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Hur når vi dit?

Minskat bilbehov:
▪ Fler och bredare gång och cykelvägar
▪ Bättre och mer tillgänglig kollektivtrafik
▪ Funktionsblandad bebyggelse => levande och fler stadskärnor
▪ Flexiblare arbeten (webbmöten, kollektivtrafik anpassad till arbete, möjlighet att jobba hemifrån)

Energieffektivitet:
▪ Energisnålare fordon
▪ Lägre hastigheter både på landsväg och i tätorter
▪ Sparsam körning

Förnybara bränslen
▪ Dieselanvändningen minskar kraftigt. Flera storstäder har börjat förbjuda dieselbilarna
▪ Biobränslen dominerar till 2030. Mer än 20 procent biodrivmedel första halvåret 2017.
▪ Antalet förnybara alternativ ökar men bara ett är lokalproducerat: biogas



Varför ska vi köra på biogas?



Fem mil på två påsar

Vi kör på vårt avfall 



Här blir det också biogas



Många bilmärken och modeller



Biogas kan användas i alla typer av fordon



På gång i länet



Potentialen för uppgraderad biogas i Kalmar län 

Anläggning Nuvarande 
produktion 

GWh/år

Möjlig produktions-
ökning i närtid 

(2020)

Totalt
GWh/år

Beviljat 
investeringsstöd 

Mkr

Kalmar Biogas 8-10 - 8-10

More Biogas 20 20 40

Västervik Biogas 3 - 3

Mönsterås Biogas - 50 50-60 108

Mörbylånga Biogas - 20 20

Falk Biogas - 20 20

Hagelsrum Biogas - 7 7 13

Totalt 31-33 117 148 -160 



Ett case: Mönsterås, Mörbylånga och Borgholm. LBG kan 
produceras till ett konkurrenskraftigt pris jmfr. med diesel 
när det gäller vägtransporter

Hinder:

▪ Fordonen är dyrare och infrastrukturen otillräcklig 

▪ Stor potential inom sjöfart och industri men 
prisskillnaden mellan biogas och övriga bränslen är för 
stor. För att marknaden ska lyfta på allvar måste priset 
på LBG = LNG.

▪ Styrmedlen otillräckliga och olika i olika länder

▪ Lyckas Sverige verka för att ekonomiska styrmedel 
införs internationellt?

Lösning: Demonstrationsprojekt?

www.biogassyodst.se
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Flytande biogas LBG – möjlighet för 
Kalmar län?



Gott om tankställen

11 befintliga publika tankställen (grön)
5 planerade tankställen (gul)
3 befintliga bussdepåer (blå)
3 planerade bussdepåer(röd)

Mål:
15 publika tankställen 2017
1 LBG/LNG tankställe

Kalmar och Blekinge:
1 tankställe i varje 
kommun

Fordon 2016 (2015):

2070 (1725) +20 %

60 bussar

30 sopbilar

Hela landet: ca 170 tank-
ställen; 55 000 fordon



Tack för uppmärksamheten!


