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SAMMANFATTNING AV PROJEKTET ”UTVÄRDERING AV 

BIOGASANLÄGGNINGAR PÅ GÅRDSNIVÅ” 

 

Projektet Utvärdering av biogasanläggningar på gårdsnivå påbörjades under sista månaderna 

2011 och pågår till halvårsskiftet 2014. Projektet är finansierat från Jordbruksverket och med en 

medfinansiering från åtta svenska biogasleverantörer. Projektens främsta syfte är att utvärdera de 

gårdsanläggningar som byggts och kommer att byggas de närmsta åren och därigenom ge bättre 

besluts underlag för ytterligare lantbrukare som vill satsa på biogas. Utvärderingen ska göras med 

fokus på ekonomi, energiförbrukning, energiproduktion, teknik, substratflöden, gas kvalité och 

klimat. Resultaten ska ge biogasproducenten ett bra underlag för uppföljning. 

Utvärderingsbesöken utförs av Hushållningssällskapens energirådgivare, analyserna av substrat 

och rötrest görs av JTI som även deltar i datasammanställningen.  

Projektet ska även bilda ett forum för utbyte av erfarenheter mellan biogasproducenterna och ska 

samla dessa och övriga intressenter till en årlig workshop för att presentera resultat och diskutera 

framtida frågor. 

Projektet är tänkt att genomföras enligt följande plan 

Höst 2010 Formatering av projektorganisation och referensgrupp.  

Höst & vår 2011 Kontakt med biogasproducenter och uppbyggnad av system för mätning 

och datainsamling 

Vår 2011 Mätning och datainsamling påbörjas. 

Höst 2011 Första sammanställning av data och Workshop med producenter 

2011-2013 Mätning och datainsamling fortsätter 

Höst 2012 och 2013 Förnyade workshops med intressenter. 
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Totalt ska enligt plan 40 gårdsbiogasanläggningar utvärderas. Eftersom inte 40 stycken är 

uppförda i dagsläget kan antalet anläggningar förändras.  

Projektorganisation 

Projektet ägs och leds av Hushållningssällskapets Förbund, Stockholm. Nära samarbete i 

projektet sker med JTI Institutet för Jordbruks och Miljöteknik i Uppsala. I projektet finns en 

projektledare och en projektgrupp som ansvarar för det operativa arbetet. En referensgrupp finns 

också i projektet. 

Kontakt 

Mer utförlig information om projektet kommer läggas ut på projektets sidor på Bioenergiportalen 

www.bioenergiportalen.se 

  

För övriga frågor kontakta projektledare 

Karin Eliasson 
Box 5007, 514 05 LÄNGHEM 
Direkt & mobil: 0325-618 612 

SMS: 0708-29  04 83 

www.hush.se 
karin.eliasson@radgivarna.nu 
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