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Projektet
Långsiktigt mål: 

Undersöka om det är möjligt att erbjuda 
tunga fordon, sjöfart och industri ett 
förnybart drivmedelsalternativ genom att 
realisera den biogaspotential som finns i 
Kalmar län och undersöka om det finns 
tekniska och ekonomiska förutsättningar 
att förvätska den.

Projektmål: 

Ge projektgruppen underlag att fatta 
beslut om och hur man kan gå vidare med 
ett genomförandeprojekt.

Projektperiod: 

14/11 2016 – 14/8 2017 



Tillvägagångssätt: 4 delprojekt

Produktionspotential och investeringsvilja – Energikontor Sydost

Marknad - SWECO

Produktions-och driftskostnad – Puregas Solutions

Logistikupplägg – E.ON



Produktionsmål för biogas till fordon

Län Nuvarande 
GWh/år

2020
GWh/år

2030
GWh/år

Gotland 26 100 300

Kalmar 32 160 300

Kronoberg 30 60 (30)

Totalt 58 320 600



Realiserbar potential i närtid 

Anläggning Nuvarande 
produktion 

GWh/år

Möjlig produktions-
ökning i närtid (2020)

GWh/år

Totalt
GWh/år

Beviljat 
investeringsstöd 

Mkr

Kalmar Biogas 8-10 - 8-10

More Biogas 20 20 40

Västervik Biogas 3 - 3

Mönsterås Biogas - 60 60 108

Mörbylånga Biogas - 20 20

Falk Biogas - 20 20

Hagelsrum Biogas (4) 7 7 13

Totalt 31-33 117 158 -160 



Resultaten av förstudien - vägtransporter

 Det går att producera LBG i Mönsterås till ett 
konkurrenskraftigt pris i förhållande till diesel när det 
gäller vägtransporter

 Förvätskningsanläggningen kan kompletteras med 
uppgraderad gas från Öland

 Anläggningar för produktion av LBG bör vara minst 50 
GWh/år

 Det går att ställa krav på förnybara bränslen när det 
gäller offentlig upphandling

 Intresse på marknaden finns att prova på LBG i 
projektform



Behovet av infrastruktur 
för CNG/CBG och LNG/LBG 
i framtiden



Resultatet av projektet – sjötransporter



Sjöfart - nuläge

• Sjöfartens drivmedel har inte höga 
skatter vilket gör det till en större 
utmaning att byta till förnybara 
drivmedel än för vägtrafik

• Några rederier som har investerat i 
LNG: Viking Grace och Destination 
Gotland

• Idag finns 15-18 LNG-fartyg, 
antingen i trafik eller under 
byggnation, i det så kallade SECA-
området
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[Bild: http://www.sjofartstidningen.se/assets/2013/04/seagas_karl_gabor-1220x915.jpg]



Sjöfart – intervjuer

• Rederierna är generellt inte beredda att 

betala mer för förnybart drivmedel, om 

inte kunden tar del av kostnaden 

• Privatpersoner söker billigaste resorna

Dock; 

• Det finns rederier som uttrycker att det 

finns betalningsutrymme för en 

inblandning av LBG 

• Pappers- & massabruk 

• Inrikes färjor
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Rederi 1 % 2 GWh

Papper & massa 50 % 54 GWh

Inrikes färja 100 % 24 GWh



Resultat för LBG till sjöss

• Det finns sjöfartsaktörer med egen drivkraft att blanda in 

LBG. 

• Krav kan komma att ställas på inrikes sjötransport. 

Generellt gäller att:

LBG-marknaden framåt är osäker – prisberoende och 

styrmedelsberoende.
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Utmaningar och möjligheter för flytande 
biogas inom transportsektorn



Vilka hinder/utmaningar finns det för att komma 
vidare?

 Priset för LBG måste vara lika med priset för konventionella drivmedel om marknaden 
ska lyfta
 LBG är dyrare än såväl LNG som HVO

 Gasfordonen är dyrare än motsvarande dieselfordon som även kan gå på HVO

 Dagens infrastrukturen är otillräcklig

 De befintliga styrmedlen är för svaga, för kortsiktiga och olika för olika länder 
Vägtransporter är det mest intressanta området just nu 

Låginblandning i sjöfart kommer – mycket intressant på sikt

http://www.energikontorsydost.se/a/moejligt-att-producera-flytande-biogas-i-sydost-laes-resultaten-fran-
foerstudien

http://www.energikontorsydost.se/a/moejligt-att-producera-flytande-biogas-i-sydost-laes-resultaten-fran-foerstudien


LBG-arena i Kalmar län – vad kan vi bidra med?

 Politisk vilja

 Produktionspotential

 Investeringsvilja

 Teknisk kompetens för hela värdekedjan

 Kontakter

 Förstudie som pekar på möjligheterna

 Plattform att bygga vidare på



Tack för uppmärksamheten!

Hannele.johansson@energikontorsydost.se


