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användning av biometan för transport
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FÖRORD
Kära läsare,
Transportsektorn spelar en avgörande roll i att nå en hållbar utveckling. Samtidigt som rörligheten för personer och
varor fortsätter att växa, kräver EU:s politik effektiva och
snabba lösningar för att göra transportsektorn mer miljövänlig.
Projektet BIOMASTER, samfinansierat av programmet Intelligent Energy Europe, tror att användning av miljövänligare bränslen kan vara ett fungerande alternativ och därför
undersöks möjlighetern att använda biometan i transportsektorn. Med mottot “biometan är en alternativ källa för
transportsektorn och en energirenässans“, strävar BIOMASTER efter att utnyttja den stora och ännu outnyttjade potentialen av biogasproduktion samt användning av biometan för transportsektorn.
Är biometan ett bra mobilitetsalternativ? Projektet grundas på idén att det är ett intressant val för att göra transportsektorn mer hållbar. Introduktionen på marknaden utgör dock en utmaning. Bristen på investeringar, behovet av
att övervinna befintliga tekniska och administrativa hinder,
samt behovet av att främja lokala allianser är viktiga faktorer som måste lösas. Med hjälp av en integrerad strategi,
försöker BIOMASTER att överbrygga både kunskapsmässiga och operativa luckor i biogaskedjan, engagera aktörer i
lokala allianser för att främja dialogen och skapa en ömsesidig förståelse, med det yttersta målet att öka spridningen
av biometan.
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Denna broschyr guidar dig genom en beskrivning av BIOMASTERS arbetsomfattning, tillämpade metod, och de
mest relevanta erfarenheterna från projektets sjutton partners, som kommer från fyra europeiska regioner, Italien,
Polen, Sverige och Storbritannien. Särskild tonvikt läggs
vid partnernas situation före och efter deltagande i BIOMASTER, erhållna resultat samt lärdomar. Detta görs mot
bakgrunden av att dela rekommendationer för ytterligare
utnyttjande av biometan och därav för en mer hållbar mobilitet.
Trevlig läsning,

Stefano PROIETTI
ISIS, Institute of Studies for the Integration of Systems
Rom, ITALIEN

FÖRORD
Kära läsare,
Transportsektorn är en viktig bidragande orsak till klimatförändringarna och beroendet av fossila bränslen i EU. Den
bidrar till omkring 30 % av CO2-utsläppen och den beräknas bidra till 50 % år 2050 om trenden fortsätter. Det är den
enda ekonomiska sektorn där utsläppen har ökat stadigt
under de senaste decennierna.

IEE-projekt ska åstadkomma verkliga förändringar i form
av minskade växthusgasutsläpp, produktion av förnybar
energi och kumulativa investeringar i hållbar energi inom
och utanför projekttiden. Från år 2014 och framåt, kommer
denna typ av projekt att finansieras av det nya programmet
2020 Horizon.

För att bekämpa denna tendens upprättade EU ett specifikt
mål för transportsektorn i direktivet om förnybar energi
(2009/28/EG). Detta direktiv syftar till att uppnå en användning av 10 % förnybar energi inom transportsektorn till år
2020. Hållbara biobränslen finns redan på marknaden och
de kan spela en viktig roll för att diversifiera energimixen.

Med utgångspunkt i dessa principer, stödde IEE-projektet
BIOMASTER som drivs av ett konsortium som samlar hela
försörjningskedjan för biometan (waste-to-wheel), användningen av biometan som transportbränsle i fyra europeiska
regioner. Denna broschyr syftar till att ge en sammanfattning av de insatser som har genomförts och effekterna som
har uppnåtts genom programmet BIOMASTER.ts genom
programmet BIOMASTER.

Användning av biometan i transportsektorn kan minska
utsläpp av växthusgaser (GHG) från fordon försedda med
motorer för komprimerad naturgas med upp till 80–86 %
om biogasen tillverkas av kommunalt organiskt avfall eller
gödsel, enligt direktivets bilaga V. Produktionen och konsumtionen av biometan står dock inför icke-tekniska hinder
som hindrar storskalig spridning på marknaden.

Emilio FONT DE MORA
Projektansvarig för BIOMASTER
Europeiska kommissionen, genomförandeorganet
för små och medelstora företag (EASME)

Programmet Intelligent Energy – Europe (IEE) inrättades av
Europeiska kommissionen, programmet pågick från 2003
till 2013 och syftade till att stödja initiativ som rörde icketekniska hinder med aktiviteter fokuserade på att skapa
goda marknadsförutsättningar, bana väg för investeringar,
att informera intressenter och främja engagemang, forma
policyutveckling och genomförande, samt att bygga upp
kapacitet och kompetens.
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1. GRUNDERNA

BIOMASTER AVSER ATT BEVISA ATT BIOMETAN ÄR ETT
REALISTISKT OCH GENOMFÖRBART ALTERNATIV FÖR
TRANSPORTSEKTORN.
Under perioden 2011–2014, involverade BIOMASTER sjutton partners –
från Österrike, Italien, Polen, Sverige
och Storbritannien – med ambitionen
att utnyttja potentialen för biogasproduktion och användning inom transportsektorn, genom att sammanföra
de viktigaste aktörerna i biogaskedjan
till ett gemensamt initiativ, för att stimulera investeringar och undanröja
icke-tekniska hinder.

Påfyllningsmunstycke för biometan, Skåne.
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BIOMASTER ÄR VIKTIGT EFTERSOM DET SYFTAR TILL
ATT HJÄLPA EUROPEISKA
UNIONEN MED ATT MINSKA
BEROENDET AV OLJA OCH
VÄXTHUSGASER GENOM
ÖKAD ANVÄNDNING AV BIOMETAN I TRANSPORTSEKTORN I MÅNGA EUROPEISKA
REGIONER.
Biometan är en gas som tillverkas av
organiskt material i en syrefri miljö.
Genom en unik kombination av låga
koldioxidutsläpp, låga utsläppsnivåer,
transport med låg ljudnivå, är fördelarna med biometan betydligt högre
än för andra biobränslen: Både den
tekniska användbarheten av biometan
som ett urbant transportbränsle och
möjligheten att producera biometan
lokalt från avfall och andra restprodukter demonstrerades, vilket gör lokala
samhällen mer motståndskraftiga mot
framtida brist på fossila bränslen eller
prishöjningar.

Främjande av biogasekonomin på EU-nivå, genom BIOMASTER, har en anmärkningsvärd fördel eftersom det breddar
potentialen för marknaden över nationsgränserna, och det
kan vara betydligt mer effektivt för att uppnå en kritisk massa än spridda nationella eller regionala projekt. Resultaten
från BIOMASTER kan användas för att arbeta med beslutsfattare och investerare både på nationell och på europeisk
nivå för att hjälpa till att övervinna existerande hinder.

• Framsteg mot målet för: 12 nya produktionsanläggningar
för biometan i partnerregionerna; 4 injektionspunkter för
biometan till naturgasnät; 630 fordon som använder biometan; 54 nya tankstationer för biometan.
• 4 regionala nätverk, ett i varje målregion.
• Ytterligare 16 regionala nätverk, 4 i varje partners land.
• Ytterligare 5 nätverk, i 5 andra länder än partnernas länder.

BIOMASTERS MÅL ÄR ATT FYLLA KUNSKAPSLUCKOR OCH LÖSA OPERATIVA PROBLEM SOM
FÖR NÄRVARANDE HINDRAR UTVECKLINGEN
OCH IMPLEMENTERINGEN AV ANVÄNDNING
AV BIOGAS I TRANSPORTER.

BIOMASTER NÅR UT TILL OLIKA AKTÖRER

För att uppnå detta ambitiösa mål, fastställde och förenade
projektet en rad partnerskap mellan berörda parter för att
främja dialogen och uppmuntra till ömsesidig förståelse.

De fyra europeiska partnerregionerna, Małopolska, Norfolk,
Skåne och Trentino, är BIOMASTERS främsta mål. Dessutom
avser projektet även att generera effekter i andra europeiska länder. Över dessa regioner, involverar BIOMASTER aktörer från den administrativa, akademiska och industriella
sektorn, i syfte att skapa synergieffekter och åtgärda tekniska frågor och regleringsfrågor på ett övergripande sätt.

Under projektets livslängd, avsåg BIOMASTER att uppnå:
• 4 bedömningar av råmaterial, handlingsplaner för biogasproduktion och uppgradering, strategier för återstående
produkthantering, samt för användning av biometan i fordon.
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2. TANKAR KRING BIOMASTER
BIOMASTER BYGGER RELATIONER OCH ENGAGERAR AKTÖRER
SOM HAR MÖJLIGHET ATT GÖRA ETT BETYDANDE GENOMBROTT I UTNYTTJANDET AV BIOMETAN I TRANSPORTSEKTORN.
DETTA OMFATTAR ATT SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH SPECIFIKA MÖJLIGHETER FÖR UTBREDD KOMMUNIKATION, DEBATT
SAMT SAMARBETE.
Tack vare de möten som organiserades av projektpartnerna i Trentino kunde BIOMASTER höja kunskapsnivån beträffande biogas och biometan. Fördjupningen i
de tekniska aspekterna (teknik, lagstiftning, system och operativa strategier som
antagits i olika länder och det italienska dekretet om biometan) har varit till nytta
för ConSolida, ett konsortium av sociala kooperativ engagerade i att hitta jobb åt
människor som befinner sig i ett tillstånd av personlig och social svårighet. Dessa
produktionssektorer kan också bli ett utvecklingsområde för samhällsnyttiga projekt, särskilt för anställning av mindre gynnade personer.
Silva FLORIANI, ConSolida | Trento, Italien
Möjligheten att ansluta sig till verksamheterna i ett europeiskt projekt som BIOMASTER var viktig av två huvudsakliga skäl: Det första är möjligheten att jämföra
de olika metoder som används av parterna för att lösa de problem som finns i
kedjan från produktion av biogas till produktion av ett bränsle redo att användas
i fordon. Det andra skälet är att främja en lokal diskussion för att bedöma vilka
de verkliga möjligheterna är för att skapa ett exempel av biogas-biometankedjan
i Trentino.
Giuliano LANZARINI, förste tekniker i den offentliga förvaltningen | Trento, Italien
Biometan kan bli ett viktigt biobränsle i europeisk bränslemix, men det kräver
gynnsam politik och praktiska exempel som kan multipliceras. Jag ser projektet
BIOMASTER som ett viktigt bidrag för att öka acceptansen för biometan. Särskilt
utbildningen och informationsinsatser längs hela värdekedjan, från producent till
slutanvändare, spelar en viktig roll i länder som Polen, där avfall som energikälla
fortfarande har en outnyttjad potential.
Barbara SMERKOWSKA, Institutet för fordonsindustri | Warszawa, Polen
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Projektet BIOMASTER är en lysande idé som hjälper att fånga intresset för produktion av biometan hos landets lantbrukare och renhållningsföretag. Jag tror att
kvalitén på vidtagna aktiviteter är ganska bra, men i allmänhet bör de beröra en
“komplett“ implementering av biogasproduktion och tankning till fordon och sedan försöka fånga intresset hos många marknadsaktörer. Detta är en utmaning,
inte bara för BIOMASTER men även för andra projekt som stöds av EU-medel i
Polen.
Karol WIECZOREK, Portal cng.auto.pl | Warszawa, Polen
Nätverksbyggande är oerhört viktigt när man bygger en ny marknad, så att de gemensamma erfarenheterna används för att optimera processen. Projektet BIOMASTER initierade ett nätverk för aktörer vilket öppnade en möjlighet att utbyta
kunskaper och diskutera utvecklingen med aktörer från alla områden. Det har
varit värdefullt för mig i utmaningen att utveckla nya lokala tankstationer, som
kommunprojektledare för utveckling av strategier för biogas och i min nuvarande
utmaning; introduktion av avfallsinsamling.
Gabriella ELIASSON, återvinningschef, Trelleborg kommun| Trelleborg, Sverige
Genom BIOMASTER har vi haft möjlighet att nätverka om exempelvis alternativa
sätt att upprätta tankstationer. Eftersom antalet gasdrivna fordon ökar i Skåne så
ökar även efterfrågan för ett tätare nät av tankstationer. Nya lösningar krävs för
dessa platser, eftersom vi, som ett stort energibolag, inte alltid har resurser för
lokala investeringar. Denna fråga fick en diskussionsplattform genom BIOMASTER
och från de slutsatser som drogs kan vi nu gå vidare.
Roland NILSSON, E.ON | Malmö, Sverige
Biometan i Storbritannien har en stor potential och ett projekt som BIOMASTER
kan verkligen bidra till att sammanföra de nödvändiga aktörerna för att ta itu med
några av de hinder som påverkar tillväxten i sektorn. Rapporterna som projektet
har producerat har varit av en utmärkt standard och har gett aktörerna inom
sektorn en god kunskapsgrund. Detta har möjliggjort en informerad debatt på
nätverksmöten som har varit uttömmande och produktiv.
Angela BAGSHAW, CNG Services Ltd | Birmingham, Storbritannien
BIOMASTER har varit ett nöje att vara involverad i de senaste tre åren. Tyngdpunkten på att sprida resultatet av projektet har gjort projektet unikt jämfört med andra
mindre framgångsrika initiativ och har inneburit att den fulla potentialen kunde
nås. Biometan för transporter i Storbritannien har fortfarande en lång väg att gå
men resultaten från BIOMASTER har utan tvekan hjälpt till att föra utvecklingen
framåt.
Justin GALLIFORD, Norfolk Environmental Waste Services | Norwich, Storbritannien
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3. METODEN

BIOMASTER RIKTAR SIG TILL DE OLIKA DELARNA I HELA BIOMETANKEDJAN OCH HELA
LIVSCYKELN.
• Produktion av biogas från avloppsslam, organiskt hushållsavfall, restprodukter och grödor från jordbruks-och
livsmedelssektorn;
• Uppgradering av biogas till biometan som högkvalitativt
bränsle som liknar naturgas;
• Distributionsformer för biometan genom injektion i naturgasnätet eller transport antingen i komprimerad eller
flytande form, tillhandahållen av tankstationer;
• Användning i fordon för att öka antalet biogasdrivna fordon i olika typer av flottor (bussar, sopbilar, skåpbilar, privata fordon, jordbrukstraktorer, osv.).

SAMARBETE GENOM HELA BIOGASKEDJAN
OCH AKTÖRERNAS MEDVERKAN ÄR EN NYCKEL TILL FRAMGÅNG FÖR BIOMASTER.
Projektets främsta karaktär ligger i engagemanget för ett
”waste-to-wheel” partnerskap mellan aktörer i regionen
längs biometankedjan, med projektpartners från produktion, distribution och slutanvändare i de 4 deltagande regionerna, region Małopolska (Polen), Norfolk County (Storbritannien), Skåne (Sverige) och provinsen Trentino (Italien).
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Detta tillvägagångssätt förstärktes med etableringen av regionala nätverk genom att involvera ytterligare lokala och
nationella aktörer (utöver de officiella partnerna) för att befästa kunskaper och förbereda konkreta åtgärder för att öka
biogasmarknaden.
I detta avseende avser BIOMASTER att bygga, utvidga och
stärka nätverket av aktörer (råvara, produktion, distribution,
användning, politik, teknik/forskning) som är väsentliga för
en expansion av ett långsiktigt samarbetsprojekt både inom
varje land och den bredare marknaden i hela EU.
En multiplikatoreffekt utlöstes för att skapa liknande nätverk
för andra delar av projektet i deltagarländerna, med överföring av information och anordnande av evenemang. En upprepningseffekt främjades också, med nätverk i länder andra
än partnerländerna, genom att organisera seminarier som
ett kick-off-steg och en synlig milstolpe för deras utveckling.

ORGANISKT AVFALL
ANVÄNDNING I FORDON

DISTRIBUTION

AVFALLSHANTERING

biometan för transport

UPPGRADERING
PRODUKTION
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UTVÄRDERING GÖR DET MÖJLIGT ATT FASTSTÄLLA OM ETT INITIATIV HAR VARIT VÄRDEFULLT BETRÄFFANDE VAD SOM AVSÅGS OCH
FÖRVÄNTADES ATT LEVERERA. EN BRA UTVÄRDERING KAN OCKSÅ GE SVAR PÅ ANDRA
VIKTIGA FRÅGOR.
En övergripande strategi för utvärdering är viktig av två skäl
under ett projekt av den här typen, utöver kravet att kunna
visa att resurserna har utnyttjats väl. I första hand genom
att bedöma aktiviteter under BIOMASTERS projekttid kan
partnerna bättre förstå vad som gjorde mest skillnad för de
effekter som uppnåddes under aktiviteterna. I andra hand
anser vi att arbetet som utfördes under BIOMASTER är värdefullt och att andra parter kommer att vilja utföra liknande
projekt i Europa i framtiden. Vi vill ge dessa parter så mycket kunskap som möjligt.
Metoden för utvärdering i projektet BIOMASTER bestod i
att betrakta tre separata delar av utvärderingen:
• De effekter som uppnåtts av projektet – konkreta resultat
som visar hur projektet har presterat i form av absoluta
tal, och även möjligheterna – med tanke på de bredare
förhållanden under vilka projektet genomfördes – för liknande arbete att bära frukt.
• Processen som används under projektet, utgjordes av
hur parterna närmade sig arbetet och hur det påverkade
åstadkomna effekter. Vi anser att detta är mycket användbart för projekt som vill använda den kunskap som har
erhållits under BIOMASTER.
• Bakgrundspolicyn till arbetet är bortom direkt påverkan
av projektet men det är viktigt att förstå för ett liknande
projekt under andra förhållanden.
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FORMELN FÖR KUNSKAPSSPRIDNING ÄR ATT
IDENTIFIERA RÄTT MÅLGRUPP OCH FÖRMEDLA RÄTT BUDSKAP VID RÄTT TIDPUNKT.
Brist på information och kunskap är ofta en barriär som hindrar utnyttjandet av biometan för transport. Det är viktigt
att informera målgruppen om möjligheterna och fördelarna
med att använda biometan för transporter, för att motivera
dem att ändra sina fördomar och sitt beteende samt att förse dem med goda exempel och ett mervärde för både miljön
och ekonomin.
Främjande av biogas på europeisk nivå, genom BIOMASTER, har en anmärkningsvärd fördel eftersom det breddar
potentialen för marknaden över nationsgränserna. Det kan
vara betydligt mer effektivt för att uppnå en kritisk massa
till skillnad från vad som kan uppnås med spridda nationella
eller regionala projekt.
Genom att genomföra uppsökande verksamhet på mer än
100 seminarier, konferenser och andra evenemang på lokal
och europeisk nivå, sammankopplade BIOMASTER med
människor och processer för att möjliggöra ett betydande
genombrott i utnyttjandet av biometan för transportsektorn. Innovativa och visionära idéer och metoder är egenskaper som projektets målgrupp associerar med BIOMASTER.

4. REGIONERNA OCH DERAS AKTIVITETER
INOM BIOMASTER, KUNDE DE FYRA DELTAGANDE REGIONERNA,
REGION MAŁOPOLSKA (POLEN), NORFOLK COUNTY (STORBRITANNIEN),
SKÅNE (SVERIGE) OCH PROVINSEN TRENTINO (ITALIEN), VISA ATT
POTENTIALEN FÖR BIOMETANPRODUKTION OCH ANVÄNDNING FÖR
TRANSPORTSEKTORN KAN ÖVERVINNA NUVARANDE HINDER. DETTA
GENOM ATT SAMMANFÖRA NYCKELKOMPONENTER I BIOMETANKEDJAN
TILL ETT GEMENSAMT INITIATIV, FRÄMJA INVESTERINGAR, AVLÄGSNA
ICKE-TEKNISKA HINDER SAMT GENOMFÖRA HANDLINGSPLANER FÖR
UTNYTTJANDE AV BIOMETAN.
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Małopolska
Norfolk
Skåne
Trentino
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BIOMASTER-partnerskap
Andra EU-länder
BIOMASTER appliceringsplatser
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Region Małopolska, POLEN

Sjön Morskie Oko i Tatra-bergen, region Małopolska, POLEN
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Małopolska är en region i södra Polen med en yta på 15 108 km² och 3,2
miljoner invånare. Regionens näringar
omfattar teknologi, bankverksamhet,
kemisk och metallurgisk industri, kol,
malm, livsmedelsförädling, alkoholoch
tobaksindustri. Den mest industrialiserade staden är Kraków som även är
Małopolskas huvudstad.

DEN URSPRUNGLIGA
SITUATIONEN I REGIONEN
MAŁOPOLSKA FÖRE
BIOMASTER
Biogasmarknaden i Polen och Małopolska är relativt ny och de senaste
åren har den utvecklats snabbt. Biogasproduktionen i Polen byggde huvudsakligen på kommunala avfallsdeponier och rötning av avloppsslam.
Praktiskt taget användes all gas som
producerades i deponier och reningsverk för att producera el och värme,
alternativt facklades det. Det fanns
inte några lantbruksanläggningar i
Małopolska, även om en hel del lantbruksavfall producerades i denna region varje år. Dessutom användes inte
organiskt hushållsavfall för biogasproduktion, vilket är relaterat till ett
mycket bristfälligt insamlingssystem för

matavfall och till rådande polsk lagstiftning. Den låga nivån av effektivt
biogasutnyttjande beror också på en
låg nivå på allmänhetens medvetenhet
om användning av biogas som bränsle,
samt om möjligheten till uppgradering
och injicering i nätet och använda som
drivmedel. I Polen fanns ingen biometanproduktion före BIOMASTER. Det
fanns endast två gastankstationer i regionen Małopolska, trots att ett omfattande gasnät fanns tillgängligt.

VARFÖR REGIONEN
MAŁOPOLSKA DELTOG I
PROJEKTET BIOMASTER
AGH – Universitetet för vetenskap och
teknik (AGH UST) är ett av de största
Polska tekniska universiteten. Att öka
medvetenheten om människans belastning på miljön, begränsade och
minskande resurser och oron för tillståndet i miljön, resulterade i ett ökat
intresse för vetenskapliga lösningar
och teknik som syftar till att förbättra
miljön. Universitetet har experter inom
områdena kommunal hantering av fast
avfall, skapande och drift av deponier,
användning av förnybara energikällor,
användning av alternativa bränslen och
andra gröna tekniker.

| 19

Region M
Sopbil i Warszawa

Den vetenskapliga erfarenheten i AGH
UST omfattar därför frågor som återvinning och utnyttjande av avfall
från underjordiska kolgruvor, samt til�lämpning av ren energiteknik och även
alternativa bränslen. Deltagande i projektet BIOMASTER gav en möjlighet
att analysera och bedöma möjligheten
att använda biogas på den nationella
marknaden. Utöver det vetenskapliga
arbetet är den andra viktiga aspekten
av universitetets AGH UST:s verksamhet utbildning, som har en betydande
och inflytelserik inverkan på allmänhetens medvetenhet genom att organisera konferenser, möten, vetenskaplig
expertis, rapporter, artiklar och utbildning. AGH UST kan forma och bredda
allmänhetens medvetenhet om ett
projekt, vilket avsevärt borde bidra till
att öka intresset och nivån för genomförandet av biogasteknik.

VAD REGIONEN MAŁOPOLSKA
GJORDE INOM BIOMASTER
Under projektet BIOMASTER skapades
ett nätverk med aktörer, som spelade
en mycket viktig roll i genomförandet
av projektet. AGH UST organiserade
regionala möten där diskussioner hölls
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med lokala myndigheter, privata och
offentliga företag, icke-statliga organisationer och andra organisationer, särskilt organisationer med anknytning
till NGV-marknaden, för att erhålla
kunskap beträffande hinder för biogasmarknaden i Polen. En rad specialiserade analyser och utvecklingsstrategier inom området för produktion och
uppgradering av biogas, injektion av
biometan i nätverket och användning
av biometan som transportbränsle
utvecklades. Projektgruppen för BIOMASTER deltog i många konferenser,
workshops och seminarier, både på
lokal, regional, nationell och internationell nivå, de deltog även aktivt i det
offentliga samrådet anknutet till temat
förnybara energikällor och den nationella marknaden för CNG. Dessutom
har flera artiklar och rapporter med
anknytning till biogas och biometan
publicerats i tidskrifter och böcker. Eftersom AGH UST utbildar studenter,
introducerades projektets tema också
under kurser och examensarbeten.
Genomförandet av projektmålen för
BIOMASTER delas med de nationella
partnerna i projektet, MSWM och
PGNiG. AGH UST inriktade sig tillsam-

Małopolska
mans med MSWM främst på biometanproduktion och användning av
biogas i transportsektorn. PGNiG har
studerat frågor rörande nätinjektion
och genomförde en detaljerad förstudie av en eventuell injektionsplats i
Małopolska.

VAD REGIONEN MAŁOPOLSKA
PLANERAR ATT GÖRA EFTER
BIOMASTER

synpunkter på lagförslag och främja
exempel på god praxis när det gäller
användningen av biometan i andra
europeiska länder. Som forskningsenhet kommer vi att fortsätta driva detta
ämne i andra projekt och använda förvärvade kunskaper och erfarenheter
för vidare forskning och undervisning.

Efter att projektet BIOMASTER avslutas, är den viktigaste uppgiften fortsatt
samarbete med våra lokala partners,
med medlemmarna i nätverket, företag inom CNG- och biometansektorn,
företag som är indirekt förknippade
med biogas, icke-statliga organisationer, samt med lokala myndigheter
och politiker. Den största prioriteten
är att hålla sig à jour med den nationella biogasmarknaden. AGH UST
kommer dessutom att sprida arbetet
och analysen som har utvecklats av
multispecialistteamet inom ämnen
för biogasmarknaden, bränslen och
transporter. Dessutom kommer AGH UST att verka
aktivt i skapandet av
lagar, samt ge

| 21

Norfolk County, STORBRITANNIEN

Norfolk County
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Norfolk är ett lågt beläget län i östra
England. Länets huvudstad är Norwich.
Norfolk är det femte största ceremoniella länet i England med en yta på
5 371 km² och 850 000 invånare. Mer
än 20 % av sysselsättningen i länet
finns inom jordbruks- och livsmedelsindustrin.

DEN URSPRUNGLIGA SITUATIONEN I LÄNET NORFOLK
FÖRE BIOMASTER.
Norfolk är ett län i östra England med
en befolkning på ca. 900 000 invånare.
Precis som i övriga Storbritannien har
länet ett omfattande gasnät och hög
genomsnittlig bilanvändning på grund
av dess landsbygdskaraktär. Innan projektet BIOMASTER var dock biometan
inte något som majoriteten av allmänheten, än mindre politiska beslutsfattare, var medvetna om. Majoriteten
av fordonen i Storbritannien använder bensin eller diesel med exceptionellt låg användning av gasfordon. Det
fanns inga tankstationer i Norfolk och
att utarbeta hur man skulle hantera
detta var en viktig målsättning för oss
som en del av projektet. Storbritannien hade inga produktionsanläggningar för biometan innan projektet så

även om möjligheterna för gasanvändning skulle kunna undersökas, skulle
det ha varit naturgas i motsats till biometan. Det fanns ett antal rötningsanläggningar i länet som använde biogas
i kraftvärmemotorer för att generera
el med hjälp av energigrödor och flytgödsel men ingen matavfall användes.
Biogödsel har därför använts på gårdar
i länet men fördelarna med detta gödsel var oklara och lantbrukare ställde
sig skeptiska till produkten.

VARFÖR LÄNET NORFOLK
DELTOG I BIOMASTER
Som en lokal myndighet har vi intressen inom både transportsektorn och
avfallssektorn och det kändes som att
det här projektet passade vårt framtida arbetsprogram. Projektet skulle
göra det möjligt för oss att titta på
olika sätt att miljöanpassa vår egen
stora fordonsflotta samt att finna ett
hållbart sätt att göra sig av med organiskt avfall. Norfolk är ett län med ett
högt fordonsantal och därför visste vi
att utgången skulle ha en direkt inverkan på befolkningen. Dessutom möjliggjorde det omfattande gasnätet i Norfolk att injicera biogas i nätet. Vi ville
dra nytta av möjligheten att dela bästa
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Norfolk
praxis från hela Europa och lära av kollegor i olika regioner som befann sig i
olika stadier av biometanutvecklingen.
Detta visade sig vara värdefullt genom
hela projektet med platsbesök i varje
land där vi lärde oss något nytt som vi
sedan kunde tillämpa i Norfolk. Vi lärde oss inte bara från partners i Europa,
vi fick också möjlighet att bygga upp
ett lokalt nätverk i Norfolk och sammanföra experter från hela biogaskedjan. Detta har gett oss möjlighet att vid
behov utnyttja sakkunskap och det har
gett oss chansen att diskutera våra resultat med dem. Det har övertygat oss
om att det vi producerar är korrekt och
att det är till nytta för marknaden.

VAD LÄNET NORFOLK GJORDE INOM BIOMASTER
Norfolk County Council, har tillsammans med sina partners Norse och
National Grid Gas arbetat för att ta itu
med de olika aspekterna av biometankedjan i regionen. Norfolk County
Council har fokuserat på biometanproduktion genom att använda sig av sin
specialistkunskap om avfallshantering
för att bättre förstå råvarumarknaden
och vilket arbete som krävs för att
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säkerställa att råvaran används på ett
så effektivt sätt som möjligt. National
Grid Gas har studerat frågor rörande
nätinjektion och genomförde en detaljerad förstudie av en eventuell injektionsplats i Norfolk. National Grid
Gas driver naturgasnätet i Norfolk och
är därför utmärkt lämpade att informera debatten om injektion av biometan i nätet. Norse har tagit ansvar
för det transportrelaterade arbetet och
de har dragit nytta av sina omfattande
kunskaper om att leda stora multifordonsflottor. Möjligheterna för användning av biometan i transportsektorn är
stora men eftersom marknaden är så
outvecklad finns det ett antal hinder
som måste åtgärdas. Genom arbetet
som Norse genomförde under BIOMASTER har dessa hinder identifierats
och rekommendationer har framlagts
om hur de kan åtgärdas.
Alla tre parter har arbetat tillsammans
under hela projektet för att möjliggöra framgång. Arbetet har bestått av
uppgifter som att utveckla det lokala
nätverket, i samband med detta har
man kunnat dra nytta av expertis beträffande råmaterial, nätinjektion och

County
transporter. Utan samarbete som detta skulle det helt enkelt inte vara möjligt att leverera projektet i sin helhet.
Alla tre parter har också samarbetat  
aktivt med kollegor från hela Europa
för att lära av deras erfarenheter men
också för att sprida en del av de lärdomar vi inhämtade i Storbritannien
under åren, så att våra partners kan
lära av bästa praxis i Storbritannien. Vi
har alla arbetat för att sprida några av
projektets viktigaste resultat till intressenter i Storbritannien genom att hålla
presentationer vid olika seminarier,
konferenser och arbetsgrupper. Detta
har gjort det möjligt för BIOMASTER
att påverka politik på hög nivå för
att säkerställa att rätt regelverk är på
plats.

VAD NORFOLK COUNTY PLANERAR ATT GÖRA EFTER
BIOMASTER

arbetet framåt. Projektet har också lyft
fram ett antal olika frågor och problem
som kräver ytterligare arbete för att
bistå möjligheterna med biometan i
Norfolk. Ett antal möjligheter har uppstått från det arbete som har utförts.
Innovativa idéer för att lösa försörjningen av råmaterial har föreslagits,
varav några är mycket lovande. Vi hoppas kunna använda BIOMASTERS lokala nätverk i Norfolk när tiden är inne
att gå vidare med dessa idéer med den
specifika kompetens som krävs. Dessutom kommer vi att se på möjligheter
för att kapitalisera på det arbete som
lagts ner för att satsa på specifika projekt som kan vara till nytta. Vi kommer
att hålla oss à jour med den nationella
regeringens politik angående ekonomiska incitament för att göra det möjligt att fatta välgrundade beslut om
när och vad vi ska investera i.

BIOMASTER har skapat en utmärkt
grund från vilken vi hoppas kunna bygga på betydande under de kommande åren. Projektet har ökat
kunskapsnivån betydligt
inom organisationen
som nu kan föra
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Skåne, SVERIGE

Skåne
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Skåne är Sveriges sydligaste landskap
med en yta på 10 939 km² och 1,2 miljoner invånare. Malmö är administrativt centrum i landskapet Skåne. Där
finns 45 biogasanläggningar i drift och
cirka 33 % av biogasen uppgraderas till
biometan.

DEN URSPRUNGLIGA SITUATIONEN I SKÅNE FÖRE BIOMASTER
Skåne leder svensk biogasutveckling
och har byggt upp produktion och användning av denna förnybara energikälla i flera år. Processen tog sin början
vid avloppsreningsverk där biogasproduktion blev ett sätt att behandla avloppsslam och minska dess volymer.
Produktionen av biogas var därför
sekundär men har därefter spridit sig
till behandling av andra organiska material, till exempel livsmedelsavfall,
industriavfall och restprodukter från
jordbruket. Region Skåne har med sitt
beslut att bli fria från fossila bränslen
tillsammans med kollektivtrafikföretaget Skånetrafikens beslut att uppnå
detta mål genom att fokusera på användningen av biogas, drivit branschen
framåt och skapat en tillväxtgrund för
marknaden. Biogas sågs inte bara som
ett sätt att minska utsläppen av växthusgaser, utan också som ett sätt att
minska nivån av partiklar i tätorter.

Biogas Syd grundades av intressenterna själva under 2006 och har sedan
dess byggt upp ett nätverk för utbyte
av erfarenheter, initiering av projekt
och informationsspridning. Medlemmarna i nätverket består bland annat
av, energibolag, avloppsreningsverk,
kommuner, universitet osv. I BIOMASTERS inledningsskede var intresset för
biogas stort, men det fanns ett behov
av att öka utvecklingstakten och att
ytterligare förena krafter för att nå
det regionala målet om produktion av
3 TWh år 2020.

VARFÖR SKÅNE DELTOG I
PROJEKTET BIOMASTER
Intresset för biogas har ökat i Sverige
de senaste åren, detta ökar i sin tur
behovet av innovation och samarbete.
Det ökar även behovet av att tillföra
sektorn erfarenhet av att utnyttja och
producera denna energikälla. Med
beslutet om ett produktionsmål på
3 TWh och att Skånetrafiken ska bli
fri från fossila bränslen växte behovet
av en handlingsplan. Med BIOMASTER
gavs chansen att fokusera på detta åtagande genom att ytterligare utveckla
nätverket av intressenter inom denna
marknad och öppna den för fler deltagare, skapa diskussionsforum och
tillhandahålla möjligheter att utreda
angelägna frågor som rör biometan.
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Skåne
Biogasbussar, Skåne

Det gav också möjlighet att skapa fokusgrupper kring viktiga områden som
produktion, användning, infrastruktur
och forskning. Diskussionerna kunde
då bli mer fokuserade och effektiva,
vilket ökade utvecklingshastigheten.
Möjligheten att utbyta erfarenheter
med andra länder och sprida kunskap
från vår region var en stark drivkraft.
Dessa interkulturella möten gav alltid
idéer och inspiration beträffande nya
sätt att hantera frågor och lösa problem. Många av de problem som rör
biometan är de samma i de olika länderna och hur långt utvecklingen har
kommit skiljer sig mellan länder inom
olika områden. BIOMASTER öppnade
möjligheter för att undersöka viktiga
frågor, till exempel produktionsstrategi,
resthantering, tankstationer och distribution i samarbete med andra, vilket
ger en bredare kunskapsbas.

VAD SKÅNE GJORDE INOM
BIOMASTER
I Skåne arbetar våra aktörer tillsammans med en gemensamt utvecklad
färdplan för biogas, där gemensamma
mål och åtgärder beskrivs. Projektet
BIOMASTER har varit en viktig del av
detta arbete. Arbetet är indelat i fyra
olika fokusgrupper som träffas regel-
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bundet: Produktion, användning, infrastruktur och utveckling.

En strategi för tankstationer har utvecklats som en del av projektet BIOMASTER. Antalet tankstationer har ökat
markant under de senaste åren, men
bara i områden som har en stor kundkrets. De områden som fortfarande
behöver expanderas är svårare ur en
ekonomisk synvinkel och kräver alternativa investeringssätt för att etableras.
Intresset för investeringar i dessa områden från större energibolag är lågt
av ekonomiska skäl. Det är därför nödvändigt att finna alternativa metoder,
ett exempel på detta finns i sydvästra
Skåne, där kommunerna har investerat i tankstationer genom att skapa en
ekonomisk förening och överlåta hälften av investeringarna till företag, medborgare och organisationer. Önskan om
en tankstation kan då uppfyllas på ett
alternativt sätt. Dessa lösningar kartlades och analyserades inom projektet
BIOMASTER och kan nu användas som
diskussionsunderlag vid undersökning
av investeringar i tankstationer. Olika
lösningar för distribution av gas undersöktes också på ett liknande sätt inom
BIOMASTER och därigenom styrdes diskussionerna i rätt riktning.

Som en del av BIOMASTER kartlades
den resterande produktionspotentialen och en strategi för utbyggnad av
biogasproduktionen gjordes. Det visade sig bli ett inspirationsdokument
som visar hur mycket potential som
finns kvar att utforska och hur den är
uppdelad inom regionen. BIOMASTER
blev också ett sätt för Kraftringen att
samla kunskap och utbyta erfarenheter beträffande byggandet av produktionsenheter. Detta kommer nu att
användas i den fortsatta utvecklingen
och etableringen av Dalby produktionsanläggning.

VAD SKÅNE PLANERAR ATT
GÖRA EFTER BIOMASTER
Biogassektorn fortsätter att expandera
i Skåne och ökar därmed intresset genom att bli en mer framträdande del
av lösningen till en fossilfri energisektor. Medborgarnas medvetenhet om
vad biogas är, hur den produceras och
hur den kan användas ökar också, vilket sänker tröskeln för nya användare
och producenter. I Malmö stad, Skånes största stad, har insamling
av organiskt hushållsavfall
införts i bostadsområde efter bostadsområde

tillsammans med information om biogas. En informationskampanj riktad
mot företag och kommuner om gasdrivna bilar och miljö samt eventuella
ekonomiska fördelar av dessa fordon
genomförs. Produktionen i regionen
ökar och Kraftringen närmar sig etableringen av anläggningen i Dalby, samtidigt som inrättandet av den största
biogasanläggningen i Sverige kommer
att slutföras under 2014 i södra Skåne
och ekonomiskt stöd för en gödselbiogasanläggning i sydöstra Skåne har
beviljats från den svenska Energimyndigheten. Region Skåne kommer att
fortsätta arbeta mot målet att bli fri
från fossila bränslen och bland annat,
arbetar regionen med utbyggnaden av
naturgasnätet till östra Skåne. Färdplanen för biogas är ett levande verktyg
och det kommer att fortsätta att vara
ett underlag för diskussion och nätverkande inom biogassektorn i Skåne för
de kommande åren.
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Provinsen Trentino, ITALIEN

Provinsen Trentino

30 |

L
L
A
F
V
A
T
K
S
I
N
A
G
R
O
G
N
I
R
E
T
N
A
AVFALLSH
N
O
I
T
K
U
D
O
PR
G
N
I
R
E
D
A
UPPGR
N
O
I
T
U
B
I
R
DIST
G
N
I
N
D
N
ANVÄ
Trentino med sin huvudstad Trento är
en autonom provins i Italien med en
yta på 6 207 km² och 533 000 invånare. Provinsen är indelad i 217 kommuner. Jordbruk och turism är viktigt här.

DEN URSPRUNGLIGA SITUATIONEN I PROVINSEN TRENTINO FÖRE BIOMASTER
Trentino är ett bergsområde i Alperna,
där över 60 % av ytan utgörs av skog.
Träbiomassa är tillsammans med vattenkraft den viktigaste förnybara energikällan som faktiskt utnyttjas av
fjärrvärmeverk. När BIOMASTER startade år 2011 fanns det ingen rötningsanläggning för matavfall i Trentino,
dock var två gårdsbiogasanläggningar
under uppförande och ytterligare två
drevs av avloppsreningsverk. Potentialen för biogasproduktion och eventuellt biometan var inte känd. Trentino
har först under de senaste åren börjat  
fundera på anaerob rötning, samtidigt
som vissa initiativ, främst inriktade
på jordbrukssektorn, fick mycket liten
uppmärksamhet och alla projekt stoppades efter förstudien. Generellt sågs
anaerob rötning som en annan typ
av teknik som skulle kunna ge större

miljöpåverkan och den ansågs därmed inte vara användbar för att lösa
problemen. Detta faktum, tillsammans
med avsaknaden av regelverk för gödselhantering, orsakade en undervärdering av problemet, även i dalarna där
boskapsskötsel är den huvudsakliga
verksamheten och den höga koncentrationen av gårdar orsakar miljöproblem. Det höga incitament som gäller
i Italien sedan 2009 orsakade dock ett
ökat intresse för rötning, både på lokal
och nationell nivå.

VARFÖR PROVINSEN TRENTINO DELTOG I PROJEKTET
BIOMASTER
Den första idén om införandet av biometan i Trentino kopplades till projektet “Oil free zone“, som utvecklades i
Primiero av den lokala partnern. Eftersom energibehovet i form av el och
värme täcks av vattenkraft, energi- och
fjärrvärmeanläggningar, var transportsektorn den huvudsakliga användaren
av fossila bränslen (olja och naturgas).
Utnyttjandet av lokal biomassa i en
central rötningsanläggning gav möjligheten att samla in och hantera gödsel
och matavfall för produktion av biogas
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Provinsen
Biogasproduktion, Trentino

och biometan. Biometan distribuerat
med hjälp av en särskild tankstation
skulle kunna ersätta naturgas i privata
fordon och flottor. Detta projekt var
ganska ambitiöst och unikt på nationell nivå, därav ansågs deltagandet i
ett europeiskt konsortium av partners
som behandlar ämnet biometan för
transport nödvändigt för att fördjupa
och utbyta kompetens, tekniska data
och metoder. I synnerhet uppmärksamheten för de så kallade icke-tekniska
hinder som begränsar produktion och
användning av biogas och biometan,
samt bidrag till den tekniska lagstiftningen som diskuteras i Italien var
bland de främsta motiven för deltagande i BIOMASTER. Dessutom är biometan det enda förnybara bränslet av
nationellt ursprung i Italien eftersom
det härrör från behandling av inhemska restprodukter och biomassa. Det
är nödvändigt för att uppnå målet på
en biobränslenivå på 10 % för transporter till år 2020 som Europeiska
kommissionen har satt.

VAD PROVINSEN TRENTINO
GJORDE INOM BIOMASTER
En mängd olika aktiviteter genomfördes i Trentino. En förstudie för en komplett anläggning (biogas + uppgrade-
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ring + tankstation + produktionsmål) i
Primiero-territoriet utarbetades. Studien tittade närmare på utnyttjande
av gödsel och annan biomassa i en
samrötningsanläggning. Utredningen
står i standby-läge och har ännu inte
förverkligats. En förstudie för en komplett anläggning (uppgradering + tankstation + produktionsmål) i Adigedalen utarbetades. Här har man gjort en
teknisk och ekonomisk utvärdering av
möjligheten till nätinjektion och även
ett tekniskt och ekonomiskt förslag för
en uppgradering & tankstation vid den
befintliga anläggningen i Cadino. En
strategi för att erhålla 100 biometanfordon (15 bussar, personbilar och en
traktor) plus fem hytanfordon har utarbetats: 3 hytanskåpbilar är faktiskt i
omlopp och ett anbud för leverans av
8 metanbussar pågår. För sådana verksamheter tog Trentino hjälp av den
tekniska partnern Trentino Trasporti,
ett bolag som förvaltar kollektivtrafiken i provinsen. Slutligen har ett lokalt
och interregionalt nätverk etablerats,
genom deltagande i aktiviteter, utbyte
av kommunikation, organisation av
möten och seminarier samt marknadsföringsaktiviteter. Nätverket består av
lantbrukare, lokala myndigheter, industrin och tjänstemän från provinsens

Trentino
tekniska befattningar. En del av de planerade aktiviteterna har slutförts utan
problem men andra har stött på vissa
svårigheter, vilket belyser de icke-tekniska hinder som projektet syftar till
att övervinna.

VAD PROVINSEN TRENTINO
PLANERAR ATT GÖRA EFTER
BIOMASTER
Slutsatsen av BIOMASTER sammanfaller med en mycket gynnsam situation när det gäller biometan i Italien.
Utmaningen vi ville ta itu med är förverkligandet av en biogasanläggning
med en uppgradering för biometanproduktion i Trentino. Detta bränsle
kommer mest sannolikt att användas
både i kollektivtrafiken och i fordon för
avfallshantering. Detta exempel skulle
bli en “bästa praxis“ med relevans på
nationell nivå. Det kommer att bidra
till att öka mängden förnybara energikällor som används i Trentino och
det kommer att ge en ny bild av detta
område som stämmer överens med
de europeiska målen för 2020 och
framåt (2030). Uppgraderingsteknikerna på marknaden och när anläggningarna anses
vara hållbara

kommer att analyseras ur en teknisk
synvinkel för att fastställa den minsta
storleken på biogasanläggningar för
produktion av biometan. Hytan utgör
ytterligare ett steg mot alternativa
bränslen, en blandning av väte (max
30 %) och biometan. Ett stort projekt
som involverar motorvägen BrenneroModena består i att skapa tankstationer för väte längs denna sträcka av
motorvägen. Under övergångsperioden (tidsperioden för att uppnå detta
mål är ganska lång), planerar organisationen att installera ett antal tankstationer för metan. Möjligheterna som
ges av biometan kommer också att
bedömas för detta ändamål.
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5. RESULTATEN

DU UPPNÅR INGA RESULTAT GENOM ATT FOKUSERA PÅ RESULTAT. DU UPPNÅR
RESULTAT GENOM ATT FOKUSERA PÅ HANDLINGAR SOM GER RESULTAT.
Mike Hawkins, amerikansk skådespelare

Projektets övergripande resultat, i form av ackumulerade investeringar, produktion av förnybar energi, och minskning av CO2, visas i tabellerna ovan. Sammanlagt, över de tre indikatorer som visas, uppnådde BIOMASTER mellan 102 och
125 % av målen.
Resultaten varierade ganska mycket mellan de olika partnerna. Partnernas resultat beskrivs nedan. Det var dessutom viktigt för alla anläggningar att engagera
allmänheten och beslutsfattare angående de faktiska effekterna av biometananläggningar. Utan detta engagemang förekommer starka fördomar som till stor del
bygger på rädsla för lukt från de föreslagna anläggningarna.

€m cumulative invest

Toe/year renewable
energy projection
triggerd
21,714

Toe Co2/year
reduction of
GHG emissions
18,303

22,110
14,637

116
98

Target
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Achieved

Target

Achieved

Target

Achieved

REGION MAŁOPOLSKA , POLEN

SKÅNE, SVERIGE

Arbetet i Małopolska blev betydligt svårare på grund av en
mängd olika faktorer, främst den utdragna processen med
att förbereda viktigt politisk arbete för förnybara energikällor. För närvarande räknar man med att lagen antas under
2014, även om de slutliga detaljerna inte är kända. Denna
osäkerhet gjorde det extremt svårt med investeringar i biometan och försvårade avsevärt projektinsatserna. Ett viktigt företag som var involverat i insatserna för biometan i
Małopolska upphörde med sin verksamhet under projektet.

Projektet i Skåne framskred väl. En mycket positiv nivå av
incitament och politisk bakgrund som låg väl i linje med
projektets planerade arbete innebar att projektinsatser var
enklare och att de hade större chans att bli framgångsrika.

Małopolska har inte kunnat installera produktionskapacitet
för biometan under projektets livslängd, på grund av dessa
mycket ogynnsamma förhållanden. Efter att lagen har antagits förväntas framsteg och till år 2020 kommer bilden att
vara mer positiv, men för närvarande har arbetet i Polen
inte gett goda resultat.

PROVINSEN TRENTINO, ITALIEN

NORFOLK COUNTY, STORBRITANNIEN
Framstegen i Norfolk var i allmänhet goda. Politikerna var
väl inställda till projektets mål och de deltog från det första konsortiemötet. Under projektets tidsskala hölls val,
vilket orsakade osäkerhet som störde projektverksamheten
något, men goda ekonomiska incitament uppvägde denna
faktor.

Skåne beräknas ha
• En produktionskapacitet på 756 TJ biometan år 2014
• En användning av 9 174 417 liter bränsle per år i fordon
• En minskning på 14 926 ton CO2 per år.

Tjänstemän och representanter i Trentino hade ingen djup
kunskap om biogas som ett potentiellt fordonsbränsle.
Anaerob rötning (AD) var inte heller känd som en bra teknik för att hantera olika typer av biomassa. Dessutom var
tjänstemännen oroliga för att beviljande av bygglov för anläggningar skulle vara impopulärt hos allmänheten. Detta
gjorde att projektet blev svårare att utföra.
Trentino beräknas ha
• En produktionskapacitet på 26 TJ biometan år 2014
• En användning av 2 599 341 liter bränsle per år i fordon
• En minskning på 4 229 ton CO2 per år

Norfolk beräknas ha
• En produktionskapacitet på 144 TJ biometan år 2014
• En användning av 731 000 liter bränsle per år i fordon
• En minskning på 839 ton CO2 per år.
Gårdsbaserad biogasanläggning, Skåne
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6. DE VIKTIGASTE LÄRDOMARNA SAMT
REKOMMENDATIONER
DEN VIKTIGASTE LÄRDOMEN
FRÅN PROJEKTET BIOMASTER
ÄR VIKTEN AV ETT STARKT
STÖD FRÅN POLITIKER OCH
TJÄNSTEMÄN I DEN REGION
DÄR EXPANSIONEN AV BIOGAS PLANERAS, VILKET OFTA
INITIERAS PÅ NATIONELL
NIVÅ.
Detta stöd är inte det enda som underlättar för aktörer och tredje parter
att arbeta framgångsrikt tillsammans,
det är också nödvändigt att bemöta
allmänhetens negativa åsikter om byggandet av nya anläggningar, (en lösning som verkar mycket svår på kort
till medellång sikt) annars kan det förväntas att bygglovsansökan kommer
att möta motstånd från invånarsidan.
Att ha ett starkt beslutsfattarstöd på
plats kommer att hjälpa till att styra
bygglovsansökningar för anläggningar
igenom svåra planeringsprocesser.
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Dessutom är lämpliga incitament sannolikt nödvändigt för att locka investerare till biometananläggningar, åtminstone innan skalfördelarna minskar för
sådana anläggningar. Det kan också
handla om att värdera koldioxidsnåla
energikällor på rätt sätt. I de fall där
incitament inte har tillhandahållits på
ett sätt som uppmuntrar till biometan
under projektet BIOMASTER, har det
varit svårare att hitta investerare.
Projektet BIOMASTER rekommenderar
detta som första steg för att förbereda
en region för investeringar i produktion och uppgradering av biogas. Avsaknad av en allmänt gynnsam politik
och incitamentsstruktur gör det svårare att uppnå framgång för biometanmarknaden.

GEMENSAMMA LÖSNINGAR PÅ LIKNANDE
PROBLEM KAN UTGÖRA EN VIKTIG MÖJLIGGÖRARE FÖR UTVECKLING AV BIOMETAN.

Uppfattningen av biometananläggningar bland allmänheten är ett annat hinder som bör behandlas av nätverk för
att försöka bereda väg för tillväxt inom
biogassektorn. För närvarande kan
uppfattningen bland allmänheten vara
att dessa anläggningar är något negativt att ha i närheten av sitt hem, till
stor del på grund av en övertygelse att
anläggningarna kommer att orsaka dålig lukt. I de fall där biometananläggningar planeras att byggas i närheten
av bostadsområden, skulle det vara
mycket värdefullt att i förväg utbilda
allmänheten om dessa anläggningar,
för att se till att eventuella protester,
som inte är baserade på den verkliga
situationen i moderna biogas- och biometananläggningar, minimeras.
Det kan även vara till nytta för nätverk
att utveckla gemensamt material för
produktionsanläggningar som skulle
kunna användas överallt där det finns
en önskan att informera allmänheten
om biometan, vilket skulle hjälpa till
att hantera allmänhetens oro.

Förstudier utgjorde en mycket viktig
roll under projektet för att förstå potentiella platsspecifika hinder och möjligheter. Dessa studier resulterade i att
storleken på en föreslagen anläggning
ökades för att förbättra avkastningen.
Exempel på andra viktiga faktorer som
kommit fram i förstudien och visar
vikten av den är förståelse för underlagssituationen i detalj innan betongläggning görs. Därmed unviks ohållbara investeringar i mindre lämpliga
anläggningar.
Situationen bland BIOMASTERS partners förmodades i allmänhet vara överförbar nog för att vi skulle kunna vara
övertygade om att dessa rekommendationer är relevanta i de europeiska
regionerna, varhelst det finns ett intresse för att replikera eller expandera
arbetet i detta projekt.
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KONTAKT

KOORDINATION
ISIS, Institute of Studies for the Integration of Systems | Rom, ITALIEN

PARTNERS
ÖSTERRIKE

FGM-AMOR, Austrian Mobility Research | Graz

ITALIEN

ACSM S.p.a | Fiera di Primiero
CRF, FIAT Research Centre | Mattarello
CRPA, Research Centre on Animal Production | Reggio Emilia
FEM, Edmund Mach Foundation | San Michele all’Adige
Group Dolomiti Energia | Rovereto

POLEN

AGH-UST, University of Science and Technology | Krakow
MSWM, Municipal Services and Waste Management Co. | Kraków
PGNiG Energia S.A. | Warszawa

SVERIGE

Kraftringen | Lund
Region Skåne | Kristianstad
SEA-SE, Energikontoret Skåne | Malmö

STORBRITANNIEN

NCC, Norfolk County Council | Norwich
NCS, Norse Commercial Services | Norwich
NGG, National Grid Gas plc | Warwick
TTR, Transport & Travel Research | Bristol

www.biomaster-project.eu
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Kontakta partnerskapet BIOMASTER via: contact@biomaster-project.eu
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Besök webbplatsen BIOMASTER och ta reda på mer om projektets resultat och effekter!
www.biomaster-project.eu

