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Biogas2020 – ett litet urval
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biogas2020.se
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publikationer
har publicerats.
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löpande.

stationer över
hela Danmark,
Norge och Sverige
har kartlagts.

Flera hundratals
miljoner satsade kronor
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nya biogasanläggningar,
fler tankstationer,
företagsparker med
mera.
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Om projektet
Inledning
Biogas är en fantastisk energikälla och drivmedel!
Det är även ett lysande exempel på cirkulär ekonomi, där vi tar hand om vårt avfall och använder
det till att skapa klimatsmart energi. Alltfler röster
höjs för att påtala den potential som finns i biogasen, och att vi måste öka användningen för att
kunna nå våra klimatmål.

Biogas2020 har haft som syfte att bygga upp
ett samarbete för biogasutveckling i området
Öresund-Kattegatt-Skagerrak (ÖKS). Under de tre
år (juni 2015 – juni 2018) som projektet pågått
har vi jobbat hårt för att se till att all den kunskap
som finns inom hela biogasens värdekedja lyfts
ytterligare några nivåer.

För att skynda på processen och skapa större
efterfrågan krävs att många faktorer samspelar
– från politiska beslut, effektiva lösningar inom
teknik och produktion genom forskning och utveckling, hela vägen ut till infrastruktur i form av
fler tankställen.

Det övergripande målet med projektet har varit
att bidra till ökad hållbar produktion och användning av biogas. En annan målsättning har varit att
etablera en gemensam skandinavisk biogasplattform som ska fortsätta att driva utvecklingen efter
projektets slut.

Biogasbranschen är fortfarande en relativt ung
marknad. Därför finns ett stort värde i att skapa
nätverk och utbyta kunskap och erfarenheter
med varandra, tvärs över nationsgränser och
verksamhetsområden. Tillsammans är det också
enklare att nå ut till, stötta och i viss mån påverka
politiker och tjänstemän inom offentlig verksamhet och näringsliv. Att bland annat hjälpa dem att
se fördelarna med att använda biogas.

I detta jätteprojekt har 35 olika biogasparter från
Norge, Sverige och Danmark samverkat. Och vi
vågar påstå att det blivit succé på många sätt.

Fredrik Grund
Innovatum - projektledare Biogas2020
Trollhättan våren 2018
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Allt det här gjorde vi

Utvärdering

Samarbete har varit den drivande kraften genom hela projektet. Nu när Biogas2020 avslutas
övergår plattformen till ett skandinaviskt biogasnätverk, där några av aktörerna åtar sig att fortsätta samverka i gränsöverskridande frågor.

Den stora utmaningen efter Biogas2020 ligger
i att omsätta konkreta resultat till praktisk handling. Här finns i dag fortfarande strukturella hinder
på kommunala, regionala, nationella och internationella nivåer. Men det finns också flera goda
tecken på positiva förändringar, där bland annat
nya lagstiftningar och regelverk som gynnar en
ökad användning av biogas har införts eller är på
väg att införas i alla tre länder.

Biogas2020 har även bidragit till att skapa och utveckla fristående nätverk där de största och mest
tongivande är Biogass Oslofjord och Dansk Biogasnätverk. Dessutom har det uppstått en mängd
nya kontaktvägar, tvärs över landsgränserna, på
flera nivåer.
Genom hundratals seminarier, workshops och
utställningar, samt tre stora konferenser, har
kunskap och erfarenheter delats och spridits. En
mängd olika studier och kartläggningar har gjorts,
där resultaten presenterats i olika rapporter och
publikationer.
Projektet har delats in i olika arbetsområden. Varje
arbetsområde har bestått av en rad olika aktiviteter,
från smått till stort. I denna populärversion av projektets slutrapport vill vi presentera goda exempel
och konkreta resultat – totalt 32 stycken. För att
förenkla har vi delat in aktiviteterna i tre delar:
• Samverkan och utveckling (erfarenhetsutbyte,
nätverk, politisk samordning, affärsutveckling,
omvärldsbevakning, konceptutveckling samt process- och teknikutveckling)
• Produktion och processer (substrat, hushållsavfall, biogasprocessen, rötrester samt förädling och
uppgradering)

Det finns alltså mycket som talar för att biogasutvecklingen kommer att ta ytterligare fart inom
de närmaste åren.
Oxford Research har haft i uppdrag att löpande utvärdera Biogas2020. En av de viktigaste slutsatserna
från deras utvärderingsarbete har varit hur viktigt
det är att marknadsföra och öka kännedomen om
biogas, för att öka produktion och användning.
Marknadsföring och kommunikation är också förutsättningar för att styrmedel och ramvillkor ska
utformas på ett rimligt sätt.
I slutfasen av projektet konstaterar följeforskaren
sammanfattningsvis att:

”

Biogas2020 är ett välfungerande projekt som
presterar högt. Men samtidigt är det i stor
utsträckning externa villkor, särskilt styrmedel
både kring produktion och kring användning
av biogas, som sätter ramarna för hur biogasbranschen kan utvecklas, och därmed avgör
möjligheterna för att projektets effektmål om
ökad produktion och användning av biogas
kan uppfyllas.

• Transport och infrastruktur (biogas i tunga fordon och färjor, tankstationer, test- och demonstrationsaktiviteter, användningsmöjligheter CBG
och LBG, med mera).
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Medverkande parter
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Samverkan & utveckling
Inledning

Utöver parterna har en mängd
andra samarbetspartners
deltagit i Biogas2020.
Stort tack till alla medverkande
för era bidrag och insatser!

7

Samverkan &
utveckling
Under Samverkan och utveckling har vi
samlat olika aktiviteter som bland annat
handlar om att stötta nya nätverk, ta
fram anpassade affärsmodeller, sprida
kunskap och resultat, uppmuntra till
politisk dialog samt ge stöd till konkreta
utvecklingsprojekt.
Det gränsöverskridande utbytet av
erfarenheter, kompetens och kunskap
har blivit mycket framgångsrikt. Det
har också varit en förutsättning för
att effektivt kunna genomföra hela
Biogas2020-projektet.
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Skandinaviska biogasplattformen

Samverkan över
gränserna!

Att skapa en skandinavisk biogasplattform
handlar om att ta vara på de kontakter
och det utbyte som har etablerats under
hela Biogas2020-projektet. Något som är
värdefullt på många sätt.
Innan projektet startade fanns ingen
etablerad samverkan kring biogasfrågor
mellan Sverige, Danmark och Norge. Nu
har det vuxit fram, och det är viktigt att
säkra en fortsättning efter projektets slut.

SYFTE OCH MÅL

studentarbeten, att vara sammankallande för nätverket och att

Vi ville utveckla former för partnerskap och samarbeten mellan

driva vidare en hemsida.

aktörer från hela biogasens värdekedja, och mellan de tre
länderna. I Öresund-Kattegatt-Skagerrak-området (ÖKS) finns

FRAMÅTBLICK OCH MÖJLIGHETER

enorma mängder kunskap och erfarenhet som alla som jobbar

Efter juni 2018 fortsätter arbetet inom det skandinaviska bio-

med biogas har nytta av att dela. Målet har varit att etablera

gasnätverket, där målsättningen är en växande biogasmarknad

biogasplattformen under projektperioden, och att resultaten

i Skandinavien. Inom nätverket finns en grund för nya kom-

inom projektet ska utgöra en grund för fortsatt partnerskap

munikationsvägar och metoder, nya utvecklingsprojekt, poli-

mellan aktörerna.

tisk samverkan mellan regioner och en effektivare biogasutveckling.

SÅ GJORDE VI
En arbetsgrupp med partners från alla tre länder har under

INBLANDADE AKTÖRER

hela projektet arbetat metodiskt för att skapa plattformen. Till

• Västra Götalandsregionen

hjälp användes TBMI (Technological Business Model Innova-

• Biogas Syd

tion) för utveckling av affärsmodeller under ledning av Aarhus

• Innovatum

universitet.

• Fyrbodals kommunalförbund

Processen landade i tre centrala områden för samverkan:

• OREEC

Kunskap (att vidareutveckla kunskap och dela med sig till

• Oslo Kommune

varandra), kommunikation (utbyte av idéer kring att kommu-

• Samsö Kommune

nicera biogas på ett bra sätt) och politik (kunskapsutbyte kring

• Skive Kommune

förändringar i politiken på både lokal, nationell och internationell

• Högskolan Halmstad

nivå och analys av dess konsekvenser).

• Aarhus Universitet

Arbetsgruppen har även, under ledning av Västra Götalands-

• Östfold fylkeskommune

regionen och Biogas Syd, konkretiserat hur samarbetet mellan

• Agro Business Park

aktörerna ska fortgå efter projektets slut.

• Region Skåne

RESULTAT
En avsiktsförklaring har tagits fram där några aktörer, däribland
Agro Business Park, Biogas Syd och Biogass Oslofjord, har åtagit
sig att fortsatt driva plattformen som ett skandinaviskt biogasnätverk. Det gäller bland annat att skapa förutsättningar för
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Kommunikation

Webb och
konferenser
– projektets nav

Tydliga kommunikationskanaler och
kontaktytor har varit avgörande för att
få de över 30 parterna i Biogas2020 att
kunna samverka i praktiken.
Störst fokus har därför legat på den
interna kommunikationen, men självklart
har vi även satsat på att nå ut externt via
bland annat sociala medier.

SYFTE OCH MÅL

500 besökare. De fungerade som en fysisk träffpunkt, där alla

Det övergripande syftet med kommunikationsarbetet har varit

parter och andra biogasaktörer haft möjlighet att mötas för att

att bidra till att projektet når sina uppsatta mål. Kommunikationen

utbyta kunskap, erfarenheter och resultat.

har spelat en väsentlig roll för att lyckas skapa ett skandinaviskt
biogasnätverk och att sprida kunskap och resultat från projektet.

Biogas2020:s Facebooksida, där vi varit mest aktiva inom
sociala medier, har cirka 500 följare.

Vi ville även erbjuda stöd till projektparterna i kommunikationsfrågor.
Ett konkret mål var att få minst 10 000 unika användare till
projektets hemsida

FRAMÅTBLICK OCH MÖJLIGHETER
I det skandinaviska biogasnätverket som nu bildats kommer
kommunikationen fortsatt att vara en nyckelfaktor, för att
spridningen av kunskap och utveckling inom biogasområdet

SÅ GJORDE VI

ska bli så framgångsrik som möjligt.

Varje land har haft minst en kommunikatör. Projektets hemsida
biogas2020.se, skapades tidigt i projektet. Här har all över-

INBLANDADE AKTÖRER

gripande information om projektet samlats. Bland annat

• Innovatum

presenteras de olika aktiviteterna inom Biogas2020, nyheter,

• Østfold fylkeskommune

resultat och ett kalendarium med olika biogasevents.

• Skive Kommune

Andra kanaler för att nå ut har varit Facebook, LinkedIn och

• Agro Business Park

Twitter samt genom utskick av nyhetsbrev via e-post. Stor vikt

• OREEC

har lagts på att göra filmer, med syfte att inspirera och förklara

• Gas2move

Biogas2020 på ett tydligt sätt.
Tre stora biogaskonferenser, en i vardera Sverige, Danmark,
Norge, har också arrangerats och marknadsförts under de tre
projektåren.

RESULTAT
Fram till mars 2018 hade hemsidan haft fler än 22 000 unika
besökare, vilket är mer än en fördubbling av målet. Generellt
har mest trafik kommit från Sverige, följt av Danmark och sedan
Norge. Biogaskonferenserna har ökat trafiken till hemsidan
markant. Som exempel fick sidan drygt 9 000 visningar i oktober
2017, inför konferensen i danska Skive.
Biogaskonferenserna samlade vardera mellan drygt 300 och
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Omvärldsbevakning

Här visar vi
biogasutvecklingen

För att skynda på utvecklingen inom
biogasbranschen behöver vi sprida aktuell
kunskap och göra den lättillgänglig.
En central del inom Biogas2020 har därför
varit att erbjuda alla deltagare i projektet,
samt biogasbranschen i stort, en tjänst
genom omvärldsbevakning.

SYFTE OCH MÅL

FRAMÅTBLICK OCH MÖJLIGHETER

Syftet med omvärldsbevakningen har varit att följa utveck-

Tack vare kontaktnätet som byggts upp genom projektet, och

lingen och sprida kompetens från hela biogasbranschen.

den arbetsmetod som utvecklats, kan arbetet med omvärlds-

Målsättningen var att förenkla kunskapsinhämtning för bio-

bevakning fortsätta även framöver – om än i en något mer

gasbranschen – främst för de som verkar i de tre deltagande

begränsad utsträckning. Kontaktnätet har dessutom gett bättre

länderna Norge, Danmark och Sverige.

kanaler mellan länderna för att bredda kunskapsinhämtningen.

SÅ GJORDE VI

INBLANDADE AKTÖRER

Ett metodiskt arbete har pågått genom hela projektet för att

• Biogas Syd

kontinuerligt följa och bevaka vad som händer inom biogas-

• Energiforsk

området. Utveckling, forskning och allmänna biogasnyhe-

• Agro Business Park

ter har samlats och gjorts tillgängliga på projektets hemsida,

• Högskolan Halmstad

biogas2020.se.

• OREEC

I praktiken har det inneburit ett ansvar för att ständigt uppdatera ett kalendarium med kommande events inom biogasbranschen. Vi har även skickat ut forskningsnyhetsbrev med
den senaste forskningen inom biogasområdet, skrivit nyheter
till hemsidan samt rapporterat från konferenser.
Dessutom har diverse arrangemang, såsom Gasakademin,
kunnat genomföras för att utbilda experter inom biogasområdet.

RESULTAT
Projektet har genom delaktiviteten utvecklat ett informellt nätverk mellan de deltagande länderna för att inhämta och sprida
vidare information om utvecklingen inom biogasbranschen i
hela Öresund-Kattegatt-Skagerrak-området (ÖKS).
Över 100 biogasevents har publicerats på hemsidan. 130 forskare har kontaktats för att få inspel till forskningsnyhetsbrevet
som har gått ut till drygt 600 personer. Under projektets gång
har dessutom cirka 60 konferensrapporter producerats.
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Process- och teknikstöd

50 rådgivningar och
expertinsatser

Biogasproduktion är förhållandevis
nytt på marknaden, och den biologiska
processen är känslig för störningar.
Samtidigt är substraten ofta svåra att
hantera.
Många problem uppstår därför i processen
att framställa biogas. Projektet ville därför
erbjuda rådgivning och andra insatser
kring dessa frågor.

SYFTE OCH MÅL

FRAMÅTBLICK OCH MÖJLIGHETER

Syftet var att samordna och bättre utnyttja befintliga kompe-

Högskolan Väst vill fokusera på digitalisering inom ramen

tenser och resurser. För att nå dit ville vi skapa ett verktyg som

för ”Kraftsamling Biogas 2017-2020” (en satsning från Västra

bidrar till att effektivisera och förbättra biogasproduktionen i

Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län)

hela värdekedjan.

tillsammans med RISE i Borås och Industrial Development

Målgrupperna har varit ägare och driftansvariga på biogasanläggningar, samt leverantörer av biogasteknik nära lantbrukssektorn.

Center i Skövde.
Hushållningssällskapet har ett projekt finansierat av Jordbruksverket för utvärdering av lantbruksbaserad biogas mellan
2018-2020 och kan där fortsätta utföra uppdrag för rådgivning

SÅ GJORDE VI

och kompetensutveckling.

Frågeställningar har inkommit till arbetsgruppen genom nätverksträffar, ett webbformulär samt genom möten med enskilda

INBLANDADE AKTÖRER

biogasaktörer. Problemen har kanaliserats till experter med

• Innovatum

lämplig erfarenhet kring teknik- och driftsfrågor.

• Hushållningssällskapet Sjuhärad

Att arbeta vägledande och som kontaktförmedlare har varit
viktigt för arbetsgruppen. Det har bidragit till att erfarenheter

• Högskolan Väst
• Västra Götalandsregionen

från andra projekt kommit branschen till nytta med snabba
resultat som följd. Studenter från Högskolan Väst har deltagit
på konferenser och i delprojekt.

RESULTAT
En grupp av personer med god kompetens om biogasproduktion har hanterat expertrådgivningar inom områden som till
exempel tekniska problem med pumpar, tillämpning av ny
lagstiftning, uppstart av biogasanläggningar och säkerhetsfrågor.
Cirka 50 rådgivningar och expertinsatser har genomförts.
Högskolan Väst har tillämpat resultat från aktuell forskning
kring materialpåläggning som ökar livslängden på nötande
ytor samt bättre mätteknik för ökad driftsäkerhet.

13

BIOGAS2020
Samverkan & utveckling

Borgmästarmöten

Skandinaviens
politiker möts för
fossilfrihet

Politiska initiativ och engagemang på
internationell nivå är avgörande för att
klimatfrågan ska kunna lösas.
I Biogas2020-projektet har vi fokuserat
på att skapa mötesplatser även på det
regionala och lokala politiska planet, vilket
är nog så viktigt för att nå framgång med
fossilfria alternativ som biogas.

SYFTE OCH MÅL

FRAMÅTBLICK OCH MÖJLIGHETER

I enlighet med Biogas2020-projektets huvudsakliga mål, ville

Intresset för att fortsätta utbyta erfarenheter kring biogasom-

vi skapa förankring av biogas i det politiska landskapet i Skan-

rådet har väckts. Det finns goda förutsättningar för att fortsätta

dinavien som en tillväxtmotor för grön omställning.

dessa politiska samtal. Diskussioner förs om att göra gemen-

Målet har varit att arrangera en mötesplats för regionala och

samma debattinlägg och även på andra sätt synliggöra den

lokala politiker för dialog, samordning och samsyn kring bio-

skandinaviska politiska viljan inom biogasområdet och klima-

gasens utveckling.

tområdet.

SÅ GJORDE VI

INBLANDADE AKTÖRER

Biogas2020 har erbjudit arenor för att lokala och regionala

• Fyrbodals kommunalförbund

politiker från Norge, Sverige och Danmark ska mötas, utbyta

• Västra Götalandsregionen

erfarenheter och diskutera hur man kan arbeta gränsregionalt

• Flera svenska, danska och norska kommuner

för att ge biogasen bättre förutsättningar.

• Region Midtjylland

Vid de tre skandinaviska biogaskonferenserna har politiker

• Region Skåne

från just den lokala och regionala nivån deltagit i panelsamtal

• Region Halland

och som talare. Vid sidan av de öppna seminarierna har vi också

• Biogass Oslofjord

arrangerat möten för enbart politiker. Mötena har vi kallat för
borgmästarmöten för att betona den politiska tyngden.

RESULTAT
Borgmästarmötena har tydligt visat på det gemensamma skandinaviska intresset för biogasutveckling men också varit en
ögonöppnare för att vi genom gemensamma politiska insatser
skulle kunna nå längre.
Den regionala och lokala nivåns betydelse har blivit tydlig.
Potentialen för samarbete kring biogas och fossilfrihet mellan
skandinaviska regioner och kommuner är nu mycket större.
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Forretningsmodeller og markeder

21 ”challenges” for
studerende

FORMÅL OG MÅL

Aarhus Universitet har gennemført en
række Biogas2020 TBMI (Technological
Business Model Innovation) Challenges.
En TBMI Challenge er en praktisk
problemstilling, som er stillet af en
virksomhed, der ønsker at få idéer til en
forretningsmodel, hvor biogas indgår som
et element i løsningen.

praktisk erfaring koblet til deres teoretiske viden.

TBMI, som er et fag på ingeniøruddannesen på Aarhus Uni-

Virksomhederne har ligeledes været positive over at indgå i de

versitet, og Biogas2020 TBMI Challenge har til hensigt at

mange challenges og har få inputs til deres forretningsmodeller.

lære de studerende i samarbejde med virksomheder og
forskere at opbygge eller forbedre virksomheders forretnings-

FREMADRETTET OG MULIGHEDER

modeller med udgangspunkt i biogasteknologier og forr-

Konceptet omkring Biogas2020 TBMI Challenge i samarbejde

etningsmodeller, hvor biogas indgår. De studerende skal

med norske, svenske og danske virksomheder, studerende og

desuden kunne demonstrere, at de kan anvende det i praksis.

forskningsinstitutioner har resulteret i, at samarbejdet er blevet
udvidet og forventes videreført de næst kommende år.

SÅDAN GJORDE VI
Biogas2020 TBMI Challenges har involveret 21 virksomheder,

INDBLANDEDE AKTØRER

cirka 80 master- og ph.d.-studerende, tre universiteter/høg-

Hovedaktør:

skoler og fem erhvervsservice-/konsulentorganisationer fra

• Aarhus Universitet

Danmark, Norge og Sverige.
Challenges blev holdt i flere tilfælde i specielt indrettede så-

Samarbeidspartnere:

kaldte ”BeeCubes”, hvor grupper af studerende sammen med

• 21 virksomheder, tre uddannelsesinstitutioner og fem

virksomhedens ledelses, en coach og forskellige eksperter

erhvervsservice-/konsulentorganisationer

arbejdede sammen omkring udvikling af en løsning til en
teknologisk forretningsmodel for en biogasudfordring i virksomheden.

RESULTAT
Seks challenges i 2016, ni challenges i 2017, og der gennemføres yderligere seks challenges i 2018. Resultaterne og løsningerne er beskrevet i en bog, som er udgivet i forbindelse
med den afsluttende Skandinaviens Biogaskonference 2018
i Norge.
De studerende har haft stor glæde af at deltage i til Biogas2020 TBMI Challenges. De har prøvet kræfter med at udarbejde forretningsmodeller i praksis og har dermed fået noget
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Samverkan & utveckling

Nya nätverk

Biogass Oslofjord –
et regionalt løft for
biogass

Biogass Oslofjord prosjektet er drevet
av seks fylker i Oslofjordregionen før
at bygge opp et bestående regionalt
samarbeid og nettverk innom produksjon
og bruk av biogass. Prosjektet koordineres
fra Østfold fylkeskommune.
Biogass Oslofjord har vært delaktig i de
fleste områder i prosjektet Biogas2020. Da
fra råvarer og produksjon til sluttbrukere
og kjøretøy.

FORMÅL OG MÅL

muligheter. Norges store kompetanse innom gassindustrien

Hovedmålet med prosjektet er å realisere biogass potensialet

og LNG gir unike muligheter før utvikling av produksjon og

som ligger i en bærekraftig og regional utnyttelse av energien

bruk av flytende biogass (LBG) til transportsektoren.

i gjødsel, slam og organisk avfall i Osloregionen. Samarbeidet

Dessuten finnes en stor biogass potensiale med avfall fra

skal bidra til å stimulere en velfungerende verdikjede for bio-

fiskeindustrien. Biogass Oslofjord skal være en aktiv kompe-

gass i regionen inklusive bruk av biogass.

tansemegler driver av utvikling innom norsk biogass.

SLIK GJORDE VI

INNBLANDEDE AKTØRER

Biogass Oslofjord vært og Initiert flere relevante rapporten for

Hovedaktører:

bransjen som at belyse markedssituasjoner, kartlegge infra-

• Biogass Oslofjord (Oslo kommune, fylkeskommunene

struktur, beskrive bærekraften til norskprodusert biogass,

Akershus, Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold)

belyse verdiskapingen og sysselsetning fra biogass i Oslofjord-

• Energigjenvinningsetaten

regionen.

• Høgskolen i Sørøst-Norge

Fokuset har vært på at etablere en trippel-helix arena i

• NIBIO

Oslofjordregionen, der vi lagt til rette for erfaringsutveksling,

• OREEC

kompetansebygging og utvikling av prosjekter. Vi har vært

• VEAS (Vestfjorden Avløpsselskap og Bekkelaget Vann AS)

veldig aktiv i at ta kontakter, bygge nettverk og holde møter. Til
2017 har vi hatt 126 større og 90 mindre møte.

Samarbeidspartnere:
• Avfall Norge

RESULTAT

• Biogassutvalget – Energigass Norge

Biogass Oslofjord har blitt et navn som bransjen kjenner til.

• Norsk Gassforum

Gjennom fokuset på bransjen og deltakelse i Biogas2020

• Norsk Vann

prosjektet har vi blitt en manglende ledd i verdikjeden, nemlig

• Bondelaget

koblingen mellom næringen og det offentlige.

• Vestfold klima- og Energiforum

Gjennom prosjektarbeidet så langt har flere enn før blitt
informert og opplyst om biogass og bidratt til utviklingen av

• Østfoldforskning
• NMBU

infrastruktur for bruk av biogass som drivstoff.
Les mer: www.biogassoslofjord.no

FREMTIDSBLIKK OG MULIGHETER
Gode muligheter for en videreføring og utvikling av Biogass
Oslofjord som et regionalt nettverk der arbeidet har store
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Samverkan & utveckling

Nye netværk

Vidensdeling
og events for at
promovere biogas

For at skabe et netværk af interessenter
inden for biogas produktion og
anvendelse af biogas har Agro Business
Park etableret Dansk Biogasnetværk.
Dansk Biogasnetværket har blandt andet
til formål at arrangere events, temadage
og seminarer for at dele viden inden for
branchen.
I løbet af projektet er det lykkedes at
afholde og deltage i en del arrangementer
inden for specifikke emner i forbindelse
med biogasproduktion.

FORMÅL OG MÅL

med messer og konferencer, herunder bl.a Skandinaviens Bio-

Et af hovedformålene med hele Biogas2020 projektet var at

gaskonference og Gastekniske dage.

fremme produktionen og anvendelsen af biogas i de nordiske
lande. Målet er nået gennem alle de aktiviteter, der blev gen-

FREMADRETTET OG MULIGHEDER

nemført i projektet, og en vigtig del af indsatsen har været at dele

Opgaven med at arrangere og deltage i events inden for bio-

viden og skabe opmærksomhed omkring biogasproduktion.

gasbranchen vil blive fortsat på nationalt niveau via Dansk
Biogasnetværk og i forbindelse med det fortsatte samarbejde i

SÅDAN GJORDE VI

biogasplatformen for Biogas2020-projektet.

I samarbejde med partnere i projektet og forskellige eksterne
parter er der identificeret forskellige emner, som har været af

INDBLANDEDE AKTØRER

interesse for virksomheder, vidensinstitutioner og offentlige

Huvudaktörer:

myndigheder.

• Agro Business Park

De enkelte events er arrangeret ved at kontakte potentielle
indlægsholdere med, kompetencer inden for de udvalgte em-

Samarbetspartners:

ner, og at sammensætte et program for eventet. Som indlægs-

• NTU

holdere er anvendt både projektpartnere og eksterne personer

• Samsø Kommune

med kvalifikationer på området.

• Skive Kommune
• Högskolan i Borås

RESULTAT

• Aarhus Universitet

Der er afholdt en række events, som har bidraget til øget vidensdeling på biogasområdet. Flere af arrangementerne er lavet i

Se mere: www.danskbiogasnetværk.dk

samarbejde mellem de norske, svenske og danske partnere.
Etableringen af Dansk Biogasnetværk har været medvirkende
til, at det er lykkedes at afholde events om mange forskellige
faglige temaer inden for biogasproduktion. Der har været
arrangementer om anvendelsen af husholdningsaffald, madaffald, lignocellulose, aquatisk biomasse og halm, samt flere
events om tekniske muligheder og løsninger inden for biogasproduktion.
Resultater fra projektet har været promoveret i forbindelse
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Nätverk och affärsmodeller

Stöd till
gårdsbaserad biogas
i Vessige

SYFTE OCH MÅL

Vessige Biogas Ekonomisk Förening har
36 medlemmar, de flesta lantbrukare. De
har länge diskuterat satsningar på biogas
inom sitt område i mellersta Halland.
Trots bra förutsättningar har lantbrukarna
haft problem att nå en lönsam produktion,
bland annat på grund av låga energipriser
samt avsaknad av kunder och därmed
långsiktiga avsättningsmöjligheter för
biogasen.

och långsiktiga avsättningsmöjligheter.

Syftet var att identifiera nyckelfaktorer för affärsmodellsut-

Medlemmarna är överens om att satsningarna på biogas ska

veckling inom gårdsbaserad biogasproduktion. Med hjälp av

genomföras och ser möjligheter för framtiden. Miljötillstånds-

dessa ville vi undersöka möjligheten att utveckla biogaspro-

processen har startat och nästa steg är samråd med kommun

duktionen i Vessige-nätverket och få den att bli lönsam.

och länsstyrelse. I april 2018 inväntades fortfarande beslut från

Arbetet skulle även leda fram till en ansökan från Klimatklivet

Naturvårdsverket gällande Klimatklivsansökan.

(stöd till lokala och regionala klimatsatsningar via svenska
Naturvårdsverket). Ansökan omfattade en rågasledning från

FRAMÅTBLICK OCH MÖJLIGHETER

en befintlig biogasanläggning, en uppgraderingsanläggning

Fler studier kring hur affärsmodeller kan användas för att bi-

samt komprimeringsanläggning och gasflak för distribution av

dra till lönsam biogasproduktion behövs. Biogasproduktionens

gasen.

många samhällsvinster (till exempel minskat utsläpp av växthusgaser och näringsläckage från jordbruksmarker) bedöms

SÅ GJORDE VI

vara viktiga inslag i framtida affärsmodeller. Därför behövs mer

Flera möten och workshops genomfördes under ledning

forskning kring hur dessa kan värdesättas av offentlig sektor.

av Högskolan i Halmstad, med syfte att ta fram nya affärs-

Ett förslag på detta är genom långsiktiga stödsystem som belö-

modeller. Även intervjuer med lantbrukare och andra intres-

nar biogasproducerande jordbrukare för deras bidrag till håll-

senter gjordes. För att inspirera till kreativitet och underlätta

bar utveckling.

presentation av idéerna användes ett affärsmodellsverktyg.

Beviljas den aktuella Klimatklivsansökan för Vessige, kom-

Bland annat togs ett underlag för möjliga satsningar på bio-

mer satsningarna med all sannolikhet att bli verklighet. Det

gas fram och redovisades för medlemmarna i Vessige-nätverket.

finns då planer på ytterligare satsningar i form av etablering av

Analyser gjordes också av de halländska kommunernas mål

samrötningsanläggningar i olika delar av Vessiges medlems-

och ambitioner på transportområdet, samt lokala industriers

område.

intresse för biogas. Syftet med analyserna var att undersöka
möjligheterna för avsättning av den uppgraderade biogasen.

INBLANDADE AKTÖRER
• Högskolan i Halmstad

RESULTAT

• Vessige Biogas Ekonomisk Förening

Sex framgångsfaktorer kunde identifieras. Man konstaterade

• IVL Svenska Miljöinstitutet

bland annat att affärsmodellen i högre grad bör fokusera på

• Swedegas

värdet av biogasens hållbarhetsvinster. Och genom att mark-

• Hushållningssällskapet Halland

nadsföra dessa kan Vessige Biogas nå nya marknader, kunder
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Power-to-gas

GreenLab Skive –
Europas ledende
erhvervspark

Skive Kommune ønsker at etablere
Europas ledende erhvervspark, hvor
virksomheder inden for gas, biogas,
varme, solenergi, vind samt balancering
af energisystemer i et tæt samarbejde
(energisymbiose) kan demonstrere
og udvikle fremtidens energiteknologier i
et fuldskala test- og demonstrationsmiljø.

FORMÅL OG MÅL

Skive. Fire virksomheder etablerer sig i GreenLab Skive, og der

Formålet med projektet power-to-gas er at synliggøre, hvorledes

er igangsat investeringer for op mod 75 mio. euro.

anvendelsen af biogas ved opgradering kan skabe ny gas og
ny vækst gennem etablering af en energisymbiose i tråd med

FREMADRETTET OG MULIGHEDER

EU Kommissionens standarder for 2020. Projektet vil derfor ar-

Der vil fortsat efter Biogas2020 i forbindelse med GreenLab

bejde med at udvikle en model og en konkret case, som kan

Skive være et stort fokus på at sikre udviklingen af en stærk,

anvendes i Skandinavien og resten af Europa.

troværdig og handlekraftig organisation samt den fortsatte
tiltrækning til og udvikling af erhvervsparken. Vi vil fortsat

SÅDAN GJORDE VI

arbejde med at udvikle symbiosenettet, og vi vil have fokus på

Relevante virksomheder er blevet identificeret, og der er

den fortsatte udvikling og kommunikation af GreenLab Skive

etableret kontakter både nationalt og internationalt til et stort

som et centrum for VE og et nationalt center for energilagring.

erhvervsnetvæk. Der har været fokus på at etablere et projektkontor, der på sigt kan udvikle sig til et center, og som vil drive

INDBLANDEDE AKTØRER

erhvervsudviklingsprojektet fremad de kommende år.

Hovedaktører:

To markante elementer har bidraget til udviklingen:

• Skive Kommune
• Energifonden Skive

• Beregningsgrundlag for symbiosenettet, til synliggørelse af
forretningsmæssige og tekniske potentialer.

Samarbeidspartnere:
• E.ON (DK)

• Udvikling af et roadmap (en model) for etablering af power-

• Quantafuel

to-gas samarbejdet og erhvervsparken.

• Praxair
• Nomi4s

RESULTAT

• Aalborg Universitet m.fl.

Vi har fået etableret et kommercielt symbiosesamarbejde inden
for vedvarende energi (VE) samt et projektkontor, som fungerer

Se mere på www.greenlabskive.dk.

som ankerpunkt for den videre udvikling.
Der er også udviklet et beregningsgrundlag for symbiosenettet og et roadmap som værktøjer til brug i udviklingen af
GreenLab Skive.
I projektperioden har der været holdt faciliterende virksomhedsmøder, seks seminarer og en åbningsevent for GreenLab
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Konceptudvikling

Biogas fra mark til
færge – Samsø viser
vejen

Samsø har en vision om at bruge biogas
som dynamo i fremtidens cirkulære
økonomi på øen. Færgen Prinsesse
Isabella skaber trækket, dobbelt loop
biogasanlægget er motoren, og bønderne
og samfundet får en lang række gode
effekter i form af jobs, erhvervsudvikling,
innovation, gødning og et bedre miljø- og
klimaregnskab.
Samsø vil gerne genbruge alle øens
restprodukter til at lave biogas under
devisen ’Det blir på øen’, som er
overskriften på arbejdet med cirkulær
økonomi på Samsø.

FORMÅL OG MÅL

i stand til at vise hele værdikæden i praksis, men vi er meget

Det store formål for Samsø har været at forberede, at der kommer

tættere på nu end før Biogas2020.

et biogasanlæg på øen, så vi kan blive selvforsynende med biogas
til øens færge. Samsø Kommune har i meget tæt samarbejde

FREMADRETTET OG MULIGHEDER

med Samsø Energiakademi kunnet skabe rammerne for visionen

Aktiviteterne i Biogas2020 har afklaret rigtig mange spørgsmål

om et biogasanlæg på øen ved at kommunikere med alle stake-

– som nævnt specielt de teknisk/miljømæssige aspekter og bor-

holders, politikere og den brede offentlighed.

gerinddragelsen hen mod en accept af, at der er brug for biogas
på Samsø. Den store hurdle – som ligger uden for Biogas2020

SÅDAN GJORDE VI

– er, at ambitionen om at skabe flydende biogas til færgen Prin-

Der har været holdt cirka 10 offentlige møder og præsentationer

sesse Isabella er økonomisk vanskelig og afhængig af direktiv

af biogasplanerne over to år på Samsø omkring alle aspekter af

for Vedvarende Energi, som forhandles i Bruxelles i 2018.

biogas på øen. Diskussionerne har været intense og de fleste
har accepteret, at vi har brug for et biogasanlæg.
Samsø Biogas er i forløbet stiftet som selskab af Samsø Landboforening, Samsø Grønt, Samsø Energi- og Miljøkontor, samt

Samsø arbejder videre mod at realisere visionen og planen.
Det er muligt, at der skal laves et åbent EU udbud, hvor Samsø
Rederi/Kommune som gaskøber stiller en række krav og
betingelser for at få leveret flydende biogas på Sælvig Havn.

Samsø Kommune. Det har været et vigtigt signal udadtil, at det
skulle være et privat biogasanlæg, som tager den videre dialog

INDBLANDEDE AKTØRER

med private interesserede potentielle investorer. Samtidigt har

Hovedaktør:

Samsø Kommune arbejdet intenst med at udvikle biogasanlægget

• Samsø Kommune

og godkende en egnet lokalitet til byggeri af biogasanlæg.
Samsø Kommune har arbejdet målrettet på at indsamle og

Samarbeidspartnere:

dele viden om, hvordan man kan gøre biogas flydende og få

• Samsø Energiakademi og alle lokale stakeholders

det tilpasset Samsø-færgens størrelse.

• Samsø Rederi
• Samsø Biogas

RESULTAT

• Samsø Spildevand

Med Samsø Kommunes arbejde i Biogas2020 er der nu udarbej-

• Danske og udenlandske virksomheder i biogasbranchen

det og politisk vedtaget en VVM-redegørelse, lokalplan og

• Biogass Oslofjord

miljøgodkendelse for et konkret biogasanlæg på Samsø, der

• Aarhus Universitet

kan levere gas til færgen og gødning til landbruget.

• Danmarks Tekniske Universitet

Samtidigt er der kommet en borgeraccept til etableringen. Så

• Et større konsortium i Baltic Sea Region

nu er det miljømæssigt og socialt muligt at bygge et biogasanlæg på en udpeget grund på Samsø. Samsø er dog endnu ikke
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Konceptudvikling

Mulighederne for
et biogasanlæg i
Frederikssund

Frederikssund Kommune har ønsket at
undersøge, hvordan og i hvilket omfang
biogas kan indgå som en af måderne til
at fremme en mere bæredygtig klima- og
energipolitik i kommunen.
Et antal af Frederikssunds
renovationskøretøjer kører i dag på
biogas, og enkelte af kommunens
virksomheder er storforbrugere af
naturgas. Kommunen har derfor ønsket at
undersøge muligheden for at etablere et
anlæg, der kan producere og levere biogas
i kommunen.

FORMÅL OG MÅL

investorer afklaring af en række forhold i forbindelse med

Formålet med Frederikssund Kommunes medvirken i Biogas2020

energisparetilskud, som er en forudsætning for at realisere

har været at udpege den bedst mulige placering for et eller flere

projektet.

biogasanlæg og fremskaffe det nødvendige beslutningsgrundlag,
der gør det interessant for private interessenter og investorer at gå

INDBLANDEDE AKTØRER

sammen om etablering af et eller flere biogasanlæg i kommunen.

Hovedaktør:
• Frederikssund Kommune

SÅDAN GJORDE VI
Kommunen har undersøgt biomassegrundlaget inden for en

Samarbeidspartnere:

radius af 20 kilometer for 6 mulige placeringer af et biogasan-

• Roskilde Universitetscenter, samt en række andre

læg. Efterfølgende har kommunen udarbejdet screeninger for

aktører inden for landbrug, investorer, ejere af biogasanlæg

lokaliteterne, hvad angår lovgivningskrav: Afstand til boliger,

og konsulenter.

tilkørselsforhold, trafikbelastning, tilslutningsmuligheder mv.
Der er holdt møder med landmænd og virksomheder, der
kan levere biomasse, med investorer i et biogasanlæg, og der
er holdt møder med borgere samt studieekskursioner for politikere og embedsmænd.

RESULTAT
Frederikssund Kommune har vedtaget og gennemført en ændring af kommuneplanen, så det kommunalt ejede areal nord for
Skibby, der på baggrund af analyser og opland har vist sig bedst
egnet, nu kan anvendes til etablering af et biogasanlæg.
Herudover er udvalgte investorer i færd med at fremskaffe det nødvendige finansieringsgrundlag med henblik på at
erhverve, og etablere et biogasanlæg, på arealet.

FREMADRETTET OG MULIGHEDER
Etableringen af et biogasanlæg på arealet nord for Skibby forventes at ske ultimo 2018, primo 2019. Pt. afventer udvalgte
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Produktion &
processer
Inom Produktion och processer ryms
aktiviteter som har fokuserat på att
öka och effektivisera produktion och
förädling av biogas. Det råder ingen
tvekan om att det finns en stor potential
för förbättringar, i hela biogasens
värdekedja.
Här har flera positiva resultat uppnåtts,
som visar hur vi kan utnyttja substrat
från både hav och land, effektivisera
rötningsprocessen, skapa bättre
förutsättningar för uppgradering till
fordonsbränsle och höja värdet på
rötresten.
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Substrat, hav

En tillgång från
havets djup

Användningen av makroalger som en
bioresurs är i ett tidigt utvecklingsskede.
Här finns stor potential! Alger kan vara
goda substrat för energiproduktion i form
av biogas, men också för produktion av
bland annat mat, medicinalprodukter,
biogödsel och plastråvara.
KTH (Kungliga Tekniska Högskolan,
Sverige) har gjort flera olika studier om
marina substrat och här presenteras en del
av dessa som ryms inom Biogas2020.

SYFTE OCH MÅL

FRAMÅTBLICK OCH MÖJLIGHETER

Bidra med erfarenheter från tidigare arbeten med marina substrat

Som en del av resultaten, och i diskussioner med andra aktörer,

för biogasproduktion, samt visa på möjligheten att använda ma-

har det tydligt framgått att det finns stora behov av att studera

rina substrat (alger) till biogas. Men också samarbeta med aktörer

och utveckla hela värdekedjan vad gäller marina bioresurser.

som jobbar med mer traditionella substrat.

Här kan biogasproduktion vara en del, och biogödsel en annan
tillsammans med mer högvärdiga produkter som exempelvis

SÅ GJORDE VI

tillsatser i matproduktion.

Hur ser statusen ut för användning av makroalger som bioresurs
i Skandinavien? För att ta reda på det gjordes en omvärldsanalys

MEDVERKANDE AKTÖRER

baserad på litteraturstudier och intervjuer med kommuner,

Huvudaktör:

företag och forskningsinstitut som verkar inom området.

• KTH

Det gjordes även en kemisk analys av strandade marina växter,
så kallade tångvallar. Här låg fokus på innehåll av närsalter och

Samarbetspartners:

tungmetaller, och mängden kadmium analyserades.

• Region Skåne
• Region Gotland

RESULTAT

• Forum Östersjön

I flera kustkommuner i Sverige och Danmark rensas alger från

• Trelleborgs kommun

stränderna för att bli en viktig del i produktionen av biogas.

• Gotlands kommun

Men det finns en rad hinder för en mer storskalig användning.

• Solrød kommun

Bland annat är mängden strandade alger inte tillräcklig för att

• Varberg kommun

producera större mängder energi. Ett annat problem är höga

• Halmstad kommun

halter av salt, svavel och tungmetaller i algerna, vilket försvårar

• Lister Nyskaping

rötningsprocessen.

• Seaweed Energy Solutions

När tungmetallhalterna i tångvallar undersöktes (bland annat
i Burgsviksområdet på Gotland) visade det sig att de innehöll
relativt mycket kadmium. Mängden varierade dock beroende
på lokalitet och artsammansättning. Enskilda arter innehåller
också olika mängd kadmium. En viss sortering rekommenderas därför om substratet ska användas som biogödsel.
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• SINTEF (Trondheim)
• SeaweedProduction

BIOGAS2020
Produktion & processer

Substrat, hav

Dyrking av
makroalger til
produksjon av
biogass

Store mengder solenergi bindes gjennom
plantenes fotosyntese i havet. Disse
plantene (makroalger, tang og tare) kan
anvendes som substrat for produksjon av
biogass.
De inneholder også ulike forbindelser med
stor kommersiell verdi, som for eksempel
proteiner, enzymer, sukkerarter med mer.

FORMÅL OG MÅL

FREMADRETTET OG MULIGHEDER

Vurdere mulighetene for å benytte makroalger som substrat

Samarbeid med lokale bønder og næringsliv om bruk av tare

for produksjon av biogass, også i sammenblanding med andre

som fôr til drøvtyggere og substrat til mulig lokalt biogassan-

substrater. Målet var økt tilgang til substrat på miljø- og klima-

legg blir veien videre. Her ønsker vi å se på mulighetene både i

vennlige måter, og at dette ikke beslaglegger landbruksareal.

Norge, Sverige og Danmark.

SÅDAN GJORDE VI

INDBLANDEDE AKTØRER

Ocean Forest og SeaweedProduction viste gjennom testdyrking

• Ocean Forest

at det er mulig å dyrke og høste store mengdere makroalger.

• SeaweedProduction

Dyrkingsteknisk er produksjonen i stor utvikling.

• Lister Nyskaping

Vi har arbeidet med måter for effektiv dyrking og høsting av
makroalger og verdikjeder for produksjon av biogass, verdifulle
forbindelser og bærekraftig forvaltning av naturressursene.
SeaweedProduction utviklet en enklere og rimeligere metode
for oppformering av sukkertare. Det ble også designet en rigg
for dyrking av makroalger offshore. Problemet er avsetning av
makroalger etter høsting og verdikjeder som kan gjøre produksjonen kommersiell interessant. I prosjektet har vi også sett på
arealer som er aktuellt for dyrking av makroalger og forvaltning
og lovverk som påvirker dette.

RESULTAT
Deltakerne har fått mer kunnskap om kostnadseffektig dyrking av makroalger, spesielt arten sukkertare. Dette inkluderer
design av rigg for offshore dyrking. Kunnskap er formidlet til
myndigheter og næringsliv. Vi har avdekket mangler i offentlig
forvaltning av areal og regelverk og påpekt at dette kan være
flaskehalser for etablering av dyrkingsanlegg.
Aktørene har styrket sitt norske og skandinaviske nettverk,
både når det gjelder biogass og dyrking og høsting av makroalger.
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Substrat, land

Halm – en riktig
boost för biogas

Halm är en riklig källa till biomassa
och är därmed intressant att utnyttjas
i biogasproduktion, speciellt vid
samrötning med andra substrat. Halm
innehåller låga halter kväve och har en
komplex struktur av lignocellulosa som
ger en långsam nedbrytning.
I matavfall däremot finns ämnen som
lätt bryts ned, som exempelvis socker
och proteiner. Att sammanföra halm och
matavfall ger en bra näringskombination
för mikroorganismer som jobbar i
biogasprocessen.

SYFTE OCH MÅL

ett effektivt och smart alternativ i framtidens biogasproduktion.

Det huvudsakliga målet med projektet var att få större kunskap

Halmpellets visade sig också vara mer fördelaktigt att använda

om hur samrötningsprocesser kan effektiviseras med hjälp av

än briketter. Pellets bryts nämligen ner lättare, då halmens parti-

halm som substrat. Tanken är att en förbättrad biogasproduk-

kelstorlek är något mindre än i briketter.

tion genom tillsättning av halm kan skapa bättre lönsamhet
både inom biogasbranschen och inom lantbruket.

FRAMÅTBLICK OCH MÖJLIGHETER
Nästa steg är att gå från tester i labb till större skala. I dag

SÅ GJORDE VI

används inte halm i någon större utsträckning som substrat

Tester gjordes med halm som substrat vid samrötning med

vid biogasanläggningar. Resultaten från den här studien ger

matavfall. Både pellets och briketter användes eftersom det

ökad kunskap om den potential som finns i halm som substrat,

ger halmen en bättre struktur som gynnar rötningsprocessen.

och förhoppningen är att användningen ute på marknaden ska

Dessutom är halm i dessa former enklare att transportera.

öka.

Rötningsexperimenten utfördes i labb vid Högskolan i Borås
och på RISE i Uppsala. Halmen tillsattes i olika proportioner för

MEDVERKANDE AKTÖRER

att bland annat utvärdera vilken mängd och form som gynnar

• Högskolan i Borås

biogasprocessen bäst.

• RISE

Målet var att se om samrötning med halm kunde a) ge ett
bättre utnyttjande av reaktorvolymen och b) en högre processtabilitet/effektivitet jämfört med när matavfall används som
enda substrat.
Analyser gjordes även för att undersöka hur tillsättningen av
halm påverkar den mikrobiologiska sammansättningen i rötningsprocessen.

RESULTAT
Samrötning av matavfall och halm visade sig ha en positiv inverkan på biogasprocessen. Det ger upp till 8 % högre produktion av
metan jämfört med när matavfall används som enda substrat.
Eftersom halm har en hög torrsubstanshalt kan mer material
matas in i reaktorn som producerar biogas. På så vis får man ut
mer gas per rötkammarvolym och per tidsenhet. Halm är alltså
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• SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet)
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Husholdningsaffald

Fra affald til
ressource

For det danske ressource- og
renovationsselskab Nomi4s har
deltagelse i Biogas2020 handlet om at
kunne forvandle en del af de ca 35.000
tons affald/dagrenovation, der årligt
produceres i husholdningerne i de 4
ejerkommuner, til en ressource.
Hvordan får man bedst fat i den del af
affaldet, der kan genanvendes? Hvad
er den bedste metode i forhold til affald
til bioforgasning? Og hvordan får
man borgerne i de enkelte kommuner
inddraget på bedste vis?

FORMÅL OG MÅL

FREMADRETTET OG MULIGHEDER

Formålet har været at undersøge mulighederne for at anvende

Der vil blive indført indsamling af organisk affald i de 4 ejer-

en del af husholdningsaffaldet til bioforgasning, samt undersøge

kommuner. Indsamlingen vil blive indført i løbet af 2019, og

mulighederne for samarbejde og erfaringsudveksling på tværs i

det er forventningen, at der ved den enkelte husstand kommer

de skandinaviske lande. Målet har været – via viden, erfaringsud-

til at stå en todelt beholder til henholdsvis organisk affald og

veksling og test– at få skabt grundlag til politisk beslutning om

restaffald.

indsamling af organisk affald.

INDBLANDEDE AKTØRER
SÅDAN GJORDE VI

Hovedaktør:

Nomi4s har gennemført 2 fuldskalaforsøg med indsamling og

• Nomi4s (affaldsselskab for Holstebro, Lemvig, Skive og Struer

efterbehandling af affald, samt samarbejdet med en tværkom-

Kommuner)

munal borgergruppe omkring metoder til inddragelse af borgeren.
Der er gennemført litteraturstudie på området, udarbejdet og

Samarbeidspartnere:
• Komtek Miljø af 2012

analyseret en spørgeskemaundersøgelse, samt deltaget i diver-

• MEC (Måbjerg Energy Center)

se møder i Biogas2020-regi. På flere af disse møder er der holdt

• Roskilde Universitet

oplæg omkring de opnåede resultater; såvel i forhold til ind-

• Aarhus Universitet Herning

samlingsforsøgene som i forhold til borgerinddragelses-model.

• Agro Business Park

I projektets begyndelse besøgte Nomi4s en svensk renovationsvirksomhed for at se på dennes affaldshåndteringssystemer.

RESULTAT
Deltagelse har resulteret i et beslutningsgrundlag til bestyrelsen for Nomi4s, som efterfølgende har anbefalet ejerkommunerne, at der indføres indsamling af organisk affald i en todelt
beholder og med 2 ugers tømningsinterval.
Der arbejdes fortsat i forhold til beslutning om efterbehandling
af organisk affald, men forudsætningen er, at affaldet energiudnyttes ved bioforgasning, og at restproduktet genanvendes til
gødningsformål.
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Uppgradering

Aska kan ge en
lönsam affär

Alltfler lantbruk investerar i egna
biogasanläggningar, men de flesta låter
gasen bli el och värme. Att uppgradera
biogasen till fordonsgas lönar sig ofta inte,
bland annat på grund av för dyr teknik.
Därför ville man utveckla två småskaliga
system för dels processintern metananrikning och dels användning av
askfilter. Testerna gjordes vid Sötåsens
naturbruksgymnasium utanför Töreboda.

SYFTE OCH MÅL

FRAMÅTBLICK OCH MÖJLIGHETER

Målet var dels att utvärdera och säkra att de två teknikerna

Teknikerna har goda möjligheter att användas vid lokal föräd-

för uppgradering och tankning av fordonsgas kan fungera i

ling av biogas, där de kan ge ökad försörjningstrygghet. Dock

demonstrationsskala, dels bedöma de ekonomiska möjlig-

återstår en del justeringar i tekniken, samt vissa förbättringar

heterna för teknikerna. Genom undersökningarna ville man

i systemdesignen. Man behöver även utveckla affärsmodeller

även identifiera de tekniska utmaningar som finns för fortsatt

kring småskalig försäljning av fordonsgas liksom för hur askan

utveckling.

(som restprodukt) kan återföras till skogen för att ge näring.

SÅ GJORDE VI

MEDVERKANDE AKTÖRER

De tekniska systemen för processintern metananrikning och

Huvudaktörer:

askfilter tillverkades vid RISE i Uppsala. De installerades sedan

• SLU

vid Sötåsens biogasanläggning. Aska från träflis levererades

• RISE

från värmeverken i Töreboda och Mariestad. Det togs även

• Sötåsens naturbruksgymnasium

fram system för torkning, komprimering och långsamtank-

• Västra Götalandsregionen

ning. När allt var på plats testades och utvärderades processer-

• Hushållningssällskapet i Skaraborg

na genom olika försök.
En modell skapades också för transport av askan. Denna
modell låg till grund för de ekonomiska beräkningarna.

Samarbetspartners:
• VänerEnergi
• Bioenergi i Töreboda (BITAB)

RESULTAT
Biogasen innehöll från början 55-60 % metan. Efter processintern metananrikning uppnåddes en nivå på 75-80 % metan.
Tekniken ska ses som ett försteg innan slutlig uppgradering.
Med askfilter nåddes en halt på mer än 97 % metan, vilket är
ett mycket lyckat resultat. Gasen kunde komprimeras och tankas i en Valtra-traktor.
De ekonomiska beräkningarna visade att kostnaden med de
nya teknikerna blev lägre än för konventionella tekniker. Projektet har därmed gett värdefull erfarenhet för fortsatt utveckling.
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• Nordic Gas Solutions
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Biogasprocessen

Forsøg med norsk
biogasproces i
Danmark

Som en del af aktiviteterne om
biogasprocessen, er der gennemført
forsøg med anvendelsen af en norsk
biogasreaktor i Danmark.
Den udviklede bioreaktor type giver
mulighed for at omsætte husdyrgødning
og industrispildevand til biogas med en
meget høj omsætningshastighed.

FORMÅL OG MÅL

FREMADRETTET OG MULIGHEDER

Formålet var at udvikle og markedsføre en ny type biogasanlæg,

De gennemførte forsøg giver mulighed for at fortsætte og øget

som kan skabe vækstmuligheder for landbrug, produktions- og

samarbejde mellem universiteterne i Norge og Danmark. Desu-

forsyningsvirksomheder, og samtidig forbedre miljøet gennem

den giver forsøgene mulighed for at udvikle det norske koncept

en nytænkning af værdikæden for biogas. Målet har været at

fra mindre biogasanlæg til enkeltgårde til også at omfatte anlæg

tilpasse det udviklede koncept til større enheder til det danske

til større animalske produktioner, som fx nogle af de danske.

marked.

Forsøgene belyser også mulighederne for etablering af biogasproduktion på en række industrivirksomheder specielt i

SÅDAN GJORDE VI

fødevarebranchen.

En prototype af det norske anlæg blev installeret på Aarhus
Universitets biogasanlæg i Foulum, hvor det har behandlet den

INDBLANDEDE AKTØRER

tynde fraktion af separeret kvæggylle i en periode i efteråret

Hovedaktører:

2017. Belastningen af bioreaktoren blev øget i løbet af forsøgs-

• Aarhus Universitet

perioden.

• Agro Business Park

Samtidig er der opbygget et mindre forsøgsanlæg med en

• University College of South-East Norway

bioreaktor efter det norske koncept. Anlægget blev opbygget
og idriftsat hos Agro Business Park og herefter overflyttet til

Samarbeidspartnere:

Thise Mejeri, hvor det behandler spildevandet fra en stor me-

• Tel-Tek

jeriproduktion.

• Waterment
• Thise Mejeri

RESULTAT
Bioreaktoren med væggylle som føde produserte 6 m3 biogas
per ton ved 5-6 dages opholdstid. Gaskvaliteten falt med økende
føderate og det opstod tilstopning af varmeveksler og tilførsel
på grunn av mye lange fibre i føden.
Bioreaktoren på Thise Mejeri går stabilt med under ett døgn
oppholdstid hvor det meste av avløpsvannets organiske innhold
omdannes til biogass med metaninnhold på ca 80 %.
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Rötrester

Ökat värde för
biogödsel
– 3 exempel

För biogasanläggningar innebär ofta
förädling av rötrest till biogödsel en
stor kostnad i driftsbudgeten. Det finns
därför ett intresse av att öka värdet på
biogödseln.
I Biogas2020-projektet ingick tre
delprojekt där man undersökte
möjligheterna för detta på olika sätt.

SYFTE OCH MÅL

2. Biogödseln kan separeras till olika näringsfraktioner: ammo-

Syftet var att 1) ta reda på om den mest flytande delen av bio-

niumsulfat, fosforsalt, kaliumkoncentrat, fiber och rent vatten.

gödseln kan användas för droppbevattning i växtodling, 2) för-

Blandningen kan exempelvis pelleteras och ersätta mineral-

ädla biogödseln, exempelvis genom att separera den, så att den

gödsel.

kan uppgraderas till mineralgödsel, 3) använda den fasta delen
av rötresten för att ersätta torv i såjord för odling av plantor i

3. Ingen av blandningarna med biogödsel fungerade lika bra

växthus.

som torv, men någon var acceptabel. Rekommendationen blev
att kompostera biogödseln före användning i såjord.

SÅ GJORDE VI
1. Den flytande delen av tvåstegsrötad vitklöverensilage prova-

FRAMÅTBLICK OCH MÖJLIGHETER

des för injicering i droppbevattning av hallon och jordgubbar.

1. Vi har idéer till hur problemet med ojämn fördelning i dropp-

Lämpligheten bedömdes utifrån dess växtnäringsinnehåll.

bevattningen kan rättas till.

När denna rapport skrivs pågår även tester av ny teknik,
baserad på vacuumfilter, för finseparering av enstegsrötad

Den nya tekniken för finseparering kan komma att lanseras
inom kort till biogasanläggningar.

biogödsel.
2. Det finns minst ett par företag i Sverige som utvecklar gårds2. I det andra delprojektet sammanställdes forskningsresul-

baserad, högteknologisk gödselseparering. Förutsättningarna

tat och erfarenheter från tre internationella workshops samt

för att utveckla hybridgödselmedel är därmed goda men en del

studiebesök på två pilotanläggningar utanför Skandinavien.

arbete och gödslingsförsök kvarstår.

3. I det tredje delprojektet analyserades egenskaper i biogödsel

3. NIBIO jobbar vidare med torvfria odlingssubstrat, bland

med olika ursprung. Materialen testades som tillsats i såjord för

annat med hjälp av daggmaskkompostering.

salat och tomat och jämfördes med torv.

MEDVERKANDE AKTÖRER
RESULTAT

Huvudaktörer:

1. Näringssammansättningen i den flytande delen av rötat vit-

• Hushållningssällskapet Skåne och Halland

klöverensilage visade sig vara god. Droppbevattningen fungera-

• NIBIO (Norwegian Institute for bioeconomy)

de väl i början av droppbevattningssystemet, men längre bort i
slangen gick mindre näring ut. De är oklart varför det blev så och

Samarbetspartners:

problemet måste lösas innan tekniken kan komma till praktisk

• Aquadrip

användning.

• Norups gård

Den nya tekniken för finseparering visar lovande resultat.
Våren 2018 pågick ett arbete med att optimera mellan kapacitet och andel restpartiklar. Denna typ av finseparerad rötrest är
ännu inte testad i droppbevattning.
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• NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB)
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Transport &
infrastruktur
Att främja användningen av biogas
i tunga transporter som bussar och
lastbilar har varit ett övergripande
mål för aktiviteterna inom Transport
och infrastruktur. Klimatpåverkan
från godstransporter på vägar ligger
fortfarande på alltför höga nivåer.
Genom både teoretiska kartläggningar
och praktiska events har kunskapen
om biogas bland transportköpare
ökat, flera nya biogastankstationer har
etablerats eller planeras att byggas och
alltfler kommuner övergår till gasdrivna
fordonsflottor.
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Politisk agenda

Fossilfri i 2050
– er det muligt?

Overordnet set har den danske
omstillingsstrategi som hovedmål, at
Danmark skal være uafhængig af fossile
brændsler i 2050. Sverige skal ligesom
Danmark leve op til de Europæiske mål
vedrørende energi og klima. Norge har et
mål om at være lavemissionssamfund i
2050.
Herudover har Norge, selvom de
ikke er medlem af EU, valgt at lave og
offentliggøre en handlingsplan for
vedvarende energi frem mod 2020
inden for rammerne af det Europæiske
Økonomiske Samarbejde.

FORMÅL OG MÅL

gasanvendelse i et miljømæssigt livscyklusperspektiv - brænd-

Formålet med aktiviteten var at identificere de målsætninger,

stofs sammenligning” giver en oversigt over fremtidens mulig-

love og strategier, der findes på biogasområdet, som influerer

heder for biogasproduktion og forbrug i et livscyklusperspektiv,

på biogas som drivmiddel til transportsektoren. Resultatet af

samt miljøvurderingen af forskellige biogasforekomster. Vi har

denne aktivitet skulle ligge til grund for en fælles forståelse for

også udarbejdet en film, som præsenterer hovedresultater af

de gældende regler og målsætninger blandt projektkonsortiets

denne rapport, og lagt ud på YouTube.

partnere og skulle dermed fungere som fælles referenceramme.

FREMADRETTET OG MULIGHEDER
SÅDAN GJORDE VI

Efter omfattende dialog med myndighederne forventer vi, at

NTU har været i dialog med Energistyrelsen, Transportminis-

der kommer positive ændringer i lovgivningen om at støtte ud-

teriet og Vejdirektoratet i Danmark omkring muligheder for at

viklingen af biogas og anvendelse af biogas i transportsektoren.

støtte udvikling og anvendelse af biogas til transportsektoren.

Relevante aktører, især Energistyrelsen, Transportministeriet og

Vi har talt med transportvirksomheder og kommuner om, hvad

Vejdirektoratet, er blevet informeret om rapporten. Vi håber på,

de ønsker fra staten i forhold til fx afgift på biogas. Der er også

at der snart kommer mere finansiel støtte og ændringer i lovgiv-

blevet indsamlet information fra førstehåndskilder og tidligere

ningen, som giver positive effekter på biogas til tungtransporten.

udarbejdede rapporter.
Biogass Oslofjord og Høgskolan Halmstad har både bidraget

INDBLANDEDE AKTØRER

med beskrivelse af politisk agenda i Norge og i Sverige. I sær-

Hovedaktør:

deleshed indikerede de udviklingsmuligheder og hindringer i

• NTU

forhold til de norske og svenske politiske rammer, strategier og
lovgivning for at fremme og støtte biogas, især til tung transport.

Samarbeidspartnere:
• Biogass Oslofjord

RESULTAT

• Högskolan i Halmstad

Rapporten ”Politisk agenda - Overblik over eksisterende

• Energistyrelsen (DK)

europæiske og skandinaviske politiske målsætninger, love og

• Transportministeriet (DK)

strategier” giver en oversigt over de europæiske og nordiske

• Vejdirektoratet (DK)

politiske mål, love og strategier om klima og miljø og viser,
hvordan de har indflydelse på udnyttelsen af biogas i transportsektoren. Rapporten forklarer de vigtigste juridiske drivkræfter og hindringer på vejen for at anvende biogas som et
bæredygtigt brændstof inden for transport.
Rapporten ”Biogas Livscyklus Perspektivet - Overblik over bio-
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Tilskudsmuligheder

Mange muligheder
for tilskud til
biogasbiler

Når transportvirksomheder og
kommuner taler om indkøb af
biogaslastbiler eller anvendelse af biogas
til tungtransportsektoren, fremhæves
ofte de store ekstra omkostninger ved
omstillingen fra eksempelvis dieselbiler til
biogasbiler.
Det er muligt at søge om nationale og
internationale tilskud til den omstilling,
og mulighederne er faktisk mange.

FORMÅL OG MÅL

FREMADRETTET OG MULIGHEDER

Formålet med denne aktivitet var at gøre interesserede virksom-

Interesserede virksomheder og organisationer kan finde

heder og andre organisationer opmærksom på de muligheder,

muligheder i tilskuds– og finansieringsprogrammer om

de har, for at søge om tilskud til at udskifte deres bilflåde fra

støtte til projekter, der fremmer brug af biogas og andre

eksempelvis dieselbiler til biogasbiler. Tilskudsmulighederne

bæredygtige drivmidler.

vil muligvis få flere til at omstille deres bilflåde.

INDBLANDEDE AKTØRER
SÅDAN GJORDE VI

• NTU

Vi undersøgte og indsamlede informationer fra forskellige
tilskudsprogrammer i EU og i hvert enkelt Skandinavisk land.
NTU har mange års erfaring med ansøgninger om EU tilskud.
Vi udarbejdede herefter en rapport med kort vejledning til,
hvordan man kan søge om tilskud i disse programmer.

RESULTAT
NTU har udarbejdet rapporten ”Nationale og Internationale
tilskudsmuligheder - Finansieringsmuligheder for biogasrelaterede projekter inden for den tunge transportsektor”. Rapporten
identificerer tilskudsmuligheder til projekter, der er relevant til
udvikling og anvendelse af biogas i tungtransportsektoren.
Rapporten identificerer 3 typer af muligheder for at få støtte
til projekter: Internationalt tilskud, lån og forskellige nationale
muligheder.
Rapporten blev omdelt til alle roadshows samt projektmøder
og konferencer inden for Biogas2020. Vi har været i dialog med
transportvirksomheder, kommuner med flere, som er meget
positive over at høre om aktiviteten og rapporten.

35

BIOGAS2020
Transport & infrastruktur

Omstilling

Hvordan kommer
flere til at køre på
biogas?

”Partnerskab for Biogas til Buskørsel i
Region Midtjylland” er efter initiativ fra
HMN Naturgas startet sammen med
en række kommuner og aktører for at
følge op på målene i Region Midtjyllands
energistrategi.
Strategien peger på, at biogasproduktionen bør øges til cirka 6 gange dagens
niveau, og at gassen bør prioriteres til
en grøn omstilling af tung transport og
industrielle processer.

FORMÅL OG MÅL

der for at omstille bus eller renovationskørsel til biogasdrevne

Igennem partnerskabet er målene fra strategien forsøgt omsat

køretøjer. Ligeledes har HMN Naturgas som en afledt aktivi-

til en handlingsplan for at undersøge muligheden for at efter-

tet undersøgt potentialet for omstilling af busserne MOVIAs

spørge grøn gas til den kollektive transport og øvrige køretøjer.

driftsområde.

Der er allerede i dag etableret 3 biogastankstationer i Region

Der er udarbejdet en rapport, som har skabt et grundlag for

Midtjylland til bybusser, renovationskøretøjer og biler i den

at påbegynde arbejdet med omstilling af offentlige flåder i

kommunale flåde, men der skal ske en væsentlig udbygning

Danmark og i særdeleshed i Region Midtjylland.

af infrastrukturen, hvis en væsentlig andel af transporten skal
køre på biogas.

INDBLANDEDE AKTØRER
Hovedaktør:

SÅDAN GJORDE VI

• HMN Naturgas I/S

Med udgangspunkt i potentialeopgørelsen for de enkelte kommuner og for Region Midtjylland er et infrastrukturscenarie

Samarbeidspartnere:

udarbejdet. Dette er baseret på en række optimeringskriterier

• HMN Gashandel

med en central antagelse om, at hvert tankanlæg skal have et

• Midttrafik

potentiale på minimum 300.000 Nm3 CNG/år, samt at mest

• Agro Business Park

mulig transport skal omstilles – det primære fokus er på reno-

• Region Midtjylland og kommunerne: Favrskov, Herning,

vation, bybusser og regionalbusser.

Holstebro, Horsens, Lemvig, Odder, Randers,
Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skanderborg, Skive, Struer,

RESULTAT
Arbejdets primære resultat blev et overblik over den mulige og
nødvendige infrastruktur af biogastankstationer til servicering
af de offentlige flåder i Region Midtjylland.
Efter projektets afslutning er der blevet etableret biogastankstationer i Skive og Silkeborg med samlet 30 nye biogasdrevne
busser på vejene.

FREMADRETTET OG MULIGHEDER
HMN Naturgas har efterfølgende formidlet erfaringerne fra
projektet i en række sammenhænge – særligt overfor kommuner – hvor vi har diskuteret den enkelte kommunes mulighe-

36

Viborg og Aarhus

BIOGAS2020
Transport & infrastruktur

Certificering

Mulighed for at leve
op til kommende
krav

Biogas i transporten er en væsentlig
faktor for at opfylde de fremtidige
iblandingskrav i transportbrændstof.
Biogas, produceret på husdyrgødning og
affald, kan kategoriseres som avanceret
biobrændstof.
I EU er der fastsat krav til iblanding af min
0,5 % avanceret biobrændstof i brændstof
til landtransport. Der findes lige nu
kun en meget begrænset produktion af
avancerede flydende biobrændstoffer.

FORMÅL OG MÅL

af biogassen kan ske i gasnettet og dokumenteres via masse-

Formålet med arbejdet var dels at afklare muligheder for at øge

balanceprincippet. På den måde kan lokalt affald og hus-

værdien af biogas ved at anvende den i transportsektoren. Dels

dyrgødning erstatte import af fødevarebaserede biomasser/

at igangsætte biobrændstofcertificering af biogasanlæg og

biobrændstoffer, som for nuværende står for hovedparten af

gashandelsselskaber, så der blev skabt en hel certificeret kæde,

det iblandede biobrændstof.

hvorved handel med certificeret biobrændstof ville blive muligt.

INDBLANDEDE AKTØRER
SÅDAN GJORDE VI

Hovedaktører:

Via dialog med aktører og myndigheder inden for blandt andet

• HMN Naturgas I/S

affaldshåndtering og handel med brændstof blev muligheder
for at anvende certificeret biogas til transport afklaret.
Som et alternativ til at blande biobrændstoffer i benzin og

Samarbeidspartnere:
• HMN Gastankstationer

diesel kan olieselskaberne erhverve såkaldte ”biotickets” for

• Energistyrelsen

at opfylde kravet. Biotickets opstår, når et køretøj anvender et

• Niras

brændstof med en iblandet mængde biobrændstof, der overskri-

• Energinet

der kravet. Disse biotickets kan sælges og opfylde iblandings-

• Hemmet Bioenergi

forpligtigelsen for andre brændstofblandinger.

• Madsen Bioenergi
• Rybjerg Biogas

RESULTAT

• E.ON

Der produceres nu certificeret biogas i Danmark, som anvendes

• NGF Nature Energy

til honorering af iblandingskravene. Der produceres og sælges
ligeledes biotickets fra biogastankstationer til benzin- og dieseltankstationer. Dermed reduceres anvendelsen af fødevarebaserede biobrændstoffer, og der er skabt mulighed for at leve
op til kommende krav om iblanding af avanceret biobrændstof.

FREMADRETTET OG MULIGHEDER
Det opstillede system med certificering af biogasanvendelse til
transport og salg af biotickets har et kommercielt incitament,
som gør, at denne model, som er løbet i gang, også fremadrettet vil bestå.
Det er dog en væsentlig forudsætning, at transport og salg
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Afledte effekter

Iblanding i
brændstof giver
økonomisk fordel

Anvendelse af biogas som brændstof i
transportsektoren bliver ofte beskrevet
som værende en af løsningerne på den
fremtidige omstilling af transportsektoren
med henblik på at reducere transportens
klimabelastning – særligt hvad angår den
tunge transport.

FORMÅL OG MÅL

FREMADRETTET OG MULIGHEDER

For at styrke markedsaktørernes interessevaretagelse omkring

Der er skabt et grundlag for fremtidige indspil til politikere. Der

anvendelse af biogas i transportsektoren, er det vigtigt at aktø-

er et stort potentiale i at konvertere busser i kollektiv trafik og

rerne har et fælles vidensgrundlag for de fordele ved anvendelse

renovationskøretøjer til biogas. Kørslen udbydes med jævne

af biogas, som italesættes.

mellemrum, og der er derfor gode muligheder for fornyelse af

Danmark har indført et krav til iblanding af avancerede biobrændstoffer på 0,9 % i transportsektorens brændstofforbrug
fra 2020. Dertil kommer, at EU-kommissionen i dens Vinter-

køretøjerne og konvertering til biogasdrift.
Der er en samfundsøkonomisk og statsfinansiel gevinst ved
at konvertere tunge køretøjer, men en højere anskaffelsespris.

pakke fra efteråret 2016 stillede forslag om stigende krav til
iblanding af avanceret biobrændstof i perioden fra 2020 slutt-

INDBLANDEDE AKTØRER

ende med 3,6 % i 2030.

Hovedaktør:
• HMN Naturgas I/S

SÅDAN GJORDE VI
Konsulentvirksomheden Fremsyn blev hyret til at skabe viden

Partners:

om emissionerne ved biogas og alternativer i en weel-to-wheel

• HMN Naturgas A/S

betragtning, med fokus på miljøpåvirkningen. Også de sam-

• E.ON

fundsøkonomiske og statsfinansielle effekter ved anvendelse af

• Nature Energy

biogas frem for alternative biobrændstoffer skulle undersøges.

• Fremsyn.

RESULTAT
De primære transporttyper for omstilling til biogas er 4.000
rutebusser, 1.000 renovationsbiler samt lastbiler til citydistribution. Biogasbusser har generelt den største potentielle
reduktion af emissioner, fordi de bruger mere brændstof og
har længere levetid end de øvrige undersøgte køretøjer.
Opfyldelsen af iblandingskravene klares samfundsøkonomisk mest fordelagtigt med biogas i forhold til bioethanol
og biodiesel. Der er en samfundsøkonomisk gevinst på 1.448
millioner DKK ved opfyldelse med biogas, sammenlignet med
en situation, hvor der fortsat iblandes palmeolie som i dag.
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Afledte effekter

Biogasproduktion
har stor værdi for
samfundet

I samarbejde med parter i biogasbranchen
har HMN forsøgt at opsætte og validere
de parametre, som bør prissættes, når den
samfundsøkonomiske værdi af biogassen
beregnes.
Ud fra disse parametre er der blevet
beregnet en samfundsøkonomisk værdi
af de positive afledte effekter, som
biogasproduktionen medfører, såkaldte
eksternaliteter.

FORMÅL OG MÅL

hurtigt fra stalden til biogasanlæget, og metanlækager fra

Biogas bliver ofte omtalt som en meget omkostningstung

biogasanlægget minimeres.

måde at producere vedvarende energi. Produktionen af biogas
medfører dog en række eksternaliteter. For at kunne fortælle

FREMADRETTET OG MULIGHEDER

den fulde historie om biogas er det helt centralt, at de mange

De beregnede værdier, der beskriver den samfundsmæssige

eksternaliteter, som ofte benævnes i forbindelse med biogas,

værdi af eksternaliteterne, skal forbedres og opdateres yder-

også kvantificeres rent økonomisk.

ligere, således at samfundsøkonomiske sammenligninger af

I denne aktivitet har vi altså haft fokus på samfundsøkono-

biogas med andre vedvarende energiformer bliver bedre.

mien frem for klimaet.

INDBLANDEDE AKTØRER
SÅDAN GJORDE VI

Hovedaktør:

I samarbejde med parter i biogasbranchen har HMN forsøgt

• HMN Naturgas

at opsætte og validere de parametre, som bør prissættes, når
den samfundsøkonomiske værdi af biogassen beregnes.

Partners:

Rådgiveren Niras udarbejdede analysen med indspil fra aktører

• Niras

i biogasbranchen.

• Brancheforeningen for Biogas

Det har vist sig meget svært at værdisætte alle eksternaliteter

• E.ON

ved biogasproduktion generelt. Dels er der meget stor forskel

• NGF Nature Energy

på produktionen, og hvilke biomasser der anvendes, og dels er

• Energistyrelsen

der forskel på anvendelsen af biogassen.

• Bigadan

RESULTAT
Ud fra blandt andet Energistyrelsens beregningsforudsætninger er der beregnet værdier, der beskriver den samfundsmæssige værdi af eksternaliteterne ved produktion af biogas.
Produktionen kan bidrage til løsning af mange samfundsmæssige udfordringer i forhold til vandmiljø, klima, ressourceeffektivitet, genanvendelse og recirkulering af knappe ressourcer,
landdistriktsudvikling, beskæftigelse, eksport med videre.
De største klimamæssige fordele opnås, hvis gyllen flyttes
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Omställning

Tunga transporter
i Västsverige

SYFTE OCH MÅL

För att uppnå fossilfrihet i transportsektorn
krävs kraftfulla åtgärder, där de tunga
transporterna utgör en viktig del.
Trots tillgång till ett antal tunga
gasdrivna fordonsmodeller, samt god
infrastruktur för tankning av biogas
i stora delar av Halland och Västra
Götaland, har biogasens potential
inom tunga transporter fått mycket
begränsad uppmärksamhet jämfört med
andra alternativ, som exempelvis HVO
(Hydrogenated vegetable oils).

ställe för tunga fordon kommer att byggas i Fyrbodalregionen.

Syftet var att ta reda på mer om biogasens förutsättningar för

Kostnadsökningen för gasdrift samt bristfällig tankinfra-

tunga transporter i Halland och Västra Götaland samt identifiera i

struktur är dock en utmaning för snabb omställning till biogas.

vilka sammanhang olika alternativ står sig starkast marknadsoch funktionsmässigt. Genom en kartläggning ville man under-

FRAMÅTBLICK OCH MÖJLIGHETER

söka inställningen till biogas, vilka miljökrav som ställs på

Det finns ett behov av att följa upp arbetet med ytterligare

tunga transporter samt vilka hinder åkerier och transportköpare

dialog med intressenter om till exempel biogasens fördelar,

upplever för att kunna välja biogas.

fordonsutbud, och infrastruktur, samt att bistå med stöd kring

Huvudmålen var att identifiera lämpliga ”case” för att ersätta
fossildrift med biogas inom tunga transporter, samt även bidra
till utbyggd infrastruktur för biogas.

implementering av gasfordon i de case som identifierats.
Det är även lämpligt med fortsatta insatser kring miljökraven
som ställs på tunga transporter av de stora företagen och de
offentliga aktörerna, och även i detta fall handlar det om dialog

SÅ GJORDE VI

och information.

Ett nätverk med transportleverantörer, transportköpare, fordonstillverkare och leverantörer av biogas skapades. Genom

INBLANDADE AKTÖRER

dialog och en enkätundersökning med olika parter identifiera-

• Högskolan Halmstad

des olika case för användning av gasdrivna fordon.

• Region Halland

Större aktiviteter inkluderar bland annat fordonsutställning

• Innovatum

(roadshow) vid Skandinaviska biogaskonferensen 2016, samt

• Kommuner i Halland och Västra Götaland

två seminarier för transportköpare och -utförare.

• Kommunalförbunden Fyrbodal och Skaraborg
• Lastbilscentraler, transportköpare, transportutförare, energi-

RESULTAT
Genom projektet har en detaljerad bild av praktiska och marknadsmässiga förutsättningar för gasdrivna tunga fordon inom
olika områden skapats. Bland de case som identifierats och
utvecklats återfinns tillämpningar som varudistribution, kranbilar, betongbilar, flistuggar och avfallshämtning.
Kunskapsnivån kring biogas har höjts väsentligt hos många
intressenter, och projektet har tillsammans med andra aktiviteter i Biogas2020 stöttat processer som lett till att ett gastank-
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bolag, tillverkare av lastbilar och tillverkare av tankstationer.
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Kartläggning

Overblik over
tilgængelige
gasdrevne køretøjer

Aktiviteten handlede om at indsamle
information om, hvilke biogaskøretøjer,
køretøjsteknologier og salgskanaler,
der er i Danmark, og gøre den viden
tilgængelig for interesserede og brugere af
et biogaskøretøj.
Der præsenteres 12 modeller af
biogasvarebiler og 5 modeller af
biogasbusser.

FORMÅL OG MÅL

FREMADRETTET OG MULIGHEDER

Formålet med aktiviteten er at præsentere de tilgængelige

Det forventes, at flere modeller af biogaskøretøjer til tung

biogaskøretøjer i Danmark. Det er for at informere transport-

transport kommer i den nærmeste fremtid. Vi vurderer, at der

virksomheder og kommuner om det brede udvalg af bio-

er et behov for at følge markedet og holde sig orienteret om

gaskøretøjer, der findes på markedet, og hvilke bilmærker der

kommende modeller. Desuden vil det give god mening at lave

producerer og satser på biogasbiler.

en samlet digital platform for bæredygtige køretøjer, så det er
nemt at få overblik over de muligheder, man har, for at anskaffe

SÅDAN GJORDE VI

sig eksempelvis en biogasbil.

Vi fra NTU lavede en undersøgelse, en såkaldt desk research,
for at finde, hvilke modeller af biogasvarebiler og lastbiler, der

INDBLANDEDE AKTØRER

sælges i Danmark. Vi tog kontakt til billeverandører for at sikre,

Hovedaktør:

at vores information var rigtig, og informerede dem om, at den-

• NTU

ne aktivitet foregår i Biogas2020-regi. I løbet af projektet har vi
været i dialog med dem, især når vi har mødt dem til konferencer

Samarbeidspartnere:

og events. Vi ville sikre, at vi har alle modeller up-to-date med

• Iveco

i rapporten.

• Scania
• Forskellige transportvirksomheder og kommuner

RESULTAT
Rapporten ”Overblik over tilgængelige gasdrevne køretøjer i
Danmark” blev præsenteret og omdelt i roadshow events samt
på Skandinaviens Biogaskonference i Skive i november 2017.
NTU har også informeret om rapporten til de transportvirksomheder, som vi har været i dialog med. Rapporten er
en oversigt over tilgængelige køretøjer, det vil sige, den fremviser, hvilke køretøjer der er på markedet på dette tidspunkt.
Således viser rapporten, at allerede i dag findes der forskellige
køretøjer, som kører på biogas, såvel mindre varevogne som
lastbiler og busser.

41

BIOGAS2020
Transport & infrastruktur

Best Practice eksempelsamling

Erfaringer med
biogas til transport

Best Practice-eksempler handler om
at samle erfaringer med at bruge
biogaskøretøjer fra transportvirksomheder
og kommuner i Skandinavien. Alt for få
anvender biogaskøretøjer i dag, men det er
nødvendigt med flere brugere.
Flere tror dog på, at biogas vil være
fremtidens brændstof i transportsektoren,
og de vil gerne være nogle af de første som
kører på biogas. Det er netop dem, som NTU
gerne vil indsamle erfaringer fra.

FORMÅL OG MÅL

FREMADRETTET OG MULIGHEDER

Formålet med denne aktivitet er at sprede viden om bio-

Det forventes, at flere aktører vil se ”Best Practice Collection”

gaskøretøjer til samfundet, især inden for transportsektoren.

som positive eksempler på biogaskøretøjer til tung transport.

Vi ville høre transportvirksomheder og kommuner om, hvad

Det forventes derfor, at flere har lyst til at prøve og/eller ind-

forskellen er ved at køre på biogas i forhold til fossile brænd-

købe biogaskøretøjer.

stoffer. Vi ville høre om deres oplevelser, positive og negative
erfaringer, deres meninger om udviklingen af biogas til trans-

INDBLANDEDE AKTØRER

port med mere.

Hovedaktør:
• NTU

SÅDAN GJORDE VI
Vi fra NTU undersøgte, hvilke organisationer i Skandinavien,

Samarbeidspartnere:

der har købt eller prøvet at køre med biogaslastbiler. Efterføl-

• Biogass Oslofjord

gende har vi interviewet dem ud fra en guideline med konkrete

• Vestfold Klima og Energiforum

spørgsmål og bl.a. spurgt ind til deres beslutninger om at køre

• Halmstad Universitet

på biogas, driftserfaringer, feedback fra chauffører med mere.

• Högskolan Väst
• Skive Kommune

RESULTAT

• Samsø Kommune

Med resultaterne fra interviewene udarbejdede vi rapporten

• Transportvirksomheder og kommuner til interviews om

”Best Practice Collection - Overview of Scandinavian Expe-

erfaringer med biogaskøretøjer

riences with Transition Towards Biogas Use in Transportation”.
Rapporten indeholder erfaringer fra slutbruger af biogaskøretøjer og præsenterer dermed anbefalinger på, hvad man
skal gøre for at fremme udvikling af biogas og anvendelse af
biogas til tungtransportsektoren.
NTU informerede om rapporten på mange møder, konferencer og events: I de fleste af roadshow events, Gasteknisk Dag
i Billund, Nordisk Konference om Biomasse i Tung Transport,
Transport Messe i München, Skandinaviens Biogas Konference
i Skive, med mere.
Det overordnede resultat af vores aktiviteter viser, at brugen
af biogas til tungtransport er mulig, og at forandringen allerede
kan ske i dag, hvis de rigtige incitamenter og viden er på plads.
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Omställning

Roadshows giver en
øget viden

Gas2move, et dansk foretagende med
fokus på at fremme biogas til transport, og
en række partnere i Biogas2020-projektet
har gennemført en stribe roadshows,
events og konferencer om biogas til
transport.
Næsten 800 deltagere fra skandinaviske
virksomheder, kommuner og
organisationer har deltaget i syv
events i Danmark, Norge og Sverige.
Sideløbende har vi produceret en række
erfaringsartikler samt en udbudsguide om
anvendelse af biogas i offentlige flåder.

FORMÅL OG MÅL

Biogas som Drivmiddel i Offentlige Flåder, der understøtter

Formålet med roadshow og events har været at udvikle markedet

offentlige beslutningsprocesser på området.

for biogas til transport i Skandinavien. Vores mål har været at
øge markedets kendskab til mulighederne for at anvende biogas

FREMADRETTET OG MULIGHEDER

som brændstof i lastbiler og busser, og at medvirke til at udvikle

Roadshowet har medført en vidensopbygning, der danner

værktøjer, der kan styrke markedsudviklingen.

grundlag for udvikling af nye forretningsmodeller og udbudsmodeller for kollektiv trafik. Samtidig er der fortsat et stort

SÅDAN GJORDE VI

behov for vidensopbygning og business cases inden for an-

I perioden fra maj 2016 til oktober 2017 gennemførte Gas2move

vendelse af biogas til transport. Alt sammen emner, vi arbejder

5 roadshow-events i Danmark med fokus på biogas til trans-

videre med i Gas2move.

port. Vi gennemførte to events om anvendelse af biogas i lastbiler, to om biogas i renovationsbiler samt en om biogasbusser.
Ved alle events deltog medarbejdere fra virksomheder, kommuner, organisationer og forskningsinstitutioner, der ønsker

INDBLANDEDE AKTØRER
Hovedaktør:
• Gas2move

at udvikle biogas til transport. Vi brugte diskussionerne ved de
fem events som afsæt for udvikling af en udbudsguide.
Også i Norge og Sverige har der været afholdt roadshows

Samarbeidspartnere:
• Aarhus Universitet

med blandt andre Biogass Oslofjord og Innovatum som hoved-

• NTU

aktører med henholdsvis seks roadshows i Norge og to i

• En række af kommuner og virksomheder

Sverige. Seneste event blev holdt i april 2018, hvor Energiforsk

• Innovatum

var vært for et arrangement i Biogas2020-regi om tung transport.

• Biogass Oslofjord

RESULTAT

Samarbeidspartnere:

Ved de fem roadshows i Danmark deltog i alt 230 personer fra

• Skive Kommune

114 forskellige virksomheder. Alle fik øget deres viden om bio-

• HMN Naturgas I/S

gas til transport og fik kendskab til virksomhederne i markedet.

• Aarhus Universitet

45 kommuner eller kommunalt ejede virksomheder besøgte
de danske roadshows. Mange af dem overvejede indkøb af
køretøjer på biogas eller andre grønne drivmidler i deres flåder
af biler, busser og lastbiler. Biogas2020 Roadshows har hjulpet
dem videre i processen.
Derudover har vi udarbejdet og distribueret udbudsguiden
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Certificering

Guide til etablering
af biogastankstation

Aktiviteten handler om at afprøve
biogaskøretøjer og at forbedre relevante
infrastrukturer. I forhold til Norge
og Sverige er der ikke så mange
biogaskøretøjer inden for tung transport i
drift i Danmark.
Der tales om ”hønen og ægget”-problemet,
hvor transportvirksomheder forklarer, at
de ikke kører på biogas, fordi der mangler
relevante infrastrukturer. Samtidigt
investerer man ikke i infrastrukturer, fordi
der ikke er nok køretøjer på vejene.

FORMÅL OG MÅL

placering i et transportcenter. NTU vil kommunikere resultater

Formålet er at bane vejen for en etablering af et netværk af

med relevante aktører i fremtiden.

gastankstationer til tungtransportsektoren og for indkøb af
gasdrevne køretøjer samt tests og demonstrationer. I denne

INDBLANDEDE AKTØRER

aktivitet kigger vi på muligheder for at afprøve biogaskøretøjer

Hovedaktør:

og muligheder for at etablere gastankstationer.

• NTU

SÅDAN GJORDE VI

Samarbeidspartnere:

NTU var med til at planlægge og deltog i åbningen af biogas-

• E.ON

tankstationen i Høje-Taastrup Transportcenter i oktober 2016.

• HMN Naturgas I/S

Herefter tog vi kontakt til E.ON, HMN og Høje-Taastrup Kom-

• Høje-Taastrup Kommune

mune for at drøfte deres erfaringer med etablering af gastank-

• Høje-Taastrup Transportcenter

stationen i et transportcenter. Vi har også talt med forskellige

• Forskellige nøglepersoner i logistik- og

aktører, blandt andet transportcentre i Danmark, om mulighe-

transportcentre i Danmark

der for at etablere gastankstationer hos dem.

RESULTAT
Rapporten ”Guide to Establishing a Biogas Filling Station at
a Logistic Centre” blev færdiggjort i begyndelsen af 2018.
Rapporten er en vejledning til etablering af biogastankstation,
som viser, hvilke overvejelser man må tage i betragtning, når
man vil etablere en biogastankstation. I dette forhold præsenterer rapporten de politiske, tekniske og økonomiske aspekter
ved planlægning af en biogastankstation.
Rapporten viser også, at på EU-niveau er der allerede forskellige instrumenter og rammebetingelser, som støtter etablering
af infrastruktur for alternative brændstoffer.

FREMADRETTET OG MULIGHEDER
Det forventes, at rapporten kan bruges som guideline for
aktører, som planlægger at etablere en gastankstation, især med
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Nya tankstationer

I små kommuner utan stor genomfartstrafik saknas tankstationer för
biogas. Det beror på att kundunderlaget
är litet, vilket gör det riskfyllt att investera
i fossilfria tankstationer. Men att byta
ut bensin och diesel i bilar, bussar och
lastbilar mot fossilfria bränslen är en stor
utmaning.

Satsning på biogas i
fyra små kommuner

Därför gäller det att hitta nya affärsupplägg som passar för landsbygden.

SYFTE OCH MÅL

att fördjupa erfarenhetsutbytet med Greve Biogass i Norge.

Inom exempelvis teknik, infrastruktur och logistik finns goda

Målet är att etablera biogasproduktion från hushållsavfall med

möjligheter för samverkan. Men det gäller att skapa rätt förut-

en liknande modell som i norska Tönsberg.

sättningar.
I det här projektet ville vi öka samarbetet mellan offentlig och

FRAMÅTBLICK OCH MÖJLIGHETER

privat sektor, och uppmuntra ett gränsregionalt utbyte, för att

Tack vare den nya affärsmodellen och samarbetet mellan

på så vis finna nya affärsmodeller som utvecklar biogasen och

offentlig och privat sektor kan affärsmodellen fortsätta att

ger regionala affärsmöjligheter.

utvecklas. Lokal produktion av biogas på landsbygden kommer
att

stärka

satsningen,

eftersom

det

ökar

avsättnings-

SÅ GJORDE VI

möjligheterna. Därmed kan vi få både lokal produktion och

Vi sammanförde politiska ordförande från mindre kommuner

lokal konsumtion av biogas. Cirkulär ekonomi när den är som

med tre olika biogasföretag. Vi beskrev vid mötena möjlighe-

bäst!

terna med biogas och visade på exempel från Sverige, Norge
och Danmark.
Det blev mycket tydligt att politikerna i kommunerna ville gå

INBLANDADE AKTÖRER
• Fyrbodals kommunalförbund

före och byta ut sina fordon mot fossilfria bränslen, och gärna

• Strömstad, Bengtsfors, Mellerud, Dals Eds kommuner

biogas, men att inga företag hittills vågat bygga tankstationer

• Trollhättan Energi

för biogas i små orter.

• BRC Sweden

Efter mötet kom ett av företagen tillbaka och sa: ”Vi tror vi har
en lösning. Vi kan kapa ett antal led i värdekedjan, men det förutsätter att kommunerna verkligen lovar att byta sina fordon
till biogasfordon.”

RESULTAT
Efter ett intensivt arbete togs politiska beslut i alla fyra kommuner om att byta ut sina fordon till biogasfordon. Biogasföretaget
i sin tur utvecklade sin nya affärsmodell och beslutade sig för
att investera i tankstationer i de fyra kommunerna.
Under 2018 ska fyra nya tankstationer byggas i Fyrbodalområdet: Strömstad, Bengtsfors, Mellerud och Dals Ed.
De fyra kommunerna och några andra företag kommer även
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Kortlægning

Oversigtskort over
biogastankstationer

Når man ejer eller kører i et biogaskøretøj
er det vigtigt at vide, hvor man kan tanke
brændstof så man har mulighed for at
planlægge sin køretur. Derfor er det helt
nødvendigt at få kortlagt de tilgængelige
biogastankstationer.
Da Biogas2020 er et tværnationalt
projektsamarbejde mellem Danmark, Norge
og Sverige, vurderer vi, at det er vigtigt at
have alle gastankstationer fra disse lande
med på kortet.

FORMÅL OG MÅL

INDBLANDEDE AKTØRER

Formålet med aktiviteten har været at kortlægge samtlige

• HMN Naturgas I/S

tilgængelige CNG (Compressed Natural Gas) tankstationer i

• NTU

Danmark, Norge og Sverige og få gjort oplysningerne nemt
tilgængelige for brugerne af biogaskøretøjer og andre interesserede.

SÅDAN GJORDE VI
Vi indsamlede informationer om CNG tankstationerne i de tre
lande. Det gjorde vi via en desk-research og gennem dialog
med partnere. Derefter placerede vi CNG tankstationerne på et
kort i Google Maps.

RESULTAT
Resultatet er et kort i Google Maps, der viser alle CNG tankstationer i Danmark, Norge og Sverige. Udover placering er der
også oplysninger om ejer, betalingsmuligheder m.v. Kortet er
offentliggjort i Biogas2020 hjemmesiden.
Indtil Marts 2018 var der mere end 7 000 hits på kortet. Kortet
gør det mulig for brugerne af biogaskøretøjer at finde den nærmeste tankstationer eller de nødvendige CNG tankstationer, så
de kan planlægge deres rute med kørsel i et biogaskøretøj.

FREMADRETTET OG MULIGHEDER
Kortet kan løbende opdateres, når der kommer nye CNG tankstationer, eller eksisterende tankstationer ændres eller lukkes.
Kortlægningen af GNG tankstationer kan udbredes til
internet-ruteplanlæggere og implementeres i GPS-kort, der
enten leveres til indbyggede GPS’er i biler eller i GPS’er, der
købes separat.

46

Vill du veta mer?
Se projektets hemsida,
www.biogas2020.se

www.biogas2020.se

