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Projektet

Långsiktigt mål: 
Bidra till att uppnå 2030-målen genom att erbjuda tunga fordon, sjöfart och 
industri ett förnybart drivmedelsalternativ. Undersöka om det finns en marknad 
för den biogaspotential som finns i regionen samt ekonomiska förutsättningar 
att förvätska den.
Projektmål: 
Ge projektgruppen underlag att fatta beslut om och hur man går vidare med ett 
genomförandeprojekt
Projektperiod: 
14/11 2016 – 14/8 2017



Projektmedlemmar 
& medfinansiärer



Varför flytande biogas?

 Vi har en stor potential i regionen i form av gödsel samt många lantbrukare som vill 
producera biogas
 Biogas ger stor nytta både till enskilda näringsidkare och samhället
 Ny intressant marknad i tunga fordon, sjöfart och industri
 Både Scania och Volvo har tagit fram lastbilsmodeller som går på flytande gas
 Sjöfarten går över till LNG – löser alla kraven utom klimatkraven: LBG?
 LBG ger fördelar i industrier som kräver höga temperaturer, där värmebehovet varierar 

över dygnet och där kraven på reglerbarhet, tillgänglighet och renhet är höga 
(livsmedelsindustri, processindustrin)



155,9 Mkr i stöd från Klimatklivet till 
biogasinvesteringar i regionen
 108 Mkr stöd till en gödselbaserad biogasanläggning i Mönsterås
 1,6 Mkr till publikt tankställe för biogas i Mönsterås 
 14 Mkr till Hagelsrum biogas till en ny rötkammare och uppgraderingsanläggning
 8,2 Mkr till en biogasmack i Mörbylånga 
 3 Mkr till Biogasmack i Ronneby
 3 Mkr till Biogasmack i Ljungby
 3,5 Mkr till Biogasstation i Blekinge
 1,8 Mkr till Gotlands Slagteri för att konvertera sitt energisystem från olja till biogas
 11 Mkr till Brogas på Gotland för att öka produktionen av biogas
 1,8 Mkr till Biogas Gotland till investeringar i en uppgraderingsanläggning



Målbild 2020 för biogas på Gotland, i Kalmar och i 
Kronobergs län 

Gotland:
Målet för biogasproduktionen år 2020 är 100 GWh, med inriktning på 300 GWh 
fordonskonsumtion år 2030, vilket då bedöms räcka till hälften av det förväntade behovet av 
transporter på Gotland 2030.
Kalmar:
År 2017 uppgår produktionen av biogas i Kalmar län till 100 GWh/år och år 2030 till 300 
GWh/år. Det senare motsvarar med 2010 års siffror som bas, en tiondedel av alla drivmedel.
Kronoberg: 
Produktionen av förnybara fordonsbränslen, t.ex. biogas, ska vara minst 30 GWh/år 2020.



Biogasproduktion på Gotland

Nuvarande produktion: ca 26 GWh med pågående expansion mot 40 GWh
BroGas:

 >20 GWh/år i full produktion med planerad kapacitetsökning till 36 GWh
 Levererar gas till Arlas mjölktork samt 2 GWh till Biogas Gotland för uppgradering till fordonsgas

Region Gotland producerar biogas vid reningsverket i Visby 4,2 GWh
 Levererar en del biogas till uppgradering, resten till intern uppvärmning och fjärrvärme

Biogas Gotland – leverantör av uppgraderad biogas
 Uppgraderar rågas från BroGas vid en större anläggning och en mindre uppgraderingsanläggning i 

Visby
 622,4 ton biogas av fordonskvalitet såldes 2016, resten från BroGas går till Arla.



Biogas på Gotland  2015

Arla vill köpa mer gas,  ca 25 GWh/år,
det motiverar utbyggnad av  Brogas 
till 30-36 GWh/år, då finns ännu 
utrymme för ökning av fordonsgasen



Biogasproduktion i Kronobergs län

Anläggning Nuvarande produktion
GWh/år

Planerad ökning GWh/år Totalt GWh/år

Alvesta Biogas 18-19 11-12 30

Växjö kommun 12 3 15

30-31 14-15 45



Produktion av uppgraderad biogas i Kalmar län 

Anläggning Nuvarande 
produktion GWh/år

Möjlig produktions-
ökning i närtid (2020)

Totalt
GWh/år

Kalmar Biogas 8-10 - 8-10

More Biogas Småland 20 20 40

Västervik Biogas 3 - 3

Mönsterås Biogas - 50 50

Mörbylånga Biogas - 20 20

Falk Biogas (Borgholm) - 20 20

Hagelsrums Biogas - 7 7

Totalt ca 31-33                           117                            148 -150 



Delstudier

1. Marknadsundersökning
Identifiering av kunder (rederier, åkerier, industri, annat), betalningsvilja/-förmåga för 
flytande biogas samt inköpsvolymer

2. Kartläggning av potentiella producenter med tillräcklig mängd substrat 
3. Utredning av logistikupplägg
4. Kartläggning av tillgänglig teknik och terminalleverantörer + produktions- och 

driftkostnad



Tack för uppmärksamheten!
hannele.johansson@energikontorsydost.se
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