i regionerna, som tar upp implementering av bra biogasrelaterade 
företag.

4 _ SPRIDNINg

Arbetet med spridning har gett följande huvudresultat: 

•	 Biogasnätverk har etablerats i regionerna som ett bra forum där aktörer 
kan träffas och diskutera ökad biogas som en del av hållbar energitillförsel. 

•	 Seminarier och workshoppar har ordnats för att diskutera bästa sätt att 
dra nytta av projektets lärdomar och goda exempel. På den lokala nivån 
har projektdeltagarna agerat stöd för att hjälpa till att ta fram och förbättra 
lokala och regionala strategier för ökad användning av biogas.  

6  www.bioenarea.eu
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Slutsatser

huvudresultatet i BAN är skapandet av ett fungerande nätverk, med aktörer från 
hela biogaskedjan representerade. 

Deltagarna har visat på de fördelar som följer med nätverk och intresset för att 
utveck la dem på interregional nivå. De är överens om att fungerande nätverk med 
rätt aktörer involverade gör det enklare att etablera nya biogasföretag och affärer. 

utbytet av expertkunnande kommer att leda till ett effektivare utnyttjande av tillgäng-
liga substrat, samt göra produktion och distribution av biogas till värme, el och driv-
medel mer ekonomiskt livskraftig. Implementering av handlingsplanerna som tas 
fram säkerställer att biogasanvändningen ökar i regionerna.

Inledning

Med regionala energiplaner, anpassning till regional teknik, marknadsmöjligheter och 
lokala behov behövs gemensamma standarder och metoder för utvärdering av bio-
massa för energianvändning, dess spårbarhet och miljöpåverkan. Bioenergiresurser 
behöver uppmärksammas speciellt i certifieringsprocessen för jordbruksprodukter.

Målet med projektet BIOPATh är att introducera system för kvalitetsutvärdering för 
standardisering av biomassa och fasta biobränslen samt skapa en certifierad 
värdekedja. Med den här spårbarhetsmetoden kommer man att kunna fastställa 
värdet på kommersiella produkter i olika sammanhang. 

Huvudmål och aktiviteter

hållbara energisystem behöver i ökad omfattning utnyttja bioresurser (t.ex. bioener-
gi, biobränsle, biodiesel, biomassa). I projektet BIOPATh har man gjort en fullständig 
livscykelanalys för resurser och hela värdekedjan för energiproduktion och ener-
giomvandling av biomassa. Det finns olika standarder i Europa, samt brist på meto-
der  för utvärdering av biomassaresurser, spårbarhet och miljöpåverkan. 

Deltagare:

• Fundación Bruno Kessler (Italien)

• Fundación Cesefor (Spanien)

• CERTh - Institutet för fasta bränslens teknik och användning (grekland)

BIOPATH
Biomass and solid biofuels certification and traceability control system///////////////////////
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Biobränslet är avgörande för pannors prestanda och tillförlitlighet, samt verknings-
graden i energiomvandlingen. Därför är det nödvändigt att säkra kvalitetsparametrar 
så att man kan optimera effektiv användning av biobränslet, kostnaden per produ-
cerad kWh fördelad på hela livslängden samt miljöpåverkan. Subprojektets första 
mål är att slå fast ursprung, kvantiteter, transportvägar och aktörer som agerar i 
handeln med biomassan längs hela värdekedjan från leverantörer till slutanvändare. 
Subprojektets andra mål är inriktat på strategier för energiproduktion och energi-
omvandling. Bland aspekter som tas upp kan nämnas:

 n översyn av nuvarande regelverk för elproduktion och användning av stöd och 
inmatningstariffer (gröna certifikat, vita certifikat) 

 n möjlighet till inspektion av aktörer och processer längs värdekedjan med 
tanke på eventuella krav från konsumenterna

 n nyttan för offentlig förvaltning med att förstå ekonomiska investeringar och 
sysselsättning relaterat till hållbart utnyttjande av lokala biomassaresurser.

Vilka resultat fick man?

BIOPATh fick gott resultat i arbetet med att öka intresset för kvaliteten hos fasta bio-
bränslen och biomassa hos aktörer och allmänhet. Parallellt med detta definierade 
man specifik vetenskaplig metod som delvis utvärderats med fältförsök. här följer en 
beskrivning av de viktigaste resultaten: 

1 _ väRDEKEDJAN FöR FASTA BIOBRäNSLEN 

•	 Framställande av en karta över värdekedjan för fasta biobränslen med ut-
gångspunkt i utvald slutprodukt. Identifiering av processer (mekaniska pro-
cesser och transporter) och noder (processers slutpunkt) där man bestämt 
och karaktäriserat mätenheter för den erhållna produkten. 

•	 Identifiering av mätpunkter som definierar kvaliteten hos produkterna i 
varje nod, samt fastställande av en referensenhet, har föreslagits som en 
referens metod för bedömning av bränslekvaliteten. Det är viktigt att testa 
metoden genom fältförsök, vilket har gjorts i Castilla y Leon under ledning 
av CESEFOR.

2 _ FASTA BIOBRäNSLENS KvALITET

Ett annat resultat är utformning av ett kvalitetskontrollsystem i de kritiska noderna. 
Det blev möjligt genom urval av användbara variabler, samt provtagningsrutin och 
protokoll för kvalitets- och kvantitetsbestämning. 

Dessutom har man infört en definition för ”modellintroduktion” av kvalitetskontroll-
system, spårbarhetskontroll och certifiering hos en leverantör av fasta biobränslen 
och en storförbrukare. Detta har omfattat djupanalys och definition av introduktion 
av modellen i ett specifikt regionalt sammanhang, specifika lokala krav, definition 
av lokala aktörer som medverkar i introduktionen av modellen samt definition av 
process er och energibärare. 
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3 _ FASTA BIOBRäNSLENS håLLBARhET

Man har även tagit fram urvalskriterier för hållbarhet. Det är CERTh-ISFTA som har 
identifierat och föreslagit indikatorer för hållbarhet vid energiproduktion och ener-
giomvandling med biomassa. I den tekniska rapporten analyseras miljöpåverkan, 
initiativ, nödvändigheten av att titta på lång sikt, urvalsprocessen för kriterier etc.

4 _ LIvSCYKELANALYS Av FASTA BIOBRäNSLEN 

Resultaten av denna aktivitet är en bred livscykelanalys av miljö och ekonomi. 
Man har gjort en utvärdering av kostnads/vinstkvoten från kvalitetskontroll i kritiska 
noder till olika produkter. utvärdering har gjorts på tre sätt: utan kvalitetskontroll, 
med kvalitetskontroll med minimumgaranti samt kvalitetskontroll med bestämning 
av tillförlitliga egenskaper.

5 _ REgELvERK FöR FASTA BIOBRäNSLEN 

I de deltagande regionerna har man tagit fram standardisering av kvalitet, kvanti-
tet och hållbarhet för fasta biobränslen. CESEFOR, som ansvarade för detta, har 
gjort en rapport som omfattar tekniska specifikationer och de viktigaste kvalitets-
parametrarna för  alla typer av fasta biobränslen, och bestämt en kvalitets-
klassificering enligt värden som erhålls på standardparametrar för varje typ av 
biobränsle.

Deltagarna i BIOPATh arbetar vidare med definition av ett indexbaserat verktyg för 
planeringskontor, inklusive resultaten från tidigare analys och aktiviteter. Det är en 
komplicerad uppgift där den tekniska gruppen sträcker sig även utanför partners-
kapen i BIOPATh och BIOENAREA. Italienska partnern har inlett ett samarbete med 
Tekniska kommittén i CEN335, som kommer att fortsätta även när BIOPATh är av-
slutat, och ta upp teman från BIOPATh på europeisk nivå när framtida standarder 
och policyer bestäms.

6 _ SPRIDNINg

Partnerna har arbetat för att sprida projektresultaten och nätverken vid många akti-
viteter, projektmöten, konferensutlysningar, workshoppar och konferenser, t.ex. de 
som hölls i Ptolemaida och Trento.

Dessa möten har hållits för förvaltningar i partnerregionerna i syfte att öka förtroen-
det för biobränsledistributionen till anläggningarna.

Slutsatser

Subprojektet bidrog till nya regionala policyer för biomassans och fasta biobränslens 
värdekedjor, inmatningstariffer och regelverk.  

BIOPATh färdigställde utformningen av en metod för spårbarhet och certifie-
ring, och övertygade om att det kan ge en reell fördel för hela värdekedjan för fasta 
biobränslen. Den viktigaste delen i detta är att marknadsaktörer och tekniker kon-
sekvent tillämpar den, eftersom det kan ge vinster för ekonomi, energi och miljö. 
Projektpartnerna arbetar för att nå detta resultat genom att föreslå och arbeta för 
nya utvärderingar av den i verkligheten och i fullskala tillämpa hela metoden i fält.

Slutkonferens för 
subprojektet i  Rovereto 

(Italien)
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6.2

  Subprojektet
BaN 

  Subprojektet
BISYPLAN  

Subprojekten i BIOENAREA löpte parallellt med huvudprojektet och tillämpade samma metoder, men 
med egna inriktningar, mål och resultat. Subprojekten gav tillfälle till samarbete i och mellan regionerna, 
studiebesök, nätverkande, publikationer och andra aktiviteter för att sprida kunskap, sammantaget med 
gott resultat. En lyckad workshop för att sprida kunskap och resultat från subprojektens arbete med 
regionala bioenergiplaner ägde rum i Kozani, västra Makedonien. Deltagarna presenterade sina resultat, 
och diskussionen som följde la grunden till att införa subprojektens rekommendationer i de regionala 
bioenergiplanerna. Mötet i Kozani med experters medverkan och alla exempel, planer och resultat man 
fick ta del av ledde till att arbetet kom igång bra. Rekommendationer från subprojekten redovisas här. 

INLEDNING
Rekommendationer för bioenergiplaner från subprojekten

////////////////////////////////////

////////////////////////////////////

Mål

Subprojektet BaN ger en bas för att skapa regionala biogasnätverk. Nätverkens experter tar fram 
kunskap om potentialen för framtida biogasproduktion, som kan användas till att ta fram regionala 

handlingsplaner.

Rekommendationer

1)  I regionerna ökar behovet av finansiering till biogasteknik.

2)  Det ökande intresset för biobränsleteknik och biogas tas väl tillvara, och utnyttjas efter de 
lokala behoven.

3)  Problem med biogasproduktion ska lösas. Behov av tillstånd och hinder för anslutning till 
biogasnätet ska förutses.

4)  Strukturella problem ska lösas så att innovativ biogasteknik kan utvecklas.

5)  utnyttjande av organiskt avfall ska öka med större upptagningsområde.

Mål

Subprojektet BISYPLAN har skapat en handbok för planerare och beslutsfattare om regional och lokal 
infrastruktur för energi. handboken ska öka kvaliteten i beställning och upphandling av biobränslesystem, 
så att fler planerade projekt genomförs. Den tar upp allt från grundläggande aspekter till exempel på 
anläggningar, från regionerna som ingår i projektet. Avsikten med handboken är att redogöra för bakgrun-
den och vad som skiljer biobränslebaserade energisystem från fossilbränslebaserade, avlägsna några av 
de vanligaste missförstånden hos personer som inte har tillräcklig kunskap om bioenergi och främja nya 
biobränslebaserade energianläggningar runtom i världen. 

Rekommendationer

1)  För att lyckas med bioenergiprojekt, hela vägen från utformning, bränsletillgång och till drift av 
anläggningen, ska utbildningar hållas i ökad omfattning.

2)  Regionala planer ska ta efter goda exempel i Europa och anpassa dem efter lokala behov och 
förhållanden.

3)  BISYPLAN handbok löser inte alla problem kring utformning av anläggningar men ger ett 
utmärkt underlag för utbildning och informationsmaterial, samt lägger grunden för en bättre 
förståelse av bioenergins plats i den regionala strukturen. 
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Rekommendationer
från subprojekten 

6.2

Bioenergi för regional utveckling

Mål

Subprojektet EBIMuN ska öka kunskapen om bedömning av potentialen för organiskt avfall. Kommuner 
genererar betydande volymer organiskt avfall, t.ex. avloppsslam, park- och trädgårdsavfall och livs-
medelsavfall. Projektet riktar sig till landsbygdskommuner och handlar om att bedöma och implementera 
kostnadseffektiv energiproduktionen baserad på organiskt avfall. viktigaste resultat är att ta fram rappor-
ter för att förbättra kommunernas handlingsplaner för hantering av avfall från kreatur, grödor och tätorter, 
samt identifiera vilka utvecklingsspår som passar bäst i landsbygdskommuner, mindre tätorter respektive 

städer.

Rekommendationer

1) Lokalbefolkning, företag och lokala myndigheter behöver mer information och ökad medvet-
enhet om potentialen för att utnyttja egna biobränsleresurser.

2) Nätverk av aktörer i regionerna behöver bildas för att öka samarbete på bioenergiområdet. 

3) Lokala strategier och handlingsplaner ska implementeras för att bidra positivt till lokal utvec-

kling och skapa nya jobb i regionen.

Mål

Subprojektet POLIBIOMASS har som mål att verka för konkreta, mätbara och realistiska policyer och 
kommunala handlingsplaner som främjar bioenergi. För det behövs stöd och uppmuntran från den lokala 
ledningen. En av fördelarna med att använda biobränsle är möjligheten att omvandla organiskt avfall till 
en resurs. 

Rekommendationer

1) Lokala myndigheter ska spela en nyckelroll i att överbrygga lokala hinder för utvecklad 
biobränsleanvändning.

2) Lokala myndigheter ska främja åtgärder som underlättar utnyttjande av resurserna, t.ex. fi-
nansiering, effektivisering av rutiner, positiv utvärdering av biobränsle i upphandlingar, skatte-
lättnader etc.  

3) Lokala myndigheter ska agera föredömen för att återvitalisera marknaden och skapa modeller 
som bygger på deras erfarenheter av att använda biobränslen.

4) Avgörande för att samla lokala resurser är att utveckla medvetenheten hos lokala aktörer, med-

borgare och kommuner.

Subprojektet
 EBIMUN

Subprojektet
 POLI-BIOMASS
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6.2

  Subprojektet
RBBD

  Subprojektet
BIOPATH 

Mål

Målet för subprojektet RBBD är att stötta bioenergins affärsutveckling i regionerna Sydöstra Irland, syd östra 

Sverige, vöru i Estland och Trento i Italien genom stöd och utveckling av företag längs bioenergikedjan. 

Rekommendationer

1) Panndatabasen som skapats behöver uppdateras kontinuerligt.

2) För att företag som konverterar till bioenergi ska få tillgång till finansiering med låg kostnad 
behöver man arbeta tillsammans med utlåningsaktörer.

3) Producentgrupper bildades i RBBD och vid möten som hölls. För att bevara grupperna be-
hövs i fortsättningen stöd till försörjningskedjor. 

4) En rekommendation är att framtida aktiviteter hålls parallellt med sektorspecifika evenemang, 
eftersom det var svårt att få besökare till seminarier och marknadsföringsaktiviteter. håll fler 

informationsmöten för att öka medvetenheten om biobränslen.. 

Mål

Subprojektet BIOPATh har som mål att ta ett helhetsgrepp på biobränslekedjan för fasta biobränslen 
med fokus på kvalitets-, kvantitets- och hållbarhetsindikatorer, samt utforma system för kvalitetskontroll, 

spårbarhet och certifiering av fasta biobränslen. 

Rekommendationer

1) ha ett förhållningssätt på medellång eller lång sikt.

2) Prioritera stöd till hela kedjan för fasta biobränslen utifrån en helhetssyn.  

3) Balansera stöd och basera det på specifika villkor och begränsningar i kedjans olika delar.  

4) Arbeta systematiskt för att skapa lämpliga förhållanden för korta biobränslekedjor. 

5) utöka affärsmöjligheter för lokala aktörer, vilket krävs för att öka tillgången på fasta biobränslen.  

6) Definiera ett lämpligt mål för marknadens storlek, med hänsyn till hållbar tillgång på biomassa, 
hållbara transporter, hållbar marknadsstorlek, användning av biomassa i andra marknadsse-

ktorer och miljöaspekter. 

7) Avgränsa hur mycket resurser man maximalt kan ta ut ur skogen, och definiera förändringar i 
ägande och villkor för biomassan. 

8) Definiera och bedöm med bred jämförande analys de olika processerna för energiomvandling 
från biomassa och fasta bränslen med teknik som sprids på marknaden. 

9) Integrera och reglera lokal, nationell och europeisk (CEN) standard i policyerna.  

10) värdera olika fasta bränslen med spårbarhetsegenskaper.

11) Bedöm och reglera på kvalitet och värde på fasta bränslen korrekt. 

12) Ett korrekt policyramverk ska visa vägen för hållbar och verifierbar certifiering av hela värde-
kedjan, från produktion till slutlig energianvändning 

13) Lokala kontor, organisationer och institutioner bör komma överens om en gemensam metod 
för hopsamling av biomassa som är hållbar, för att undvika problem med jorderosion, för-
ändrat skogstäcke och annan miljöpåverkan.

14) Organisationer ska agera för att definiera hållbart utnyttjande av biomassa, t.ex. energi-
omvandling och transporter, med livscykelanalys på regional nivå. 
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Rekommendationer
från subprojekten 

6.2

Bioenergi för regional utveckling

Mål

Subprojektet BIOREF visar hur förnybar energi och biobränsleanvändning kan bidra till hållbar utveckling. 
Bioenergi kan bidra till att stärka landsbygdsområden som annars har stora problem att överleva, med nya 

ekonomiska aktiviteter som förbättrar deras framtidsutsikter.

Rekommendationer

På kort sikt:

1) uppmuntra produktion av biobränsle, t.ex. energigrödor och träbränsle, genom stöd till inköp 
av pannor, utrustning för hopsamling av biobränslen m.m. 

2) Främja utveckling av projekt som bygger på hållbara försörjningskedjor.

3) visa och uppmuntra möjligheter för framtida råmaterial, tillverkning baserad på biomassa och 
bioenergiproduktion med utvecklad teknik. Informera om konceptet bioraffinaderier. 

4) Främja forskning som undersöker nya material för biobränsle, t.ex. alger och lignocellulosa, 
samt effektivare omvandlingsmetoder.

På lång sikt:

1) Bedöm landets eller regionens tekniska kapacitet och miljö, analysera vilka användningsområ-
den för biobränsletillgångarna som är mest hållbara utifrån ekonomi och livscykelanalys för 
biomassan.

2) ge ekonomiskt stöd att omvandla företag som producerar bioetanol, biodiesel och pappers-
massa till bioraffinaderier.  

3) Etablera bioraffinaderier på landsbygden där resurserna finns.

4) Kontrollera att användningen av biomassa är hållbar, att teknikutveckling sker samt att initiativ 
tas till lönsamma affärer med biomassa.

  Subprojektet
BIOREF 
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