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 Biogas Syd 

Desirée Grahn 

072-885 49 23 

desiree.grahn@kfsk.se 

Biogas Syds samrådsmöte 

16 februari 2017 

Datum 170628 

Rapport från Biogas Syds nätverksträff  

Arrangör: Biogas Syd 

Bakgrund 

Biogas Syd arrangerade en nätverksträff/samrådsmöte den 16 februari 2017. 

Nätverksträffar anordnas två gånger per år, i februari och september. Träffen ägde 

rum 16 februari i Lund. Cirka 30 personer deltog.  

På konferensen talades det om 

Träffen berörde många aktuella frågor på skånska biogasfronten.  

Intressanta bidrag 

Följande presentationer var extra intressanta:  

• Med på dagens program fanns bland annat RISE (före detta SP) som 

berättade om sitt projekt att titta på möjligheterna att använda vätgas som 

effekthöjare i biogasproduktion. Biogasproduktion skulle kunna 

kombineras med power-to-gas – lösningar när det finns överskott på 

förnybar energi och producera med biogas på det sättet. RISE har gjort en 

studie av tillgängliga tekniska lösningar och dess utvecklingsgrad som 

presenterades på träffen.  

• På uppdrag av bland annat Biogas Öst har Biogas Research Center tittat 

närmare på biogasens samhällsnyttor och vilka som finns omnämnda i 

litteraturen som verifierade samhällsnyttor. Studien visar att biogas berör 

alla FN:s globala miljömål och är en viktig byggsten i det hållbara 

samhället.  

• Energigas Sverige satsar på en re-lansering av fordonsgas som drivmedel 

och vill återigen engagera den lokala och regionala politiken att stå fast vid 

biogasen och se en fortsatt utveckling av den.  

• Avslutningsvis redovisade Lunds Tekniska Högskola sin översyn av hur 

biogasproduktionens klimatprestanda beräknas enligt 

hållbarhetskriterierna. Deras studier visar att det finns möjligheter för 

biogasen att falla ännu bättre ut i jämförelserna, bland annat genom att gå 

ifrån användandet av vissa standardiserade värden.  
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Konferensmaterialet 

Konferensprogrammet och presentationerna finns här: 

https://kfsk.se/biogassyd/uncategorized/1022/  

https://kfsk.se/biogassyd/uncategorized/1022/

