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I november 2009 hade det gått 10 år sedan den 
första gasbilen tankades i Kristianstad. Sam-

ma månad sattes de tre första gröna stadsbus-
sarna i drift. Under de gångna 10 åren har biogas 
utvecklats starkt mycket tack vare Skånetrafikens 
efterfrågan på gas till bussar men även på grund 
av kommunen och andras intresse av att komma 
bort från fossila drivmedel till sina transporter.

Förhistoria
I och med kommande stängning av den centralt belägna soptippen planerade 
kommunen i slutet av 1980-talet att bygga en sopförbränningsanläggning. Den 
politiska enigheten om sopförbränning bröts 1988 och fokus flyttades till käll-
sortering och återvinning. 1991 nämndes biogas för första gången i en motion 
från miljöpartiet. Samma år kom två andra motioner (från fp och c) som tog 
upp framförallt miljöpåverkan från den tunga trafiken och vill initiera studier 
om alternativa bränslen. Kommunen tillsatten en utredningsgrupp.

1993 motionerar Centern om en utredning av en samrötningsanläggning vid 
det f.d sockerbruket i Karpalund. 

Under 1994 inleddes den process som gjorde det möjligt att realisera investe-
ringen i den första samrötningsanläggningen för biogas i Sverige, Karpalund. 
Anläggningen byggdes primärt som en behandlingsanläggning för avfall från 
livsmedelsindustrin.

Parallellt med projektering och investering i Karpalund (invigd i dec 1996) väcktes 
tanken om en annan framtida användning av gasen från både reningsverket och bio-
gasanläggningen bl a i en skrivelse till kommunstyrelsen från Ingrid Karlsson (c). 

1960-talet 
Biogasproduktion vid reningsverket

1996 
Biogasanläggningen i Karpalund tas i drift

1989 
Biogas utvinns från Härlövstippen

Emma Hamberg



1999 
Gasreningsanläggning nr 1 tas i drift.
Biogas börjar levereras till stadsbussarna. 
Den första publika tankstationen invigs. 

2002  
Gasleveranssystemet byggs ut. Gas 
från Karpalund leds till reningsanlägg-
ningen.

2002  
En gemensam ny bussdepå byggs för 
Skånetrafikens entreprenörer. Fler bus-
sar tas i drift 

1995 - ett viktigt år
Under mitten av 1995 genomfördes ett antal aktiviteter för att bereda väg för 
biogas som fordonsbränsle. Informationsfilmen ”Full gas in i framtiden” 
spelades in och under Kristianstadsdagarna anlades en bilfri innergård i rådhus-
kvarteret för att sätta fokus på trafiken som ett av de stora miljöproblemen. Un-
der Kristianstadsdagarna rullade också en gasbuss som demonstration och en gas-
driven Volvo visades upp. Miljö- och hälsoskyddskontoret arrangerade samma 
år en studieresa till Göteborg inkluderande ett studiebesök på Volvo, då mycket 
aktiva inom biogasområdet. Foldern ”Kristianstad satsar på biogas” tas fram.
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2004 
Ny reaktor byggs i Karpalund
2004-2007 
Möjlighet att tanka flak för andra orter byggs ut

2007 
Ny reningsanläggning vid Allöverket 
tas i drift 

2004 
Tankstation nr 2 öppnar i norra Kristi-
anstad

Biogas blir fordonsgas
Kommunens miljöpolicy hade identifie-
rat miljöpåverkan från transportssektorn 
som ett av de stora miljöproblemen i 
Kristianstad. Ur kommunens miljöpolicy, 
antagen av kommunfullmäktige 1998:

”Energi Kommunens egen energiproduk-
tion skall baseras på förnybara bräns-
len. Energikonsumtion i form av fossila 
bränslen för omvandling till elektricitet, 
värme och transporttjänster skall ersättas 
av förnybar energi. Större effektivitet 

och en lägre energiförbrukning skall eftersträvas. Den kommunala verksamheten 
skall verka för att det totala trafikarbetet och utsläpp av luftföroreningar minskar, 
bl.a. genom väl fungerande kollektivtrafik och förändrade beteenden. Kommunen 
skall genom information även försöka att påverka andra intressenters energival.”

C4 Teknik beställde en utredning för att beskriva möjligheter och konse-
kvenser av investeringar för fordonsdrift. Utredningen, som presenterades 
1996, visade dels på en god gastillgång dels på ett stort antal potentiella 
kunder av vilka Skånetrafikens bussar skulle bli den i först skede viktigaste.

Kommunen var inte beredd att agera säljare direkt till kund. Parallellt med 
övrigt arbete för att få projektet gå i lås sökte kommunen en partner bland 
oljebolag och energiföretag. Valet föll till slut på Sydgas. Den process som 
inleddes ledde slutligen fram till ett samarbete mellan Kristianstads kom-
mun, dåvarande Sydgas (nuvarande E.ON) och Skånetrafiken. Det prak-
tiska resultatet blev att den första etappen i ett leveranssystem för biogas 
som fordonsbränsle kunde tas i drift i november 1999. 



2009 
Tankanläggning för renhållningens 
fordon

2009  
Tankstation nr 3 invigs i Åhus i sam-
band med 10-årsjubiléet.
Regionbussar sätts i trafik.

2010 
Kommunens biogasverksamhet samlas i 
Kristianstads Biogas AB

Förutsättningen för att projektet skulle 
kunna påbörjas var att ett leveransavtal 
tecknades mellan Skånetrafiken och 
Sydgas som syftade till att hela stads-
trafiken, 18 bussar, skulle gå över till 
biogasdrift. 

Kommunen investerade i en gasre-
ningsanläggning vid det centrala re-
ningsverket och Sydgas investerade i 
komprimering och två tankanläggningar, 
en publik och en för bussar. Det lokala 
företaget Malmberg Water levererade 
den första gasreningsanläggningen.

Bussdepån
I samband med utvecklingen av gasleveranssystemet i Kristianstad stod det 
tidigt klart att det inte var lämpligt att dra en gasledning till dåvarande Lin-
jebuss depå på Näsby. Anledningen var bl a att kommande upphandlingar 
kan innebära byte av entreprenör och därmed tvinga fram nya investeringar i 
gasledningar och tankningsanläggningar.

Kommunen och Skånetrafiken kom gemensamt fram till att samtliga bussar 
borde lokaliseras till en gemensam depå där entreprenörerna skulle hyra in sig 
och att inhyrningen dessutom borde vara ett villkor för att komma i fråga vid 
upphandling. 

Bussdepån invigdes 2002. Den har underlättat den övergång till gasdrift som 
ägt rum och ger möjlighet till fortsatt utveckling med ytterligare övergång till 
gasdrift även utanför stadstrafiken. 



Fossilbränslefri kommun
Strategiskt viktigt är att Kristianstads kommun har fattat beslut 
om att arbeta för att minska användningen av fossila bränslen, 
bl a genom den nämnda Miljöpolicyn och sträva efter att på lång 
sikt bli en ”Fossilbränslefri kommun” (deklaration av kom-
munstyrelsen 1999). En viktig del i arbetet i riktning bort från 
beroendet av fossila bränslen är just de satsningar som har gjorts 
på produktion och användning av biogas som fordonsbränsle i 
Kristianstad. Värt att notera är också att arbetet med biogaspro-
jekten hela tiden har skett i full politisk enighet.

Biogasens kretslopp berör många aktörer i samhället



Samverkande aktörer
En betydande styrka i biogasprojekten i Kristianstad är den 
mängd aktörer som samverkar. Hushåll, jordbruk och livs-
medelsindustri, bl a Scan och Kronfågel, medverkar som 
leverantörer av råvara till biogasanläggningarna. 

Producenter av gasen är kommunens tekniska för-
valtning, C4 Teknik, som driver biogasanläggningen 
vid reningsverket och Renhållningen i Kristianstad; 

som driver Sveriges största biogasan-
läggning i Karpalund. Genom ett av-
tal mellan kommunen och E.ON Gas delar parterna ansvaret 
för rening och komprimering av gasen fram till försäljning. 

E.ON Gas har huvudansvaret för marknadsföring och 
försäljning även om kommunen aktivt deltar för att 
sprida information om biogas som fordonsbränsle och de 
möjligheter som finns att få bidrag till merkostnad för i investeringar i fordon. 
Mellan 2003 och 2005 stödde dessutom Statens Energimyndighet ett pilotpro-
jekt i Kristianstad som syftade till att introducera biogas på en lokal marknad. 
Projektet drevs av kommunen tillsammans med E.ON.

Köpare av for-
donsgasen är en 
mängd olika ak-
törer, såväl offentliga som privata. Skåne-
trafiken spelar den hittills viktigaste rollen 
genom att överföra 
hela stadstrafiken 
till biogas och ge-
nom att anta det mycket ambitiösa målet 
om en fossilbränslefri kollektivtrafik till 
2020. Mottagare av den gas som inte får 
avsättning som fordonsbränsle är kom-
munens fjärrvärmeverk, Allöverket. C4 
Energi köper överskjutande gas som till 
ett relativt lågt värde ersätter flis i Allö-
verket.



För att kretsloppet slutligen ska 
fungera återförs rötresten från 
biogasanläggningen i Karpalund 
till åkermark som gödningsmedel 
hos de lantbrukare som levere-
rar gödsel som råvara. Det är en 
strategiskt sett oerhört viktig fråga 
att samverka med lantbruket. Utan 
en sådan medverkan är det mycket 
svårt att bygga och driva en bio-
gasanläggning.

Bland leverantörerna till uppbyggnaden av biogassystemet 
i Kristianstad märks särskilt Malmberg Water i Yngsjö som 
levererat de båda gasreningsanläggningarna. Leveranserna till 
Kristianstads kommun har bidragit till att Malmbergs kunnat 
utveckla, och fortsätter att utveckla, en framgångsrik export-
industri, för närvarande med starkt fokus på Tyskland. Gasre-

ningsanläggning nr 1 i Kristianstad var för övrigt den första anläggningen som 
företaget levererade.

En nyckelfaktor i processen har varit att den svenska 
staten 1998 började ge statsbidrag till miljöinvesteringar, 
först genom den s.k. kretsloppsmiljarden (rening, kom-
primering och tankning) och sedan genom de s.k. lokala 
investeringsprogrammen (bidrag till gasleveranssystem 
och till merkostnader för fordon) och därefter klimatinves-
teringsprogram (ny reningsanläggning, merkostnad för fordonsinköp).

Biogasfilm och logotype tas fram under 2005



Resultat
Ett av projektets mål är bidra till att Kristianstad bli en fossilbränslefri kom-
mun. Utvecklingen av biogasförsäljningen har hittills överträffat de ursprung-
liga prognoserna. Under 2009 väntas över 21 000 MWh, (motsvarande ca 2,1 
miljon liter bensin/diesel) säljas och en fortsatt positiv försäljningsutveckling 
väntas under kommande år. En del av försäljningsökningen beror på ”export” 
till grannkommuner som Hässleholm, Olofström och Karlshamn.

Uppföljning
Biogasprojektet följs kontinuerligt upp på följande sätt:
• Invägning av avfall och gödsel vid biogasanläggningen
• Producerad mängd gas vid de båda anläggningarna
• Återförda mängder rötrest (biogödsel) till lantbruket
• Försäljning av  fordonsgas (se diagram)
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Spridning av erfarenheter
Allmänhet och företag informeras kontinuerligt om hur biogasprojektet i Kris-
tianstad utvecklas. Informationsarbetet sker numera regelmässigt i form av en 
bred samverkan mellan energirådgivare, Agenda 21-samordnare, miljöinfor-
matör och klimatinformatör. Exempel på informationskanaler:

Dagspress och radio• 
Kommunens hemsida: www.kristian-• 
stad.se/biogas 
Tidningen Kristianstad – en tidning • 
med information till alla hushåll i 
Kristianstad
Nyhetsbrev till lokala och nationella • 
intressenter
Utskick till företagsgrupper och före-• 
tagsnätverk i kommunen
Information i samband med miljöfika • 
på företag
Information direkt till allmänheten på • 
mässor och utställningar
Mottagning av studiebesök • 
Spridning i nätverk (Biogas Syd, Kli-• 
matkommunerna, Gasföreningen)
Biogas Kristianstad broschyr• 
Biogasfilmen• 

Studiebesök omfattar hela kedjan från produktion till användning. Bilden visar studiebesök från Holland vid 
biogasanläggningen Karpalund

Kommunaktuellts framsida (2006)



Framtid
Vid utgången av 2009 kommer Renhållningen att ha 6 st gasdrivna sopbilar. 
Den tredje publika tankstationen i Åhus och tankanläggningen för sopbilar på 
Långebro tas i drift under november.

Planer finns på att öka produktionen av biogas, bl a planeras en ny biogasan-
läggning för biprodukter från industrin i Nöbbelöv och ytterligare en reaktor 
planeras i Karpalund (Biogasbolaget). 

Staten lämnar via kommunen bidrag till inköp av mer biogasfordon, bl a till 
regionbussar och till den nya tekniken för tunga fordon, Dual Fuel.

Prognoser
Mot bakgrund av den pågående ”klimatkrisen” väntas efterfrågan på biogas 
stiga kraftigt framöver. Det är också rimligt att anta att värdet på uppgraderad 
fordonsgas kommer att öka vilket innebär ljusa framtidsutsikter för biogaspro-
ducenter. 

Beträffande ökad användning i närtid kan nämnas Skånetrafikens beslut om att 
helt övergå till gas i samtliga kommande upphandlingar. För Kristianstads del 
innebär det över tre gånger så många bussar fram till och med 2013. 

E.ON bedömer att biogasförsäljningen inom 3 år kommer att öka från dagens 
ca 21 GWh till ca 30 GWh inkluderande export till satellittankstationer 
(Hässleholm, Olofström, Åhus m fl.).

Vision för framtiden
Biogasintressenterna i Kristianstad har 

formulerat följande vision: 

Kristianstad ska vara det ledande området i Europa 
när det gäller att visa upp helhets- och systemtänkande 

för biogasproduktion och biogasanvändning.



Projektet Biogas Kristianstad genererar fortlöpande studiebe-
sök (både svenska och utländska) och har verksamt bidragit 
till att Kristianstads kommun fått ett antal miljöpriser:

2001  CTO Awards (EU-kommissionen)
2002  Climate Star (Klimatalliansen)
2003  Energy Globe 3rd Prize  
2004  Miljöbilsbästa kommun (Gröna Bilister)
2005  Sveriges Bästa klimatkommun (Naturskydds-
 föreningen)
2008  ManagEnergy Local Action Award 2nd prize

Nationell och internationell uppmärksamhet

Christer Johansson (Renhållningen), Bo Kristiansson (KF-ordförande), Charlotta Jönsson 
(E.ON), Lennart Erfors (Kristianstads kommun) tar emot Climate Star 2002 i Österrike.


