BIOGAS
SYD

- ett nätverk för
samverkan

»Biogas Syd ska med
nätverket som plattform
vidareutveckla regionens
position som ledande
biogasregion i Sverige.«

Biogas Syd

Ett nätverk för samverkan

Biogas Syd är ett nätverk som samverkar för biogas i södra
Sverige. I nätverket deltar cirka 30 organisationer inom
näringsliv, offentlig sektor och forskning. Tillsammans arbetar vi
för att främja produktion, distribution och användning av biogas.
Biogas Syd finansieras av deltagaravgifter och projektmedel.
Region Skåne är huvudfinansiär. Organisatoriskt är Biogas Syd
en avdelning inom Energikontoret Skåne med Kommunförbundet
Skåne som huvudman.
Sedan verksamheten startade år 2005, har Biogas Syd
etablerat sig som en välkänd aktör och har framgångsrikt bidragit till att utveckla Skåne till en stark biogasregion. Vi arbetar med biogasfrågan längs hela kedjan,
från produktion till slutlig användning. Arbetet berör
flera områden som exempelvis utveckling, teknik, planering, ekonomi och politiska spelregler. En viktig uppgift
för Biogas Syd är att sprida kunskap om biogas som förnybart bränsle, näringsgren och som verktyg för att nå
miljömålen. En annan viktig uppgift är att genom samarbeten delta i insatser som bidrar till en positiv biogasutveckling.

VISION

Biogas Syd ska genom nätverket vara en plattform för
samverkan. Vi ska förmedla kunskap om biogas, delta i
utvecklingsprojekt samt vara en länk mellan forskning
och praktik. Vi ska också samverka med andra organisa-

tioner för att utveckla företagandet inom biogasområdet.
Vår vision är att:
• biogas ska bli en etablerad energikälla
• det ska produceras 3 TWh biogas varje år
• biogas främst ska användas till fordonsbränsle
• all biogas ska tas tillvara vid normal drift
• huvuddelen av biogödseln ska användas på åkermark
• distributionssystemen för biogas ska utvecklas

DELTA I UTVECKLINGSARBETET
- GÅ MED I NÄTVERKET

Biogas Syd är öppet för nya deltagare. Genom att gå med
i nätverket kan din organisation vara med och påverka
biogasutvecklingen. Biogas Syd har en nyckelposition i
det regionala biogasarbetet. Våra framgångar är beroende av nätverket och den samverkan vi tillsammans bedriver. Vi står nära aktörerna och verkligheten.
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Vår verksamhet
Biogas Syd är både en strategisk och
operativ organisation. Vår verksamhet
är baserad på samverkan med andra
biogasaktörer. Tillsammans arbetar
vi för en positiv biogasutveckling
och för att sprida kunskap och
erfarenheter inom biogasområdet.
SAMVERKAN

För att biogasutvecklingen i Skåne ska bli framgångsrik
behöver vi samordna våra insatser. En viktig del i Biogas Syds arbete är att skapa mötesplatser för dialog och
erfarenhetsutbyte. Biogas Syd har genom nätverket en
nyckelposition för att knyta samman regionens biogasaktörer. Genom oss samordnas nätverkets resurser och
tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för produktion, distribution och användning av biogas i regionen. Vi
samverkar också med de andra regionala biogasorganisationerna i Sverige och med branschorganisationer.

UTVECKLING

Inom produktion, distribution och användning av biogas
finns det mycket som kan och behöver utvecklas för att

marknaden ska bli bärkraftig. En del i Biogas Syds arbete
är att stödja och delta i insatser som bidrar till en positiv utveckling för biogasen. Vi genomför utredningar
och deltar i projekt som sträcker sig över allt från lokala
samarbeten till internationella EU-finansierade projekt.
Projekten kan exempelvis handla om att utreda förutsättningarna för att införa biogasdrivna traktorer på
marknaden eller att demonstrera biogasens stora potential som energikälla. Vi arbetar också för att förbättra
villkoren för biogas, exempelvis genom att arbeta för införandet av styrmedel och långsiktiga spelregler.

KOMMUNIKATION

Att sprida kunskap och erfarenheter inom biogasområdet är en viktigt uppgift. Det gör vi genom att arrangera utbildningar, seminarier, workshops, studiebesök
samt frukost- och nätverksträffar med olika teman. Utvecklingen på biogasområdet går snabbt framåt. Genom
våra arrangemang som ofta genomförs i samverkan med
forskning och näringsliv, för vi vidare den senaste kunskapen. Biogas Syd fungerar också som kunskapsbas och
bollplank till företag som vill veta mer om specifika delar inom biogasområdet. Det kan gälla utveckling av nya
produkter och tjänster, söka samarbetspartners eller att
öka sin kompetens.
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VI DELTAR I BIOGAS SYD

Skånes färdplan för biogas
Ett regionalt samarbete
Skånes färdplan för biogas är ett
regionalt samarbete för att öka
produktionen och användningen
av biogas i Skåne. Färdplanen är
framtagen av Region Skåne i nära
samverkan med Biogas Syd.

Målet är 3 TWh år 2020 och för att nå dit krävs en gemensam kraftsamling. Genom färdplanen samordnas regionens arbete för biogasutveckling de kommande åren.
I färdplansarbetet deltar aktörer från hela biogaskedjan.
Genom att skriva under färdplanen tar aktörerna ansvar
för att utföra de åtgärder de åtagit sig.
Skåne har mycket goda förutsättningar att bli ledande inom biogasområdet. Här finns en rad nyckelfaktorer
samlade på en plats. Resurser i form av stora mängder
organiska restprodukter, väl utbyggd kollektivtrafik med
höga ambitioner inom miljöområdet, forskningskapacitet, starka näringslivsaktörer och goda möjligheter för
en effektiv distribution. Detta tack vare den höga befolkningstätheten, lantbruken, det nationella gasnätets
sträckning genom länet och inte minst en politisk vilja
att stärka biogasens roll i regionens tillväxt- och klimatarbete.
Skånes färdplan för biogas är en konkret handlingsplan som ska få Skåne att komma ett steg längre i sina
satsningar på biogas. Skånes färdplan för biogas visar
var möjligheterna finns, var vi behöver samverka, vilka
resurser som krävs och hur vi ska genomföra insatserna.

!

SKÅNES FÄRDPLAN FÖR BIOGAS

Skånes färdplan för biogas undertecknas av
företag och organisationer i Skåne som är villiga
att delta i arbetet med att genomföra färdplanens åtgärder. Läs mer om färdplansarbetet på:
www.biogassyd.se/fardplanbiogas

Biogas

Möjligheternas bränsle
Biogas består till största delen av
metan och bildas då mikroorganismer
bryter ned organiskt material i en
syrefri miljö, så kallad rötning.

Biogas är en förnybar energikälla och kan framställas
av olika typer av avfall som uppkommer i vårt samhälle.
Vårt matavfall, avloppsslam, gödsel och restprodukter
från livsmedelsindustrin och lantbruket är några exempel på avfall som kan användas för att producera biogas.
Eftersom biogas är en förnybar energikälla bidrar det
inte till att påverka klimatet som fossila energikällor gör.
Biogas löser därför både ett avfallsproblem och ett miljöproblem. Biogas kan också bidra till att lokal och regional
sysselsättning främjas samtidigt som svensk industri och
teknikexport gynnas.
Biogas kan användas som drivmedel till fordon och
till att framställa el och värme. Dessutom bildas biogödsel vid rötningsprocessen som är ett utmärkt gödningsmedel. Genom att avlägsna koldioxid, uppgraderas
biogas till fordonsgas och man får ett drivmedel med ett
högt energiinnehåll. Att köra bil på biogas är billigare och
bättre för miljön än att köra på bensin eller diesel. Nya
biogasbilar är befriade från fordonskatt de fem första
åren och för tjänstebilar som kör på biogas är förmånsvärdet reducerat med 40 procent. Biogödseln har ett
högt näringsinnehåll och är en utmärkt ersättning till
handelsgödsel. Biogödseln är också bättre än exempelvis
flytgödsel när det gäller egenskaper som lukt, smittämnen och spridbarhet.
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BIOGAS SYD

Biogas Syd är ett nätverk som samverkar för biogas i södra Sverige. I nätverket
deltar cirka 30 organisationer inom näringsliv, offentlig sektor och forskning.
Tillsammans arbetar vi för att främja produktion, distribution och användning av biogas.
Organisatoriskt är Biogas Syd en avdelning inom Energikontoret Skåne med
Kommunförbundet Skåne som huvudman. Region Skåne är huvudfinansiär.
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