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- Hur ser det ut i Sverige ? Nationell Biogasstrategi 
- Europa ? 
- Möjligheter och utmaningar 

Energi&Hållbarhetsforum Väst 10 dec 2015 

Till höger: Anläggning för prod av flytande biogas vid soptipp i  

                Santa Ana i Los Angeles, studiebesök 2005 
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  Ökat samarbete inom Sverige för biogas 

Biogas Norr 
Biogas Öst 
Biogas Mitt 
Biogas Väst 
Biogas Sydost  
Biogas Syd 
   har bildats 



CNG/CBG Filling Stations 

155 public stations 

63 non-public                  
stations for fleets,  
buses and heavy duty 
vehicles 

 

    46 975 

        2 315 

           812 

 

Total: 50 102 vehicles  



Studiebesök 2010 i en av världens största importhamnar för LNG. 

Bakom mig och värden från KOGAS syns två modeller av LNG-fartyg  
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Produktion av biogas 
 

1,8 TWh biogas från sammanlagt 277 anläggningar. 

 

http://www.biogasportalen.se/BiogasISverigeOchVarlden/BiogasISiffror/~/media/Images/www_biogasportalen_se/BiogasISverigeOchVarlden/Statistik/StatistikProduktion2013_460/StatistikProduktion2014_460Ver2/StatistikProduktion2014Ver2.ashx
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Industrins energianvändning 2014:  140 TWh 



Fakta 

• 2014: 8 % ökning i fordonsgasanvändning 

• 2014 såldes  1 613 GWh fordonsgas, varav 970 GWh 
biogas och resten naturgas 

• Fordonsgasen ersatte under 2014 motsvarande 110 000 
personbilar, motsvarande en minskning av CO2 med    
225 000 ton 

• År 2014 uppgraderades 57 % (1 017 GWh) av den 
producerade biogasen (1 784 GWh) 

 

Foto från mitt hotellrum i Shanghai 2006, ”siktdjupet” är några 100 m 

på grund av smogen och luftföroreningar 



.….forts fakta…… 

• Av den uppgraderade gasen injicerades 286 GWh till 
energigasnäten i sydvästra Sverige samt i Stockholm. 

• Injektionsstationer finns på orterna Bjuv, Falkenberg, 
Göteborg, Helsingborg, Laholm, Lidingö, Lund, Malmö, 
Stockholm och Trellleborg.  

• Förutom biogas har samrötningsanläggningar och 
gårdsbiogasanläggningar tillsammans producerat drygt 1 
672 000 ton (våtvikt) rötrest (s.k. biogödsel) varav minst 
99 % användes som gödningsmedel.  

• Avloppsreningsverken producerade 672 000 ton 
avvattnat rötslam varav 30 % användes som 
gödningsmedel. 
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.….forts fakta…… 

• 59 anläggningar för uppgradering av biogas till 
fordonsgaskvalitet 

• 31 % av matavfallet behandlas biologiskt, där 21 % går till 
biogasproduktion 

• Om 40 % skulle gå till biogasproduktion (vilket är Sveriges 
mål 2018) – får vi ytterligare 250 GWh uppgraderad 
biogas (Ryaverket Gbg 70 GWh/år) 

 

 

 

Folk letar återvinningsbara prylar på soptipp 

i East London, Sydafrika, 2013 

Avfallsbingar i 

Havanna, 2014, 

allt slängs i en 

salig blandning 
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Anläggning i 

Lidköping för 

produktion av 

flytande 

biogas, 

invigd 2012 
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Initiativet taget av: 

 

Energigas Sverige 

 

Region Skåne 

 

Swedegas 

 

 

Förslag till nationell Biogasstrategi 

Produktion av flytande biogas i 

Lidköping: 
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Energigas Sverige Vision Grön Gas 2050: Biogas bidrar till fossilfria 

- Vägtransporter 

- Kraftvärmeproduktion 

- Klimatneutral Industri 

- Renare sjötransporter 

 

Region Skåne:  

- 90 % av busstrafiken körs på fordonsgas 

- Antog 2015 målet – Europas ledande biogasregion år 2030 

- Hela verksamheten – el, uppvärmn och trpter - 100 % fossilbränslefri 2020 

 

 

 
Swedegas: 

- Äger och driver gasnätet på Västkusten 

- All gas i nätet förnybart 2050 

- Ett mål som delas med andra europeiska gasnätsoperatörer genom Green 

Gas Commitment 

Initiativtagarna 



Nationellt mål för biogas 2030 

12 TWh för fordonsgas 
 
3 TWh för industrin 
 
Totalt 15 TWh 
 

gv@varmbyconsulting.com 

Borealis anläggning i Stenungsund för 

produktion av eten. Vision finns för hela 

kemiindustrin att övergå till förnybara 

råvaror. Bl a vill man ha biogas. 
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- Minskning av CO2-utsläpp på 2,3 M ton CO2-ekv/år – 

samhällsnytta: 3 600 Mkr/år – motsv 325 kr/MWh biogas 

 

- Även minskade partikelutsläpp på 125 ton/år – 

samhällsnytta: 347 Mkr/år – motsv 32 kr/MWh biogas 

 

- Även minskade utsläpp av metan och lustgas genom 

prod av biogas från gödsel – samhällsnytta: 450 Mkr/år 

– motsv 240 kr/MWh biogas 

 

- Även minskade kväveläckage från jordbruket – 

samhällsnytta: 10 Mkr/år – motsv 5 kr MWh biogas 
 

 

 

 

Uppfyllning av målet 12 TWh biogas för transportsektorn 

innebär  
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Prioritera de viktigaste styrmedlen 

- Behåll skattereduktion efter 2020 
 

- Miljölastbils-definition + premie 
 

- Gasbusspremie (som för elbussar !) 
 

- Investeringsstöd för avancerade biodrivmedel 
 

- Särskilt produktionsstöd för biogas som ger dubbel 
miljönytta 
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Möjligheter 
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• 22,7 milj metangasfordon i världen 
(2015) 
 
• Uppgraderad biogas kan injekteras i 
naturgasnätet 
 
• 25-35 % av fossila bränslen kan ersättas 
av biogas 2030 i Europa 
 
• 18 202 tankstationer worldwide 2010 
   
 

Distribution via naturgasnätet 

gv@varmbyconsulting.com 

Tyskland: 
- 2020:  6 miljarder m3 biogas till nätet = 7 % av nuv 

naturgasförbrukn 
 
- 2030 : 57 TWh biogas = 11 % av nuv elkonsumtion 
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Vindkraft till biogas – Power to Gas 

- Ca 30 pilotanläggningar för Power to Gas i Europa 

 

- Till 2030 beräknas 2–3 TWh gas kunna produceras genom Power to Gas i 

Sverige 

 

- Utbytet av biogas ur befintlig biomassa fördubblas 
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Lessons learned 

BRG/jag gjorde 2006 tillsammans med 

Sveriges miljöminister Lena Sommestad 

besök hos Governor Schwarzenegger 

2006 för att diskutera samarbete om 

biogas 



Hinder 

 

 - höga cost för hela konceptet (prod, distr/tankst, fordon) 
- begränsade resurser för FoU 
- svårt få ”riktig” acceptans inom ”etablissemanget” 
- helt ny infrastruktur måste skapas 
- avsaknad av standards/normer 
- beroende av bidrag o politiska beslut/styrmedel 
- beroende av skattebefrielse på biogas 
- oftast svårare få acceptans för gas ist för vätska 
- kopplingen till naturgas en belastning i Sverige 
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Misstag/kunde gjorts bättre 

 

 
- alltför beroende av Volvobolagen, vi borde kopplat in 
fler fordonsleverantörer 
- för lite förankring på nationell/central nivå 
- för lite deltagande o marknadsföring på viktiga 
nationella konferenser 
- för lite samarbete med universitet/högskolor ? 
- alltför kopplat till ett fåtal ”tunga” politiker ? 
- alltför stark koppling till socialdemokratiska politiker ? 
- ingen bra förankring i miljöpartiet m fl gröna aktörer 
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Arbetssätt 

 

 

- pådrivande för/intresserade av ny teknik 
- både ”konsulthjälp”/rådgivn och drivande 
- skapa win-win 
- bygga varumärke 
- mycket lobby-arbete, kommunikation 
- offensiv inställning 
- samarbeta med ”nyckelpersoner” 
- direktkontakt med beslutsfattare 
- mån om att uppnå resultat 
- lyfta fram visioner/mål men också ha en helhetsbild 
- viktigt med internationella kontakter/samarbete 
- detsamma betr nationella kontakter/samarbete 
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…..forts Arbetssätt 

 

 
- hjälpa till att bygga upp lokala marknader – utan 
efterfrågan ingen produktion (medverkan i kartläggningar 
av fordon, bioråvara m m) 
- samverkan med lokala/regionala 
fordonsägare/operatörer typ taxi, Västtrafik, kommuner, 
avfallsföretag/sopbilar, bussföretag, miljöprofilerande 
företag m fl 
- infrastrukturen måste byggas successivt ”underifrån” 
- parallellt lobbyarbete regionalt o nationellt för att skapa 
bra styrmedel/förutsättningar 
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Exempel på teknik/initiativ som Biogas Väst informerat om/påverkat 

Uppgraderingsanläggningen i Arendal, Göteborg 

teknik med ”flytande” biogas/naturgas (produktion, distribution, 
fordon-metandieselteknik) 

Volvo Lastvagnars nya metandieselfordon 

Gobigas-projektet (förgasn biomassa till biometan) 

AFVs samarbete med Volvo Cars för prod av bi-fuel-bilar 

förgasning av biomassa för biometanproduktion 

Chalmers, Göteborg Energis m fl FoU-projekt med förgasn 

Volvos 7 ”biolastbilar” år 2007 

Produktion flytande biogas i Lidköping 

LNG (flytande naturgas för sjöfart) – terminal i Göteborg 
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Framgångsfaktorer 

• Politisk förankring såväl i kommuner som i regionen 

• Kopplingen till näringslivs/tillväxtpolitik 

• Skapande av affärsmöjligheter för företag 

• Samarbetet med ”egna” kommunala bolag i regionen 

• Leverans av resultat 

• Informellt ”otvunget” nätverk 
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Framgångsfaktorer (enl utvärd 2010 av konsult) 

• Bred förankring i regionen, politiskt och hos regionens 
aktörer 

• Kontinuiteten i projektpersonal o lång projektperiod 

• Arbetssättet - med målmedvetenhet och ödmjukhet har 
projektet både varit en service åt regionens aktörer men 
även en beslutsam pådrivare som fått till utvecklingssteg 
hos regionens aktörer 
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- Naturgasen har skapat en marknad för biogasen 
- Andelen biogas har ökat hela tiden rel naturgas i försäljn av 
fordonsgas 
- Genom distribution av biogas via naturgasnätet behövs ej lagr 
kapacitet o ekonomin förbättras 
- Bidrag från Naturvårdsverket/KLIMP förutsättn för de goda 
resultaten 
- Mycket goda resultat från miljö- och klimatsynpunkt 
- En ny hållbar industribransch håller på att skapas 
- Biogas Väst har skapat intresse för biogas från andra aktörer: 
energisektorn, sjöfarten, petrokemin 
- Genom större o kommersiella aktörer har FoU-möjligheter för 
biogas skapats 
- Exportaffärer för biogasföretag har skapats 

Sammanfattning, slutsatser 
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- Att vi lyckades växa såpass bra som vi gjorde 
 

- Investeringsmedlen från KLIMP, EU – annars hade inget hänt ! 
 

- AB Volvos satsning på metandieselteknik för tunga fordon 
 

- Att vi bidrog till att engagera Göteborg Energi, Eon m fl 
 

- Samarbetet med Calstart/Kalifornien som påverkade opinion och 
politik i Sverige 
 

- Att vi inspirerade liknande projektarbeten i övriga landet 
 

 

Vad känner jag mig mest nöjd med ? 



Tack för mig ! 


