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Nu drar DriveLBG igång på allvar!
I december 2018 beslutade regeringen att avsätta 200 miljoner kronor för att
upprätta ett innovationskluster för flytande biogas, DriveLBG, med demonstration av
teknik. Men när projektet skulle starta visade det sig att merparten av de
demonstrationsprojekt som ingår i ansökan hade planerat för stödutbetalningar
under år 2019 och 2020, medan merparten av regeringens stödmedel var för
utbetalningar under år 2021. Ett omfattande arbetet med en revidering av budgeten
tog vid och den 18 juni kom så det efterlängtade beskedet att Energimyndigheten
har godkänt den reviderade budgeten och arbetet kan starta på allvar.

Beslutet innebär att man nu kan skicka in intresseanmälningar om stöd
för tunga fordon på flytande biogas. I den första ansökningsomgången
med slutdatum 20/6 kom ansökningar på 146 fordon in! Nästa
ansökningsomgång har ett preliminärt slutdatum den sista september.
Mer information finns på hemsidan www.drivelbg.se om hur ni kan gå
tillväga för att göra en intresseanmälan. Sprid gärna informationen till
andra som kan vara intresserade!

Arla byter ut HVO och RME mot Biogas
Ett företag som redan bestämt sig för biogas är Arla som idag använder ca 17
miljoner liter bränsle till sina mjölktankbilar per år.

"Vi siktar på att 30 procent av Arlas mjölktankbilar ska köra på biogas om tre till fem
år. För att denna omställning ska kunna ske måste det finnas tillgång till biogas till
konkurrensmässigt pris vilket är beroende av både politiska beslut men även av
investeringar runt om i Sverige. Vi kommer jobba tätt med olika aktörer och politiker
för att se hur vi kan maximera potentialen med biogas." säger Patrik Hansson, VD
Arla Sverige.

Läget i Sydost
Personbilsförsäljningen i våra tre län i Sydost ökade med 8 % under 2018 jämfört
med 2017. De länen som ökade mest var Kronoberg med 14 % och Blekinge med
11%. Den enskilda kommun som stack ut var Ronneby med en ökning på hela 34
%! Stefan Hermansson låter meddela att bygglov nu har beviljats i Växjö och
Markaryd och Tingsryd är på gång. I Kalmar är nio mackar på gång och man är
därmed på väg att nå målet om ett tankställe i varje kommun. Kalmar kommer även
att få sitt första tankställe för flytande biogas i höst. På tur därefter står Ljungby.

Från termofil till
mesofil rötning
Biogas Sydost höll sitt senaste
medlemsmöte på VMAB:s
torrötningsanläggning för att se och
höra hur man löst de problem som
uppstod i anläggningen kort efter att
den togs i drift 2013. Ganska snart
upptäcktes läckage i båda
rötkamrarnas värmesystem och
rötkamrarna reparerades. Men högre
TS-halt i rötresten p.g.a.
trädgårdsavfall ledde till nya problem
med utpumpning och avvattning. 

Dessutom gav trädgårdsavfall upphov till maskinellt slitage i förbehandling och
inmatningssystem. Ny avvattningsseparator installerades men nya problem
uppstod. Sedan dess har man gått över från termofil till mesofil rötning,
trädgårdsavfall har tagits ut ur substratmixen, en magnetseparator installerats,
rötresthanteringen ombyggts, en hygieniseringsanläggning upphandlats och en ny
mottagning för fettavskiljarslam beslutats. Anläggningen är nu godkänd av
Jordbruksverket och man förbereder för produktion av biogödsel i höst.

Kunskapsunderlag om biogas inför
kollektivtrafikupphandlingen i Kronoberg
Energikontor Sydost har på uppdrag av Region Kronoberg tagit fram ett
kunskapsunderlag inför kollektivtrafikupphandlingen som ska genomföras 2023.
Utredningen visar att det finns en stor potential för biogas i Kronobergs län.
Kunskapsunderlag presenterades på Biogas Sydosts medlemsmöte den 27 mars
för representanter från Region Kronoberg och Länstrafiken Kronoberg. Rapporten
finns att ladda ner här.

Händer i regionen
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Energikontor Sydost har på uppdrag av Region Kronoberg tagit fram ett
kunskapsunderlag inför kollektivtrafikupphandlingen som ska genomföras 2023.
Utredningen visar att det finns en stor potential för biogas i Kronobergs län.
Kunskapsunderlag presenterades på Biogas Sydosts medlemsmöte den 27 mars
för representanter från Region Kronoberg och Länstrafiken Kronoberg. Rapporten
finns att ladda ner här.

Korv, bröd och halva priset på biogas
Alvesta Biogas bjuder tillsammans med projektet Biogas till folket till öppet hus
lördagen den 29 juni kl. 10–15. Temat för dagen är ”Från kossa till tankning av din
bil”. Det är ett evenemang för hela familjen där man får information om och visar
fördelarna med biogas och biogasproduktion. En rad experter finns på plats för att
svara på frågor om biogas och biogasbilar. Missa inte detta!

BiogasBoost i Almedalen
Projektet Biogas Boost kommer att medverka på seminariet ”Biogas - den svenska
genvägen till fossilfria transporter” som arrangeras av Janne Rapp den 2/7 kl.
10.00. På kvällen den 1 juli kl. 17.15 avgår det bilar från bilutställningen i Visby
hamn till ett studiebesök på biogasanläggningen Brogas.

Kalmarsundsveckan
Den 28 augusti äger en Biogashearing rum kl. 14:30-16:00 på Stortorget i
Kalmar som en del av Kalmarsundsveckan.

Den 30 augusti kl. 07.30 ordnar Nybro kommun på Sliperiet i Pukeberg en
temadag kring biogas. Tanken är att uppmärksamma kommunens omställning
till fossilbränslefri fordonsflotta, regeringens satsning på flytande biogas till
tunga fordon samt vad som är på gång i regionen. Se hela programmet här.

Biogas Research Center (BRC)
BRC i Linköping har tagit fram boken ”Biogaslösningar – problemlösning
och värdeskapande”. Målgruppen är i första hand beslutsfattare m.fl. som inte
själva är direkt aktiva i biogasbranschen men som har intresse och eller behov
av ökad kunskap om biogas. BRC planerar boklansering och lunchseminarium i
riksdagen i september.

Nästa Nordic Biogas Conference kommer att äga rum i Linköping i september
2021 och arrangeras av Biogas Research Center tillsammans med Avfall
Sverige och Energigas Sverige. nordicbiogasconference.org

I september startar BRC:s doktorandkurs Biogaslösningar (6 hp). Syftet med
kursen är att ge bred kunskap om utveckling av biogaslösningar. Kursen vänder
sig i första hand till doktorander från olika discipliner både inom och utanför
BRC men också till partners och medlemmar inom BRC.  Det kommer även att
finnas möjlighet att delta i valda delar av kursen som genomförs i samarbete
med fyra regioner – Gotland, Jönköping, Kalmar och Östergötland.  Till anmälan

Vill med detta önska er alla en riktigt skön sommar och även ge ett tips till alla
er som ännu inte ordnat med boende i Almedalen eller på semestern. Det
finns lösningar till alla problem!

Vänliga hälsningar,

Hannele Johansson, Biogas Sydost

 

Läs fler nyheter på www.biogassydost.se
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