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Samverkan i mer än 15 år!

Kommunerna, energibolag, avfallsbolag, jordbruksföretag, 
fordonsindustri, drivmedelsföretag, forskare, Västra 

Götalandsregionen, Länsstyrelsen m.fl. i hela Västra Götaland.

BIOGAS VÄST



Biogasen är mer än ett förnybart drivmedel
• Hållbar avfallshantering

• Sluter kretslopp genom 
biogödseln

• Landsbygdsutveckling 

• Minskad sårbarhet pga lokal 
råvara och produktion

 Löser fler än en  
samhällsutmaning samtidigt

 Exempel på biobaserad cirkulär 
ekonomi - här och nu!



Potentialen för biogasproduktion störst i Skåne 
och Västra Götaland

Källa: Realiserbar biogaspotential i Sverige år 2030 genom rötning och förgasning, WSP (2013) 



Kraftsamling Biogas 2017-2020

Långsiktigt inriktningsmål 2,4 TWh biogas

VGRs miljönämnds samlade satsningar på biogasutveckling i Västra Götaland:

1. Plattformen Biogas Väst - koordinering av Biogas Väst som en neutral plattform för 
aktörssamverkan. 

2. Påverkansarbete och strategisk samverkan med andra regioner.

3. Projektmedel via programmen för regionala utvecklingsinsatser till insatser som driver 
på biogasutvecklingen. 

4. Föra dialog om användningen av biogas i Västra Götalandsregionens egna verksamheter 
med ansvariga nämnder/styrelser. 



Plattformen Biogas Väst idag

Genomförs i nära samverkan med Länsstyrelsen i Västra Götalands Län

Skapa mötesplatser t ex nätverksträffar och workshops

Driva på utvecklingen genom att främja samverkan och erfarenhetsutbyte i 
frågor/utmaningar som är gemensamma för flertalet aktörer i nätverket.

Stötta och initiera nya projektidéer och innovationer såväl tekniska som inom t ex 
affärsmodeller och riskhantering.

Underlätta kunskapsspridning. Vid behov ta fram ny kunskap.

Lyfta fram goda exempel från Västra Götaland och länet som en ledande biogasregion
‒ www.biogasvast.se
‒ Nyhetsutskick till ca 330 prenumeranter



Miljönämndens Kraftsamling Biogas

Prioriterade områden 2017-2010
 Förbättrade spelregler, lönsamhet och samsyn på 

samhällsnyttorna

 Ökad användning av biogas
 Fortsatt fokus på vägtransportsektorn, men ökat intresse även från andra 

användningsområden

 Ökad produktion av biogas och biogödsel
 Effektivitet i produktions- och distributionsledet 
 Biogas och biogödsel från matavfall
 Biogas från gödsel, lantbrukets restprodukter och energigrödor
 Storskalig produktion av biogas genom förgasning 



6 okt: BIOGAS FÖR FRAMTIDEN
Regional utveckling och cirkulär ekonomi idag och imorgon

Inledning: Kristina Jonäng, VGR och Ingrid Gullbrand, Länsstyrelsen

Internationella utblickar: EU, Frankrike och Finland

Lansering av ny strategisk innovationsagenda: Det svenska biogassystemet – nyckeln till cirkulär ekonomi

15 kortpresentationer - Mycket på gång i Västra Götaland

Tunga fakta om biogas: AB Volvo, Scania, Tärntank

Vad säger Energimyndigheten om biogas?

Rappa argument för biogas i Sverige och Finland

Paneldiskussion: Var står biogasen 2035, 2045?

VÄLKOMNA! Hela programmet och anmälan på www.biogasvast.se. 



Hanna Jönsson, hanna.m.jonsson@vgregion.se

Tula Ekengren, tula.ekengren@vgregion.se

www.biogasvast.se
Anmäl er gärna till Biogas Västs nyhetsutskick! 



Över 80 miljoner till biogas i Västra Götaland 
genom Klimatklivet - hittills



Västra Götalandsregionens program för hållbar 
utveckling 2017-2020



Nya program för hållbar 
utveckling 2017-2020

Hållbara transporter 
Life science 

Hållbara maritima näringar 

Livsmedel och gröna näringar 
Hållbar energi och bioinnovation 

Cirkulärt mode och hållbara miljöer 

Internationella forsknings- och innovationssamarbeten



Insatsformer

Förstudier - mindre studie, flera parter, medfinansiering, förankrat 
med aktörer
Samverkansprojekt - projekt i samverkan med flera parter och med 
substantiell medfinansiering

Samverkansmiljöer – varaktiga miljöer, centrumbildningar, labb i 
insatsområde/delområde med kapacitet att organisera 
utvecklingsprocesser



Bedömningskriterier
Relevans – för programmet (och VGRs roll för det frågan gäller)
Potential – för området och spridning

Genomförbarhet – upplägg och ’track record’

Aktörskonstellation – Rätt part, roller, engagemang, förankring, 
medfinansiering



www.vgregion.se/program

www.vgregion.se/sokstod
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