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Förord  

WSP har av Energigas Sverige fått i uppdrag att bedöma den realiserbara biogaspotentialen år 

2030 utifrån givna förutsättningar i tre scenarier. Projektet har löpt under perioden november 

2012 till april 2013. Från WSP har följande personer medverkat i projektet: 

 Stefan Dahlgren  Uppdragsledare & Utredare (biogas från rötning) 

 Anna Liljeblad  Biträdande Uppdragsledare & Utredare 

 Jenny Cerruto  Utredare (biogas från rötning) 

 Ingrid Nohlgren  Kvalitetsgranskare (biogas från förgasning) 

 Katarina Starberg  Kvalitetsgranskare (biogas från rötning) 

 

Följande företag har bidragit med finansiering och information till projektet: 

 

 AGA Gas  

 Avfall Sverige 

 Biogas Väst, Västra Götalandsregionen 

 Energigas Sverige 

 Eskilstuna Energi & Miljö  

 Euromekanik  

 Göteborg Energi  

 Kristianstads Biogas  

 Lunds Energikoncernen (publ) 

 Nordvästra Skånes Renhållnings (NSR) 

 Processkontroll  

 Stockholm Gas  

 Svensk Biogas i Linköping  

 Svenskt Vatten 

 Swedegas  

 Swedish Biogas International  

 WSP Sverige 

 Öresundskraft  

 

En referensgrupp med uppgift att bistå med information och granskning av rapporten har bestått 

av: 

 Kristina Holmgren  Energimyndigheten, har medverkat i referensgruppen i form av  

observatör 

 Pål Börjesson  Lunds Tekniska Högskola (LTH) 

 Lars-Gunnar Johansson Tidigare LRF 

 Tobias Persson  Svenskt Gastekniskt Center (SGC) 

 Martin Ragnar  Svenskt Gastekniskt Center (SGC) 

 Anna-Karin Jannasch Svenskt Gastekniskt Center (SGC) 

 

Till samtliga som medverkat och lämnat uppgifter till projektet vill vi framföra ett varmt tack! 

 

Stockholm, april 2013 

Stefan Dahlgren 

WSP  
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Sammanfattning 

Den svenska biogasmarknaden har genomgått en stark utveckling under cirka 15-20 års tid och 

har kantats av snabb tillväxt. I nuläget uppgår produktionen av biogas till cirka 1,5 TWh och 

efterfrågan på biogas som drivmedel har vuxit med 30-40 procent varje år. På några få år har 

biogasmarknaden gått från små isolerade lokala marknader till regionala distributionssystem, 

där flera av systemen numera överlappar varandra. Sedan år 2000 har biogas matats in på 

naturgasnätet, vilket öppnat upp för effektivare distribution (Energigas Sverige, 2011). Under 

sommaren och hösten 2013 väntas även en demonstrationsanläggning för förgasning av 

biomassa med vidareförädling till biogas driftsättas i Göteborg. Detta kan ses som starten på en 

marknadsintroduktion av biogas från förgasning. 

Sverige har högt ställda mål för miljö- och klimatpolitiken och ett av de mest utmanande målen 

är målet att Sverige till år 2030 ska ställa om fordonsflottan – alla bilar, bussar, lastbilar och 

arbetsmaskiner – till en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. Regeringen har 

därtill tillsatt en utredning: ”Utredning om fossilfri fordonstrafik”, där utredningen bland annat 

ska identifiera åtgärder som reducerar transportsektorns beroende av fossila bränslen i linje med 

visionen om klimatneutrala transporter år 2050. Vidare ska utredningen presentera förslag till 

styrmedel som leder till att tillgången på hållbara förnybara drivmedel och el motsvarar den 

framtida efterfrågan. 

Biogas har en stor möjlighet att utgöra en viktig del i omställningen till en hållbar transport-

sektor. Hur stor den framtida biogaspotentialen är har dock diskuterats. Studier har visat på att 

den totala biogaspotentialen från rötning, utifrån de mest effektiva teknikerna som finns i 

kommersiellt bruk, från inhemska restprodukter uppgår till ungefär 15 TWh per år. Då även 

biogas producerad genom termisk förgasning av skoglig biomassa ingår har potentialen 

uppskattas till ungefär 74 TWh per år. Energimyndigheten publicerade år 2010 rapporten 

”Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi” (ER 2010:23), där potentialuppskattningen 

skiljer sig markant från tidigare studier och potentialen uppgår där till 3-4 TWh. En förklaring 

till den låga potentialen är att utredningen har ett starkt fokus på nulägesbeskrivning, vilket gör 

att den förbigår potentialen från termisk förgasning helt. Vidare kommer inte helhetsbilden av 

biogasens samhällsvärden fram vilket leder till att de volymer som kan bli aktuella framöver 

underskattas.  

Det övergripande syftet med föreliggande studie har varit att bedöma den realiserbara biogas-

potentialen år 2030, från rötning och förgasning, utifrån givna förutsättningar i tre scenarier. För 

att åstadkomma detta har faktorer som påverkar den svenska biogaspotentialen identifierats och 

analyserats.  

Framtagande av tre scenarier 

För bedömning av den framtida realiserbara biogaspotentialen år 2030 har tre olika scenarier 

formulerats i samråd med Beställare och projektets referensgrupp. Ambitionen vid 

utformningen av scenarierna var att skapa en stor spännvidd av förutsättningar för att på så sätt 

belysa hur potentialen av realiserbar biogas varierar utifrån tänkbar framtidsutveckling. Vidare 

var ambitionen att formulera scenarier som visar på olika grader av gynnsamma förutsättningar 

(bra, medel och mindre bra) på marknaden för biogas och hur potentialen varierar med detta. En 

hög ekonomisk tillväxt i scenario 1 med hög inflation möjliggör ett ekonomiskt utrymme att 

gynna förnybara bränslen med styrmedel, som fråntagen skatteplikt och andra riktade styrmedel. 

Vidare möjliggör höga fossila bränslepriser högre biogaspriser vilket medför att 

intäktsutrymmet för biogasproducenten ökar. Dessa parametrar antas tillsammans bidra till ett 

scenario med gynnsamma förutsättningar för en hög realiserbar biogaspotential. För att 

ytterligare påvisa en hög realiserbar biogaspotential antas en god teknikutveckling. Samma 

tankegång har använts vid utformande av scenario 2 och scenario 3, men med medelbra 
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respektive mindre gynnsamma förutsättningar för biogasen. Detta innebär bland annat att den 

ekonomiska utvecklingen är låg i scenario 3, med lägre inflation än de andra scenarierna och 

med låg prisutveckling för de fossila bränslena. Detta medför att biogasen har svårt att 

konkurrera på marknaden. Vidare finns det en avsaknad av styrmedel för förnybara bränslen och 

biogasen omfattas av energiskatt från och med år 2014, vilket medför att ekonomin för 

biogasproducenter drabbas ytterligare.  

Det är dock viktigt att påpeka att de framtagna realiserbara potentialerna inte ska ses som 

prognoser. Det presenterade resultatet ska därmed alltid tolkas utifrån de förutsättningar som 

anges. Om förutsättningarna ändras, ändras även den realiserbara potentialen. I Tabell 1 visas 

antagna förutsättningar. För mer detaljer hänvisas till Kapitel 4. 

Tabell 1. Antagna förutsättningar för de tre scenarierna. 

 
Scenario 3 

 – mindre gynnsamt 

Scenario 2 

 – medelbra-gynnsamt 

Scenario 1 

 – gynnsamt 

Ekonomisk Tillväxt Mindre god Relativt god God 

Prisutveckling energislag (fossila) Låg Höga Höga 

Inflation 1,5 % 2 % 2,5 % 

Teknikutveckling Mindre god  Relativt god God utveckling 

Styrmedel (generella som 

produktionsstöd, investeringsstöd 

etc.) 

Inga nya styrmedel Befintliga styrmedel, 

och diskuterade 
implementeras 

Gynnsamma styrmedel 

Energiskatt Energiskatt från år 

2014 

Undantas fram till 2020 Undantas fram till 2020 

Koldioxidskatt Intermediär del av total 

beskattning 

Intermediär del av total 

beskattning 

Stor del av total 

beskattning 

Energigrödor*  Ingen nyetablering av 
energigrödor (~4%)  

(25 % till biogas) 

6 % av odlingsbar mark 

 

(25 % till biogas) 

10 % av odlingsbar 
mark 

 (25 % till biogas) 

* Se kapitel 4 för beskrivning av särskilda förutsättningar för energigrödor. 

Kvantitativa och kvalitativa analyser med utgångspunkt från de olika scenarierna ligger sedan 

till grund för den slutgiltiga bedömningen av den realiserbara biogaspotentialen. 

Biogas från rötning 

För att bedöma den teoretiska biogaspotentialen från rötning har tidigare potential-

uppskattningar studerats. Målsättningen med föreliggande studie har därmed inte varit att göra 

nya teoretiska bedömningar utan istället granska och uppdatera befintliga och sedan utifrån 

dessa bedöma den realiserbara potentialen.  

Huvudhypotesen är att realisering av den teoretiska potentialen till stor del kommer att bero på 

lönsamheten för biogasproducenten, vilket styr potentiella producenters investeringsvilja i nya 

anläggningar. Lönsamheten i sin tur styrs av ett antal påverkande faktorer samt av pris-

utvecklingen för fossila bränslen.  

För att undersöka realiserbarheten från rötning har den teoretiska potentialen som presenteras i 

olika studier således analyserats och justerats. Vidare har viktiga påverkande faktorer 

identifierats och analyserats. Fokusområden för diskussion om påverkande faktorer har varit: 

 Substrat för produktion av biogas genom rötning 

 Produktion av biogas genom rötning 

 Distribution och avsättning av gas 

 Rötresthantering och återföring av växtnäringsämnen  

 Teknikutveckling för produktion av biogas genom rötning  
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För att undersöka lönsamheten för biogasgasproducenter har dels det maximala försäljnings-

värdet och produktionskostnadens utveckling analyserats för varje scenario och dels har 

känslighetsanalyser för fyra fallstudieanläggningar utförts. Vidare har lönsamheten definierats 

genom att gränsvärden (acceptansgränser eller krav) har satts upp för återbetalningstiden för 

anläggningarna. De fyra fallstudieanläggningarna är representativa för olika typer av substrat 

och presenteras i Tabell 2. Fallstudieanläggning 1 är en gödselbaserad gårdsanläggning, 

Fallstudieanläggning 2 och 3 är samrötningsanläggningar som kan ägas av både kommunala och 

privata aktörer medan Fallstudieanläggning 4 är en energigrödeanläggning som bedöms vara 

intressant för privata aktörer. Fallstudieanläggningarna är anläggningar som projekterats av 

WSP i tidigare uppdrag med undantag för Fallstudieanläggning 4 som utformats i föreliggande 

studie för att öka resultatens generaliserbarhet.  

Tabell 2. Beskrivning av fallstudieanläggningarna 

 Substrat Årsproduktion Avsättning  Investering 

Fallstudieanläggning 1 Gödsel 3 GWh Kraftvärme 12 Mkr 

Fallstudieanläggning 2 Slam, matavfall & 

industriella 

restprodukter 

40 GWh Fordonsgas 230 Mkr 

Fallstudieanläggning 3 Matavfall & 

energigrödor 
100 GWh Fordonsgas 350 Mkr 

Fallstudieanläggning 4 Energigrödor 100 GWh Fordonsgas 200 Mkr 

 

Då en biogasanläggning kan ha ett mer eller mindre fördelaktigt geografiskt läge med olika 

transportavstånd, har kassaflödesanalyser utförts i två olika grundmodeller för samtliga 

fallstudieanläggningar i respektive scenario. Den ena grundmodellen speglar en regional eller 

nationell lokalisering med normala transportavstånd (<150 km) medan den andra grund-

modellen speglar långa transportavstånd. Figur 1 visar ett körschema för kassaflödesanalyserna.  

 

Figur 1. Översikt av de olika ekonomiska modellerna och kassaflödesanalyserna. 

Resultatet från kassaflödesanalyserna av fallstudieanläggningarna visar att lönsamheten är 

tillräcklig för att motivera en hög investeringsvilja för alla fallstudieanläggningar i scenario 1 

och 2 under normala transportförhållanden. Den gödselbaserade gårdsbiogasanläggningen 

(Fallstudie 1) som producerar kraftvärme uppfyller med liten marginal (tio respektive nio år) de 

återbetalningstider som krävs i scenario 1 och 2. Under långa transportförhållanden uppvisar 

endast samrötningsanläggningarna (Fallstudieanläggning 2 och 3) tillräcklig lönsamhet för att 

motivera investeringar i scenario 1.  

I scenario 3 uppvisar den ena samrötningsanläggningen (Fallstudieanläggning 2) nästintill 

lönsamhet under normala transportförhållanden. Under långa transportförhållanden uppvisar 

ingen anläggning tillräcklig lönsamhet i scenario 3, se Tabell 3 och Tabell 4. 
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Tabell 3. Återbetalningstider för fallstudieanläggningarna under normala transportförhållanden och de krav 

som satts upp för tillräcklig lönsamhet. Röda siffror visar att kraven inte uppfylls. 

Återbetalningstid  Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Krav 

Fallstudieanläggning 1 (3 GWh/år) 10 år 9 år >20 år 5 – 10 år 

Fallstudieanläggning 2 (40 GWh/år) 8 år 6 år 13 år 8 – 12 år 

Fallstudieanläggning 3 (100 GWh/år) 7 år 6år 15 år 8 – 12 år 

Fallstudieanläggning 4 (100 GWh/år EG) 7 år 5 år >20 år 8-10 år 

  

Tabell 4. Återbetalningstider för fallstudieanläggningarna under långa transportförhållanden och de krav som 

satts upp för tillräcklig lönsamhet. Röda siffror visar att kraven inte uppfylls. 

Återbetalningstid  Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Krav 

Fallstudieanläggning 1 (3 GWh/år) 17 år 14 år >20 år 5 – 8 år 

Fallstudieanläggning 2 (40 GWh/år) 10 år 9 år >20 år 8 – 12 år 

Fallstudieanläggning 3 (100 GWh/år) 10 år 14 år >20 år 8 – 12 år 

Fallstudieanläggning 4 (100 GWh/år EG) 13 år > 20 år > 20 år 8-10 år 

Bedömning av realiserbar biogaspotential från rötning 

Figur 2 visar resultatet av bedömningen av den realiserbara biogaspotentialen år 2030 från 

rötning. Den samlade bedömningen av den realiserbara potentialen basers på: 

 Resultatet från kassaflödesanalyserna 

 Analyser av de påverkande faktorerna  

 Särskilda förutsättningarna för energigrödor som definieras av scenario 1-3 i kapitel 4 

 Särskilda förutsättningar för teknikutveckling som definieras av scenario 1-3 i kapitel 4 

 

Då den samlade bedömningen av kassaflödesanalyserna visar att de ekonomiska förut-

sättningarna och lönsamheten är god och investeringsviljan hög, har bedömningen att 75-100 

procent av den teoretiska potentialen kan realiseras gjorts. I de fall analyserna visar god till 

mindre god lönsamhet och investeringsvilja har bedömningen att 50-75 procent av den 

teoretiska potentialen kan realiseras gjorts. Slutligen, då investeringsviljan bedöms som låg har 

det antagits att 25-50 procent eller 0-25 procent av potentialen kan realiseras, beroende på typ 

av substrat och andra påverkande faktorer.  

 

Figur 2. Realiserbar biogaspotential från rötning år 2030 under givna förutsättningar. 
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Den realiserbara biogaspotentialen från rötning bedöms i scenario 3 uppgå till 1,2–2,5 TWh 

per år vid år 2030. Analyserna visar att det främst är samrötningsanläggningar (befintliga och 

framtida) samt befintliga avloppsreningsverk som kommer att producera biogas i detta scenario. 

Detta på grund av att lönsamheten och investeringsviljan bedöms som låg för andra 

anläggningar. Produktionsvolymen vid det lägre värdet (1,2 TWh per år) uppgår till dagens 

årsproduktion, om deponigas exkluderas. Det högre värdet bedöms som högt skattat under 

förutsättningarna i scenario 3 och utredningens bedömning är därmed att den realiserbara 

potentialen sannolikt kommer att ligga i den undre delen av intervallet. 

Den realiserbara biogaspotentialen i scenario 2 uppgår till 4,9 - 7,7 TWh per år vid år 2030. 

Resultatet visar att samtliga analyserade anläggningskategorier har tillräckligt god lönsamhet för 

att motivera investeringar, men att lokaliseringen av gödselbaserade anläggningar och 

energigrödeanläggningar behöver vara god för att rimliga transportavstånd ska erhållas. Gårds-

anläggningar behöver också kunna avsätta en stor del av den producerade värmen för att vara 

tillräckligt lönsamma. En tydlig skillnad mellan scenario 2 och 3 är att en större mängd biogas 

från rötning av gödsel och energigrödor (inklusive vall) kan realiseras samt att även en viss del 

halm rötas i energigrödeanläggningar. 

Den realiserbara biogaspotentialen i scenario 1 uppgår till 5,3 - 9,6 TWh per år vid år 2030. 

Resultatet visar att samtliga analyserade anläggningskategorier har god lönsamhet men att 

lokaliseringen av gödselbaserade anläggningar och energigrödeanläggningar behöver vara god 

för att rimliga transportavstånd ska erhållas. En tydlig skillnad mellan scenario 1 och 2 är att 

mer biogas från energigrödor (inklusive vall) realiseras i scenario 1. 

Biogas från termisk förgasning 

Tidigare studier visar på goda potentialer för produktion av biogas genom termisk förgasning av 

biomassa. Trots detta har utvecklingen gått trögt och ingen av dessa potentialer har realiserats 

på marknaden. Flertalet av de potentialbedömningar som gjorts tar dock inte hänsyn till att både 

råvara samt det producerade drivmedlet agerar på en konkurrensutsatt marknad, och studierna 

riskerar därmed att överskatta potentialen. Det bör också påpekas att prognoser till sin natur 

alltid är behäftade med osäkerheter. Utgångspunkten i föreliggande studie har därför varit att 

identifiera de faktorer som påverkar den realiserbara biogaspotentialen och att analysera dess 

effekter. Detta för att försöka minimera de osäkerheter som uppstår vid en uppskattning av 

biogaspotentialen.  

Den biogaspotential från termisk förgasning som kommer att realiseras på marknaden kommer 

att bestämmas av omgivande faktorer som antingen kan snabba på introduktionen eller bromsa 

den. De faktorer som fokus legat på i föreliggande studie är: 

 Råvara (omfattar skogsbränsle och energiskog),  

 Befintliga förgasningsanläggningar och planerade projekt 

 Avsättningsmöjligheter 

 

Eftersom det i nuläget inte finns någon kommersiell anläggning för produktion av biogas genom 

termisk förgasning har bedömningen av realiserbar potential främst baserats på en kvalitativ 

analys utifrån de givna förutsättningarna som speglar de tre scenarierna. I den kvalitativa 

analysen har dock en översiktlig analys av lönsamheten för anläggningarna genomförts. 

Råvara för biogasproduktion genom termisk förgasning  

Vad gäller råvara (skogsbränsle) och konkurrens om denna, talar mycket för att konkurrensen 

kommer att öka framöver. Hur stor den framtida skogsbränslepotentialen är, är dock osäkert och 

potentialerna i olika rapporter varierar beroende på vilka antagande som görs. I Tabell 5 
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sammanställs de största användarsektorernas nuvarande användning samt prognoser över deras 

framtida användning. Vidare sammanställs hur stor bränslepotentialen förväntas vara enligt 

Energimyndighetens Långtidsprognos från år 2010. Slutligen redovisas hur stor mängd (TWh) 

skogsbränsle som skulle kunna finnas tillgängligt på marknaden för övriga respektive framtida 

användningsområden (som exempelvis transportsektorn, petrokemin etc.) om användning 

respektive uttag av skogsbränsle sker enligt nedan.   

Tabell 5. Ungefärlig nuvarande användning, prognos av framtida användning samt kvarstående bränsle-

potential som kan användas av övriga och framtida användningsområden. Källa: Se Tabell 13-19 

 
Ungefärlig 

nuvarande 

användning 

Prognos 

användning 

2020 

Prognos 

användning 

2030 

Industrisektorn 54,1 64 69 

Kraft och Fjärrvärmesektorn 41,6 39 37 

Pelletssektorn 6,3 71) 71) 

Bostadssektorn 12 16 16 

Total användning av dagens stora användare 114 126 129 

Framtida skogsbränslepotential (inkl. returlutar)  1262) 1473) 

Potentialen för övriga och framtida användningsområden  0 18 

1) Uppskattning av pelletsindustrins framtida användning av skogsbränsle saknas i använd källa varför ett antagande 

om att användningen blir i storleksordning med dagens användning görs. 
2) 

Avser år 2015 
3) Avser år 2025 

 

Som kan ses i tabellen är den kvarstående skogsbränslepotentialen för övriga sektorer och för 

framtida användningsområden, som termisk förgasning av biomassa, 0 TWh respektive 18 TWh 

för åren 2020 respektive 2030 om det antas att nuvarande användare ökar sin konsumtion enligt 

Energimyndighetens Långtidsprognos. Detta medför att det kommer bli en fråga om vilken 

sektor som har högst betalningsvilja för skogsbränslet och således att utformningen av 

eventuella styrmedel på marknaden kan komma att spela en avgörande roll. 

Befintliga förgasningsanläggningar och planerade projekt 

Det pågår idag omfattande forskning och utveckling av förgasningsteknik på såväl nationell 

som internationell nivå. Även om många processkoncept och delkomponenter har demonstrerats 

så finns det fortfarande ingen kommersiell fullskalig anläggning för framställning av biogas 

genom förgasning av biomassa.  

I Sverige pågår för närvarande två större projekt gällande förgasning av biomassa och vidare 

syntes till biogas. GoBiGas, som drivs av Göteborg Energi är det projekt som kommit längst. 

Projektet genomföras i två etapper, där den första etappen avser en demonstrationsanläggning 

med produktion av 20 MW biogas. Driftsättning av den första etappen kommer att ske under 

sommar och höst 2013 och vid årsskiftet 2013/2014 väntas anläggningen vara helt i drift och 

leverera gas ut på gasnätet. I en andra etapp beräknas utbyggnad ske med ytterligare 80-100 

MW biogas men förutsätter att anläggningen kan byggas på kommersiella villkor.  

Det andra projektet (Bio2G) som pågår i Sverige drivs av E.ON Gasification Development AB. 

Anläggningen planeras producera 200 MW biogas och biobränslebehovet kommer att uppgå till 

cirka 2,5 TWh årligen vid full drift och planeras att i huvudsak utgöras av skogsrester. Under 

november 2012 meddelade dock E.ON att de förskjuter Bio2G-projektets tidplan och avvaktar 

investeringsbeslut tills de ser att alla förutsättningar för en storskalig biogassatsning är på plats. 

Anledningen är att det finns en stor osäkerhet kring finansieringen och att regeringen inte 

definierat en strategi för omställningen av transportsektorn i Sverige.  
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Avsättningsmöjligheter 

För en storsaklig marknadsintroduktion av biogasproduktion genom termisk förgasning av 

biomassa måste det finnas förutsättningar på marknaden och en avsättning för gasen. 

Biogasanläggningar (termisk förgasning) i kommersiell skala producerar stora volymer varför 

det krävs tillgång till gasinfrastruktur alternativt stora industrier som säkrar avsättningen av 

basproduktionen. I Sverige finns idag den högsta betalningsviljan då gasen avsätts som 

fordonsgas, där efterfrågan har ökat markant de senaste åren. 

Båda de planerade förgasningsanläggningarna i Sverige, i Göteborg respektive Skåne, kommer 

att distribuera gasen via det nationella naturgasnätet. 

Bedömning av realiserbar biogaspotential från förgasning 

För att biogaspotentialen från termisk förgasning ska realiseras måste biogasproduktionen vara 

lönsam. Lönsamheten styrs bland annat av: 

 Produktionskostnad och maximal möjlig intäkt 

 Tillgång till råvara och till vilken kostnad 

 Möjlighet till avsättning av gas 

 Avkastningskrav från ägare 

 Byggnadstakten för kommersiella anläggningar  

 

Figur 3 visar resultatet av bedömningen av den realiserbara biogaspotentialen från förgasning av 

biomassa utifrån de givna förutsättningarna som gäller i respektive scenario.  

 

Figur 3. Realiserbar biogaspotential från termisk förgasning av biomassa år 2030 under givna förutsättningar. 

Som kan ses i figuren kommer det inte att finnas någon realiserbar produktion av biogas 

genom termisk förgasning år 2030 i scenario 3. Detta då produktionskostnaden antas 

överstiga maximal möjlig intäkt under hela den tidsperiod som studeras. Demonstrations-

anläggningen i Göteborg antas vara i drift fram till 2020-2023, då den utvärderats och 

demonstrerat tekniken. Därefter avvecklas anläggningen enligt antaganden i scenario 3. 

I scenario 2 uppgår potentialen till cirka 4 TWh biogas år 2030. Den antagna 

produktionskostnaden understiger maximal möjlig intäkt en stor del av tidsperioden som 

studeras men marginalen är periodvis marginell. Vidare råder det viss osäkerhet på marknaden i 

samband med införandet av energiskatt på biogas år 2020, varför det antas att endast tre 

fullskaleanläggningar är i drift år 2030.  
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Scenario 1 visar på att det är gynnsamma förutsättningar för biogasproduktion på marknaden 

och att produktionskostnaden understiger maximal möjlig intäkt under hela tidsperioden. 

Potentialuppskattningen uppgår till 6-12 TWh. Att resultatet ger ett stort spann, beror på att 

den realiserbara potentialen påverkas av ett stort antal faktorer (både analyserade och inte 

analyserade faktorer) som gasens avsättningsmöjligheter, konkurrens om råvara, konkurrens 

med andra syntesgasprodukter, möjlighet till strategisk lokalisering samt hur snabb byggnads-

takten är.  

Slutsatser 

Ekonomiska och kvalitativa analyser av påverkansfaktorerna har tydligt påvisat att storleken på 

den realiserbara biogaspotentialen är kraftigt beroende av någon typ av styrmedel om 

energiskatt läggs på biogas. Ett alternativ till styrmedel är kraftigt ökade priser för fossil energi. 

Detta visas tydligt i scenario 3 där någon form av styrmedel saknas, biogas beläggs med 

energiskatt samt prisutvecklingen för fossila energislag är låg. Detta resulterar i att den 

realiserbara biogaspotentialen knappt ökar något från dagens produktion. Vidare kommer 

ingen kommersiell produktion av biogas från förgasning finnas under dessa förutsättningar.  

I scenario 2 ökar realiserbar biogaspotential till som mest 12 TWh biogas. I detta scenario 

är det tydligt att styrmedel alternativt kraftigt ökade fossila energipriser spelar en viktig roll för 

lönsamhet och därmed realiserbar biogasmängd. Det är främst fråntagen energiskatteplikt till 

och med år 2019, metanreduceringsstöd och investeringsstöd till rötningsanläggningar samt 

produktionsstöd för förgasningsanläggningar som påverkar den realiserbara potentialen. 

Slutligen i scenario 1, påvisas ytterligare effekten av gynnsamma styrmedel och god pris-

utvecklingen för fossila bränslen. Den realiserbara biogaspotentialen uppgår till som mest 

22 TWh biogas, vilket främst beror på införandet av certifikat för produktion av förnybara 

drivmedel år 2020. 

 

 

Figur 4. Realiserbar biogaspotential från rötning och förgasning år 2030.  Resultatet ska inte ses som 

prognoser. Ändras förutsättningarna på marknaden ändras även resultatet och den realiserbara potentialen 

kan därmed vara lägre eller högre under andra förutsättningar.    
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Definitioner  

På grund av att förutsättningarna för produktion av biogas från rötning och biogas från termisk 

förgasning skiljer sig åt och att det delvis handlar om skilda marknader avseende exempelvis 

inköp av substrat till rötningsanläggningen och råvara till förgasningsanläggningen är det ofta 

svårt att använda en gemensam terminologi. Det är bland annat vanligt att olika definitioner 

används i olika led.  

För att det inte skall uppkomma några missförstånd över vad som avses i föreliggande rapport 

används i den fortsatta skrivningen nedanstående begrepp med följande innebörd (se Tabell 6).  

Tabell 6. Definitioner och innebörden av ett antal begrepp 

Definitioner  

Biogas genom rötning Den gas som bildas när organiskt material bryts ned av mikrobiologiska organismer 

under anaeroba förhållanden 

Biogas genom förgasning Den gas som framställs genom termisk förgasning av biomassa och vidare 

syntetisering till uppgraderad gas, även kallad biometan eller Bio-SNG 

Råvara Biomassa som används vid produktion av biogas genom termisk förgasning  

Substrat Organiskt material som används vid produktion av biogas genom rötning 

Fordonsgas Uppgraderad biogas, kan även vara en blandning av uppgraderad biogas och naturgas 

eller enbart naturgas 

Biogödsel Rötrest som inte innehåller slam från avloppsreningsverk 

ARV Avloppsreningsverk 

Rötrest Restprodukten från rötningsprocessen, rik på växtnäring 

Rötslam Restprodukt från rötning av substrat där slam från ARV ingår 

Syntesgas Den gas som framställs genom termisk förgasning av biomassa efter rening 
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1 Inledning och bakgrund 

Den svenska biogasmarknaden har genomgått en stark utveckling under cirka 15-20 års tid och 

har kantats av snabb tillväxt. I nuläget uppgår den svenska produktionen av biogas till cirka 1,5 

TWh där biogasen framförallt kommer från avloppsreningsverk och samrötningsanläggningar. 

Efterfrågan på biogas som drivmedel har vuxit med 30-40 procent varje år. Antalet gasfordon 

har fördubblats på bara ett par år och idag erbjuds fordonsgas på nästan 140 publika 

tankstationer samt på nästan 60 icke-publika stationer (bussdepåer och liknanden) i Sverige. På 

några få år har biogasmarknaden gått från små isolerade lokala marknader till regionala 

distributionssystem, där flera av systemen numera överlappar varandra. Ökad effektivitet och 

tillgänglighet kommer också att bli resultatet av att flytande biogas har börjat introduceras. 

(Energigas Sverige, 2011) Under sommaren och hösten 2013 väntas även en demonstrations-

anläggning för förgasning av biomassa med vidareförädling till biogas driftsättas i Göteborg. 

Detta medför att fungerande teknik för produktion av biogas genom termisk förgasning närmar 

sig, vilket kommer leda till en kommersialisering, förutsatt att förgasningsanläggningar kan 

byggas på kommersiella villkor. 

Sverige har högt ställda mål för miljö- och klimatpolitiken och ett av de mest utmanande målen 

är målet att Sverige till år 2030 ska ställa om fordonsflottan – alla bilar, bussar, lastbilar och 

arbetsmaskiner – till en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. Det är ett mål som 

kommer att kräva stora insatser och stor förändring, särskilt då bara knappt sex procent av de 

drivmedel som används idag är förnybara. Regeringen har därmed tillsatt en utredning, med 

ledning av Professor Thomas B Johansson, för att utreda hur Sverige kan ställa om till ett 

hållbart transportsystem. Utredningen ska bland annat identifiera åtgärder som reducerar 

transportsektorns beroende av fossila bränslen i linje med visionen om klimatneutrala 

transporter år 2050. Åtgärderna ska kunna genomföras successivt och i sådan takt att viktiga 

steg tas mot en fossiloberoende fordonsflotta 2030 samt uppfyllande av visionen för 2050. 

Vidare ska utredningen ge begreppet fossiloberoende fordonsflotta en innebörd som stöder 

regeringens arbete med visionen för 2050 samt presentera förslag till styrmedel som leder till att 

tillgången på hållbara förnybara drivmedel och el motsvarar den framtida efterfrågan. 

Tidigare studier har visat på att den totala biogaspotentialen från rötning, utifrån de mest 

effektiva teknikerna som finns i kommersiellt bruk, från inhemska restprodukter uppgår till 

ungefär 15 TWh per år. Då även biogas producerad genom termisk förgasning av skoglig 

biomassa ingår har potentialen uppskattas till ungefär 74 TWh per år. (t.ex. Linné et al., 2008, 

Linné et al., 2005). Begränsas potentialen utifrån rådande ekonomiska förutsättningar och 

praktiska begränsningar bedöms potentialen enligt Linné et al. (2008) till drygt 10 TWh, vilket 

avser biogas från rötning.  

År 2010 publicerade Energimyndigheten rapporten ”Förslag till en sektorsövergripande 

biogasstrategi” (ER 2010:23). Potentialuppskattningen baseras dels på särskilda ekonomiska 

förutsättningar som tagits fram och dels på tidigare studiers potentialbedömningar. 

Potentialbedömningen skiljer sig dock markant från tidigare studier och biogaspotentialen 

uppskattas till 3-4 TWh per år. En förklaring till den låga potentialen är att utredningen har ett 

starkt fokus på nulägesbeskrivning, vilket gör att den förbigår potentialen från termisk 

förgasning helt. Vidare kommer inte helhetsbilden av biogasens samhällsvärden fram vilket 

leder till att de volymer som kan bli aktuella framöver underskattas.  

Eftersom tidigare studier och Energimyndighetens utredning avsevärt skiljer sig åt avseende 

storleken på potentialen för biogas, finns det inför framtagandet av en strategi för fossilfri 

fordonstrafik anledning att göra en ny bedömning för att på ett transparent sätt visa på hur stor 

den realiserbara potentialen för biogas är under givna förutsättningar.  
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1.1 Syfte och målgrupp 

Syftet med studien är att bedöma den realiserbara biogaspotentialen år 2030 utifrån givna 

förutsättningar i tre scenarier. För att åstadkomma detta har faktorer som påverkar den svenska 

biogaspotentialen identifierats och analyserats.  

Utredningen kommer att utgöra bakgrundsunderlag till den pågående statliga utredningen 

”Utredning om fossilfri fordonstrafik”.  

Målgrupp för den här utredningen är politiker och tjänstemän på nationell nivå men även 

beslutsfattare på regional och kommunal nivå.  

1.2 Avgränsning 

Biogasproduktion från rötning och genom termisk förgasning resulterar i samma slutprodukt 

men skiljer sig väsentligt åt vad gäller övriga förutsättningar. Utvärdering och bedömning av 

dessa potentialer skiljer sig därför åt.  

Bedömningen av den realiserbara biogaspotentialen baseras på befintlig litteratur och statistik, 

WSP:s erfarenhet från egna studier och projekt, samt på egen analys. 

Studien inkluderar inte framtagande av prognoser för exempelvis energiprisutveckling eller 

bränslepriser. Prisutveckling för andra förnybara energislag antas i studien vara likartad 

biogasens prisutveckling med antagande om att framtida oljeprisutveckling ger likartat 

konkurrensutrymme samt att styrmedelsutvecklingen som följer är teknikneutral och likvärdig 

för alla förnybara bränslen. Vidare genomförs ingen analys av framtida potentiella styrmedel 

eller lagändringar på gasmarknaden, vilket har bestämts i samråd med Beställaren. Däremot 

inkluderas ett antal potentiella styrmedel i scenarierna (Kapitel 4), vilka har tagits fram i samråd 

med Beställare och projektets referensgrupp.  

Studien omfattar inte djupgående analys av gasmarknaden och gasinfrastrukturens framtida 

utveckling. Vidare inkluderar studien inte analys av för- och nackdelar avseende miljö kopplat 

till vilket användningsområde gasen används eller om den används till tunga fordon eller 

personbilar. Inte heller gasens klimateffekter diskuteras ur ett större perspektiv. 

1.2.1 Biogas från rötning 

Marin biomassa inkluderas ej som ingående substrat till de fallstudieanläggningar som 

analyseras i föreliggande studie eftersom substratet fortfarande är mycket ovanligt. 

1.2.2 Biogas från termisk förgasning 

Då det i nuläget inte finns någon kommersiell anläggning i drift för produktion av biogas genom 

förgasning genomförs analys och bedömning av den realiserbara biogaspotentialen utifrån ett 

nationellt perspektiv och baseras på befintliga studier och kontakter med marknadsaktörer. Data 

gällande den långsiktiga potentialuppskattningen avseende ökat uttag av skoglig biomassa 

baseras på tidigare genomförda potentialuppskattningar inom området. Vidare baseras den 

uppskattade produktionskostnaden för biogas på uppgifter från tidigare utredningar. 

Generellt har inga ekonomiska överväganden gjorts när det gäller konkurrerande användnings-

områden för skogsbränslen eller för syntesgasen.  
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2 Metodik för bedömning av realiserbar biogaspotential 

2.1 Allmän metodik  

Då förutsättningarna för biogasproduktion genom anaerob rötning och biogasproduktion genom 

termisk förgasning skiljer sig avsevärt åt, skiljer sig till viss del även metodiken för bedömning 

av realiserbar potential för de båda produktionsvägarna. Dessa skillnader framgår av metodik-

beskrivningen nedan, se Figur 5. 

 

Figur 5. Schematisk bild över metodiken vid bedömning av realiserbar biogaspotential från rötning samt 

förgasning.  

För att initialt klarlägga tidigare studiers bedömningsgrunder och uppskattade biogaspotentialer 

har en litteraturstudie genomförts och utifrån litteraturen har en sammanställning av teoretisk 

biogaspotential redovisats. Se vidare Kapitel 3.  

Den framtida realiserbara biogaspotentialen är starkt beroende av utvecklingen av olika 

påverkande faktorer som till exempel ekonomiska förutsättningar, utveckling av konkurrerande 

sektorer gällande både de som efterfrågar substrat/råvara och konkurrerande produkter samt 

teknikutveckling. Listan av påverkande faktorer kan göras mycket lång. För att avgränsa arbetet 

har huvudfokus lagts på att identifiera och analysera de faktorer som bedömts som de viktigaste 

för realiserbarheten av biogaspotentialen. Vidare har tre olika scenarier (Kapitel 4) med olika 

framtida förutsättningar formulerats i samråd med Beställare och projektets referensgrupp.  

Slutligen har en kvantitativ och kvalitativ analys av den realiserbara potentialen genomförts 

utifrån de givna förutsättningarna i de olika scenarierna.  

Under projektets genomförande har intervjuer och samtal förts med relevanta aktörer på 

marknaden för att stämma av rimligheten i de antaganden som gjorts.  

2.2 Metodik – Biogas från rötning 

I vilken utsträckning biogas från rötning produceras bedöms vara starkt kopplat till om det är 

lönsamt att bygga och driva biogasanläggningar. Fokus har därför varit att utvärdera 

biogasanläggningarnas ekonomi under givna produktionsförutsättningar, scenario 1, 2 och 3 (se 

Kapitel 4).  
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Påverkansfaktorer för biogasens lönsamhet har analyserats kvalitativt i kassaflödesanalyser för 

fyra fallstudieanläggningar och produktionsförutsättningar enligt de tre framtagna scenarierna. 

För att spegla skillnader gällande transportförhållanden i produktionsförutsättningarna har två 

grundmodeller upprättats, en med normala transportförhållanden och en med långa. Dessa 

transportförhållanden påverkar transportkostnader för substrat, gas och rötrest, (se 

produktionsförutsättningar 1 och 2 i kapitel 5.2). Fallstudieanläggningarna och därtill hörande 

specifika produktionsdata och investeringar, kommer från verkliga studier som WSP arbetat 

med i tidigare projekt. De fyra fallstudieanläggningarna beskrivs i kapitel 5.2.1. Kassaflödes-

analyserna diskuteras i kapitel 5.2.3   

För att utvärdera lönsamheten för fallstudieanläggningarna i känslighetsanalyserna har 

acceptansgränser för återbetalningstiden för privata och kommunala anläggningsägare 

definierats och dessa gränser ligger till grund för om lönsamheten för fallstudieanläggningarna 

är tillräcklig eller för låg i de olika scenarierna, se tabell 8 och 9 i kapitel 5.2.3.  

 

Figur 6. Schematisk bild över metodiken vid bedömning av realiserbar biogaspotential genom rötning. 

EG*Anläggningen rötar energigrödor, 

Genom att göra en konsekvensanalys, utifrån resultat av kassaflödesanalyser och 

lönsamhetsbedömning, kvalitativa bedömningar av vissa påverkande faktorer och de 

avgränsningar som definieras av scenarierna har en realiserbar biogaspotential uppskattats. 

Beroende på om den samlade bilden för fallstudieanläggningarna är mycket god, god till mindre 

god eller dålig antas att investeringsviljan för fallstudieanläggningarna är mycket god, god till 

mindre god eller låg vilket sedan relateras till realiseringen av de substrattyper som är 

representativa för de olika fallstudieanläggningarna.  

Startvärde vid analysen av den realiserbara potentialen i de olika scenarierna är den teoretiska 

biogaspotentialen, vilken baseras på tidigare studier och nya beräkningar. Metodiken för analys 

av realiserbarheten av den teoretiska biogaspotentialen beskrivs i kapitel 7.1. 

2.3 Metodik – Biogas från termisk förgasning 

Som tidigare nämnts skiljer sig metodiken mellan framtagande av biogaspotentialen från rötning 

och biogaspotentialen från förgasning.  
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Den största skillnaden i metodiken är att eftersom det i nuläget inte finns någon kommersiell 

anläggning för produktion av biogas genom termisk förgasning baseras analyserna på befintlig 

litteratur och kontakt med ett antal marknadsaktörer inom området. Detta innebär att 

bedömningen främst baseras på en kvalitativ analys utifrån givna förutsättningar i de framtagna 

scenarierna. (Se Kapitel 4) I den kvalitativa analysen inkluderas även en översiktlig analys av 

hur lönsamheten utvecklas för anläggningarna utifrån de framtagna scenarierna (Kapitel 4).  

För att kunna bedöma hur stor biogaspotential från termisk förgasning som kommer att 

realiseras på marknaden identifieras ett antal påverkande faktorer i Avsnitt 6.1. Tillsammans 

resulterar dessa i att biogaspotentialen kommer att realiseras förutsatt att biogas går att 

producera under lönsamma förhållanden. Lönsamheten bestäms genom att produktions-

kostnaden jämförs med maximal möjlig intäkt vid produktionsanläggning, förutsatt att biogasen 

säljs som fordonsgas (vilket antas vara den sektor med högst betalningsvilja). Maximal möjlig 

intäkt tas fram utifrån ett slutpris vid tankstation som inte får överstiga det pris som antas gälla 

för bensin/diesel i respektive scenario. Gällande produktionskostnad används en kostnad för det 

initiala skedet och en kostnad som kan antas gälla för en utvecklad marknad. Alla priser är 

inflationsjusterade, utifrån de nivåer som anges under respektive scenario. 

  

Figur 7. Schematisk bild över metodiken vid bedömning av realiserbar biogaspotential från termisk 

förgasning.  

2.4 Metodik - Scenarier 

För bedömning av den framtida realiserbara potentialen har tre olika scenerier formulerats i 

samråd med Beställare och projektets referensgrupp. Dessa scenarier avser att spegla olika men 

realistiska och rimliga förutsättningar för produktion- och marknadsutveckling. Kvantitativa och 

kvalitativa analyser med utgångspunkt från de olika scenarierna ligger till grund för 

konsekvensanalys och slutgiltiga bedömningar av realiserbarheten. För mer detaljerad 

beskrivning av scenarierna, se Kapitel 4.  
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3 Uppskattad potential för biogas i tidigare studier  

3.1 Biogas från rötning 

Genomgången av den uppskattade potentialen för biogas genom rötning har delats upp i två 

delar. En första del som innehåller sammanfattande övergripande kommentarer om 

bedömningsmetodiken i de tidigare biogaspotentialstudierna. I den andra delen har den 

nationella biogaspotentialen i Linné et al (2008) jämförts med tillgängliga regionala studier. I 

föreliggande utredning har sju olika källor studerats; Björnsson et. al. (2011), Broberg (2009), 

Energimyndigheten (2010) ER2010:23, Gustafsson et al. (2012), Linné et. al. (2008) och 

Norrbottens Energikontor (2012), Sandberg et al. (2012). Biogaspotentialen enligt samtliga 

utvärderade källor redovisas i Tabell 8. 

Sammantaget konstateras att det som framförallt skiljer mellan de olika studierna är hur stor 

hänsyn som tagits till de ekonomiska faktorer som påverkar potentialen. I flertalet av studierna 

saknas analys helt eller delvis av andra potentiellt konkurrerande sektorer och produkter, som 

övriga energisektorn. I stor utsträckning avgränsar sig bedömningarna också till 

nulägesanalyser. De tar således inte hänsyn till teknikutveckling på lång sikt och effekter av 

andra i framtiden förändrade produktionsförutsättningar. Eftersom analys av framtida 

produktionsförutsättningar till stor del saknas i flera studier ger detta ingen bild eller en 

missvisande bild, av vad den framtida realiserbara biogaspotentialen är. 

Linné et al (2008) har en tydligt redovisad metodik för bedömning av nationell och regional 

biogaspotential. Terminologi i Linné et al. (2008) är för biogaspotentialen; total biogaspotential 

(motsvarar ungefär teoretisk biogaspotential) och total med begränsningar (motsvarar ungefär 

teknisk/ekonomisk biogaspotential). För övriga källor har respektive källas egen terminologi 

översats till teoretisk, teknisk och ekonomisk biogaspotential enligt definition i Tabell 7. Syftet 

har varit att förenkla jämförelsen mellan de olika bedömningarna. 

Tabell 7. Definition av olika biogaspotentialbegrepp där teoretisk biogaspotential är den största. 

Teoretisk biogaspotential 

genom rötning 

Vad som teoretiskt kan anses möjligt att röta. Här ingår biogaspotentialen från 

alla substrat där det teoretiska metangasutbytet är känt. Ingen hänsyn tas till 

praktiska eller vidare tekniska begränsningar som exempelvis att gödsel inte kan 

samlas in under betesperiod, matavfall bara samlas in till viss del osv. 

Teknisk biogaspotential genom 

rötning 

Här tas hänsyn till vilken teknik som finns tillgänglig för att röta substrat idag. 

Exempelvis finns ingen kommersiell teknik tillgänglig för att röta djupströbäddar 

och marin biomassa varför dessa inte räknas med. Den tekniska potentialen 

ändras i takt med att tekniken för rötning utvecklas. 

Ekonomisk biogaspotential 

genom rötning 

Är en potential som även tar hänsyn till marknadsfaktorer som konkurrens om 

substrat, ekonomiska styrmedel som skatter och stöd, efterfrågan på biogas samt 

andra relevanta ekonomiska påverkande faktorer. 

 
Nedan sammanfattas generella slutsatser avseende bedömningsmetodik för de olika biogas-

potentialerna i de olika studierna. 

 Endast Energimyndigheten (2010) har i sin bedömning av den nationella biogaspoten-

tialen tagit hänsyn till andra konkurrande sektorer. Som exempel nämns värme- och 

kraftvärmeverk som konkurrar med biogasproducenterna om halm. Det är också den 

enda studien som försökt att göra en ingående bedömning av den ekonomiska biogaspo-

tentialen. Samtidigt menar Profu (2010) att det finns både brister och felaktigheter i ana-

lysen av de samhällsekonomiska värdena av biogas i Energimyndigheten (2010).  

 Energimyndighetens bedömning av biogaspotentialen är betydligt lägre än övriga käl-

lor. Detta kan delvis kopplas till att Energimyndigheten bedömer att biogasanläggning-
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arna går förlorarande ur konkurrenssituationen om stora substratgrupper som energigrö-

dor och halm. Sammanlagd teoretisk potential från halm och energigrödor bedöms av 

Energimyndigheten till 10 TWh per år varav; Energimyndigheten bedömer att endast en 

marginell del av energigrödor och inget av den tillgängliga halmen används för biogas-

produktion genom rötning. Energimyndighetens, såväl som de flesta övriga källornas, 

valda förutsättningar begränsas till rådande nuläge avseende ekonomiska och tekniska 

produktionsförutsättningar. Nulägesbedömningen bidrar till att Energimyndighetens 

uppskattade realiserbara biogaspotential blir låg. Bedömningen beskriver således inte 

framtida realiserbar biogaspotential med eventuellt förändrade produktionsförutsätt-

ningar. 

 Gustafsson et al. (2012) och Broberg (2009) inkluderar inte halmrötning som en del av 

biogaspotentialen i Östergötland respektive Västra Götaland. Detta eftersom teknik för 

halmrötning enligt dessa källor inte finns tillgänglig och halm redan idag används till 

förbränning. Bedömningen får betydande konsekvenser eftersom halm är en stor sub-

stratkategori. Utvecklingen av tekniker för halmrötning utvecklas dock med framgång, 

framförallt i Danmark (Biopress nr 41. 2012).  

 Björnsson et al. (2011), Broberg (2008), Sandberg et al. (2011) samt Energimyndighet-

en (2010) beaktar energigrödor vid uppskattningen av den teoretiska biogaspotentialen. 

Endast i Västra Götaland görs bedömningen att betydande mängder energigrödor fak-

tiskt kommer rötas och bli biogas. Energimyndigheten bedömer att det, varken på kort 

eller lång sikt, kommer vara lönsamt eller finnas teknik för att utnyttja mer än några 

hundra GWh av biogaspotentialen från energigrödor. Utifrån den här utredingen har det 

varit svårt att se vad som exakt ligger till grund för Energimyndighetens bedömning. 

Utifrån genomgången av tidigare genomförda bedömningar sammanfattats resultatet av de olika 

biogaspotentialerna i Tabell 8. 
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Tabell 8. Sammanställning av biogaspotentialen genom rötning enligt samtliga angivna källor. Samman-

ställningen avser både nationell och regional potential från skilda substratkategorier. För Norrbottens 

Energikontor (2012) redovisas endast resultat och inga vidare analyser av eventuella skillnader i bedömningen 

har genomförts då denna potential endast utgör en liten del av den nationella potentialen. 

Biogaspotential 

länsvis (GWh/år) 

Total  

(Linné et al. 2008) 

Total med begränsning 

(Linné et al. 2008) 

Teoretisk Teknisk Ekonomisk 

Stockholm 755 499    

Uppsala 716 561    

Södermanland 513 392    

Östergötland 1213 783 2 1341 
  

Jönköping 358 239    

Kronoberg 191 123    

Kalmar 565 381    

Gotland 286 206    

Blekinge 187 135    

Skåne 4027 2955 35342 
  

Halland 752 481 7183 
  

Västra Götaland 2392 1759 2 4294 
 1 1894 

Värmland 293 210    

Örebro 489 367    

Västmanland 457 356    

Dalarna 267 141    

Gävleborg 188 123    

Västernorrland 263 202    

Jämtland 121 72    

Västerbotten 202 128 2305)   

Norrbotten 138 93 1405)   

Övrigt, ej länsvis 

definierat 
842 441    

NATIONELL 15 215 10 647  15 5616 
3 5006 

1 Gustafsson et al. 2012. Metodiken redovisas bristfällig och terminologi för biogaspotential används inkonsekvent.  
2 Björnsson et al. 2011. Ink. energigrödor drygt 600 GWh/år. 
3 Sandberg et al. 2012.  
4 Broberg 2009. 
5 Norrbottens Energikontor (2012) Biogasproduktion i Norrbotten och Västerbotten. 
6 Energimyndigheten (2010) ER2010:23. Utifrån nuläge (2010) ekonomiska och tekniska förutsättningar. 

Bedömningen av biogaspotentialen enligt Linné et al. (2008) jämfört med övriga regionala och 

nationella studier visar framförallt på följande skillnader:  

 Gustafsson et al. (2011) bedömer den teoretiska potentialen i Östergötland till 

75 procent högre än Linné et al (2008). Skillnaden beror till stor del på att Gustafsson et 

al. inkluderar energigrödor. Vidare har Gustafsson et al. en annan definition av vad som 

avses med olika biogaspotentialer vilket försvårar jämförelsen av studierna emellan. 

 Energimyndighetens bedömning av den ekonomiska biogaspotentialen i Sverige uppgår 

till en tredjedel av den totala biogaspotentialen med begränsningar framtagen av Linné 

et al. (2008). Förklaringen är till stor del betydande skillnader i bedömningsgrunder. 

Energimyndigheten tar framförallt betydligt större hänsyn till marknadskrafter som ex-

empelvis konkurrens med andra sektorer, vilket påverkar tillgången på stora substrat-

grupper. Det konstateras samtidigt att konsekvensanalysen av olika påverkandefaktorer 
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på biogaspotentialen beskrivs bristfälligt i Energimyndighetens bedömning. Detta gör 

det svårt att helt klargöra orsaken till skillnaderna i bedömd biogaspotential. 

 Björnsson et al (2011) bedömer den teoretiska potentialen i Skåne till 37 procent lägre 

än Linné et al. (2008). Detta trots att Björnsson et al. inkluderar energigrödor vilket 

Linné et al. inte gör. Skillnaden beror sannolikt på olika definitioner av biogaspotentia-

len samt olika metodiker för bedömning av biogaspotentialen från avloppsslam, indust-

riella restprodukter, stallgödsel och hästgödsel. Se förtydligande nedan. 

Den teoretiska biogaspotentialen från restprodukter i Skåne bedöms av Björnsson et al. (2011) 

till 2 927 GWh per år vilket kan jämföras med 4 027 GWh per år i Linné et al. (2008) (Tabell 

8). Skillnaden är ungefär 1 000 GWh per år och kan delvis förklaras. Den uppenbara skillnaden 

mellan studierna, som dock bara förklarar en marginell del av skillnaden, är att vallgrödor 

(5 GWh per år enligt Linné et al sid. 54) inte inkluderas som odlingsrester av Björnsson et al.  

Vid en närmare granskning av bedömningsgrunder konstateras att den biogaspotential som 

Björnsson et al. (2011) presenterar är en kombination av vad Linné et al. (2008) kallar ”den 

totala potentialen” och ”totala potentialen med begränsningar”. Resultaten är därför inte direkt 

jämförbara utan bedömningsmetodiken måste analyseras per substratkategori. Skillnader i 

bedömningsmetodik har identifierats framförallt avseende biogaspotentialen från avloppsslam, 

industriella restprodukter och stallgödsel. Björnsson et al. (2011) utgår för industriella 

restprodukter till stor del från vilka mängder avfall och restprodukter som faktiskt rapporteras i 

miljörapporter. Linné et al. (2008) utgår istället ifrån en kombination av statistik och kontakt 

med branschorganisationer och företag. För stallgödsel stödjer sig både Björnsson et al. (2011) 

och Linné et al. (2008) på statistik från SCB och kommer fram till en bigaspotential (från gödsel 

i Skåne) på 450 GWh per år respektive 650 GWh per år. Exakt vad skillnaden beror på har inte 

kunnat fastställas men en möjlig förklaring kan vara hur djurantalet har förändrats med tiden 

mellan det att de olika studierna genomfördes.  

Värt att notera är att bedömningen av nationell teoretisk biogaspotential inte ändrats nämnvärt 

över tiden och mellan studier. Norberg et al. (1998) uppskattade biogaspotentialen i Sverige på 

tio års sikt till 17 TWh inklusive energigrödor. Detta kan jämföras med Linné et al. (2008) som 

bedömer biogaspotentialen till 15 TWh från restprodukter, alltså exklusive energigrödor, vid en 

nulägesbedömning. 

3.2 Biogas från termisk förgasning  

Den teoretiska potentialen och potentialen med begränsningar för produktion av biogas genom 

termisk förgasning av biomassa har uppskattats i ett fåtal studier. I föreliggande utredning har 

tre olika källor studerats; Valleskog et al. (2008), Linné et al. (2008) samt Lundberg (2011). 

Storleken på potentialuppskattningarna varierar då det delvis är olika potentialer som avses och 

delvis olika råvarukategorier som inkluderas vilket påverkar den uppskattade potentialen. Den 

största skillnaden studierna emellan är dock bedömningsgrunden för vad som avgör potentialen, 

där Linné et al. (2008) och Lundberg (2011) utgår från att råvaran är den styrande faktorn 

medan Valleskog et al. (2008) utgår från att det är antalet förgasningsanläggningar på 

marknaden samt tillgängligheten till ett energigasnät som styr potentialen. 

I Valleskog et al. (2008) är inte syftet att studera biogaspotentialen men studien belyser 

biogasens marknadsförutsättningar på ett bra sätt där marknad, efterfrågan, tillgång och 

konkurrens om biogas diskuteras, varför denna studie inkluderas i föreliggande diskussion. 

Vidare genomför Valleskog et al. en ekonomisk analys där biogas från förgasning jämförs med 

naturgas vilket speglar biogasens konkurrenskraft på marknaden på ett tydligt sätt.  

Det som är gemensamt för samtliga studier är att ingen av källorna har genomfört någon form 

av konkurrensanalys gällande skogsbränsle vilket påverkar bränslepriset och därmed kan anses 
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vara ett avgörande kriterium för att uppnå lönsamhet i en anläggning. Eftersom både Linné et al. 

(2008) och Lundberg (2011) utgår från den tillgängliga råvaran för att uppskatta biogas-

potentialen, är en konkurrensanalys desto mer viktig för att erhålla en trovärdig potential. 

Vidare har inte Linné et al. (2008) och Lundberg (2011) inkluderat att den råvara som finns 

tillgänglig på marknaden redan idag till stor del nyttjas av andra aktörer, som skogsindustrin, 

energibolag samt för produktion av pellets.  

Linné et al. (2008) utgår dessutom från att den lut och den tallbeck som finns tillgänglig på 

marknaden finns tillgänglig för produktion av biogas. Här tas det inte hänsyn till att denna lut 

redan används och är en viktig del i massaindustrins produktion. Används luten för produktion 

av biogas måste den ersättas av annat bränsle eftersom det förändrar energibalansen för bruket. 

Det är dock inte problemfritt att ersätta luten med annat bränsle då detta utgör en viktig del i 

massaindustrins process, och det finns både ekonomiska och tekniska risker med detta. Vidare 

har det inte tagits någon hänsyn till att detta skulle medföra stora ekonomiska investeringar för 

massaindustrierna där ett antal har relativt nya sodapannor och därmed troligen inte skulle vara 

beredda att konvertera till en fastbränslepanna för att återställa energibalansen.  

Linné et al. (2008) och Lundberg (2011) saknar vidare en diskussion om marknadens 

begränsningar avseende infrastruktur för distribution, fordonsflottan samt andra begränsningar 

gällande teknik och marknadsförutsättningar, vilket är viktiga aspekter att ha med i en trovärdig 

potentialuppskattning. Bland annat har Valleskog et al. identifierat tre huvudsakliga risker som 

bör tas om hand för att förgasningsprojekten överhuvudtaget ska komma till stånd: (1) 

Tillförlitlighet i förgasningsprocessen, (2) Utvecklingen av ekonomiska styrmedel samt (3) 

Relationen mellan biobränslepriset och naturgaspriset eller andra konkurrerande energislag.  

I Tabell 9 ges en sammanställning av källornas uppskattade produktionskostnader, råvaru-

potentialer samt biogaspotentialer. Det är dock viktigt att ha i beaktande att källorna delvis 

utgått från olika angreppssätt och tidsperioder.  

Tabell 9. Sammanställning av uppskattad biogaspotentialen enligt samtliga angivna källor. Potentialupp-

skattningarna avser både nationell och regional potential. 

 Valleskog 

et al. 

(2008) 

2007 

Valleskog 

et al. 

(2008) 

2015 

Valleskog 

et al. 

(2008) 

2020 

Linné 

et al. 

(2008) 

2005 

Linné 

et al. 

(2008)  

2015 

Linné 

et al. 

(2008) 

2025  

Lundberg 

(2011) 

 

 

Produktionskostnad 

(SEK/MWh) 
375-385 404-415 442-453    428-581 

Råvarupotential 

tillgänglig totalt (TWh)  
   841) 1061) 1271) 31-532) 

Biogaspotentialen 

(TWh/år) 
 3,83)4) 7,63)4) 59 74 89 20-355)6) 

1) Inkluderar lutar, tallbeck, skogsindustriella biprodukter samt primära skogsbränslen 

2) Inkluderar grot, stubbar, skogsindustriella biprodukter, salix, halm samt avfall 
3) Vid uträkning av produktionskostnad och biogaspotentialen omfattas endast råvaran flis och pellets 

4) Förutsatt att det genomförs en utbyggnad av energigasnätet mot Mellansverige  

5) Avser länen Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro samt Östergötland 
6) 20 TWh avser potentialen med teknisk och ekonomisk begränsning medan 33 TWh avser potentialen utan begränsning 

 

Gemensamt för Linné et al. (2008) och Lundberg (2011) är att den uppskattade potentialen är 

högt skattade, vilket främst beror på att endast ett fåtal begränsningar inkluderas. Exkluderas 

svartlutsförgasning i Linné et als. studie uppgår potentialen till 32 TWh som minimum istället 

för 59 TWh. Detta kan jämföras med Lundbergs uppskattning som uppgår till 20-33 TWh. Det 

bör här dock påpekas att potentialen framtagen av Lundberg avser de sex länen som ingår i 

Biogas Östs region. Sammanfattningsvis kan sägas att de potentialer som finns framtagna för 

biogas från förgasning skiljer sig väsentligt åt och de uppskattade volymerna varierar från 3,8 – 

89 TWh.   
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4 Beskrivning av undersökta scenarier 

För bedömning av den framtida realiserbara biogaspotentialen har tre olika scenerier 

formulerats i samråd med Beställare och projektets referensgrupp. Scenarierna är utformade för 

att studera den sammanlagda effekten av ett stort antal olika faktorer där scenarierna avser att 

spegla olika förutsättningar för produktions- och marknadsutveckling till år 2030. Kvantitativa 

och kvalitativa analyser med utgångspunkt från de olika scenarierna ligger till grund för den 

återkoppling och slutgiltiga bedömning av realiserbar biogaspotential som diskuteras i Kapitel 

7. Ambitionen vid utformningen av scenarierna har varit att skapa en stor spännvidd av 

förutsättningarna för att på så vis belysa hur potentialen av realiserbar gas varierar utifrån olika 

tänkbara framtidsutvecklingar. De framtagna potentialerna ska inte ses som prognoser då inga 

analyser av framtiden har gjorts. Det är därför viktigt att det presenterade resultatet alltid tolkas 

utifrån de förutsättningar som anges. Om förutsättningarna ändras, ändras även den realiserbara 

potentialen. 

Vid framtagande av scenarierna var ambitionen att formulera tre scenarier som visar på olika 

grader av gynnsamma förutsättningar (bra, medel och mindre bra) på marknaden för biogasen 

och hur potentialen varierar med detta. En hög ekonomisk tillväxt i scenario 1 med hög inflation 

möjliggör ett ekonomiskt utrymme för staten att gynna icke-fossila bränslen med styrmedel som 

fråntagen skatteplikt och andra riktade styrmedel. Vidare möjliggör höga fossila bränslepriser 

höga biogaspriser vilket medför att produktionskostnadsutrymmet för biogasproducenten ökar. 

Dessa parametrar tillsammans antas bidra till ett scenario med gynnsamma förutsättningar för en 

hög realiserbar biogaspotential. För att ytterligare påvisa en hög realiserbar biogaspotential 

antas en god teknikutveckling, vilket kan ses som en effekt av att det finns ekonomiskt utrymme 

att satsa på teknikutveckling.  

Samma tankegång har använts vid utformande av scenario 2 och scenario 3, men med medel 

och mindre gynnsamma förutsättningar för biogasen. Detta innebär bland annat att den 

ekonomiska utvecklingen är låg i scenario 3, med lägre inflation än de andra scenarierna och 

med låg prisutveckling för de fossila bränslena. Detta medför att biogasen har svårt att 

konkurrera på marknaden. Vidare finns det en avsaknad av styrmedel för förnybara bränslen och 

biogasen omfattas av energiskatt vilket medför att ekonomin för biogasproducenter drabbas 

ytterligare. Lönsamhet antas därmed vara svårt att uppnå i anläggningarna.  

Nedanstående avsnitt innehåller en översiktlig beskrivning av de förutsättningar som antas gälla 

fram till år 2030 i scenarierna. Som utgångspunkt vid formuleringen av scenarierna har främst 

Energimyndighetens Långsiktsprognos från år 2010 använts för framtagande av olika bränslens 

realprisindex.  

4.1 Förutsättningar för scenarierna 

I samtliga tre scenarier antas att:  

 Den framtida prisutvecklingen för andra förnybara energislag är likartad biogasens 

prisutveckling. Detta på grund av att oljeprisutvecklingen antas ge likartat konkurrens-

utrymme. Vidare antas att styrmedelsutvecklingen är teknikneutral och likvärdig för alla 

förnybara bränslen.  

I Tabell 10 redovisas de antagna förutsättningarna för de tre scenarierna, vilka kan sägas spegla 

olika nivåer i framtida utveckling och satsningar avseende teknisk utveckling, ekonomisk 

tillväxt, politiska styrmedel etc. Vid specifika förutsättningar för scenarierna beskrivs de mer 

ingående under respektive scenariobeskrivning.  
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Tabell 10. Antagna förutsättningar för de tre scenarierna 

 
Scenario 3 

 

– mindre gynnsamt 

Scenario 2 

– medelbra - 

gynnsamt 

Scenario 1 

 

– gynnsamt 

Ekonomisk Tillväxt Mindre god Relativt god God 

Prisutveckling energislag (fossila) Låg Höga Höga 

Inflation 1,5 % 2 % 2,5 % 

Teknikutveckling Mindre god Relativt god God utveckling 

Styrmedel (generella som 

produktionsstöd, investeringsstöd 

etc.) 

Inga nya styrmedel Befintliga styrmedel, 

och diskuterade 

implementeras 

Gynnsamma styrmedel 

Energiskatt Energiskatt från år 
2014 

Undantas fram till 2020 Undantas fram till 2020 

Koldioxidskatt Intermediär del av total 
beskattning 

Intermediär del av total 
beskattning 

Stor del av total 
beskattning 

Energigrödor* Ingen nyetablering av 
energigrödor (~4%) 

(25 % till biogas) 

6 % av odlingsbar mark 

(25 % till biogas) 

10 % av odlingsbar 
mark 

(25 % till biogas) 

* I scenarierna antas 40 procent av energigrödorna bestå av vall som odlas i hela landet av vilka 25 procent används för rötning. 

Övriga energigrödor antas odlas och användas för rötning endast i Svealand och Götaland.  
 
Prisutvecklingen för olika energibärare varierar i de olika scenarierna, vilket visas i Tabell 11. 

De genomförda beräkningarna utgår dock från samma startvärde i samtliga beräkningar och 

utgörs av 2012-års värde för energibärare. 

Tabell 11. Antagna startvärden och realprisindex i beräkningar för scenarierna. Priserna är exklusive moms. 

 Startvärde 2012 års prisnivå Realprisutveckling 
 

[SEK/MWh] Källa 

Scenario 

1 [%] 

Scenario 

2 [%] 

Scenario 

3 [%] Källa 

Bensinpris vid 

pump 

1320  SPBI 1,5  1,5  0,9  Energimyndighetens 

Långsiktsprognos 
2010 

Dieselpris vid 

pump 

1210 SPBI 2,1 2,1  1,42  Energimyndighetens 

Långsiktsprognos 
2010 

Gaspris (vid 

tankstation) 

1185 Framräknat från 

bensinpriset 1) 
1,5 1,5  0,9 Antagande om samma 

realprisutveckling som 
bensinpriset2) 

El inköpspris 

från nätet (inkl. 
elcertifikat) 

900 Lantz et al. 2011 1,33)  0,8  0,3 Energimyndighetens 

Långsiktsprognos 
2010 

El 

försäljningspris 
(inkl. 

elcertifikat) 

600 Framräknat från 2010-

års värde i Energi-
myndighetens Lång-

siktsprognos 2010 

1,33)  0,8  0,3  Energimyndighetens 

Långsiktsprognos 
2010 

Fjärrvärmepris 
(inköpt 

fjärrvärme) 

530 Framräknat utifrån 
Energimyndighetens 

Långsiktsprognos 

2010 

2,2 1,2  1,2  Energimyndighetens 
Långsiktsprognos 

2010 

Värmepris från 

pelletspanna 

550 WSP:s tidigare 

utredningar 

2,2  1,2  1,2  Antagande: priset 

utvecklas med samma 

realprisutveckling som 
fjärrvärme enligt ovan. 

1) Priset på fordonsgas till publika fordon sätts vanligen till cirka 20 procent under gällande bensinpris. Vid utgången av 
2012 låg dock gaspriset cirka 14 procent under bensinpriset. Ett antagande görs därmed att gaspriset kan uppgå till 90 

procent av bensinpriset. 
2) Den kund som idag köper en miljöbil väljer troligen mellan en biogasbil eller en dieseldriven bil. Dieselpriset har dock 

en högre förväntad realprisutveckling än bensin fram till år 2030 och pris per MWh överstiger priset för bensin varför 

bensinpriset sätts som maximal möjlig nivå på gaspriset. 
3) Realprisindexet är framräknat utifrån Energimyndighetens Långsiktsprognos 2010 med antagande om att i ett scenario 

med god ekonomisk tillväxt ökar realprisindex för el med lika mycket som skillnaden mellan scenario 2 och scenario 3 

för el.  
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I Figur 8 visas den förväntade drivmedelsprisutvecklingen i scenarierna, från 2012-års start-

värde till år 2030. Den kund som idag köper en miljöbil väljer troligen mellan en biogasbil eller 

en dieseldriven bil. Dieselpriset har dock en högre förväntad realprisutveckling än bensin fram 

till år 2030 och pris per MWh överstiger priset för bensin varför bensinpriset sätts som maximal 

möjlig nivå på gaspriset i föreliggande rapport. 

 

Figur 8. Förväntad prisutveckling (SEK/MWh) enligt förutsättningarna i scenarierna. Biogas antas 

genomgående ligga 10 procent under bensinpriset. 

I scenarioberäkningarna har nedanstående antaganden om kostnader samt transportavstånd 

under normala och långa transportförhållanden gjorts: 

 Transport av energigrödor  

o Transportavståndet varierar inte mellan scenarierna men har varierats i grundmodellerna 

för normala transporter och för långa transporter (se Kapitel 2.2 och 5.2). Normala 

transporter antas i genomsnitt vara 22 km (WSP justerat baserat på Benjaminsson et al., 

2007) med en transportkostnad på 35 kr per ton. Långa transporter antas i genomsnitt 

vara 44 km med en transportkostnad på 48 kr per ton. (Rosenqvist, 2013) 

 Antagna kostnader för distribution av biogas samt för tankstation redogörs punktvis nedan. 

För källor se kapitel 5.1.3. Som framgår av kapitlet varierar kostnaderna på marknaden, i 

föreliggande studie har kostnaderna dock antagits i det högre intervallet.  

o Distributionskostnad i transmissionsnätet uppskattas till 100 SEK/MWh.  

o Distributionskostnad för transport av biogas genom flakning uppskattas till 150 SEK per 

MWh biogas i grundmodell normala transporter respektive 300 SEK per MWh biogas i 

grundmodell långa transporter. 

o Kostnad för tankstation uppskattas till 200 SEK/MWh 
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4.2 Specifika förutsättningar för Scenario 3 (mindre gynnsamma) 

 

Teknikutveckling  

o I detta scenario antas att teknikutvecklingen är mindre god. För biogasproduktion genom 

förgasning antas dock en teknikutveckling som inte hindrar lönsam biogasproduktion. 

 

Skatter och styrmedel 

 Endast de energi- och klimatpolitiska styrmedel som gällde vid årsskiftet 2012/2013 

inkluderas i detta scenario.  

 Biogas omfattas av energiskatt från och med år 2014. Detta medför att gasen beskattas även 

för användning som motorbränsle i transportsektorn. Energiskatten antas uppgå till 320 

SEK per MWh 

 Koldioxidskatten utgör en intermediär del av den totala beskattningen för drivmedel, d.v.s. 

koldioxidskatten utgörs av ungefär 50 procent och energiskatten av 50 procent av den totala 

beskattningen för drivmedel.  

 

Andel odlingsbar mark för energigrödor 

 Andelen odlingsbar mark som tas i anspråk för produktion av energigrödor har antagits till 

fyra procent, vilket motsvarar cirka 100 000 hektar, varav 25 procent kommer odlas med 

energigrödor som kan användas till biogasproduktion genom rötning. 

 

4.3 Specifika förutsättningar för Scenario 2 (medelbra – 
gynnsamma) 

 

Teknikutveckling  

 I detta scenario antas att teknikutvecklingen är relativt god. För biogasproduktion 

genom förgasning antas en teknikutveckling som inte hindrar lönsam biogasproduktion. 

 

Skatter och styrmedel 

 De energi- och klimatpolitiska styrmedel som gällde vid årsskiftet 2012/2013 används 

tillsammans med flertalet av de föreslagna styrmedelsförändringarna i regeringens 

propositioner om klimat och energi. Detta innefattar bland annat: 

o Stöd för gödselrötning (metanreduceringsstöd) (200 SEK per MWh) från år 2015.  

o Investeringsstöd upp till 30 procent med ett fast tak på 65 miljoner SEK för 

rötningsanläggningar. 

o Investeringsstöd/produktionsstöd för förgasningsanläggningar som uppgår till 50 SEK 

per MWh gas. 
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 Biogas antas vara fråntagen energiskatt fram till och med år 2019. Detta medför att från och 

med år 2020 beskattas gasen även för användning som motorbränsle i transportsektorn. 

Energiskatten antas uppgå till 320 SEK per MWh 

 Koldioxidskatten utgör en intermediär del av den totala beskattningen för drivmedel, d.v.s. 

koldioxidskatten utgörs av 50 procent och energiskatten av 50 procent av den totala 

beskattningen för drivmedel.  

 

Andel odlingsbar mark för energigrödor 

 Andelen odlingsbar mark som tas i anspråk för produktion av energigrödor har antagits till 

sex procent, vilket motsvarar cirka 160 000 hektar, varav 25 procent kommer odlas med 

energigrödor som kan användas till biogasproduktion genom rötning.  

4.4 Specifika förutsättningar för Scenario 1 (gynnsamma) 
 

Teknikutveckling  

 I detta scenario antas att teknikutvecklingen är gynnsam.  

 

Skatter och styrmedel 

 I detta scenario antas att utvecklingen av styrmedel på den svenska marknaden är gynnsam 

vilket innebär att de energi- och klimatpolitiska styrmedel som gällde vid årsskiftet 

2012/2013 används. Vidare tillkommer ett antal styrmedel som:  

o Certifikat
1
 (320 SEK per MWh) från år 2020. Systemet innebär att för varje producerad 

MWh förnybart bränsle, som används som fordonsbränsle, utgår en ersättning. 

Ersättningen utgår till den som producerar bränslet och finansiering sker genom att de 

som försäljer fossila drivmedel på den svenska marknaden åläggs att köpa och uppvisa 

en viss ”kvot” av certifikat. Systemet kan liknas elcertifikatssystemet för el producerad 

av förnybara energikällor. 

o Stöd för gödselrötning (metanreduceringsstöd) (200 SEK per MWh) från år 2015. 

 Biogas antas vara fråntagen energiskatten fram till och med år 2019. Detta medför att från 

och med år 2020 beskattas gasen även för användning som motorbränsle i transportsektorn. 

Energiskatten antas uppgå till 250 SEK per MWh. 

 Koldioxidskatten utgör en betydande del av den totala beskattningen för drivmedel. 

 

Andel odlingsbar mark för energigrödor 

 Andelen odlingsbar mark som tas i anspråk för produktion av energigrödor har antagits till 

tio procent, vilket motsvarar cirka 260 000 hektar, varav endast 25 procent utgörs av 

energigrödor för produktion av biogas genom rötning. 

                                                      

1 Syftet med certifikatet är att öka den inhemska produktionen av biodrivmedel. Certifikatet är teknikneutralt och 

utformas efter klimatnytta.  Systemet påminner mycket om elcertifikatsystemet. Politiken bestämmer produktionsmål 

och tidsplan. Kunden, via leverantörer, köper certifikat i förhållande till försäljning. 
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5  Analys av påverkande faktorer för realisering av 
biogaspotentialen genom rötning 

5.1 Identifiering av faktorer som påverkar den realiserbara 
biogaspotentialen genom rötning 

Biogas genom rötning definieras som den gas som bildas när organiskt material bryts ned av 

mikrobiologiska organismer under anaeroba förhållanden. I detta kapitel beskrivs och diskuteras 

biogasens värdekedja och de faktorer som på ett betydande sätt påverkar biogasproduktionen, se 

Figur 9. Dessa faktorer påverkar i förlängningen hur mycket biogas som kommer att produceras 

i framtiden, det vill säga den realiserbara biogaspotentialen. 

 

Figur 9. Faktorer som påverkar den realiserbara biogaspotentialen genom rötning.  

Förenklat kan biogasens värdekedja sägas bestå av fyra huvudområden:  

1. Substrattillgång 

2. Biogasproduktion och anläggningens kostnader 

3. Gasdistribution och avsättning 

4. Rötresthantering  

Flera steg i biogasens värdekedja är energikrävande, främst transporter, förbehandling av 

substrat och uppvärmning av processen. För att nå ekonomisk lönsamhet krävs att varje steg i 

värdekedjan optimeras med hänsyn till totaloptimeringen av hela kedjan. I vissa fall innebär 

detta en utmaning då förutsättningarna för olika påverkande faktorer ibland är motstridiga. 

Exempelvis behöver anläggningar som behandlar lantbrukssubstrat ligga inom normala 

transportavstånd från detta substrat och kunna avsätta biogödsel i sitt närområde. Samtidigt 

innebär en sådan lokalisering att anläggningen troligen ligger långt från gasmarknaden, vilken 

är störst i städer, vilket medför långa och kostsamma gastransporter. När biogasproduktionen 

optimeras krävs därför systemsyn och totaloptimering. 
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5.1.1 Substrat för produktion av biogas genom rötning 

Substraten som nyttjas i biogasprocessen härrör från flera branscher inom både kommunal och 

privat sektor och från både stora industriföretag och små lantbruksföretag. Tillgång av substrat 

kan sägas vara den första grundstenen för biogasproduktion.  

Substraten kan kategoriseras som avfall och industriella restprodukter samt primärprodukter i 

form av energigrödor som exempelvis vall, spannmål, betor och majs. Avfall och industriella 

restprodukter är generellt sett kostnadsfria substrat eller substrat som det utgår ersättning för att 

ta emot och behandla i en biogasanläggning. Primärprodukter, som till exempel energigrödor, är 

förknippade med en inköpskostnad för biogasanläggningen. 

Olika substrat är mer eller mindre attraktiva. Substrat som är eftertraktade är bland annat: (1) de 

som ger ett högt metangasutbyte, (2) möjliga att samla in effektivt, (3) har litet eller inget behov 

av förbehandling samt (4) inbringar mottagningsavgifter (dvs. en intäkt för biogasproducenten).  

I vissa delar av landet där det finns många etablerade biogasanläggningar konkurrerar dessa 

med varandra om tillgängligt substrat. Även för vissa kategorier av attraktiva substrat, som till 

exempel olika typer av industriella restprodukter eller energigrödor, råder det konkurrens mellan 

olika sektorer, vilket påverkar mottagningsavgiften eller kostnaden för dessa substrat. Detta 

medför att tillgången av dessa attraktiva substrat påverkas av andra branschers betalnings-

förmåga. Följande aktörer har identifierats som konkurrenter om substrat. 

1. Värme- och kraftvärmeproducenter (halm, park och trägårdsavfall, hushållsavfall, bio-

slam från massaindustrin) 

2. Andra producenter av förnybara drivmedel, främst etanolproducenter och RME-

producenter (konkurrens om åkerareal). Etanol- och biogasproduktion kan i vissa fall 

samverka genom att restprodukten från etanoltillverkning, drank, kan fungera som röt-

substrat. 

3. Producenter av djurfoder (livsmedelsindustriella restprodukter). Exempelvis produceras 

idag djurfoder från dranken som uppstår vid etanoltillverkning.  

4. Livsmedelsproducenter (energigrödor/konkurrens om åkerareal) 

En stor andel av den teoretiska biogaspotentialen, (Tabell 8, Figur 41), utgörs av 

lantbruksrelaterade substrat som till exempel gödsel, energigrödor och halm. Vissa 

lantbruksrelaterade substrat, som gödsel och halm, har dock ett lågt metangasutbyte, kan vara 

svårt att samla in och processteknisk besvärliga, samt har lång nedbrytningstid. Rötning av 

dessa substrat försvårar därmed möjligheten att uppnå lönsamhet vilket får som följd att även 

realiseringen av den teoretiska potentialen begränsas.  

Tillgången av vissa substrat för produktion av biogas påverkas mer av politiska beslut än av 

marknadskrafter, i synnerhet källsorterat matavfall vars insamlingsgrad påverkas av nationella 

och regionala miljömål och till sist av vad som beslutas i de kommunala avfallsplanerna. När 

det gäller matavfall finns nu ett nytt etappmål under miljömålet God bebyggd miljö. Senast år 

2018 ska minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras 

ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, där minst 40 procent behandlas så att 

även energi tas tillvara (Naturvårdsverket, 2012). 

Idag finns det kommuner som samlar in mer än uppsatt mål och kommuner som samlar in 

mindre. Ett exempel är Östersunds kommun som samlar in 80 procent av mängden matavfall 

från hushållen. Enligt Avfall Sverige bedöms en insamlingsgrad på 80 procent som mycket hög 

(Blom, 2013). Många andra kommuner har dock inte nått lika långt. Om intresse och drivkraft 

saknas för att satsa på biogas genom rötning kan detta medföra att matavfallet kommer att 

komposteras eller förbrännas istället och att etappmålet alltså inte uppfylls 
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Andra miljömål, som reducerat matsvinn (Naturvårdsverket, 2012:6527), medför istället att 

tillgången av matavfall för rötning minskar. WSP har i tidigare studier bedömt att en reduktion 

på cirka 20 procent av den tillgängliga matavfallpotentialen för biogasproduktion är realistisk, 

vilket överensstämmer med de mål som diskuteras och föreslås i rapporten ”Nyttan av minskat 

matsvinn” (Naturvårdsverket, 2012:6527). 

5.1.1.1 Gödselrötning – unika samhälleliga mervärden 

Trots att rötning av gödsel har relativt lågt gasutbyte vilket försvårar lönsamheten för biogas-

producenten, medför gödselrötning unika samhälleliga mervärden. När metangasen från gödseln 

samlas upp i rötningsprocessen, istället för att avgå till atmosfären, reduceras avgången av 

klimatpåverkande gas.  

Tillgången av gödsel kommer från olika djur, främst nöt och svin, men kan även komma från 

höns och häst. Gödsel förekommer i både flytande och fast form och idag rötas framförallt 

flytgödsel från nöt och svin. Gasutbytet är störst från svingödsel. Hanteringen av fast gödsel är 

däremot problematisk.  

5.1.1.2 Halm som substrat till rötning 

Halm är ett substrat som idag kan utgöra problem i konventionella biogasanläggningar eftersom 

det innehåller svårnedbrytbart material. Det kräver ofta betydligt längre uppehållstid i 

rötkammaren än andra substrat för att brytas ned och kan, om det inte hanteras rätt, bilda 

svämtäcke i rötkammaren som hämmar biogasproduktionen. 

Halm kräver dessutom förbehandling innan det kan rötas i en konventionell biogasanläggning 

och omvandlas till biogas på ett effektivt sätt. Några exempel på förbehandlingsmetoder är 

termisk hydrolys, pelletering, brikettering samt förbehandling med svampar. Vissa tekniker är 

redan tillgängliga, som till exempel termisk hydrolys, men inte implementerade i Sverige, 

medan andra är under utveckling. Nedan presenteras några exempel på pågående 

utvecklingsprojekt.  

 Forskare från Århus Universitet i Danmark håller nu på att utveckla teknik med att bri-

kettera halm. På så vis minskas skrymdensiteten och förbättrar möjligheterna att bryta 

ned halmen effektivare i rötkammaren (Harel, 2012). Förbehandlingstekniken skall tes-

tas i stor skala med 10 000 ton halm i ett forskningsprojekt i Danmark 

 I biogasanläggningen Bånlev norr om Århus rötas halm sedan 2012. Substratet består 

egentligen av hästgödsel med stor inblandning av halm. Bånlev har undersökt möjlig-

heterna att få tag i ytterligare halmrikt substrat som inte medför inköpskostnader men 

VD Arne M. Jensen konstaterar att efterfrågan på halm är för stor. Biogasanläggingen 

har ingen möjlighet att betala över det pris kraft- och värmeverken gör för halmen idag. 

(Biopress. 2012). 

 Ett storskaligt forskningsprojekt rörande rötning av svårnedbrytbar biomassa bedrivs på 

forskningsanläggningen AU Foulum i Danmark. Försöken inkluderar halm, gräs och 

djupströbädd och de första provkörningarna av utrustningen har enligt ansvariga fors-

kare varit lovande (Biopress, 2012). 

 Vid SLU i Uppsala pågår forskning kring rötningsprocessen och förbehandling av cellu-

losarika substrat, bland annat halm, med avsikt att höja metanutbytet från dessa substrat.  

Tekniken för rötning av halm har kommit så pass långt att den troligen inte kommer vara en 

begränsande faktor för den långsiktigt realiserbara biogaspotentialen. Det är istället konkurrens 

om halm, och därmed prisnivån, som bedöms vara den betydande faktorn. Konkurrerande 

sektorer är främst kraft- och värmeverk samt djurhållande bönder som använder halm som 
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strömaterial. Även processtekniska aspekter som lång uppehållstid och lågt gasutbyte väger 

negativt för halm som substrat till rötning vilket gör att halm inte heller i framtiden bedöms vara 

ett primärt substratval för biogasproducenter. Halm kan däremot komma att fungera som ett 

komplement till en stor energigrödeanläggning som huvudsakligen rötar andra energigrödor och 

redan investerat i en avancerad förbehandling eller som komplement till en något resurssvagare 

gödselbaserad gårdsanläggning, under förutsättning att förbehandlingsmetoder för den typen av 

anläggning utvecklas och kan kommersialiseras.  

5.1.1.3 Marin biomassa som substrat till rötning 

Marin biomassa innefattar flera olika substrat, däribland alger, tång, musslor, vass och 

våtmarksgräs. Även fisk (skarpsill) inkluderas i vissa studier som marin biomassa. 

En del utredning och forskning har genomförts de senaste åren kring biogasproduktion från 

marin biomassa, särskilt i Trelleborg och Kalmar samt på Gotland och Öland. En viktig 

drivkraft bakom projekten är att försöka röta nya substrat för att möta den ökade efterfrågan av 

biogas. Den sammantagna bedömningen är att substratet har ett relativt bra teoretiskt 

metangasutbyte. Samtidigt återstår utvecklingsarbete innan marin biomassa i praktiken kan 

rötas. Det handlar både om att få effektiva odlings- och skördesystem samt att få en effektiv 

hantering av substratet på biogasanläggningen. Dessutom är substratet problematiskt att lagra då 

det lätt börjar brytas ned och lukta illa. 

Någon teoretisk biogaspotential från marin biomassa har inte hittats i litteraturen, vilket delvis 

kan förklaras av att fokus initialt har varit att undersöka möjligheten att röta substratet. 

5.1.1.4 Energigrödor - en växande substratgrupp 

Idag nyttjas ungefär fyra procent av åkerarealen (cirka 100 000 hektar) för produktion av 

energigrödor. Endast en liten del av de producerade energrödorna används som substrat för 

rötning. Merparten är odling av vete för etanolproduktion och raps för RME produktion 

(Börjesson, 2013). En liten del, cirka 13 000 hektar (Jordbruksverket, 2012), utgörs av 

energiskogsodlingar för kraftvärmeproduktion. 

Hur stor andel av den svenska åkerarealen som framöver kommer att nyttjas för odling av 

energigrödor påverkas av en mängd olika faktorer, däribland konkurrens om marken, EU:s 

regelverk kopplat till hållbarhetskriterier för biodrivmedel samt andra miljökrav. EU-

kommissionen har nyligen lagt fram ett förslag gällande indirekt förändrad markanvändning 

(indirect land-use change - ILUC) som i korthet innebär följande: 

”Vid de nationella beräkningarna för uppfyllande av målet 2020 på 10 % förnybar energi för transporter 

får endast hälften (5 %) utgöras av grödbaserade biodrivmedel. Grödbaserade biodrivmedel får dock 

användas i medlemsstaterna utan begränsningar, det kommissionen nu föreslår är endast att maximalt 5 

% får räknas in i redovisningen av den nationella statistiken som rapporteras till EU. 

ILUC-faktorer införs i de obligatoriska beräkningarna för olika biodrivmedels klimatnytta. Etanol från 

socker (sockerbetor och sockerrör) samt från stärkelse (spannmål) drabbas inte särdeles hårt av ILUC-

faktorerna pga. att dessa råvaror/biodrivmedel är klimateffektiva. Biodiesel från oljeväxter (t ex raps- 

och palmolja) drabbas dessvärre betydligt hårdare, men det är svårt att bedöma effekterna i nuläget 

Man inför statistiska uppräkningsfaktorer (x2 och x4) för biodrivmedel från vissa råvaror (”avancerade 

biodrivmedel”) som kommissionen vill gynna, t ex cellulosa, avfall, halm och gödsel.” 

(Sandrup & Källström. 2012) 

Detta förslag kan komma att minska incitamenten att odla energigrödor för biodrivmedel 

eftersom det inte längre bidrar till den nationella målsuppfyllelsen vid rapporteringen till 

kommissionen. Det hindrar dock inte att åkerareal används till produktion av energigrödor för 

drivmedelsproduktion. 
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En rimlig siffra att anta är att 10 procent (262 000 hektar) av Sveriges åkerareal kan nyttjas för 

produktion av energigrödor. Hur mycket substrat för biogasproduktion som teoretiskt skulle gå 

att skörda från denna areal beror på vilken typ av jord som görs tillgänglig samt vilka grödor 

som odlas. Nedan redovisas biogaspotentialen för en blandning av spannmål, vall, majs och 

sockerbetor inklusive blast (Linné & Jönsson, 2004) odlad på 10 procent av den svenska 

åkerarealen. 

Tabell 12. Översikt av teoretisk biogaspotential från energigrödor på 10 procent av den svenska åkerarealen. 

Källa: Linné & Jönsson (2004). 

 

Andel av areal för 

energigrödor 

(%) 

Medelskörd 

 

(kg*ts/ha,år) 

Energiutbyte 

 

(MWh/ha) 

Teoretisk 

biogaspotential 

(GWh/år) 

Spannmål 30 6000 20 1 600 

Vall 40 7500 23 2 400 

Majs 20 10000 36 1 900 

Sockerbetor ink. blast 10 14600 50 1 300 

SUMMA    7200 

 

Skördenivåerna har inte justerats med avseende på att avkastningen är lägre på marginaljordar, 

viss mark ligger otillgängligt samt att sockerbetor samt majs inte kan odlas i hela landet på 

grund av klimatet.  

Det finns idag ett fåtal anläggningar som rötar energigrödor. Ett exempel är biogasanläggningen 

i Örebro, där vetekärnor rötas. Andra exempel där det finns planer på att använda energigrödor 

är den mindre anläggningen i Loudden i Stockholm samt det större biogasprojektet i Jordberga 

utanför Trelleborg, som ägs av flera intressenter. 

5.1.2 Produktion av biogas genom rötning 

5.1.2.1 Teknik för produktion av fordonsgas genom rötning 

Produktion av fordonsgas genom rötning kan förenklat beskrivas i stegen 1) mottagning och 

förbehandling av substrat, 2) rötning, 3) uppgradering samt 4) distribution till tankstation eller 

bussdepå, se Figur 10.  

 

Figur 10. Schematisk bild över produktionskedjan för fordonsgas 

Då många typer av organiska material lämpar sig som substrat för rötning (Avsnitt 5.1.1) måste 

anläggningen anpassas för det specifika substratet eller substratblandningen.  

I många fall är förbehandling av substratet nödvändigt för att mottagningssystem, pumpning, 

omrörning och nedbrytning ska fungera optimalt. Förbehandlingen omfattar finfördelning, 

avskiljning av oönskade föremål och material samt ofta hygienisering av det inkommande 

materialet. Förbehandling, hygienisering, och uppvärmning är processer som kräver energi. 

Rötningen sker i en rötkammare i vilken slurry (det förbehandlade substratet) förs in. 

Uppehållstiden i rötkammaren varierar beroende på vilken typ av substrat som rötas och på 
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vilken processtemperatur som valts för rötningen.  Den gas som bildas, biogasen, består främst 

av metan och koldioxid. För att kunna utnyttja biogas som fordonsbränsle måste energi-

innehållet först höjas genom att koldioxid avskiljs och vatten och föroreningar avlägsnas. Detta 

görs i en så kallad uppgraderingsanläggning. Den uppgraderade gasen kan antingen 1) 

komprimeras och därefter lagras och transporteras i gastuber och användas i såväl industriella 

processer som fordonsbränsle, 2) matas in på naturgasnätet eller på lokala biogasnät för 

distribution till slutanvändning eller 3) kondenseras till LBG (liquified biogas). Inmatning av 

uppgraderad biogas på naturgasnätet har fram till idag medfört att propan tillsätts för att 

biogasen ska få samma kvalitet som naturgasen. Detta förfarande fördyrar dock biogasen och 

diskussioner om att i framtiden slopa ”propaniseringen” av biogasen förs (Nelsson, 2012).Enligt 

Swedegas är detta redan idag möjligt men förekommer ej.  

5.1.2.2 Kostnader för produktion av biogas genom rötning  

Kostnader vid biogasanläggningar varierar mycket, dels på grund av storlek på anläggningen 

men också till stor del beroende på vilken typ av substrat som ska rötas. Det kan till exempel 

handla om en anläggning för rötning av energigrödor, en avloppsslamsanläggning, en 

gårdsanläggning eller en samrötningsanläggning. Investeringskostnader och driftkostnader kan 

också variera för anläggningar av samma typ, beroende på anläggningens utformning. Främst är 

det skillnader i hantering av inkommande substrat och utgående rötrest som är avgörande för 

kostnaden. I föreliggande studie redovisas därför de ekonomiska förutsättningarna för fyra typ-

anläggningar, så kallade fallstudieanläggningar, genom analys av kassaflöden, se kapitel 5.2.  

Som exempel redovisas i Figur 11 kostnadsfördelningen för en anläggning som projekterats av 

WSP. Kostnaderna för anläggningen har i diagramet fördelats efter kapitaltjänstkostnad samt 

driftskostnader (energi, kemikalier, personal, underhåll, substratinköp, transportkostnader och 

hanteringskostnader för rötrest).  

Kapitaltjänstkostnader är den enskilt största kostnadsposten i en biogasanläggnings års-

kostnader. Därefter är energianvändning, personalkostnader och transporter generellt stora 

kostnadsposter, se Figur 11. Hantering av rötrest eller biogödseln är också förknippad med 

kostnader som uppstår vid lagring och ibland avvattning. Flera av driftkostnaderna påverkas av 

platsspecifika förutsättningar och substratkvalitet.  

 

Figur 11. Årskostnadernas fördelning på relevanta kostnadsposter för en biogasanläggning.  

En biogasanläggnings årskostnader måste täckas genom försäljning av gas, el eller värme för att 

biogasproducenten ska uppnå lönsamhet. I vissa anläggningar, främst samrötningsanläggningar 
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kan även mottagningsavgifter för substrat ge en delintäkt. Försäljning av fordonsgas är den 

avsättning som ger högst betalt för den producerade gasen.  

Även biogödseln har ett värde och kan antingen avsättas till företag som mot avgift hanterar 

avsättningen eller genom att den levereras direkt till lantbruket från biogasanläggningen. De 

intäkter som är förknippade med värdet på biogödseln motsvarar under goda förutsättningar de 

kostnader som hantering och distribution av biogödsel medför. Detta ger i praktiken i bästa fall 

ett ekonomiskt nollsummespel där intäkter och kostnader för biogödselhantering tar ut varandra.  

5.1.3 Distribution och avsättning av gas  

Gåverud et al. (2009) sammanfattar problembilden för en fungerande gasmarknad i tre huvud-

delar; bristande lönsamhet i produktionsanläggningarna för biogas, fragmenterad och utsprid 

marknad och brist på infrastruktur.  

I Sverige används biogasen idag framförallt som fordonsgas (50 procent) samt till uppvärmning 

(38 procent). En mindre del av den producerade gasen används också för elproduktion 

(Energimyndigheten, 2012:08). I Tyskland används biogasen framförallt till elproduktion på 

grund av stöd för förnybar el genom den tyska feed-in tariffen. I Sverige erhåller de 

biogasanläggningar som producerar el av gasen ett elcertifikat per producerad MWh el. Detta 

medför att de kan sälja el-certifikaten till elleverantörer, vilka innehar en kvotplikt. På så sätt 

erhåller de en ytterligare intäkt utöver den intäkt som erhålls för den levererade elen. Stödet för 

produktion av förnybar el i flera andra europeiska länder är dock större än stödet som de 

svenska biogasanläggningarna får via el-certifikatsförsäljning. El-certifikaten handlas på en 

öppen marknad och värdet på certifikaten varierar.  

I Sverige finns idag den högsta betalningsviljan då biogasen avsätts som fordonsgas. Det kan 

dock, med dagens förhållanden, vara svårt även för biogasproducenter som inriktar sig på 

fordonsgasproduktion att uppnå lönsamhet. En del av lönsamhetsproblematiken hänger idag 

samman med att det är brist på en väl fungerande infrastruktur för distribution av biogasen. Ett 

annat dilemma när det gäller lönsamhet för anläggningarna och vidare för realisering av 

biogaspotentialen är att den största delen av den teoretiska biogaspotentialen är från lantbruks-

relaterade substrat medan drivmedelsmarknaden och övrig gasmarknad främst är belägen i stora 

och medelstora städer.  

Genom inmatning av uppgraderad biogas i distributions- och transmissionsnätet kan bryggan 

mellan substratets och gasmarknadens läge övervinnas. Sedan år 2000 har biogas matats in på 

distributionsnät i Sverige och idag matas gas in på naturgasnätet på åtta platser 

(Energimyndigheten, 2012:08). Då en stor anläggning producerar biogas kan marknaden som 

försörjs via ett närliggande distributionsnät bli mättad varför framtida inmatning på 

transmissionsnätet är nästintill avgörande för framtida storskalig biogasproduktion i södra och 

västra Sverige. En begränsning för utökad biogasproduktion (både genom rötning och genom 

förgasning) i Sverige är dock relaterad till naturgasnätets begränsade utbredning, se Figur 12. 

Idag planeras inmatning på transmissionsnätet dels vid den planerade biogasanläggningen vid 

Jordberga utanför Trelleborg och dels från den termiska förgasningsanläggningen (GoBiGas) i 

Göteborg (Nelsson, 2012). Diskussioner om inmatning av biogas på transmissionsnätet har 

också förts i Varberg. Lokala gasnät finns även i Stockholm, dels ett äldre stadsgasnät som 

försörjer kunder med en blandning av naturgas och luft och dels ett för fordonsgas. Mindre 

lokala nät för distribution av biogas finns även i till exempel Västerås, Örebro, Linköping, 

Trollhättan, Falköping, Borås och Västervik. (Benjaminsson & Nilsson, 2009).  
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Figur 12. Naturgasnätets utbredning i Sverige, Källa: Benjaminsson & Nilsson, 2009. 

I övriga Sverige där naturgasnät och lokala biogasnät saknas sker distributionen av 

komprimerad biogas (CBG) på lastbil i så kallat gasflak, om inte en tankstation är uppförd i 

anslutning till biogasanläggningens uppgraderinsanläggning. Biogasen är vid flaktransporter 

vanligtvis komprimerad till 200 bar vilket betyder att varje transport kan distribuera 200 gånger 

mer biogas än om gasen transporterades under atmosfärstryck.  

Ett alternativ för långa transporter via ledning är transport av gas i flytande form som LBG 

(liquefied biogas) eller LNG (liquefied natural gas). Detta innebär att gasen kyls ner så att gasen 

via kondensering övergår till vätskefas och då transporteras i flytande form med trailer. Då 

gasen övergår i flytande form minskar volymen cirka 600 gånger jämfört med gasvolymen 

under atmosfäriskt tryck. Kondensering av naturgas till LNG är en etablerad teknik och vanlig 

då naturgas transporteras med båt eller långa sträckor med lastbil eftersom det då går att 

transportera en större mängd energi jämfört med då gasen är komprimerad och på så sätt 

minskar distributionskostnaderna. Vidare är flytande gas en förutsättning för att gasen ska vara 

aktuell som dieselersättning i tunga lastbilar. 

Utvecklingen av produktion av LBG har pågått under ett flertal år och idag finns en 

kondenseringsanläggning i drift vid Kartåsens avfallsanläggning i Lidköping. Investerings-

kostnaden och driftkostnader (el för nedkylning) för hela anläggningen blir väsentligt högre då 

en kondenseringsanläggning ingår i biogasanläggningen än vid konventionell uppgradering. Sett 

ur ett systemperspektiv minskar dock transportkostnaderna vid mycket långa transporter. Vidare 

minskar delvis elkonsumtionen då en LBG-försörjd tankstation inte behöver högtrycks-

komprimering för transporten eller vid tankstationen.  

5.1.3.1 Kostnader för distribution av gas  

Kostnader för olika transportmetoder är beroende av mängd gas (volym gas) och distansen 

gasen ska transporteras (distributionsdistansen). Biogasproducenten kan antingen själv 

distribuera gasen eller köpa distributionstjänsten, via lastbilstransport eller ledning, beroende på 

tillgänglighet av gasledningar. Uppskattningar av kostnaden att transportera gas varierar på 

marknaden och i Tabell 13 redovisas ett antal uppskattade kostnader från olika källor.  

Kostnadsvariationerna beror på gasvolym, transportdistans och val av distributör. 
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Tabell 13. Uppskattade kostnader för olika metoder för transport av gas. Med normala distanser avses 

transporter < 150 km.   

 Benjaminsson & Nilsson (2009) 
(Kostnaderna baseras på investering och 

driftkostnader för en anläggning som 

producerar 100 GWh gas) 

 WSP Gasdistributör 
(kostnad för transport 

via en gasdistributör) 

Energigas 

Sverige 

 

 Normala 

distanser 

[SEK/MWh] 

Långa 

distanser 

[SEK/MWh[ 

Normala 

distanser 

[SEK/MWh] 

Normala 

distanser 

[SEK/MWh] 

Långa 

distanser 

[SEK/MWh] 

CBG 100 250 200 1502) 300 

LBG 200 200  50  

Lokal gasledning 70 4001)  50-1003)  

Transmissionsnätet    100  

1) Redan från 125 km 
2) Upp till cirka 150 km 
3) Kostnadsvariationerna beror på gasvolym, transportdistans och val av distributör. 
 

Då biogasen används som fordonsgas måste den avsättas till slutkund via en tankstation. 

Tankstationen kan vara publik eller icke publik, till exempel en bussdepå med långsamtankning 

för bussarna. Liksom för övriga delar i produktionskedjan beror kostnaden per kWh till stor del 

på hur stor volym som omsätts. Se Tabell 14 för uppskattade kostnader för gastankstation. 

Tabell 14. Uppskattade kostnader för gastankstation. 

 Benjaminsson & 

Nilsson (2009) 
(Försäljningsvolym 5 GWh gas) 

Roth et al. (2009) 
(Försäljningsvolym 5 GWh gas) 

BioMil (2007) 
(Försäljningsvolym 15 GWh 

gas) 

Börjesson (2010) 
(Försäljningsvolym 15 GWh 

gas) 

  [SEK/MWh]  [SEK/MWh] [SEK/MWh]  

Tankstation 140 - 180 200 -280 100-160 100-160 

5.1.4 Rötresthantering och återföring av växtnäringsämnen  

Vid biogasproduktion bildas en restprodukt, rötrest, som innehåller växttillgänglig näring som 

fosfor och kväve samt organiskt material som bidrar till att höja markens mullhalt. Rötresten är 

en stor del av helhetstanken med biogasproduktion, vilket avspeglas i bland annat miljö-

kvalitetsmålet avseende insamling och behandling av matavfall, där återföring av både 

växtnäring och energi är uttalat. Inom biogasbranschen skiljs på rötslam och biogödsel. Det 

första kommer från rötning av avloppsslam och biogödsel härrör från samrötning av rest-

produkter från livsmedelsindustri samt matavfall från hushåll och verksamheter. Återföring av 

rötrest till produktiv mark utgör ett samhällsekonomiskt mervärde eftersom växtnäring då 

återcirkuleras. I en nyligen producerad gemensam rapport, Hållbarhet i svenskt jordbruk 2012, 

skriver SCB, Jordbruksverket, Naturvårdsverket och LRF att:  

”I ett långsiktigt hållbart jordbruk och samhälle krävs att växtnäring i livsmedelskedjans avfall 

återförs till åkern, utan att den förorenas. De viktigaste organiska restprodukterna är 

avloppsslam från reningsverken och rester från livsmedelsindustri, storkök och hushåll. Det 

mesta av denna växtnäring har sitt ursprung i mjölk, kött och grödor från jordbruket.” 

Rötrestens kvalitet är beroende av vilka substrat som används på biogasanläggningen samt hur 

rötresten behandlas och hanteras innan den används. Rötning av slam från avloppsreningsverk 

ger generellt en rötrest med lägre kväveinnehåll, högre fosforhalt, högre andel oönskade ämnen 

som tungmetaller (se Tabell 15 och Tabell 16) och läkemedelsrester jämfört med rötning av 

andra substrat. Rötslam har i medeltal 50 – 60 procent högre fosforhalt än biogödsel och 70 

procent lägre kvävehalt (Henriksson et al. 2012). 
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Tabell 15. Innehåll av metaller i slam från kommunala avloppsreningsverk år 2008. Källa Henrikson et al. 

(2012) 

Metallhalter 

(mg/kg TS) 

. Bly  Kadmium  Koppar  Krom  Kvicksilver  Nickel  Zink  

Medelvärde 22,4  0,8  335,3  28,3  0,6  16,9  544,3  

 

Tabell 16. Innehåll av metaller i biogödsel från 10 samrötningsanläggningar (certifierade och ej certifierade) 

år 2009. Källa. Henrikson et al. (2012) sid 9. 

Metallhalter1) 

(mg/kg TS) 

Bly  Kadmium  Koppar  Krom  Kvicksilver  Nickel  Zink  

Medelvärde 3,2  0,25  85  8,9  0,05  9,1  299  

Max 8,3  0,45  253  19  0,09  24  492  

Min 1,3  0,10  26  3,3  0,03  3,8  170  

1) Inkommande substrat till de 10 anläggningar fördelades mellan 13 procent matavfall från hushåll, 24 procent gödsel, 15 procent 
livsmedelsindustri, 30 procent slakteri och 18 procent övrigt. 

För att skapa förtroende för rötrest som gödselmedel och öka avsättningsmöjligheterna till 

jordbruksmark har två certifieringssystem införts (REVAQ och SPCR120). REVAQ är ett 

certifieringssystem för reningsverk som bland annat arbetar för att minska flödet av farliga 

ämnen till reningsverk och skapa en hållbar återföring av växtnäring (REVAQ 2012). 

Certifierad återvinning SPCR120 är ett certifieringssystem för biogödsel. Det har därtill kommit 

ytterligare ett certifieringssystem SPCR 178 för enskilda avlopp. I stort sett alla större 

avfallsrötningsanläggningar är idag certifierade och nästan all biogödsel (92 procent) som 

producerades år 2010 återfördes till åkermark (Henriksson et al. 2012). Av slammet som 

produceras på reningsverk har enligt samma källa bara 25 procent återfört till åkermark de 

senaste åren. Av detta var cirka 60 procent producerat vid ett REVAQ certifierat 

avloppsreningsverk år 2010 (Henriksson et. al., 2012). 

Rötrest avsätts förutom till jordbruksmark också som deponitäckmaterial och jordförbättring. 

Rötrest kan också förbrännas men då går merparten av växtnäringsämnena förlorade och endast 

fosfor återstår att utvinna ur askan för att återföra till näringskretsloppet (vilket är både svårt och 

kostsamt att genomföra). Förbränning av rötrest är i Sverige mycket ovanligt och även mycket 

kostsamt. För biogasanläggningar är avsättning av rötrest på åkermark ur ekonomiskt perspektiv 

det mest fördelaktiga alternativet, och även det alternativ som medger störst återföring av växt-

näringsämnen. Det förutsätter dock att det finns åkermark inom rimligt transportavstånd från 

biogasanläggningen, eftersom rötresten innehåller en stor andel vatten. Det måste givetvis även 

finnas ett behov och en vilja från lantbruket att använda rötresten som gödselmedel. Många 

lantbrukare erfar att biogödsel är mer lätthanterligt än flytgödsel. Vid sidan av näringsämnen 

som kväve och fosfor, innehåller den även organiska ämnen (mullbildare) och nödvändiga 

spårämnen, varför dess kvalitet är mer komplett än handelsgödsel. Det finns idag minst ett 

företag i Sverige som arbetar med att skräddarsy och höja rötrestens kvalitet och värde genom 

att tillsätta olika kemiska ämnen. Det är svårt idag att få betalt för rötresten. Den levereras oftast 

av anläggningsägaren till större lager i lantbruket där enskilda lantbrukare hämtar fritt. 

För de reningsverk och biogasanläggningar som har svårt att avsätta sin rötrest på åkermark 

eller för anläggningar som har långa transportavstånd till åkermark måste ofta rötresten 

avvattnas. Rejektvattnet som uppstår vid avvattning innehåller dock höga halter av olika lösta 

ämnen, speciellt kväve, och måste renas före utsläpp. Samtidigt minskar växtnäringsvärdet i 

rötresten eftersom lösta ämnen går förlorade med rejektvattnet. Teknikutveckling med 

återvinning av kväve från rejektvattnet och berikning av den avvattnade rötresten skulle på sikt 

kunna vara en lösning på problematiken och ge nya möjligheter för biogasanläggningar som inte 

befinner sig i lantbruksbygd.  
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5.1.5 Teknikutveckling för produktion av biogas genom rötning 

Rötningstekniken för slam från avloppsreningsverk har funnits sedan tidigt 1900-tal. Under de 

senaste 15 – 20 åren har Sverige utvecklat tekniken för rötning av mer svårbehandlade 

avfallsfraktioner som källsorterat matavfall. Idag finns ett flertal fungerande rötnings-

anläggningar och teknikutvecklingen handlar istället mer om att vidareutveckla och optimera 

olika steg i processen. Nedan redovisas några relevanta teknikutvecklingsområden. 

 Förbehandling av substrat för att möjliggöra behandling av nya substrat alternativt för 

att höja gasutbytet från substrat som redan idag nyttjas. Exempelvis termisk hydrolys. 

 Vidareutveckling av gashanteringen genom att uppgraderingsanläggningarna försöker 

minska metanslippen, uppgradera och komprimera gasen i ett steg. Effektivisering av 

transporter genom att omvandla gasen till flytande fas (LBG). Nya marknader och av-

sättningsmöjligheter har också dykt upp som exempelvis avsättning till sjöfarten. Här är 

det dock så stora volymer som efterfrågas och betalningsviljan är låg varför biogas än så 

länge inte kan konkurrera med fossila alternativ. 

 Optimering av anläggningen genom exempelvis energieffektiviseringsåtgärder, vidare-

utveckling av luktbehandlingstekniker för ventilationsluft, alternativa hygieniserings-

metoder m.m. 

 Utveckling av rötresthantering genom försök att effektivisera transporter genom avvatt-

ning och samtidigt minimera växtnäringsförluster med rejektvatten. Olika tekniker som 

utvecklas för att koncentrera växtnäring ur rejektvatten är strippning, struvit, indunst-

ning, anamox (eller liknande) och ultrafilter i kombination med omvänd osmos. 

 Under Energigas Sveriges seminarium om rötresthantering hösten 2012 diskuterades 

också alternativa avsättningsmöjligheter som växtnäring i detaljhandeln samt torkning 

av slam och gödsling av skog. Förhoppningarna är stora att kunna få ersättning för 

växtnäringsvärdet i rötresten vilket dock inte ser ut att bli realitet de närmsta åren. 

Gemensamt för alla olika teknikutvecklingssatsningar är att de på ett eller annat sätt syftar till 

att förbättra lönsamheten för produktionsanläggningen. Oavsett vilken eller vilka teknik-

utvecklingssatsningar som kommer att vara kommersiella före 2030 så ger de någon eller några 

av följande effekter 

 Minskar anläggningsinvesteringen per mängd producerad gas. 

 Minskar driftkostnader genom effektivare lösningar.  

 Ökar mängden producerad gas per substratmängd och per satsad energienhet. 

Teknikutveckling som minskar investeringskostnaden, möjliggör rötning av nya substrat, leder 

till minskad energianvändningen samt kan effektivisera rötresttransporter har stor positiv 

påverkan på biogasanläggningens lönsamhet. Desto lönsammare produktionen av biogas är 

desto troligare är det att biogas faktiskt produceras.  

5.2 Ekonomiska analyser av fallstudieanläggningar 

I detta kapitel analyseras och diskuteras hur kassaflödet och återbetalningstiden för fyra 

fallstudieanläggningar (se 5.2.3 för beskrivning av fallstudieanläggningarna) varierar i de olika 

scenarierna. Vidare analyseras och diskuteras det maximala försäljningsvärdet på biogasen för 

framtida biogasanläggningar.  

Framtagna återbetalningstider för anläggningarna relateras till uppsatta gränsvärden (acceptans-

gränser) för potentiella anläggningsägare och utgör grunden för bedömningen av den framtida 
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investeringsviljan. De olika anläggningstyperna representerar olika substratkompositioner och 

investeringsviljan i de olika typerna av anläggningar kommer därför ge återverkningar på 

realiserbarheten för olika typer av substrat. Då en biogasanläggning kan ha ett mer eller mindre 

fördelaktigt läge med olika transportavstånd, har kassaflödesanalyser utförts i två olika grund-

modeller för samtliga fallstudieanläggningar i respektive scenario. Den ena grundmodellen 

speglar en regional eller nationell lokalisering med normala transportavstånd medan den andra 

grundmodellen speglar långa transportavstånd. 

I Figur 13 visas en guide för hur kassaflödesanalyserna är upplagda och hur de redovisas i 

följande kapitel. 

 

 

Figur 13. Översikt av de olika ekonomiska modellerna och kassaflödesanalyserna som redovisas i efterföljande 

kapitel. 

Först följer en redovisning av kassaflödesanalyser för grundmodellen med normala transporter, 

vilken speglar normala transportavstånd. Därefter redovisas kassaflödesanalyser för grund-

modellen med långa transportavstånd. 

5.2.1 Data avseende grundmodell - normala transportavstånd 

I grundmodellen med normala transportförhållanden har följande transportkostnader antagits 

(samtliga priser anges i 2012-års prisnivå): 

 Transport av substrat 

Ensilerad majs, vall, helsäd från rågvete och torkad vetekärna transporteras i genomsnitt 

22 km, (WSP justerat data från Benjaminsson et al., 2007) med en transportkostnad på 35 

SEK per ton (Rosenqvist, 2013). 

 Kostnader för transport, lagring och spridning av rötrest är hämtade från respektive fall-

studie, där varje anläggning har specifika kostnader för rötresthantering baserat på vilket 

transportavstånd som varit aktuellt i varje fallstudie, vilka substrat som använts i 

anläggningen samt vilket växtnäringsinnehåll rötresten har. Se nedan. 

*Rötresthantering transport, lager och spridning 3 GWh 69 SEK/ton 

**Rötresthantering transport, lager och spridning 40 GWh 150 SEK/ton 

Rötresthantering transport, lager och spridning 100 GWh 110 SEK/ton 

Rötresthantering transport, lager och spridning 100 GWh EG*** 110 SEK/ton 

* Kostnaden för rötresthantering och gödselhanteringen har i kassaflödesanalysen reducerats till 0 kr per ton under antagandet 

att dessa kostnader redan finns oberoende av biogasproduktion för gårdsanläggningen.  

**Hanteras avvattnad (mindre mängd vatten) vilket ger färre transporter. 
*** Rötning av energigrödor 

 

 



 

 

 

 

 

 

   

 28  
    

 Gastransporter 

 Fallstudieanläggning 1 har inga transportkostnader för gas då anläggningen producerar el 

och värme. 

 Anläggningarna som producerar fordonsgas säljer uppgraderad biogas för 7,73 SEK per 

Nm
3
CH4 (7,50 SEK per Nm

3
 fordonsgas). 

 Anläggningarna som producerar fordonsgas transporterar uppgraderad gas med gasflak 

för en kostnad på 1,55 SEK per Nm
3
CH4 (1,5 SEK per Nm

3
 fordonsgas). 

 Kostnad för gastankstation har antagits till 2 SEK per Nm
3
fordonsgas.  

 Den slutliga kostnaden för tankande kund vid pump blir 11 SEK per Nm
3
 fordonsgas (13,75 

SEK per Nm
3
 fordonsgas inklusive moms). 

5.2.2 Data avseende grundmodell långa transportavstånd 

I grundmodell för långa transporter har följande transportkostnader antagits (samtliga priser 

anges i 2012-års prisnivå):  

 Transport av substrat 

 Ensilerad majs, vall, helsäd från rågvete och torkad vetekärna transporteras i genomsnitt 

44 km, (WSP justerat data från Benjaminsson et al., 2007) med en transportkostnad på 

48 SEK per ton (Rosenqvist, 2013). 

 Kostnader för transport, lagring och spridning av rötrest är hämtade från respektive 

fallstudie med ett tillägg för ytterligare två mils transporter, där varje anläggning har 

specifika kostnader för rötresthantering baserat på vilket transportavstånd som varit aktuellt 

i respektive fallstudie, vilka substrat som använts i anläggningen samt vilket växtnärings-

innehåll rötresten har. Se nedan.  

Rötresthantering transport, lager och spridning 3 GWh* 117 SEK/ton 

Rötresthantering transport, lager och spridning 40 GWh** 198* SEK/ton 

Rötresthantering transport, lager och spridning 100 GWh 158 SEK/ton 

Rötresthantering transport, lager och spridning 100 GWh EG*** 158 SEK/ton 

* Kostnaden för rötresthantering och gödselhanteringen har i kassaflödesanalysen reducerats till 20 procent av den totala 
kostnaden då en stor del av hantering och transport redan finns oberoende av biogasproduktion för gårdsanläggningen. 

**Hanteras avvattnad (mindre mängd vatten) vilket ger färre transporter. 

*** Rötning av energigrödor 

 

 Gastransporter 

 Fallstudieanläggning 1 har inga transportkostnader för gas eftersom anläggningen 

producerar el och värme. 

 Anläggningarna som producerar fordonsgas säljer uppgraderad biogas för 6,18 SEK per 

Nm
3
CH4 (6 SEK per Nm

3
 fordonsgas). 

 Anläggningarna som producerar fordonsgas transporterar uppgraderad gas med gasflak 

för en kostnad av 3,1 SEK per Nm
3
CH4 (3,0 SEK per Nm

3
fordonsgas). 

 Kostnad för gastankstation har antagits till 2 SEK per Nm
3 
fordonsgas.  

 Den slutliga kostnaden för tankande kund vid pump blir 11 SEK per Nm
3
 fordonsgas (13,75 

SEK per Nm
3
 fordonsgas inklusive moms). 



 

 

 

   

 29  
   

5.2.3 Beskrivning av fallstudieanläggningar 

Nedan beskrivs översiktligt de fallstudieanläggningar som har studerats. Flöden, anläggnings-

utformning och övrig anläggningsspecifik data kommer från respektive fallstudie. All data 

gällande fallstudieanläggningarna 1-3 kommer från tidigare uppdrag där WSP utformat 

anläggningarna i förstudier och projekteringar. Fallstudieanläggning 4 har utformats i samband 

med föreliggande studie med avsikt att bredda generaliserbarheten.  

5.2.3.1 Fallstudieanläggning 1 – lantbruksbaserad gödselrötning på gårdsnivå 

Fallstudieanläggning 1 är den minsta och tekniskt enklaste anläggningen som uteslutande rötar 

flytgödsel. Anläggningsägaren är i detta fall ett stort lantbruksföretag. Möjligen kan också 

organisationen bestå av flera lantbrukare eller ett specialiserat biogasföretag. Karakteriserande 

för denna typ av anläggning är att den oftast ägs och drivs av små företag, med krav på relativt 

kort återbetalningstid och där biogasproduktionen inte är huvudfokus i verksamheten. Kraven 

på återbetalningstidens längd varierar beroende på källa. Johansson L-G. tidigare LRF (2013) 

menar att cirka fem till sju år är ett rimligt krav medan till exempel Lantz M. (2013) menar att 

kravet på återbetalningstid kan vara betydligt längre. Kraven varierar naturligtvis beroende på 

ägarorganisation och intressen (Johansson L.G., 2013). Rötning vid den här typen av anläggning 

baseras alltid på gödsel från antingen nöt eller svin och då främst flytgödsel. Många 

anläggningsägare för även in andra substrat som är tillgängliga som till exempel växtodlings-

rester eller vall, även om tillgången på vall medför utgifter för anläggningen. Halm kan 

möjligen vara ett framtida substrat för dessa anläggningar men är det inte idag på grund av de 

processtekniska svårigheter som rötning av halm medför.  

I Figur 14 presenteras Fallstudieanläggning 1 schematiskt med utvalda produktionsdata och 

investering. 

 

 

Figur 14. Översikt av Fallstudieanläggning ett, produktionsdata och ekonomisk data. Specifik gasproduktion 

är ett nyckeltal som visar hur effektivt rötkammarvolymen används (här angivet per dag). 

Karakteriserande för inkommande substrat (flytgödsel) är att det har en hög andel vatten som 

fördyrar transporterna. Producerad gas används ofta till att producera el och värme eftersom 

produktion av fordonsgas kräver en större årlig gasproduktion för att vara lönsamt med dagens 

uppgraderingsteknik och de investeringskostnader som följer av teknikinvesteringarna, i 

kombination med att lokaliseringen vanligen ligger långt ifrån fordonsgasmarknaden.  

De flesta gårdsbiogasanläggningar har en lägre årlig produktion av gas än 3 GWh. 

Fallstudieanläggning 1 har dock en representativ fördelning av årskostnader (Figur 21 och Figur 

26) och intäkter kommer främst från försäljning av el vilket är vanligt för småskaliga biogas-

producenter. Den specifika gasproduktionen per rötkammarvolym är dock låg, vilket antyder att 

intäkterna för producerad gas blir relativt låga i förhållande till investeringens och kapital-
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tjänstkostnadernas storlek. Sammantaget så har dessa småskaliga anläggningar en känsligare 

ekonomi jämfört med större samrötningsanläggningar och kan inte erhålla samma skalfördelar. 

Rötresten har ett mervärde jämfört med stallgödsel (som annars ofta används). Lantbrukare 

vittnar om bättre gödselegenskaper hos rötrest så som minskad lukt, mer homogen växtnärings-

blandning och mer växttillgänglig näring. Dessa egenskaper bidrar till ett minskat växtnärings-

läckage och i förlängningen minskad övergödning. Dessutom minskar utsläppen av metangas 

när gödsel rötas istället för att spridas direkt på åkern vilket innebär betydande miljövinster. 

5.2.3.2 Fallstudieanläggning 2 – samrötningsanläggning med förbehandling av matavfall 

Fallstudieanläggning 2 rötar några av de mest attraktiva substraten (matavfall och slam men 

även en del industriella restprodukter från livsmedelsindustrin) men har också höga kostnader 

kopplade till förbehandling av källsorterat matavfall.  

Matavfallet inbringar mottagningsavgifter och hantering och behandling av slam utförs mot 

kostnadsersättning. Hantering och behandling av slam skulle i annat fall utförts av avlopps-

reningsverket. Anläggningar som rötar matavfall ägs ofta av kommunala bolag eller i vissa fall 

större privata bolag. I den här typen av anläggningar kan till exempel även vall, gödsel från 

närliggande områden och olika typer av livsmedelsindustriavfall vara aktuella för rötning.  

Representativa krav på återbetalningstid kan variera. Om en kommun är anläggningsägare beror 

kraven på hur kommuner väljer att värdera de samhällsekonomiska mervärdena och krav på 

återbetalningstid kan därmed vara av mindre vikt för biogasprojektet. Som exempel kan 

Linköpings biogasanläggning nämnas där värden som förbättrad stadsluft, minskade negativa 

hälsoeffekter i stadsmiljön, minskat slitage på husfasader och ökat oljeoberoende har 

kvantifierats (Enocksson, 2013). Värderas även marknadsföring, miljöprofilering och höjd 

attraktivitet kan ytterligare något längre återbetalningstid i vissa fall tolereras. Vissa kommuner 

i Sverige har varit tidiga och satsat på biogasproduktion från både avloppsslam och matavfall 

som till exempel Linköping och Uppsala. Dessa kommuner, och andra, har haft höga tolerans-

gränser gällande återbetalningstiden och därmed varit med och utvecklat biogastekniken. Idag är 

dock situationen annorlunda och kraven på affärsmässighet större. För att andra kommuner, 

med mindre finansiella resurser, ska följa måste återbetalningstiden därmed vara kortare. En 

privat anläggningsägare värderar inte samhälls- och miljövinster på samma sätt som en kommun 

och har därför krav på kortare återbetalningstid än kommunen. De acceptansgränser som satts 

för återbetalningstiden för den här typen av anläggningar i föreliggande studie uppgår till åtta 

till tolv år där de privata aktörerna bedöms acceptera den undre gränsen medan kommunala 

anläggningsägare relateras till den övre gränsen. 

I Figur 15 presenteras Fallstudieanläggning 2 schematiskt med utvalda produktionsdata och 

investering. 
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Figur 15. Översikt av Fallstudieanläggning 2, produktionsdata och ekonomisk data. Specifik gasproduktion är 

ett nyckeltal som visar hur effektivt rötkammarvolymen används (här angivet per dag). 

Matavfall inbringar som tidigare nämnts intäkter i form av en mottagningsavgift. Samtidigt 

fördyrar matavfallsrötning anläggningsinvesteringen eftersom det kräver extra förbehandling 

där oönskade material sorteras bort. Metangasutbytet för matavfall är dock relativt högt medan 

det är något lägre för slam som också rötas i fallstudieanläggningen. Totalt blir den specifika 

gasproduktionen per rötkammarvolym hög. All den gas som produceras uppgraderas och säljs 

som fordonsgas. Detta innebär att intäkterna är goda i förhållande till kapitaltjänstkostnaderna 

för anläggningen.  

Karakteriserande för denna anläggning är att den utöver intäkt vid försäljning av gas även får en 

intäkt för rötning av vissa substrat, som till exempel matavfall. I denna fallstudieanläggning 

avsätts rötrest som deponitäckmaterial och avvattnas för att minska kostnaderna för rötrest-

hanteringen. Normalt sett är avsättningsmöjligheterna lite svårare när rötresten kommer från 

rötning av slam från avloppsreningsverk. 

5.2.3.3 Fallstudieanläggning 3 – matavfall och energigröda med förbehandling av 

matavfall 

Fallstudieanläggning 3 rötar vall samt matavfall med högt metangasutbyte. Anläggningen har 

relativt stora omkostnader för förbehandling av matavfall samt lagring och inköp av vall som är 

skrymmande att lagra och transportera. 

Som tidigare nämnts är det ofta kommunala bolag eller i vissa fall större privata bolag som står 

som anläggningsägare för den här typen av samrötningsanläggningar. Här kan det också finnas 

incitament att inkludera lantbruksföretag som ägare för att säkra tillgången på substrat som 

härrör från lantbruket. Krav på återbetalningstid bedöms variera mellan åtta och tolv år, 

beroende på hur samhällsekonomiska mervärden värderas, se även diskussion i kapitel 5.2.1.2, 

samt beroende på om kommunala eller privata aktörer äger anläggningen. I Figur 16 presenteras 

Fallstudieanläggning 3 schematiskt med utvalda produktionsdata och investering. 
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Figur 16. Översikt av Fallstudieanläggning 3, produktionsdata och ekonomisk data. Specifik gasproduktion är 

ett nyckeltal som visar hur effektivt rötkammarvolymen används (här angivet per dag). 

*inflödet anges i ton istället för m3 för energigrödor 

Substraten som hanteras i denna anläggning är förknippade med höga behandlingskostnader för 

matavfall och hantering av vall fördyrar också anläggningsinvesteringen. Mottagningsavgiften 

för matavfall genererar dock en viss intäkt som förbättrar de ekonomiska förutsättningarna. Den 

här typen av anläggning skulle även kunna röta avfall från olika typer av industrier som till 

exempel slakteriavfall och gödsel från närliggande områden. Den specifika gasproduktionen 

indikerar hur effektivt rötkammaren utnyttjas. Här är (Figur 16) specifik gasproduktion något 

sämre än för matavfallsrötning med slam från ARV, vilket indikerar att intäkten i förhållande 

till kapitaltjänstkostnaderna antagligen kommer vara något sämre. 

Karakteriserande för denna fallstudieanläggning är att vall måste köpas och transporteras. Pris 

på energigrödor kan variera kraftigt beroende på vilken typ av gröda som nyttjas. Detta innebär 

en risk för att anläggningen ibland inte har tillräcklig köpkraft för att kunna ta in energigrödor 

som substrat. Fallstudieanläggningen ligger i närheten av en större stad där matavfall genereras 

och där även avsättningsmöjligheter för gas är goda. Det innebär samtidigt att energigrödor 

behöver transporteras från lantbruket och att rötresten måste transporteras tillbaka till lantbruket.  

5.2.3.4 Fallstudieanläggning 4 – storskalig anläggning som betalar för sitt substrat, 

energigrödor 

Fallstudieanläggning 4 rötar en mix av olika energigrödor. Dessa är förknippade med en 

inköpskostnad och är också skrymmande att lagra vilket gör det till ett dyrt substrat att röta. Det 

finns inte samma incitament för en kommun att äga en biogasanläggning som inte rötar 

matavfall varför privata ägare är att vänta för denna typ av biogasanläggning. Troligt är att 

ägarstrukturen består av en eller flera privata aktörer varav lantbruksföretag i ägarstrukturen har 

vissa fördelar när det gäller att säkra substratleveranser. Det är troligt att privata ägare där 

lantbruksföretag ingår har krav på kortare återbetalningstid än en kommun eller större privat 

företag. Rimligt är att kravet på återbetalningstid för denna typ av anläggning är maximalt cirka 

åtta år och att längre återbetalningstider är svåra att motivera.  

I Figur 17 presenteras Fallstudieanläggning 4 schematiskt med utvalda produktionsdata och 

investering. 
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Figur 17. Översikt av Fallstudieanläggning 4, produktionsdata och ekonomisk data. Specifik gasproduktion är 

ett nyckeltal som visar hur effektivt rötkammarvolymen används (här angivet per dag). 

*inflödet anges i vikt istället för volym för energigrödor 

Substratet in till anläggningen är ingen restprodukt och är därför förknippat med en 

inköpskostnad. Då priset på grödor varierar är det viktigt att säkra substratleveranserna med 

långa avtal eller en ägarstruktur där lantbrukarna själva ingår. 

Karakteriserande för denna anläggning är att den är helt beroende av substrat som är en 

primärprodukt och som odlas på landet. Detta gör att biogasanläggningen alltid kommer vara 

beroende av transporter. Om den placeras på landsbyggden så minskar transport av rötrest och 

substrat men däremot ökar kostnaderna för att transportera gasen till avsättning i tätort om det 

inte finns en gasledningsinfrastruktur i området där den uppgraderade biogasen kan matas in.  

5.2.4 Framtida försäljningsvärde för biogas från rötning  

Affärsmässighet och lönsamhet för biogasprojekten är avgörande för den framtida utbyggnaden 

och alla delar i produktionskedjan behöver intäkter. Taket för utrymmet sätts av konkurrens-

förhållandet till fossila drivmedel och prisutvecklingen för dessa.  

För att bedöma storleken på intäktsutrymmet (maximalt försäljningsvärde) för biogas-

producenten har dels den historiska prisutvecklingen för fordonsgas vid pump studerats och 

vidare har pumppriset reducerats med kostnader för tankstation och distribution (Figur 18till 

Figur 20). Dels har det framtida maximala försäljningsvärdets relation till en antagen 

produktionskostnad (0,75 SEK per kWh, vid normala transportförhållanden) studerats, svart 

linje i Figur 18- Figur 20. 

Medelproduktionskostnaderna för biogas genom rötning i de fyra fallstudieanläggningar uppgår 

till 0,7 SEK per kWh. Produktionskostnaderna är beräknade som producerad mängd gas 

dividerat med årskostnaderna med prisbasår 2012 inklusive de årliga driftskostnaderna. 

Medelproduktionskostnaden speglar kostnaden med hänsyn tagen till mottagningsavgifter 

(intäkt) för matavfall och kostnadsersättning för behandling av slam från avloppsreningsverk.  

Den antagna produktionskostnaden tillväxer med inflationen i de olika scenarierna. Det framtida 

maximala försäljningsvärdet (röd linje i Figur 18- Figur 20) utgår från 90 procent av 

bensinpriset år 2012 (SPBI, 2013) minus kostnader för gastankstation (0,2 SEK per kWh), 

gasflakdistribution vid normala transportförhållanden (0,15 SEK per kWh) samt den energiskatt 

som tillförs i de olika scenarierna. I scenario 1 tillkommer intäkter från försäljning av certifikat 

samtidigt som energiskatt infaller. Tillväxten är relaterad till inflation och realpristillväxt i de 

olika scenarierna, se Kapitel 4.  
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Som kan ses i Figur 18 överskrider den antagna produktionskostnaden maximalt möjligt 

försäljningsvärde från år 2014 i scenario 3, vilket förklaras av att energiskatten införs för 

biodrivmedel i kombination med låg prisutveckling.  

 

Figur 18. Maximalt försäljningsvärde vid produktionsanläggning (normal transport) och antagen 

produktionskostnad i scenario 3. Data gällande slutpris vid pump kommer från Energigas Sveriges statistik, 

kostnader för distribution kommer från litteraturstudier, WSP:s egna projekt samt från diskussioner med 

utredningens referensgrupp. 

Figur 19 visar att den antagna produktionskostnaden till en början (år 2013) och fram till och 

med år 2019 underskrider det maximala försäljningsvärdet i scenario 2. Då energiskatt införs år 

2020 understiger maximala försäljningsvärdet den antagna produktionskostnaden för att sedan 

kring 2027/2028 tangera produktionskostnaden.  

 

Figur 19. Maximal försäljningsvärde vid antaget försäljningsvärdet vid produktionsanläggning (normal 

transport) och antagen produktionskostnad i scenario 2. Data gällande slutpris vid pump kommer från 

Energigas Sveriges statistik, kostnader för distribution kommer från litteraturstudier, WSP:s egna projekt 

samt från diskussioner med utredningens referensgrupp. 

I scenario 1, Figur 20, understiger den antagna produktionskostnaden maximalt möjligt 

försäljningsvärde under hela tidsperioden som studeras. 
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Figur 20. Maximalt försäljningsvärde vid antaget försäljningsvärdet vid produktionsanläggning (normal 

transport) och antagen produktionskostnad i scenario 1. Data gällande slutpris vid pump kommer från 

Energigas Sveriges statistik, kostnader för distribution kommer från litteraturstudier, WSP:s egna projekt 

samt från diskussioner med utredningens referensgrupp.  

5.2.5 Fördelning av årskostnader och kassaflödesanalyser i fyra 
fallstudieanläggningar 

I det här kapitlet redovisas fördelning av årskostnader, resultatet av kassaflödesanalyser och 

känslighetsanalyser för respektive fallstudieanläggning i de tre beskrivna scenarierna. 

Kassaflöden redovisas först för grundmodell normala transporter och därefter grundmodell 

långa transporter. I varje fallstudieanläggnings kassaflödesdiagram redovisas tre kurvor (det 

ackumulerade kassaflödet), en kurva för varje scenario.  

5.2.5.1 Fördelning av årskostnader och kassaflödesanalyser för fallstudieanläggningar 

med normala transportförhållanden 

Fördelningen av årskostnader skiljer sig åt för de fyra utvalda fallstudieanläggningarna vilket 

redovisas i Figur 21. Kapitaltjänstkostnaderna är för alla anläggningar den största eller en stor 

kostnad. För Fallstudieanläggning 1 är kapitaltjänstkostnaderna helt dominerande och drift-

kostnaderna domineras av personalkostnader. Transporter är också betydande vid gödselrötning, 

här antas dock att biogasverksamheten inte medför några ytterligare transporter jämfört med 

ordinarie jordbruksverksamhet. Fallstudieanläggning 2 som rötar matavfall har en stor andel 

energikostnader som är kopplade till förbehandling och hygienisering av substrat samt rening av 

rejektvatten. Fallstudieanläggning 3 och 4 som rötar energigrödor karakteriseras av en hög andel 

kostnader för inköp av substrat som övriga anläggningar inte har. 
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Figur 21. Fördelning av årskostnader i 2012 års prisnivåer för Fallstudieanläggning 1-4 i scenario 1 med 

normala transportförhållanden. EG = energigrödor.  

Nedan följer en redovisning av kassaflödesanalyser för de fyra anläggningarna i samtliga tre 

scenarier under normala transportförhållanden. 

Den gödselbaserad gårdsbiogasanläggningen (Fallstudie 1, Figur 22) som avsätter gasen som el 

och värme har i scenario 1 och 2, tio respektive nio års återbetalningstid (då kurvan skär X-

axeln) vilket är inom de acceptansgränser som uppställts som krav (fem till tio år) (se Tabell 

17). I scenario 3 har anläggningen en positiv ekonomisk utvecklingen (positiv lutning på kurvan 

= lönsam) men återbetalningstiden för anläggningen blir dessvärre över tjugo år och 

investeringsviljan för den här typen av anläggningar bedöms i scenario 3 vara mycket låg. Även 

i scenario 1 och 2 bedöms lönsamheten och därmed återbetalningstiden för anläggningen vara 

på gränsen av vad som kan accepteras för majoriteten av lantbrukare. Lönsamheten för 

fallstudieanläggningen är till stor del beroende av att en stor del av värmen kan tillgodogöras 

vilket inte kommer att vara fallet för alla biogasintresserade lantbrukare.  
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Figur 22. Ackumulerat kassaflöde (tusen SEK per år) för Fallstudieanläggning 1 med rötning av flytgödsel och 

normala transportförhållanden i samtliga tre scenarier. 

Samrötningsanläggningen som producerar 40 GWh per år (Fallstudie 2, Figur 23) har i scenario 

1 och 2 en återbetalningstid (då kurvan skär X-axeln) som uppgår till åtta respektive sex år. 

Investeringsstödet i scenario 2 gör att återbetalningstiden blir kortare men på lång sikt är 

lönsamheten (lutningen på kurvan) högre i scenario 1. I scenario 3 uppgår återbetalningstiden 

till tretton år vilket är något högre än den övre acceptansgränsen som är uppsatt i den här 

utredningen (se Tabell 17). Resursstarka kommunala ägare med god tillgång till substrat och 

med en stark miljöprofil kan med all sannolikhet acceptera lönsamheten i scenario 3 medan 

mindre och resurssvaga kommuners investeringsvilja begränsas. Återbetalningstiden i scenario 

3 bedöms inte som acceptabel för privata investerare. Fallstudieanläggning 2 har bättre 

lönsamhet än övriga anläggningar i scenario 3 vilket beror på intäkterna för mottagning av 

matavfall i kombination med kostnadsersättning för hanteringen av slam från avlopps-

reningsverk. Detta gör anläggningen mindre känslig för lägre intäkter från försäljning av biogas.  

 

Figur 23. Ackumulerat kassaflöde i (tusen SEK per år) Fallstudieanläggning 2 med rötning av matavfall och 

slam från ARV, normal transportsträcka samtliga tre scenarier. 

Fallstudieanläggning 3 (Figur 24), som är en samrötningsanläggning för främst matavfall och 

energigröda (vall), visar en återbetalningstid (då kurvan skär X-axeln) på sju respektive sex år 

för scenario 1 och 2, vilket bedöms vara inom gränsen för vad privata och kommunala aktörer 

kan acceptera. Liksom för fallstudie 2 återbetalar sig anläggningen i scenario 2 (med 

investeringsstöd) snabbare än scenario 1. Scenario 1 har dock högre lönsamhet (lutningen på 

kurvan) på lång sikt. I scenario 2 märks tydligt effekten av beskattningen, från år 2020, av 

fordonsgasen medan den effekten i scenario 1 motverkas av intäkter från försäljning av 

certifikat. I scenario 3 bedöms investeringsviljan som låg. 
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Figur 24. Ackumulerat kassaflöde i (tusen SEK per år) Fallstudieanläggning 3 med rötning av matavfall och 

energigröda vall, normal transportsträcka samtliga tre scenarier. 

Fallstudieanläggning 4 (Figur 25) som uteslutande rötar energigrödor har stora kostnader för 

inköp av substrat och är därmed känslig för förändrade nettointäkter av gasförsäljningen. Detta 

medför att anläggningen påverkas kraftigt negativt när energiskatt tillförs fordonsgas i scenario 

2 och 3. Det ackumulerade kassaflödet blir betydligt högre i slutet av kalkylperioden i scenario 

1 än i scenario 2 då den negativa effekten från beskattningen motverkas av försäljning av 

certifikat. Återbetalningstiden i scenario 1 och 2 uppgår till sju respektive fem år vilket är inom 

acceptansgränsen för de privata anläggningsägare som är aktuella för den här typen av 

anläggning. I scenario 3 är dock återbetalningstiden för lång och investeringsviljan bedöms som 

låg.  

 

Figur 25. Ackumulerat kassaflöde i (tusen SEK per år) Fallstudieanläggning 4, rötning av energigrödor (EG) 

mix av ensilerad vall, majs, helsäd från rågvete och torkad vetekärna, normal transportsträcka samtliga tre 

scenarier.  

Tabell 17, redovisar återbetalningstider och acceptansgränser för återbetalningstid för de olika 

fallstudieanläggningarna under normala transportförhållanden.   
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Tabell 17. Återbetalningstid enligt kassaflödesanalys för samtliga Fallstudieanläggningar i alla tre scenarion 

med normala transportförhållanden. Röda siffror visar att kravet inte uppfylls. 

Återbetalningstid  Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Krav 

Fallstudieanläggning 1 

3 GWh/år 

10 år  9 år >20 år 5 – 10 år 

Fallstudieanläggning 2 

40 GWh/år 
8 år 6 år 13 år 8 – 12 år 

Fallstudieanläggning 3 

100 GWh/år 
7 år 6år 15 år 8 – 12 år 

Fallstudieanläggning 4 

100 GWh/år EG 
7 år 5 år >20 år 8-10 år 

5.2.5.2 Fördelning av årskostnader och kassaflödesanalyser för fallstudieanläggningar 

med långa transportförhållanden 

Fördelningen av årskostnader skiljer sig även under långa transportförhållanden mellan de fyra 

fallstudieanläggningarna, se Figur 26. Trots ökade transportkostnader på grund av längre 

transportavstånd skiljer sig inte fördelningen av årskostnader speciellt från grundmodell med 

normala transportavstånd. Kostnaden för rötresthantering har ökat med 26 procent i 

Fallstudieanläggning 1, 12 procent i Fallstudieanläggning 2 och 16 procent i Fallstudie-

anläggning 3 och 4. Årskostnaderna i absoluta tal påverkas däremot betydande av det ökade 

transportavståndet, vilket syns i resultatet av kassaflödesanalysen. 

 

Figur 26. Fördelning av årskostnader i 2012 års prisnivåer för Fallstudieanläggning 1-4 i scenario 1 med långa 

transportförhållanden. EG = energigrödor. 

Nedan följer en redovisning av kassaflödesanalysen för de fyra anläggningarna i samtliga tre 

scenarier under långa transportförhållanden. 
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Den gödselbaserade gårdsbiogasanläggningen (Fallstudie 1, Figur 27) som avsätter gasen som 

el och värme har i samtliga scenarier mycket långa återbetalningstider (då kurvan skär X-axeln) 

och investeringsviljan under förhållandet med långa transporter bedöms som mycket låg.  

 

Figur 27. Ackumulerat kassaflöde i (tusen SEK per år) Fallstudieanläggning 1 med rötning av flytgödsel, lång 

transportsträcka i samtliga tre scenarier. 

Samrötningsanläggningen som producerar 40 GWh per år (Fallstudie 2, Figur 28) har i scenario 

1 och 2 en återbetalningstid (då kurvan skär X-axeln) som uppgår till tio respektive nio år. 

Investeringsstödet i scenario 2 gör att återbetalningstiden blir kortare i det scenariot men på lång 

sikt är lönsamheten (lutning på kurvan och det ackumulerade kassaflödet vid kalkylperiodens 

slut) högre i scenario 1. I scenario 3 uppgår återbetalningstiden till cirka tjugo år. 

Återbetalningstiderna bedöms vara acceptabla för kommunala anläggningsägare i scenario 1 och 

2 men tangerar gränserna för vad som kan vara acceptabelt för privata aktörer. Under de 

förhållande som gäller med långa transporter scenario 3 bedöms investeringsviljan vara mycket 

låg för den här typen av anläggningar.  

 

Figur 28. Ackumulerat kassaflöde i (tusen SEK per år) Fallstudieanläggning 2 med rötning av matavfall och 

slam från ARV, lång transportsträcka i samtliga tre scenarier. 

Samrötningsanläggningen som producerar 100 GWh per år (Fallstudie 3, Figur 29) har i 

scenario 1 och 2 en återbetalningstid (när kurvan skär X-axeln) som uppgår till tio respektive 

fjorton år. Investeringsstödet i scenario 2 gör att lönsamheten är relativt god fram till 2020 då 

energiskatt införs i scenario 2. I scenario 3 uppgår återbetalningstiden till cirka tjugo år. 

Återbetalningstiderna bedöms vara acceptabla för kommunala anläggningsägare i scenario 1 

men tangerar gränserna för vad som kan vara acceptabelt för privata aktörer. Under de 

förhållande som gäller i scenario 2 och 3, under långa transportförhållanden, bedöms 

investeringsviljan vara mycket låg för den här typen av anläggningar.  
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Figur 29. Ackumulerat kassaflöde i (tusen SEK per år) Fallstudieanläggning 3 med rötning av matavfall och 

energigröda vall, lång transportsträcka i samtliga tre scenarier. 

Fallstudieanläggning 4 (Figur 30) som uteslutande rötar energigrödor har stora kostnader för 

inköp av substrat och är därmed känslig för förändrade nettointäkter av gasförsäljningen och 

kostsamma transporter. Anläggningstypen är främst intressant för privata aktörer men 

investeringsviljan för den här typen av anläggning bedöms dock som låg i samtliga scenarier 

under långa transportförhållanden. Dessa anläggningar bör därmed vara lokaliserade så att 

normala transportförhållanden råder, vilket begränsar antalet möjliga anläggningar av den här 

typen.  

 

Figur 30. Ackumulerat kassaflöde i (tusen SEK per år) Fallstudieanläggning 4 med rötning av energigrödor 

mix av ensilerad vall, majs, helsäd från rågvete och torkad vetekärna, lång transportsträcka i samtliga tre 

scenarier. 

Tabell 18, visar återbetalningstider och acceptansgränser för återbetalningstid för de olika 

fallstudieanläggningarna under långa transportförhållanden.  
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Tabell 18. Återbetalningstid enligt kassaflödesanalys för samtliga Fallstudieanläggning i alla tre scenarion 

med långa transporter. 

Återbetalningstid  Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Krav 

Fallstudieanläggning 1 

3 GWh/år 

17 år 14 år >20 år 5 – 8 år 

Fallstudieanläggning 2 

40 GWh/år 
10 år 9 år >20 år 8 – 12 år 

Fallstudieanläggning 3 

100 GWh/år 
10 år 14 år >20 år 8 – 12 år 

Fallstudieanläggning 4 

100 GWh/år EG 
13 år > 20 år > 20 år 8-10 år 

5.2.6 Generella slutsatser från kassaflödesanalyserna 

Generella slutsatser från kassaflödesanalyserna i de olika scenarierna sammanfattas nedan: 

 Resultatet från analyserna tyder på att anläggningar som rötar flytgödsel är beroende av 

högre intäkter eller lägre investeringskostnader, än vad som antagits i scenario 3, för att 

generera tillräcklig lönsamhet. Detta kan åstadkommas genom ett investeringsstöd som i 

scenario 2. Teknikutveckling som möjliggör ökat specifikt gasutbyte per rötkammarvolym 

och möjlighet att på kommersiella grunder röta andra substrat skulle också verka 

fördelaktigt. 

 En minskad nettointäkt för fordonsgas, som t.ex. energiskatt på fordonsgas eller låg 

prisutveckling, påverkar generellt biogasanläggningarnas ekonomi negativt. Anläggningar 

som rötar matavfall eller slam från ARV och därmed erhåller intäkt även för mottagning av 

substrat klarar sig bättre, medan anläggningar som tyngs av höga kostnader för inköp av 

substrat drabbas hårt. 

 En ökad nettointäkt för producerad fordonsgas, genom till exempel certifikat för 

biodrivmedel eller ett investeringsstöd eller teknikutveckling som reducerar investerings- 

och driftskostnader, gynnar tydligt de biogasanläggningar som producerar fordonsgas av sin 

biogas. De klarar generellt kraven på återbetalningstid bra genom antingen certifikat eller 

investeringsstöd i scenario 1 och 2. 

 En god prisutveckling på el- och värmepris ger högre intäkter för biogasanläggningar som 

producerar el- och värme men orsakar samtidigt högre driftkostnader. En vidare analys av 

hur det specifika gasutbytet kan höjas och hur det påverkar anläggningsekonomin skulle 

vara relevant att utvärdera vidare. 

 Reducerad investeringskostnad och därigenom minskade kapitaltjänstkostnader är mycket 

viktigt för små lantbruksbaserade biogasanläggningar. Det är mindre viktigt för att uppnå 

lönsamhet i större biogasanläggningar med normala transportavstånd. Däremot kan minskad 

kapitaltjänstkostnad i form av investeringsstöd vara betydande för storskaliga 

biogasanläggningar som har långa transportavstånd. Långa transporter är en realitet för 

många anläggningar som rötar substrat från lantbruket exempelvis energigrödor och gödsel. 

Även vissa nordligare län och mindre tätbefolkade områden har produktionsförhållanden 

med långa transporter.  
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6 Analys av påverkande faktorer för realisering av 
biogaspotentialen genom förgasning 

Biogas kan, förutom genom anaerob rötning, också framställas genom termisk förgasning av 

biomassa och gasen kallas då vanligen biometan alternativt Bio-SNG (SNG: Synthetic Natural 

Gas). Biogas genom förgasning tillhör den grupp drivmedel som brukar kallas andra 

generationens drivmedel och avser bränsle som framställs ur trädbränsle.  

Utveckling av förgasningstekniken har pågått under lång tid och många olika projekt har pågått 

internationellt sedan 70-talet. Till en början var syftet att producera el och flera förgasnings-

processer har utvecklats för detta ändamål. Forskning och utveckling av förgasning av biomassa 

i huvudsak med syfte att producera el har bedrivits av ett stort antal länder, bland annat 

Österrike, Danmark, Finland, Tyskland, Italien, Nederländerna, Sverige, Schweiz, USA samt 

Storbritannien och det har gjorts stora framsteg med förgasningstekniken de senaste 25 åren. 

Sedan början av 2000-talet har fokus skiftat från förgasning för elproduktion till förgasning i 

syfte att producera drivmedel eller gas av naturgaskvalité. (Nohlgren, et al. 2012), (Falide, et al 

2007) 

I Sverige pågår och har pågått flertalet utvecklingsprojekt, både med syfte att producera gas och 

i syfte att producera drivmedel. Den tekniska utvecklingen av förgasning av biomassa har pågått 

länge men fortfarande finns ingen kommersiell anläggning i drift. Den första förgasnings-

anläggningen (GoBiGas, se Tabell 27) för produktion av biogas i Sverige kommer att driftsättas 

under sommaren och hösten 2013 och det finns således begränsad erfarenhet av denna teknik 

(Göteborg Energi, 2013).  

Förenklat kan värdekedjan för biogas genom förgasning beskrivas utifrån fem huvudområden: 

(1) Råvara, (2) Förgasningssteg, (3) Metanisering och uppgradering, (4) Gasdistribution samt 

(5) Användning av gasen, se Figur 31. 

 

 

Figur 31. Schematisk skiss över biogasens värdekedja. 

6.1 Identifiering av faktorer som påverkar den realiserbara 
biogaspotentialen genom förgasning 

Stora krav ställs på framtida drivmedel för att alternativet ska ha förmåga att bli kommersiellt 

gångbart. Drivmedelet måste till exempel vara ekonomiskt lönsamt, inte hämma tillväxten eller 

tära på jorden resurser. Biogas kan täcka en del av framtida behov av förnybar energi men har 

fortfarande många utmaningar att övervinna för att kunna bli ett tillförlitligt alternativ på 

marknaden. Som tidigare nämnts har det tagits fram ett antal studier som visar på goda 

potentialer för produktion av biogas genom förgasning. Trots god potential har utvecklingen 

gått trögt och ingen av dessa potentialer har realiserats på markanden. Implementeringstakten 

kommer troligen bestämmas av ett antal omgivande faktorer som antingen kan snabba på 

introduktionen eller bromsa den. Flertalet av de potentialer som är framtagna tar inte hänsyn till 

att både råvara samt det producerade drivmedlet agerar på en konkurrensutsatt marknad, och 

riskerar därmed att överskatta potentialen. Det bör också påpekas att prognoser till sin natur 

alltid är behäftade med osäkerheter. Utgångspunkten i denna studie är därför att identifiera de 

faktorer som påverkar den realiserbara biogaspotentialen och analysera faktorernas effekt på 

potentialen och på så sätt försöka minimera de osäkerheter som uppstår vid en uppskattning av 
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biogaspotentialen genom förgasning. Slutligen diskuteras kvalitativt den realiserbara potentialen 

utifrån ett antal givna scenarier.  

Flera olika faktorer påverkar möjligheterna till storskalig marknadsintroduktion för biogas 

genom förgasning, se Figur 32, där påverkansfaktorernas effekt på potentialen varierar. 

 

 

Figur 32. Flera faktorer påverkar möjligheterna till storskalig introduktion av biogas genom förgasning på 

den svenska marknaden.  

6.2 Råvara för biogasproduktion genom termisk förgasning 

6.2.1 Tekniskt lämpliga biobränslen vid produktion av biogas genom termisk 
förgasning  

Alla bränslen som innehåller kol kan förgasas, till exempel fossila bränslen som kol, olika slags 

biobränslen samt olika slags avfallsfraktioner. Internationellt är kol och naturgas de vanligast 

förekommande råvarorna och de kan också generellt sett anses som de som är processtekniskt 

enklast att förgasa. Både biobränslen och avfallsbränslen kräver specialanpassade system, till 

exempel avseende inmatning i förgasaren. Fokus i föreliggande rapport är dock endast 

förgasning av biobränsle. Teknikutvecklingen för avfallsbränslen anses ligga för långt fram i 

framtiden för att inkluderas. 

Som definition på biobränsle används i denna rapport Svensk Standard, SS 18 71 06. Figur 33 

visar huvudindelningen i biobränsledefinitionen samt uppdelningen av trädbränsle i 

skogsbränsle, energiskogsbränsle och återvunnet trädbränsle. Som kan ses i figuren delas skogs-

bränsle även in i avverkningsrester, virke utan industriell användning samt skogsindustriella 

biprodukter.  
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Figur 33. Definitioner av biobränsle enligt Svensk Standard. Till trädbränsle räknas alla biobränslen där träd 

eller delar av träd är utgångsmaterialet och där ingen kemisk omvandling har skett. Skogsbränslen är träd-

bränslen som inte tidigare haft någon annan användning. De grönmarkerade rutorna anses i föreliggande 

utredning vara de fraktioner som är av tekniskt intresse för förgasning i det inledande skedet (10-15 år), vilket 

denna studie avser. 

En viktig parameter vid förgasning av fasta bränslen är bulkdensiteten som har stor påverkan på 

vilket inmatningssystem som kan användas. Ju lägre bulkdensitet ett bränsle har desto mer 

måste bränslet komprimeras före inmatning för att inte skapa problem samt för att ge effektiv 

inmatning. Generellt kan sägas att ju orenare bränslet som används är desto större krav ställs på 

materialval, processutformning vid förgasning samt den efterföljande gasreningen. (Nohlgren, et 

al. 2010).  

Figur 33 visar att det endast är trädbränslen som inkluderas i detta arbete. Potentialen från halm 

eller returträ inkluderas inte i den framtagna potentialen då dessa bränslen inte anses vara 

tekniskt gångbara i ett inledande skede. Vidare anses den volym som halmpotentialen
2
 eller 

returträ (3 TWh) utgör vara en så pass liten andel av den volym bränsle som krävs för att 

tillgodose bränslebehovet i en förgasningsanläggning, att det inte får avgörande betydelse för 

den totala realiserbara biogaspotentialen. (anläggningens storlek diskuteras under avsnitt 6.6)  

Vid kemisk framställning av pappersmassa bildas svartlut (returlut), som är en kokvätska som 

tvättats ur massan efter kokning. Svartluten återvinns vanligen i en sodapanna eller sulfitpanna. 

När luten förbränns och kemikalierna återvinns produceras ånga som utnyttjas i processen som 

värme och för produktion av el i mottrycksturbiner. Svartlut kan även utgöra råvara vid 

förgasning och det finns existerande teknik för svartlutsförgasning
3
 där anläggningen 

automatiskt är bunden till massabruken. Svartlutsförgasning lämpar sig dock i första hand bättre 

till andra drivmedel då metanutbytet är relativt lågt (Lundberg, 2011). Metaninnehållet i 

syntesgasen uppgår till cirka 1,5 volymprocent (Held, 2011) på grund av hög processtemperatur 

och att innehållet av alkali i svartluten har en katalyserande effekt som undertrycker 

metanbildningen. Genom att det naturliga metaninnehållet i syntesgasen är låg, är fördelarna 

med att göra biogas från svartlut därmed inte så uppenbara som i de fall där syntesgasen 

naturligt har ett högt metaninnehåll. Vidare, som nämns ovan, används returlutarna redan idag 

och är en viktig del i massaindustrins produktion. Används luten för produktion av biogas måste 

den ersättas av annat bränsle för att återställa energibalansen och då företrädesvis genom 

förbränning av skogsbränsle. Det är dock inte problemfritt att ersätta luten med annat bränsle då 

detta utgör en viktig del i massaindustrins process, och det finns både ekonomiska och tekniska 

risker med detta. Vidare medför det stora ekonomiska investeringar för massaindustrierna där 

ett antal bruk har relativt nya sodapannor och därmed troligen inte skulle vara beredda att 

konvertera till en fastbränslepanna för att återställa energibalansen. Med anledning av de ovan 

beskrivna faktorerna, inkluderas inte returlutar som möjlig råvara för biogasproduktion i denna 

                                                      
2
 totalt cirka 4 TWh halm utspridd över främst södra Sverige 

3
 Bland annat i Piteå, har svartluts förgasning demonstreratsmed vidaresyntetisering till Bio-DME. 
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studie. Detta innebär att de råvaror som anses tillgängliga för biogasproduktion genom termisk 

förgasning i denna studie är skogsbränsle samt energiskog. 

6.2.2 Nuvarande tillgång och uttag av skoglig biomassa 

Sveriges totala landareal är 40,8 miljoner hektar varav 22,5 miljoner hektar är produktiv 

skogsmark och 3,4 miljoner hektar åker och betesmark. Av åker och betesmarken utgörs knappt 

13 000 hektar av energiskogsodlingar där de största arealerna återfinns i Skånes, Uppsalas och 

Södermanlands län (Jordbruksverket, 2012). Den årliga tillväxten samt den totala trädbiomassan 

i Sveriges skogar uppdelad i sortimentet stamved, grot och stubbar visas i Tabell 19.  

Tabell 19. Total skoglig biomassan samt skogens årliga tillväxt. Källa: Bearbetad data från Skogsstatistisk 

årsbok 2012, Skogsstyrelsen 

 Dagens totala 

trädbiomassa 

[miljoner m3sk]
 4

 

Dagens totala 

trädbiomassa 

[TWh]
 5

 

Skogens årliga 

tillväxt 

[miljoner m3sk] 

Skogens årliga 

tillväxt 

[TWh] 

Stamved 2755 4959 105 189 

Grot 1015 1827 39 70 

Stubbar 1063 1914 41 74 

Totalt 4833 8700 185 333 

 

Som kan ses i tabellen uppgår dagens totala trädbiomassa till cirka 8700 TWh och skogens 

årliga tillväxt på den produktiva skogsmarken beräknas uppgå till cirka 330 TWh när grot och 

stubbar inkluderas.
6
 Andelen produktiv skogsmark skiljer sig från regioner, där arealen är störst 

i södra Norrland och minst i norra Norrland. Även den årliga tillväxten i skogen skiljer sig där 

den är betydligt större i Götaland jämfört med norra Norrland.  

Det dominerande kommersiella sortimentet av skogsbränsle genereras vid avverkning av skogen 

i samband med att skogsindustrin plockar ut stamved (timmer och massaved) och tillgången på 

skogsbränsle styrs i mångt och mycket av efterfrågan av sågade produkter och pappersmassa. 

En del skördas också i form av ”klena stammar” och till detta tillkommer skadad stamved, 

såsom rötskadad eller brandskadad ved. Uttaget av skogsbränsle skiljer sig dock i olika regioner 

i Sverige där det i vissa regioner redan i dag tas ut en stor del av de tillgängliga avverknings-

resterna medan det i andra regioner inte är ekonomiskt lönsamt utan avverkningsresterna lämnas 

kvar i skogen.  

Det genereras även en stor mängd bi- och restprodukter inom skogsindustrin (massa- och 

pappersbruk samt sågverk och träskiveindustrin) som används endera för värme- och 

elproduktion eller säljs vidare på olika bränslemarknader. En stor del av bi- och restprodukterna 

används även som råvara i industrins processer. Ett schematiskt flöde på skogens flöde från 

skog till energibärare via förgasning visas i Figur 34. 

                                                      
4
 Omräknat med samma antaganden som använts för dagens totala trädbiomassa innebär det följande fördelning av 

biomassa och bunden energi -≈57 % stamved, 21 % grot och 22 % stubbar 
5
 Det har antagits att fukthalten är 50 %, vilket ger ett effektivt värmevärde för skogsbränsle på ca 4,5 MWh räknat 

per ton torrsubstans. Densiteten antas till 400 kg/m3.  
6
 Antagande att densiteten är 400 kg per skogskubikmeter och att biomassan i snitt har en fukthalt på 50%, vilket ger 

ett effektivt värmevärde på 4,5 MWh/ton TS.  
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Figur 34. Schematisk bild över skogsråvarans och skogsbränslets flöde och förgasningens roll. Som kan ses i 

figuren är flödet av skoglig biomassa komplext och flera användare använder redan de skogsbränslen som 

genereras på markanden. Se vidare under avsnitt 6.2.3 Konkurrerans om skogsråvaran.  

Över tid har skogen och skogsmarken fått allt fler användningsområden, vilket lett till ett allt 

mer intensivt utnyttjande, både som råvarukälla för industrin och som bas för andra 

verksamheter. Detta har till stor del kunnat ske tack vare den höga tillväxten i skogsbeståndet 

samtidigt som skogsskötselmetoder utvecklats vilket möjliggör såväl hög produktivitet som hög 

miljöanpassning. För att ytterligare öka framställningen av skogsbränsle diskuteras bland annat 

intensivodling och ökat uttag av skogsbränsle i form av exempelvis grot, klena stammar och 

stubbar. Detta medför att skogsekosystemet brukas mer intensivt. Uttag av skogsbränsle är 

därför en komplex fråga, och olika mål ställs mot varandra. Det har därför inte kunnat förhindra 

uppkomsten av intressekonflikter kring skogens utnyttjande, och idag är frågan om skogens 

användning kanske mer aktuell än någonsin. Ökad användning av biobränsle är t.ex. en fördel ur 

klimatmålssynpunkt, men kan försvåra uppfyllelsen av andra miljömål. Exempelvis påverkas 

biodiversiteten, liksom näringsstatus och försurningsgrad. 

6.2.3 Konkurrerans om skogsråvaran  

Enligt vad som beskrivits i kapitel 6.2.2 har skogsnäringens produktion av biomassa flera olika 

användare. Biomassan används dels av skogsindustrin för tillverkning av massa och papper 

samt produkter som sågade träråvaror och dels som biobränsle, då kallat skogsbränsle. 

Skogsbränslesektorn är fortfarande en relativt ung bransch men har successivt utvecklats och 

effektiviserats och därmed fått en allt viktigare roll i svensk energiförsörjning. De stora 

användarna av skogsbränsle kan delas in i skogsindustrin, fjärr- och kraftvärmeverk samt 

pelletstillverkning (se Figur 35). På senare år har ett minskat beroende av fossila bränslen och 

en ökad självförsörjningsgrad tillsammans med klimatfrågan blivit en allt viktigare fråga vilket 

gett eftertryck åt intresset att utveckla och öka produktionen av skogsbränslen. Vidare har 

internationella och nationella politiska incitament och lagstiftning i hög grad påverkat vilka 

bränslen som intresset ökats för. Detta har medfört att skogsbränslemarknaden därmed har 

börjat ta fart under de senaste tio åren med en rad nya och planerade kraftvärmeverk som eldas 

med biobränsle, där elcertifikatsystemet kan sägas vara ett av de styrmedel som i stor 

utsträckning bidragit till utbyggnaden av biokraft i Sverige och därmed skogsbränslemarknaden. 

För framtiden kommer även andra sektorer att efterfråga skogsbränsle som råvara, se Figur 35. 
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Figur 35. Schematisk bild över utvecklingen av aktörer som kan komma att efterfråga skogsråvara.  

Vidare börjar nya användningsområden utvecklas, bland annat genom utveckling av så kallade 

andra generationens biodrivmedel (baserade på cellulosa) för transportsektorn och framtida 

bioraffinaderier. Detta medför att det är troligt att transportsektorn inom den närmsta 

tioårsperioden kommer att bli en sektor där efterfrågan på skogsbränsleråvaran ökar. Vidare 

pågår andra projekt runt om i Sverige gällande användning av skogsbränsle där bland annat 

Billeruds projekt ”Pyrogrot” nyligen (december 2012) beviljats stöd från EU:s NER300. Målet 

med projektet är en fullskaleanläggning vid Skärblacka bruk där pyrolysolja (”grön” olja) ska 

tillverkas från grot och stubbar (Billerud, 2012). Till en början kommer pyrolysoljan att 

användas som ersättning för tung eldningsolja i oljeeldade kraftvärmeverk eller industri-

processer. I framtiden är det dock möjligt att pyrolysoljan används till mer högförädlade 

produkter och användningsområden, som gröna kemikalier, stationära dieselmotorer, marina 

diselmotorer eller att oljan uppgraderas till fordonsbränsle.  

Även om utvecklingen idag i första hand är driven av energiomställningen och energiindustrin 

finns det anledning att i framtiden förutse ökat behov av förnybar biomassa även för andra 

produkter. Kemiindustrin är exempelvis en sektor som kommer att vara intresserade av 

skogsråvaran framöver. Detta kommer att medföra att konkurrensen om skogsbränslen hårdnar 

ytterligare och därmed driver upp priserna.  

Även regionala förutsättningar styr i viss utsträckning konkurrenssituationen för den svenska 

skogsråvaran och den regionala konkurrenssituationen påverkas också av närhet och tillgång till 

hamnar. Möjlighet att möta en ökad efterfrågan med import får en prisdämpande effekt, vilket 

minskar trycket på inhemsk råvara. Avgörandet i detta sammanhang är transportkostnaderna. 

Samtidigt sker förändringar i den globala handeln med skogsråvara. Efterfrågan har ökat, det 

gäller bland annat världshandeln med cellulosaflis för massatillverkning och en ökad 

användning av biobränslen för bland annat sameldning i kolkraftverk. Detta är en utveckling 

som väntas fortsätta och i allt större grad beröra även den svenska skogsråvaran.  

Mycket talar alltså för att konkurrensen om användningen av den svenska skogen kommer att 

öka framöver. Det dominerande kommersiella sortimentet av skogsbränsle genereras som 

tidigare nämnts främst vid avverkning av skogen i samband med att skogsindustrin plockar ut 

stamved (timmer och massaved) och tillgången på skogsbränsle styrs i mångt och mycket av 

efterfrågan av sågade produkter och pappersmassa. Ökar uttaget och användningen av ”prima” 

stamved ökar tillgången till avverkningsrester och därmed kommer troligen inte alla sektorer 

konkurrera om samma fraktion från skogen.  
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Nuvarande användning av skogsbränsle från de största användarsektorerna, skogsindustrin, 

fjärrvärme och kraftvärmesektorn samt pelletsindustrin, diskuteras nedan. Skogsbränsle används 

även för småskalig uppvärmning, vilket inte diskuteras vidare. Med småskalig uppvärmning 

menas fristående värmesystem i enskilda byggnader vilka inte är anslutna till ett fjärrvärmenät. 

El är den vanligaste energibäraren för uppvärmning och varmvatten följt av biobränsle där 

användningen av skogsbränsle uppgick till 12,4 TWh år 2010 fördelat på 9,2 TWh brännved 

och 2,7 TWh pellets (Skogsstyrelsen, 2012). Enligt Energimyndighetens prognos kommer 

användningen av trädbränsle i bostadssektorn öka framöver och uppgå till ungefär 16 TWh 

2020 samt 15 TWh 2030 (Dahlberg, 2013) 

6.2.3.1 Skogsindustrins användning av skogsbränsle 

Skogsindustrin (d.v.s. massa- och pappersindustrin samt sågverk- och träskiveindustrin) är för 

närvarande den största kommersiella användaren av den svenska skogen. Under 2010 uppgick 

industrins totala användning av biobränsle och torv för energiändamål till 61,4 TWh 

(Energimyndigheten, 2012) (inklusive elproduktion), där massaindustrin och sågverksindustrin 

var de stora användarna. Användningen av skogsbränsle i industrin förutom i skogsindustrin är 

nästintill marginell men ökar successivt. Behovet i pappers- och massaindustrin samt i sågverks-

industrin tillgodoses nästan uteslutande genom fallande bränsle (skogsindustriella biprodukter) 

från deras egen tillverkning.  

Tabell 20. Industrins totala användning av biobränsle under 2010. Källa: Energimyndigheten, 2012 

 TWh 

Massaindustrins returlutar 39,0 

Massaindustrins övriga biprodukter 10,2 

Sågverksindustrins biprodukter 4,2 

Övriga branscher 0,7 

Total biobränsleanvändning  54,1 

Biobränsle, torv mm för elproduktion 7,3 

Totalt 61,4 

 

Tillgången på skogsbränsle styrs idag till stor del på efterfrågan av sågade varor samt massa. 

Den svenska skogsindustrin styrs i sin tur till stor del av internationella marknader där dess 

slutprodukter handlas på, vilket skapar konkurrenssituationer som är svåra att parera på 

nationell nivå. (Brännlund et al., 2010)  

Den svenska skogsindustrin har antagit ett gemensamt mål om att energianvändningen ska 

effektiviseras med minst 15 procent till 2020. Detta kan komma att bidra till att användningen 

av skogsbränsle och därigenom även efterfrågan kommer att minska något från denna sektor. 

Energieffektiviseringsmålet avser den svenska skogsindustrins totala energiförbrukning per till-

verkad mängd avsalumassa (massa som säljs på marknaden) och papper. Detta medför i sin tur 

ökad tillgång till biprodukter för extern försäljning från denna sektor. Samtidigt har Skogs-

industrierna en vision om att produktionen i det svenska skogsindustriklustret fördubblas till år 

2035 (mätt som förädlingsvärde) varav hälften av tillväxten kommer från nya produkter (Skogs-

industrin, 2012). Detta kan medföra att konkurrensen om skogsråvara ökar framöver från 

industrisektorn samtidigt som mer skogsbränsle genereras på marknaden då mer stamved 

plockas ut ur skogen. 

Energimyndigheten har tagit fram en prognos över framtida trädbränsleanvändning i industrin 

vilken redovisas i Tabell 21. 
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Tabell 21. Energimyndighetens prognos över trädbränsleanvändingen i industrin för åren 2020 och 2030.  

Cirka 67 procent antas utgöras av avlutar. (TWh) (Energimyndigheten, 2013) 

Industrins användning  1990 2007 2020 2030 

Trädbränsle 43 55 64 69 

 

Enligt Energimyndighetens prognos (2013) medför detta att industrins användning av 

trädbränsle kommer att öka med ungefär 18 procent från år 2010 (se Tabell 20) fram till 2020 

samt med ungefär 28 procent till år 2030. Då cirka 67 procent antas utgöras av avlutar 

förutsätter detta att skogsindustrin ökar sin massaproduktion med 10 respektive 19 procent för 

åren 2020 och 2030 (jämfört med 2010). Vidare antas att en del av den återstående fossila 

andelen bränslen fasas ut.  

6.2.3.2 Fjärr- och kraftvärmesektorns användning av skogsbränsle 

Användningen av biobränsle för el- och värmeproduktion gynnas i Sverige av olika styrmedel 

vilket lett till kraftigt ökad användning inom denna sektor. Idag utgör biobränsle den enskilt 

största bränslekategorin för fjärr- och kraftvärmesektorn. Totala bränsleförbrukningen i de 

svenska fjärrvärmeverken uppgick år 2010 till 66,5 TWh där biobränsle, avfall samt torv 

utgjorde 55,8 TWh. Bränslen med ”skogligt ursprung” utgjorde nästan 32 TWh. 

(Energimyndigheten, 2012) (Skogsstyrelsen, 2012) Fjärr- och kraftvärmesektorn är också den 

sektor som haft den största ökningen av användingen av biobränsle, då sektorns bränslemix har 

förändrats från att ha varit nästan helt fossilberoende till att utgöras av främst biobränsle och 

avfall, vilket har ökat dess andel från ungefär sju procent 1980 till nästan 70 procent 2010. 

Ökningen av andelen trädbränsle under tidsperiod har främst kunnat tillgodoses genom att i 

större utsträckning ta tillvara på den tillgängliga groten från skogen som annars skulle ha 

lämnats kvar (Brännlund et al. 2010). 

Tabell 22. Användning av biobränsle, torv och avfall i fjärrvärmeverken (Energimyndigheten, 2012) 

 TWh 

Avfall 11,7 

Trädbränsle 31,7 

Tallbecksolja 0,9 

Torv 2,9 

Övriga bränslen och statistik differens – 0,4 

Total användning för värmeproduktion 46,8 

Biobränsle, torv mm för elproduktion 9,0 

Totalt 55,8 

 

Efterfrågan av skogsbränsle från kraftvärmesektorn styrs till stor del av värmebehovet som i sin 

tur styrs av väderleken/klimatet. Vidare styrs efterfrågan från fjärr- och kraftvärmesektorn av 

anläggningarnas möjlighet att byta till alternativa bränslen vid höga bränslepriser.  

Energimyndigheten har tagit fram en prognos över framtida biobränsleanvändning för el- och 

fjärrvärmeproduktion vilket redovisas i Tabell 23. 

Tabell 23. Energimyndighetens prognos över trädbränsleanvändningen i kraftvärme- och fjärrvärmeverken 

för åren 2020 och 2030.   TWh (Energimyndigheten, 2013) 

 1990 2007 2020 2030 

Elproduktion     

Trädbränsle och avlutar 2 9 15 16 

Fjärrvärme     

Biobränsle (exkl. torv o avfall) 3 21 24 21 
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Enligt Energimyndighetens prognos (2013) medför detta att användning av trädbränsle kommer 

att öka med ungefär 67 procent i elproduktionen i Sverige från år 2007 fram till 2020 samt med 

ungefär 78 procent fram till år 2030. För fjärrvärmen ses däremot att prognosen visar på en 

nedåtgående trend till följd av ökad andel avfall.  

6.2.3.3 Pelletsindustrins produktion av pellets och den svenska användningen 

Vid produktion av pellets utgörs råvaran främst av sågspån. Den svenska pelletsmarknaden 

uppgick år 2011 till 1,88 miljoner ton pellets motsvarande cirka 8,8 TWh, vilket är en 

minskning med nästan 2 TWh sedan 2010. Den inhemska produktionen uppgick till 6,3 TWh. 

(www.pelletsforbundet.se, 2013)  

Tabell 24. Pelletsproduktion och användning i Sverige (www.pelletsforbundet.se, Energimyndigheten, 2012) 

 TWh 

Uppskattad leverans till villamarknaden 2,6 

Uppskattad leverans till övriga markanden 6,2 

Nettoimport 2,5 

Totala svenska produktionen 6,3 

 

Pellets handlas både lokalt inom nationen och även som en commodity-liknande vara på den 

internationella marknaden. Än så länge är börshandel mycket liten i omfattning eller inte alls 

existerande. En finansiell handel har dock börjat växa fram och pellets prissätts i flertalet index i 

Europa. (Nohlgren et al., 2012)  

Sverige importerar betydande volymer från bland annat Ryssland och Baltikum och till den 

Europeiska marknaden (framförallt till Storbritannien, Belgien och Holland) importeras en stor 

del från USA som kan hålla relativt låga priser då de saknar någon större inhemsk konkurrens 

om råvaran i jämförelse med situationen som råder på den svenska marknaden. Det svenska 

Pelletsförbundet (Woodnet.se, 2012) tror dock på en ökad tillväxt på den svenska marknaden 

framöver då många kraftbolag ute i Europa troligen kommer att ställa om till pellets för att nå 

EU:s uppsatta miljömål samt på grund av att den svenska pelletsen har miljöfördelar som kan 

vara en avgörande konkurrensfördel vid ett eventuellt införande av hållbarhetskriterier för fasta 

biobränslen på den europeiska marknaden.  

6.2.3.4 Förväntad framtida konkurrens av skogsbränsle och konkurrens från övriga 

Europa 

Internationella och nationella politiska incitament och lagstiftning påverkar i hög grad vilka 

bränslen som efterfrågas. Politiska beslut innefattar bland annat beslut om skatter och 

subventioner, vilka påverkar priset direkt och som i sin tur har en styrande effekt på 

investeringar i exempelvis energianläggningar. Som en följd av ökade kunskaper om klimat-

förändringarnas förväntade effekter har olika styrmedel introducerats för att reducera 

användningen av fossila bränslen, inom ramen för europeisk och svensk klimat- och 

energipolitik. En direkt effekt av detta är att efterfrågan och betalningsviljan för biobränslen i 

allmänhet och för skogsbränslen i synnerhet har ökat. En större andel av den producerade 

skogsråvaran används därför idag som bränsle i energisektorn. 

Politiska incitament kan därmed sägas vara en huvudsaklig påverkande faktor för efterfrågan 

och därmed konkurrensen om skogsbränsle, där elcertifikatsystemet är ett av de styrmedel som i 

stor utsträckning bidragit till utbyggnaden av biobränsleeldad kraftvärme i det nordiska 

kraftsystemet. Hittills har en stor del av den förnybara el som tillkommit, kommit från 

utbyggnad av biobränslebaserad kraftvärme. Sedan den 1 januari 2012 har Sverige och Norge en 

gemensam elcertifikatmarknad och det gemensamma målet är att öka den förnybara 

http://www.pelletsforbundet.se/
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elproduktionen med 26,4 TWh mellan 2012 och 2020. Tillsammans med EU-politiken kommer 

detta med stor sannolikhet innebära att konkurrensen om skogsråvara från biobränsleeldade 

kraftvärmeverk förväntas öka under den kommande tioårsperioden.  

Naturligtvis påverkar även den ekonomiska tillväxten tillgång och efterfrågan av skogsbränsle. I 

en högkonjunktur ökar efterfrågan på sågade produkter och massa vilket medför att tillgängliga 

skogsbränslen ökar. El- och värmeanläggningar ägs till största del av den offentliga sektorn och 

dess efterfrågan på bränsle är dock relativt konjunkturoberoende.  

Sverige är ett av de länder i Europa som har den mest väl utvecklade marknaden för fasta 

biobränslen och bland den mest omfattande användningen av biobränslen i energisystemet. Fler 

och fler länder börjar dock anpassa sina energisystem för att nå sina uppsatta mål för förnybar 

energi vilket kan öka konkurrensen om svenskt skogsbränsle ytterligare genom bättre 

exportmöjligheter. Historiskt sett fram till idag har Sverige varit ett importland gällande fasta 

biobränslen. Förändringar har dock börjat ske på den europeiska marknaden för fasta 

biobränslen. I Europa finns det ett stort antal kolkraftverk vilka har hårda krav på sig att minska 

sina koldioxidutsläpp. Undersökningar har därför börjat genomföras för att ersätta kolet med 

andra alternativ. Ett kostnadseffektivt sätt att minska koldioxidutsläppen i dessa anläggningar är 

att samelda kolkraftverken med träpellets eller torrifierad pellets (s.k. svarta pellets som har 

liknande egenskaper som stenkol)
7
. Sett ur ett svenskt perspektiv innebär den ökade 

konkurrensen från övriga Europa, att utbudet och därmed även import till de svenska 

anläggningarna troligt kommer att minska. Detta förutsätter dock att svensk skogsbränsle kan 

vara med och konkurrera med övriga på den europeiska och globala marknaden gällande pris. 

Pellets från den svenska markanden har dock viss miljö- och kvalitetsfördelar, framförallt om 

hållbarhetskriterier införs för fasta biobränslen, vilket kan medföra att efterfrågan från den 

europeiska marknaden kan komma att öka framöver. Det som kan begränsa konverteringen till 

pellets i de Europeiska kolkraftverken är att biomassan kostar betydligt (cirka 3 gånger mer) 

mer än kol, bulkvolymen är betydligt större och bränslehanteringen måste justeras eller byggas 

om. (Strömberg, L., 2013) Enligt Strömberg (2013) finns i planerna från kommissionen en 

ökning med nära 300 TWhel från biomassa år 2030 där en stor del till en början antas utgöras av 

sameldning. Efterhand antas det snarare bli dedikerade biokraftverk. Strömberg (2013) antyder 

dock att det snarare blir 200 TWhel ytterligare vilket ger en marknad med ungefär 300 TWh 

bränsle. För att klara detta kommer troligen en stor del vara handlad biomassa över gränserna. 

Hur konkurrensen kommer att utvecklas framöver är dock beroende av en rad olika faktorer och 

inte minst av lagstiftning kring reduktion av växthusgaser och ökad användning av förnybar 

energi. Exempelvis blir bedömningen av hur biobränslen och biodrivmedel från skogen värderas 

vad gäller graden av koldioxidneutralitet viktig. Ett möjligt scenario är att befintliga styrmedel 

förstärks, alternativt införs ytterligare styrmedel för att målen ska uppnås med hänsyn till hur 

olika biobränslen värderas. En sådan utveckling skulle kunna innebära ytterligare konkurrens 

om skogsråvaran, antingen för energiändamål eller för produkter som baseras på denna.  

6.2.4 Potentialen för ökat uttag av skoglig biomassa 

Det finns ett stort intresse av att öka uttaget av skogsbränsle, i första hand genom att öka uttaget 

av restprodukter som grot och klena stammar etc., i andra hand genom att i större omfattning 

använda stubbar, men även genom att öka produktionen av skogsbränsle. Hur stor den 

realiserbara potentialen är kan sägas bero dels på hur uttagen av skogsbränslet sker och vilka 

styrmedel som kommer att gälla. Skogsråvaran kan med olika typer av styrmedel styras mot 

massaproduktion, trävaruindustri, fjärrvärme/kraftvärme eller produktion av drivmedel. Det 

                                                      
7
 Torrifierad pellets har högre bulkdensitet och energidensitet än träpellets (vanliga vita träpellets) (Vattenfall, 2012). 
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finns en risk att ett ökat nyttjande och intensivare produktion kan försvåra uppfyllelsen av vissa 

miljömål (ex. Levande skogar). De skogliga konsekvensanalyser som genomförts visar dock att 

det i framtiden kommer att vara möjligt att öka uttaget ur skogen även om de volymer som av 

tekniska, ekonomiska och miljömässiga restriktioner bör lämnas kvar i skogen räknas bort. En 

ökad skogsproduktion kan dessutom underlätta uppfyllelsen av andra miljömål (ex. Begränsad 

klimatpåverkan) (Energimyndigheten, 2012:08).  

Potentialen gällande ökat uttag av skogsbränslen har berörts i ett stort antal utredningar genom 

åren och sammantaget visar utredningarna mycket varierande resultat, från 16-105 TWh 

(exempelvis Skogsindustrierna, Svebio, Energimyndigheten m.fl.). Att intervallet dem emellan 

blir så stort beror på att bedömningarna inte är helt jämförbara med varandra då de avser 

bedömningar för olika år, samt att det föreligger skillnader i vad som ingår i potentialen och 

vilken potential som avses. Vidare handlar skillnaderna om avvägningar mot faktorer som bland 

annat biologisk mångfald, miljöhänsyn, skogen som kolsänka, rörligt friluftsliv, men också om 

den framtida skogstillväxten och om det i vissa delar kan vara tillåtet med till exempel 

skogsgödsling.  

I Skogsstyrelsens SKA-VA 08 har den årliga skogsbränslepotentialen avseende grot och stubbar 

efter ekologiska, tekniska och ekonomiska restriktioner uppskattats till drygt 50 TWh. 

Huvuddelen antas komma från stubbar. Stubbskörd förekommer i dag främst på försöksmässig 

skala och det är därför oklart vilka ekologiska restriktioner som ska gälla för skörden och 

därmed är osäkerheten stor beträffande med hur stor potentialen är. Vidare bedömer 

Skogsstyrelsen att möjligheten till import av skogsbränsle kan bli begränsande (åtminstone på 

tio års sikt) där den främsta orsaken är att efterfrågan på skogsbränsle troligtvis kommer att öka 

även i andra länder i närområdet.  

Även enligt Energimyndigheten (2012:08) finns det stor potential att öka skogsbränsleuttaget 

utan att det försvårar möjligheten att nå miljö- och produktionsmål. Minst problematiskt är det 

att ta ut mer grot, medan det fortfarande finns en del frågetecken kring konsekvenserna av 

stubbuttag. Ett begränsat stubbuttag bör dock vara möjligt.  

Skogsindustrierna har nyligen satt upp ett branschgemensamt mål om att det årliga uttaget av 

bränsle från skogen ska öka med 20 TWh till år 2020. Av dessa 20 TWh uppskattas cirka 9 

TWh utgöras av grot och resterande nya sortiment och då främst stubbar (10 TWh) (Thuresson, 

2010). Bedömningen är att målet kan nås, förutsatt att branschens lönsamhet utvecklas positivt 

och att tillräckliga samhälleliga satsningar görs på infrastrukturen. (Skogsindustrierna, 2012) 

Utvecklingen av stubbrytning har dock inte fått det genomslag som förväntades när denna 

potentialuppskattning togs fram så potentialen är troligen något lägre. (Palm, 2013)  

Nuvarande användning av bränslen med skogligt ursprung uppgår till ungefär 104 TWh, där 

bränslena uppskattningsvis fördelar sig enligt Tabell 25. Uttaget minskade något under den 

milda vintern 2011/2012 men den långsiktiga efterfrågan ökar (Skogsindustrierna, 2012). 

Energimyndigheten har i sin Långsiktsprognos från år 2010 tagit fram potentialen för år 2015 

respektive år 2025, se Tabell 25.  
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Tabell 25. Nuvarande användning (år 2011) och total potential gällande biobränsle med skogligt ursprung. För 

pellets inkluderas även importmöjligheten. Källa: Energimyndighetens Långsiktsprognos 2010, Dahlberg, 

2013, Uppskattade siffror från WSP gällande nuvarande användning utifrån Skogsstatistisk årsbok 2012 

 Ungefärlig nuvarande 

användning (år 2011)   

[TWh] 

Potentialen 

år 2015 

[TWh/år]1) 

Potentialen 

år 2025 

[TWh/år]1) 

Returlutar och tallbeck 42  45 50 

Primärt skogsbränsle (direkt 
från skogen) 

172) 34 42 

Skogsindustriella biprodukter 22 20 23 

Energiskog 0,4 1 1 

Ved, hushåll 10 11 11 

Förädlade trädbränslen 10 12 17 

Returträ 3 3 3 

Totalt 104 126 147 
1) Energimyndighetens Långsiktsprognos 2010 
2) Brunberg 2011, Skogforsk 

 

Som kan ses i tabellen uppskattar Energimyndigheten i sin Långsiktsprognos att potentialen för 

skogsbränsle ökar för år 2015 respektive år 2025 jämfört med nuvarande användning. Vidare 

uppskattas att returlutarna kommer öka med 25 procent till år 2025. För att detta skall uppnås 

förutsätts att massaindustrin ökar sin produktion med motsvarande.  Sedan år 1990 och 2000 har 

massaproduktionen ökat med 20 respektive 3 procent (jämfört med år 2010) (Skogsindustrierna, 

2012). Det vill säga den största ökningen skedde mellan 1990 och 2000. Därefter har 

produktionen stagnerat något.  

De faktorer som på kort och lång sikt troligen kommer att påverka den realiserbara mängden 

skogsbränsle är flera men eftersom merparten av skogsindustrins biprodukter redan idag 

används kan skogen främst bidra med ytterligare genom att (1) öka skördeintensiteten genom 

skörd av grot, stubbar och klena stammar, (2) omfördela stamveden mellan skogsindustrin och 

energisektorn, (3) importera skogsbränsle och/eller (4) utöka kapaciteten hos skogsindustrin.  

6.2.5 Prisutveckling och priseffekt för skogsbränsle 

Uttag av avverkningsrester kan ske både vid gallring och vid slutavverkning. Det är framförallt i 

samband med slutavverkning som betydande synergieffekter kan uppstå mellan uttag av 

stamved (rundvirke och massaved) och avverkningsrester. Den större kostnadsandelen bärs av 

stamveden medan en relativt mindre kostnad tillkommer för uttaget av avverkningsrester.  

Priset på skogsbränsle i Sverige har stigit sedan år 1994 (se Figur 36), framförallt sedan 

omkring 2003. En stor anledning till denna prisökning är kraft- och värmeproducenternas ökade 

betalningsförmåga för biobränsle genom införandet av elcertifikatsystemet år 2003, som 

tilldelar elcertifikat för elproduktion baserad på förnybara energikällor. Den betalningsvilja 

energisektorn har för skogsbränslet styrs idag till stor del av olika subventioner, exempelvis 

elcertifikatsystemet. Energisektorn har därmed svårt att konkurrera med skogsindustrin om 

skogsråvara utan subventioner (förutom vid relativt höga elpriser). Med subventioner och 

stigande elpriser ökar dock betalningsviljan för energisektorn, vilket kan driva upp priset på 

massaved. Effekten av detta och den ökade konkurrensen visade sig under mitten och slutet av 

2000-talet. Mellan 2004 och 2008 var exempelvis priset på skogsflis, oavsett användare, högre 

än jämförbart pris på massaved – realt och omräknat till kronor per m
3
f (kubikmeter fast mått). 

Även det reala priset på skogsindustriella biprodukter uppvisade under samma period ett par år 

med högre priser jämfört med massaved. (Brännlund et al., 2010)  
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Figur 36. Prisutvecklingen för skogsbränsle 1994-2012. Källa: Trädbränsle- och torvpriser, Statistiska 

Centralbyrån, Energimyndigheten, Sveriges officiella statistik  

Som kan ses i figuren har framförallt priset för förädlade skogsbränslen ökat markant. Ökningen 

beror på den kraftiga efterfrågeutvecklingen som har setts i Sverige under denna period. När 

efterfrågan och priserna på pellets och annan biomassa ökar, blir det även lönsamt att 

transportera andra typer av biomassa, som till exempel flis, längre distanser. Idag skiljer sig 

nationella och regionala pellets- och biomassapriser till största delen genom transportkostnader.  

Energimyndigheten har i sin Långsiktsprognos från år 2010 prognostiserat att prisutvecklingen 

för biobränslen fram till år 2020 kommer att fortsätta i nivå med den genomsnittliga 

prisökningstakt som kunnat noteras under perioden 2000-2007 (Se Tabell 26). Det har även 

antagits att prisökningen kommer att fortsätta, om än i något lägre takt, även efter perioden 

2020. Att prisutvecklingen antas något högre för förädlade biobränslen än för oförädlade 

motiveras av att olika avfallskategorier (brännbart avfall) antas ha dämpande effekt på 

prisnivåerna för de mer oförädlade biobränslekategorierna.  

Tabell 26. Sammanställning av pris och total potential för skogsbränslen samt energiskog. Källa. 

Energimyndighetens Långsiktsprognos 2010 

 Potentialen 

år 2015 

[TWh/år] 

Bränslepris 

2020 

[SEK/MWh] 

Potentialen 

år 2025 

[TWh/år] 

Bränslepris 

2030 

[SEK/MWh] 

Returlutar och tallbeck 45 - 50 - 

Primärt skogsbränsle 

(direkt från skogen) 
34 213-262 42 229-276 

Skogsindustriella 

biprodukter 
20 187-203 23 213-230 

Energiskog 1 225 1 240 

Ved, hushåll 11 - 11 - 

Förädlade trädbränslen 12 341 17 365 

Returträ 3 100 3 107 

Totalt 126  147  
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6.3 Produktionsteknik för biogas genom termisk förgasning och 
förväntad teknikutveckling 

Tekniken för produktion av biogas genom termisk förgasning beskrivs endast översiktligt i 

föreliggande rapport för att ge läsaren en förståelse vid framtagande av potentialen. För mer 

detaljerad beskrivning hänvisas till Valleskog et al. (2008) samt Held (2011).  

Det finns flera tekniker för att förgasa biomassa, där följande parametrar varierar: 

 Förgasartyp 

 Trycknivå vid förgasningen (atmosfärstryck eller trycksatt) 

 Temperatur vid förgasning 

 Förgasningsmedium (Ånga, syrgas, luft eller kombinationer av dessa) 

 Värmeöverföringsmetod (direkt eller indirekt) 

Oavsett hur processen utformas med avseende på parametrarna ovan kan produktionen av 

biogas genom termisk förgasning beskrivas med nedanstående processchema.  

 

Figur 37. Principskiss för förgasning av biomassa samt vidareförädling till biogas. 

Råvarans egenskaper påverkar valet av förgasare och omvänt så gäller därför att en viss 

förgasare kräver en viss beskaffenhet på råvaran. Genom att förbehandla ett bränsle kan 

processutformningen kring förgasaren förenklas.  

Beroende av vilken slutprodukt som avses är olika förgasningstekniker mer eller mindre 

optimala. Är slutprodukten biogas bör gasen innehålla så lite kväve som möjligt och det är två 

tekniker som diskuteras mest för denna applikation; indirekt förgasning vid atmosfäriskt tryck 

och trycksatt (direkt) förgasning (CFB). 

Förgasning  

Indirekt förgasning kännetecknas av att processen sker i två reaktorer; en förbränningskammare 

och en förgasningsreaktor. Här gäller dock att uppskalning av systemlösningen begränsas av 

värmeväxlingsrelaterade problem mellan förbränningen och förgasningen och är därför mer 

lämpad för anläggningar <100 MWth
8
. Trycksatt förgasning har bättre förutsättning för 

uppskalning och är lämpliga i anläggningar >100 MWth då förgasningsanläggningen av 

skalekonomiska skäl inte bör konstrueras med för små effekter. (Lundberg, 2011)  

Gasrening 

Valet av gasreningsutrustning påverkas delvis av vilket eller vilka råvaror som ska förgasas 

eftersom innehållet av störande ämnen varierar. Syntesgasens innehåll efter förgasningssteget 

består huvudsakligen av vätgas (H2), kolmonoxid (CO) och metangas (CH4), men även en 

mängd föroreningar, så som partiklar och tjäror. Avskiljning av partiklar sker vanligen i en 

cyklon. Eventuellt kan kylning krävas innan vilket också kan möjliggöra värmeåtervinning. 

Avskiljning av tjäror sker lämpligast via fysikalisk rening, t.ex. i en skrubber. Alternativet är 

                                                      
8
 MWth = termisk MW 
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kemisk rening, men processbetingelserna för detta innebär att metanhalten minskar, vilket inte 

är önskvärt. (Valleskog et al., 2008) 

Metanisering 

Efter rening av gasen sker metanisering vilket innebär att metan och vatten bildas genom ett 

antal kemiska reaktioner mellan kolmonoxid och vätgas samt koldioxid och vätgas. Produktion 

av metan är starkt exoterm vilket ger möjlighet att återvinna reaktionsvärmen. (Valleskog et al., 

2008)  

Uppgradering 

När gasen genomgått metaniseringen innehåller den förutom metan även en stor andel koldioxid 

och vatten vilket måste avlägsnas för att höja gasens energivärde. För avlägsnande av koldioxid 

finns tre teknikval: membran separation, pressure swing adsorption (PSA) samt skrubberteknik. 

Vatteninnehållet avlägsnas vanligen genom torkning genom att gasen kyls.  

6.3.1 Framtida teknikutveckling  

Den tekniska utvecklingen av förgasning av biomassa har pågått länge men fortfarande finns 

ingen kommersiell anläggning i drift. Nationellt och internationellt pågår forskning om att hitta 

effektiva energilösningar. Kemisk Teknologi vid KTH har nyligen genomfört en studie som 

visar på att det går att erhålla 25 procent högre effektivitet vid framställning av Fischer-

Tropsch-diesel (FT-diesel) om FT-katalysatorn kombineras med en efterföljande katalysator för 

framställning av biogas. Normalt återcirkuleras det bildade metanet tillsammans med 

okonverterad syntesgas vid framställning av FT-diesel men studien visar att processen förenklas 

och effektiviseras vid samproduktion. I studien har det visat sig att en kombination av 

koboltbaserade FT-katalysatorer och en nickel/titaniumoxid-baserad metaniseringskatalysator 

har potential att, med hög verkningsgrad, producera biogas och FT-diesel i en proportion 

lämplig för svenska förhållanden. (Lualdi M., et al., 2013) (mentoronline.se, 2013) 

6.4 Befintliga förgasningsanläggningar och planerade projekt 

Det pågår omfattande forskning och utveckling av förgasningsteknik på såväl nationell som 

internationell nivå. Även om många processkoncept och delkomponenter har demonstrerats så 

finns det fortfarande ingen kommersiell fullskaleanläggning för framställning av biogas genom 

förgasning av biomassa. Byggandet av anläggningar i kommersiell skala är behäftade med både 

tekniska och ekonomiska risker och först måste tekniken verifieras i pilot- och 

demonstrationsskala. I Tabell 27 listas de projekt som pågår för tillfället inom 

förgasningsområdet på den svenska marknaden. Sett ur ett internationellt perspektiv pågår 

omfattande forskning och utveckling av produktion av biogas genom termisk förgasning i bland 

annat Österrike i Gussing där det finns en demonstrationsanläggning som varit i drift sedan 

2002 (uppstart förgasningsanläggningen). Projektet demonstrerar hela kedjan från träflis till 

framställning av biogas, via indirekt förgasning (8 MWth), metanisering (1 MW) och tankning 

av gasfordon (tankstationen invigdes år 2009). Förgasningstekniken har visat sig problemfri 

medan skift- och metaniseringssteget är den kritiska komponenten (Held, 2011).  
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Tabell 27. Befintliga och planerade förgasningsanläggningar på den svenska marknaden.  

Befintliga förgasningsanläggningar 

Företag Storlek Kommentar Slutprodukt Driftstart 

Södra Cell, Värö Max 40 MW Barkförgasare Gengas som 

eldas i brukets 

mesaugn
9
 

1987 

VVBGC, Värnamo 18 MWth Demonstrationsanläggning. Projektet 

”Chrisgas” (startade 2004) avslutades 

i februari 2010. För närvarande (dec 

2012) bedrivs ingen verksamhet vid 

anläggningen.  

I början 

elektricitet, men 

projektet Chris-

gas studerade 

framställning av 

syntesgas. 

1996 

Tidigare Chemrec, Piteå, 

men ägs sedan början av 

2013 av LTU Green 

Fuels, Luleå,  

3 MWth Pilotanläggning/utvecklings-

anläggning av förgasning av svartlut 

 2005 

Chalmers, Göteborg 2 MWth Demonstrationsanläggning för 

indirekt förgasning med befintlig 

biopanna.  

Syntesgas 2008 

Tidigare Chemrec, Piteå, 

men ägs sedan början av 

2013 av LTU Green 

Fuels, Luleå,  

 Komplettering av befintlig 

anläggning för förgasning av svartlut 

med en pilotanläggning för DME 

produktion.  

1800 ton DME 2010 

Planerade förgasningsanläggningar 

Företag Storlek 
Kommentar Slutprodukt 

Planerad 

Driftstart 

Göteborg Energi, 

Göteborg (GoBiGas) 

Etapp1:20MW 

Etapp2:100MW 

Etapp 1: Demonstrationsanläggning- 

delfinansierats av Energimyndigheten  

Etapp 2, Kommersiell anläggningen -

har beviljats stöd från EU inom 

NER300. Beslut om genomförande tas 

efter utvärdering av Etapp 1. 

Biogas Etapp 1: 

2013 

Etapp 2: 

Planerad 

2016 

E.ON, Malmö (Bio2G) 200 MW Kommersiell efter cirka 2-3 år. E.ON 

har skjutit upp beslutet om att bygga 

anläggningen. Finns idag en stor 

osäkerhet kring finansieringen och 

regeringen har fortfarande inte lagt fram 

en klar strategi för omställningen av 

transportsektorn i Sverige.  

Biogas Tidigare 

2015 

förutsatt 

beviljat 

tillstånd. 

Värmlandsmetanol, 

Hagfors 

100 MWth  Kommersiell anläggning Ca 100 kton 

metanol per år 

 

6.4.1 GoBiGas  

GoBiGas, Gothenburg Biomass Gasification Project, drivs av Göteborg Energi och innebär 

uppförande av en demonstrationsanläggning för indirekt förgasning av biobränsle för 

produktion av biogas och värme vid Ryahamnen i Göteborg.  

                                                      

9 roterugn som används i kemikalieåtervinningscykeln vid kemiska pappersmassaindustrier baserade på sulfat-

processen. I mesaugnen kalcineras "mesa", som utgörs av en avvattnad slurry främst bestående av utfällt kalcium-

karbonat, till kalciumoxid (bränd kalk). Kalcineringen kallas ofta ombränning. 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Pappersmassa
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sulfatprocessen
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sulfatprocessen
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kalcinering
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kalciumkarbonat
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kalciumkarbonat
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kalciumoxid
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Projektet planeras att genomföras i två etapper, där den första etappen avser en 

demonstrationsanläggning med produktion av 20 MW biogas, 5 MW fjärrvärme och 6 MW 

värme till värmepumpar. Som prestandamål anges ett gasutbyte på 65 procent (teoretisk 

potential i Etapp1 är cirka 64 procent, 65 procent väntas nås i Etapp 2), en totalverkningsgrad på 

90 procent (nås troligen först under Etapp 2) samt en drifttid på 8000 timmar per år. (Burman, 

2013). I en andra etapp beräknas utbyggnad ske med ytterligare 80-100 MW biogas men 

förutsätter att anläggningen ska kunna byggas på kommersiella villkor.  

Driftsättning av den första etappen kommer att ske under sommar och höst 2013 och vid 

årsskiftet 2013/2014 väntas anläggningen vara helt i drift och leverera gas ut på gasnätet. 

(Burman, 2013) Etappen har beviljats ekonomiskt stöd av Energimyndigheten på 222 miljoner 

kronor, ett beslut som även godkänts av EU-kommissionen. (http://gobigas.goteborgenergi.se/) 

Totalt uppskattas investeringen till cirka 1,4 miljarder SEK för Etapp 1. (Ny Teknik (nr 48), 

2012)  

Andra etappen blev i december 2012, tillsammans med cirka tjugo europeiska projekt, utvald 

för tilldelning av stödmedel i NER 300-programmet. NER 300-programmet ger delfinansiering 

till tekniska lösningar i utvecklingsfasen i syfte att skapa möjligheter till genomförande. Urvalet 

i NER 300-programmet har baserats på projektets potential att bidra till EU:s klimatmål. Vid ett 

genomförande av andra etappen av GoBiGas kan bidraget uppgå till cirka 58,8 miljoner euro. 

Inför beslut om genomförande av andra etappen, som är aktuell för NER 300-programmet, ska 

den första etappen utvärderas. (Pressmeddelande Göteborg Energi, 2012)  

Lokaliseringen i anslutning till den befintliga hetvattencentralen på Ryaområdet innebär att 

producerad gas kan föras in på stamnätet (naturgasnätet). Lokaliseringen är vald så att den, 

förutom närhet till naturgasnätet, även medger en flexibel bränslemottagning då det finns 

förutsättningar för både sjö- och järnvägstransporter. (Nohlgren et al. 2012)  

6.4.2 Bio2G  

E.ON Gasification Development AB driver sedan 2008 projektet Bio2G vilket avser 

uppförandet av en anläggning för trycksatt (direkt) förgasning av biobränsle till biogas. 

Anläggningen planeras producera 200 MW biogas, 10-50 MW fjärrvärme och 15-25 MW el (för 

internt bruk). Som prestandamål uppskattas ett gasutbyte i storleksordningen 60 - 65 procent, en 

totalverkningsgrad på 70-80 procent beroende på hur väl restvärme kan utnyttjas samt en drifttid 

på 7500 timmar per år (nås troligen först efter cirka tre års inkörning). Biobränslebehovet 

kommer att uppgå till cirka 2,5 TWh årligen vid full drift och planeras att i huvudsak utgöras av 

alla typer av skogsrester. I ett senare skede kan även andra bränslen, som salix och halm, 

komma att användas som inblandning. (Fredriksson Möller, 2013) 

Under november 2012 meddelade E.ON att de förskjuter Bio2G-projektets tidplan och avvaktar 

investeringsbeslutet tills de ser att alla förutsättningar för en storskalig biogassatsning är på 

plats. Anledningen är att det finns en stor osäkerhet kring finansieringen och att regeringen inte 

definierat en strategi för omställningen av transportsektorn i Sverige. (www.eon.se/press, 2012) 

6.5 Kostnad för produktion av biogas genom termisk förgasning 

Investeringskostnader och produktionskostnader för produktion av biogas genom termisk 

förgasning har beräknats i ett antal studier, men beräkningsförutsättningarna avseende till 

exempel processutformning och kapacitet liksom antaganden kring råvarupriser och 

investeringskostnader varierar kraftigt.  

Den ekonomiska lönsamheten för produktion av biogas beror till stor del på investerings-

kostnaderna, råvarukostnaderna och slutligen på det pris som biogasen kan säljas för. 

http://gobigas.goteborgenergi.se/
http://www.eon.se/press
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Investeringskostnadens andel av produktionskostnaden sjunker med ökande produktions-

kapacitet då storskalighet sänker investeringskostnaden per producerad enhet. En väsentlig del 

för att få lönsamhet är dock råvarukostnaderna (biobränslekostnaden). Priset på biobränsle 

skiljer sig beroende på vilken fraktion som avses och var i Sverige anläggningen placeras. 

Ökade anläggningsstorlekar medför dock att upptagningsområdet för råvaran måste utökas 

vilket därmed medför att transportkostnadernas del av råvarukostnaden ökar. Ett ökat 

upptagningsområde innebär även att risken att inkräkta på konkurrenternas upptagningsområde 

ökar väsentligt. Vid val av lokalisering bör därför konkurrenssituationen beaktas men även 

möjligheten till att integrera produktionen för att kunna ta vara på processens värmeöverskott. 

(Nohlgren et al., 2010)  

Genom att öka energidensiteten på råvaran, exempelvis genom pelletering av skogsindustriella 

biprodukter eller torrifiera biomassan, kan transportkostnaden sänkas per MWh men betingar ett 

högre pris för råvaran på grund av förädlingen. Som diskuterades i avsnitt 6.2.5 (Prisutveckling 

och priseffekt för skogsbränsle) har priset för skogsbränsle stigit sedan år 1994 och framförallt 

sedan omkring 2003. Vid en jämförelse med priset för fordonsgas de senaste åren (2008-2012) 

ses dock att fordonsgaspriset har stigit i betydligt snabbare takt än skogsbränsle, se Figur 38. Att 

statistik endast redovisas för de sista fem åren beror på att statistik tidigare inte samlades in för 

fordonsgaspriser. En jämförelse av förhållandet mellan råvarupriset och fordonsgaspriset (vid 

pump), visar att förhållandet varierar från år till år. Under åren 2008 och 2012 har förhållandet 

fordonsgaspriset som lägst varit cirka 2,8 gånger och som mest 3,8 gånger priset på förädlade 

skogsbränslen (pellets). Jämförs fordonsgaspriset och skogsflispriset, har fordonsgaspriset som 

lägst varit 4,5 gånger priset och som mest 5,4 gånger priset.  

För en biogasproducent kan variationer i förhållandet mellan råvara och drivmedel vara 

förödande för lönsamheten. Vid bedömning av lönsamheten är därför inte genomsnittspriset det 

som ensamt bestämmer lönsamheten. Tillräckliga marginaler måste finnas för att kunna 

överleva perioder med lågt kassaflöde på grund av skiftande råvaru- eller drivmedelspriser.  

 

Figur 38. Prisutveckling på skogsbränsle och fordonsgas. Priserna avseende skogsbränslen anges i SEK per 

MWh bränsle fritt levererat anläggning medan priserna för fordonsgas anges i SEK per MWh gas. Källa: 

Energimyndigheten, Energigas Sverige, SCB, Bearbetad av WSP 

Valleskog et al. konstaterade under 2008 att kostnaden för framställning av biogas genom 

förgasning ligger i intervallet 380-410 SEK per MWh. Colmsjö et al. påpekade dock under 2009 

att det, utifrån pågående planering för anläggningar i Sverige, finns indikationer på att 

produktionskostnaden sannolikt är högre. Nohlgren et al. presenterade under våren 2012 

uppskattade produktionskostnader som är betydligt högre än de som presenterades av Valleskog 

et al. (2008) (se Tabell 28). Nohlgren et al. (2012) utgår från en uppskattning som gjorts av 
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investeringskostnaden för den planerade anläggningen inom projektet Bio2G (200 MW gas), 

där investeringskostnaden uppskattas till cirka 4 miljarder kronor ± 25 %. I denna summa ingår 

alla kostnader för uppförandet av en förgasningsanläggning inklusive biogasframställning samt 

kostnader för bränslehantering och produktdistribution. I osäkerhetsintervallet finns till exempel 

kostnader för uppförande av anläggningsdelar (t.ex. kraftvärme- eller syrgasproduktion, vilka 

kan göras antingen inom eller utanför projektets ramar). 

Tabell 28. Jämförelse av 2007, 2011 och 2013-års uppskattade investeringskostnader för trycksatt förgasning 

och råvarukostnader. Källa: Valleskog et al. (2008) Nohlgren et al. (2012), Skatteverket, Energimyndigheten, 

Bearbetad av WSP  

 Enhet 
2007 

100 MWbränsle 

20111) 

100 MWbränsle 

2013 

100 MWbränsle 

Investeringskostnad Mkr 490 1660 18702) 

Råvarukostnad (Biobränsle) SEK/MWh 150 200 2003) 

Produktionskostnad SEK/MWh 385 712 650-8004) 

Naturgas SEK/MWh 250 200 2005) 

Skatt naturgas (i värmesektorn) SEK/MWh 203 228 291 

Skatt naturgas (värme i kV, industri) SEK/MWh 38 43 256) 

Skatt naturgas, elproduktion SEK/MWh 0 0 0 

Skatt naturgas, fordonsbränsle SEK/MWh 103 123 168 

1) Investeringskostnaden år 2011 är skalad för att kunna jämföras med 2007-års värde och baseras på investeringskostnaden 4 

miljarder för 200 MWgas 
2) Uppskattad investeringskostnad år 2013 skalad för att kunna jämföras med 2007-års och 2011-års värde och baseras på 
investeringskostnaden 4,5 miljarder för 200 MWgas. I Investeringskostnaden inkluderas alla kostnader för uppförande av en 

förgasningsanläggning inkl. biogasframställning samt kostnader för bränslehantering, distribution, mark mm. 

3) 201 SEK/MWh (Q3 2012)  
4) Uppskattad kostnad, där den högre avser ny marknad medan den lägre avser en mogen marknad alternativt med någon form av 

stöd, Personlig kontakt Fredriksson Möller B., 2013 

5) 201 SEK/MWh (Q3 2012), Nordpool gas 
6) Förutsatt att anläggningen är med inom systemet för handel med utsläppsrätter 

Som framgår av tabellen, har investeringskostnaden ökat med 240 procent, råvarukostnaden 

med cirka 30 procent och produktionskostnaden med cirka 85 procent. Vidare ses att naturgas-

priset (spotpriset) minskat sedan 2007 och låg under tredje kvartalet 2012 kring 200 SEK per 

MWh. Detta visar att förutsättningarna för lönsam biogasproduktion för införandet på naturgas-

nätet snarare har blivit sämre sedan Valleskog et al (2008) genomförde studien.  

Priserna på biogas i fordonssektorn påverkas av flertalet faktorer. Den huvudsakliga pris-

drivande faktorn inom ett kort till medellångt perspektiv kommer huvudsakligen vara oljepris-

utvecklingen, där biogas kommer att alternativkostnadsprissättas utifrån fossil diesel eller 

bensin. De huvudsakliga faktorer som påverkar priset på olja är OPECs överenskomna 

produktion, produktion från andra oljeproducerande länder, peak-oil och oljeproducenters 

strategiska beteende. På längre sikt, beroende på vilka drivmedel som blir dominerande på 

drivmedelssidan, kan biogas komma att prissättas efter andra typer av drivmedel.  

6.6 Avsättningsmöjligheter för biogas från termisk förgasning 

Flera olika faktorer påverkar möjligheterna till storskalig marknadsintroduktion av biogas från 

termisk förgasning, bland annat: 

 Möjlighet till distribution av gasen 

 Efterfrågan av gas från fordonssektorn, industrin och/eller andra sektorer 

 Konkurrerande syntesgasprodukter 

Vidare styrs möjligheten till avsättning av gasen av anläggningens lokalisering och möjlighet 

till integrering samt av konkurrensen från konkurrerande bränslen (både fossila och förnybara).  



 

 

 

 

 

 

   

 62  
    

6.6.1 Möjlighet till distribution av biogas från termisk förgasning 

Biogasanläggningar (termisk förgasning) i kommersiell skala producerar stora volymer varför 

det krävs tillgång till gasinfrastruktur alternativt stora industrier eller kraftvärmeanläggningar 

som säkrar avsättningen av basproduktionen.
10

 Därutöver kan satsningar på metangasdrivna 

fordon säkra volymer efter hand då gasfordonen ökar i antal.  

En stor begränsning för storskalig biogasproduktion genom termisk förgasning i Sverige är 

relaterad till naturgasnätets begränsade utbredning. Lokala gasnät finns idag i till exempel 

Stockholm, Västerås, Örebro, Linköping, Borås, Trollhättan, Vänersborg och Västervik. I bland 

annat Gävle finns planer på att bygga ett gasnät som ska gå från Gävle via Sandviken till 

Hofors. För stora gasflöden, som för de planerade förgasningsanläggningarna (se Tabell 27) i 

Göteborg respektive Skåne, är det enda nuvarande realistiska alternativet distribution via det 

nationella naturgasnätet. Trycknivåerna på gasen från processen är dessutom (åtminstone från 

den trycksatta förgasningstekniken) högre än vad som kan tas emot av ett lokalt gasnät, vilket 

innebär att expansion (och därmed en eventuell energiförlust) krävs för att gasen ska kunna 

distribueras på detta sätt. Det finns flera praktiska fördelar med nätdistribution eftersom nätet 

kan fungerar som en lagringsplats som kan ta upp variationer i försäljning då produktion och 

konsumtion inte är balanserade. (Nohlgren et al, 2012) En alternativ lösning skulle vara att i 

samband med en investering av en förgasningsanläggning investera i ett större lokalt 

distributionsnät. 

6.6.2 Efterfrågan av gas från fordonssektorn, industrin och/eller andra sektorer 

Genom möjligheten att leverera till ett naturgasnät ger det stor flexibilitet var gasen kan 

användas. Dels finns möjligheten att använda gasen vid el- och värmeproduktion i ett 

kraftvärmeverk om de ekonomiska styrmedlen gör det lönsamt. Dels finns det möjlighet att 

använda gasen som drivmedel ifall detta är det mest förmånligast. Vidare finns möjligheten att 

använda gasen i industriella applikationer. Användning av biogas (från förgasning) i ett 

kraftvärmeverk är dock inte hållbart systemanalytiskt eftersom el- och totalverkningsgraden blir 

avsevärt lägre än vad den skulle ha blivit om biobränslet använts direkt i ett biokraftvärmeverk.  

I Sverige finns idag den högsta betalningsviljan då gasen avsätts som fordonsgas. År 2011 

såldes nästan 1,3 TWh gas som fordonsgas där 0,73 TWh utgjordes av uppgraderad biogas och 

resterande av naturgas (Energigas Sverige, 2011). Vid användning i fordonssektorn konkurrerar 

gasen med priset för bensin/diesel, vilket har ökat med drygt 30 procent (bensinpriset) sedan år 

2005 (www.spbi.se, 2013). I priset för de fossila bränslena ingår energiskatt samt 

koldioxidskatt, vilket biogas är undantaget ifrån. Framöver kan dock biogas beläggas med 

energiskatt. För att biogas ska kunna levereras till fordonsmarknaden krävs dock att 

gastankställen etableras och ekonomin motiverer ett inköp av ett gasfordon.  

Om fordonssektorn är mättad eller det inte finns möjlighet att avsätta gasen inom denna sektor 

finns möjlighet att avsätta gasen för industriella applikationer eller i ett kraftvärmeverk. Dock är 

inte betalningsviljan lika hög i dessa sektorer. Med så stora volymer som en kommersiell 

förgasningsanläggning producerar krävs det dock stora industrier eller kraftvärmeanläggningar 

som kan säkra avsättningen i basproduktionen. De industrier som i första hand kan vara 

lämpliga att ansluta mot en biogasanläggning är de industrier som idag använder naturgas eller 

gasol i sin process, exempelvis järn- och stålindustrier. Konvertering från gasol till biogas är 

relativt enkel och kan ske till en låg kostnad (Valleskog et al., 2008). Vid en konkurrensanalys 

                                                      
10

 En kommersiell biogasanläggning (genom termisk förgasning) uppskattas producera cirka 0,8-2 TWh biogas per år vilket är en väsentlig skillnad 

jämfört med biogas från rötning 
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måste här kostnaden för biogas jämföras med naturgas eller gasol, för jämförelse med naturgas 

se Tabell 29.  

Tabell 29. Uppskattad produktionskostnad biogas genom förgasning jämfört med kostnad för naturgas. Källa: 

se Tabell 28 

 Enhet 
2011 

100 MWbränsle 

2013 

100 MWbränsle 

Produktionskostnad biogas SEK/MWh 712 650-800
 

Naturgas SEK/MWh 200 200 

Skatt naturgas (i värmesektorn) SEK/MWh 228 291 

Skatt naturgas (värme i kV, industri) SEK/MWh 43 25 

Skatt naturgas, elproduktion SEK/MWh 0 0 

 

Som framgår av tabellen skulle biogas i dagsläget ha svårt att konkurrera med de priser som är 

aktuella för naturgas. För att biogas ska bli mer konkurrenskraftigt krävs någon typ av styrmedel 

eller att industrin åläggs att inneha en viss del förnybara bränslen i sin energianvändning. Det 

finns dock en stor vilja hos industrin att blanda in förnybar gas i deras energianvändning, vilket 

är till fördel för biogasen. 

6.6.3 Integrering och lokalisering av anläggning 

Biogas från förgasning av biomassa ger, till skillnad från biogas från rötning, ingen fast 

restprodukt
11

 som rötrest, däremot ges ett energiöverskott i form av ånga och hetvatten från 

vissa delprocesser såsom gaskylning och metanisering. Överskottsenergin kan återvinnas, till 

exempel för elproduktion i en ångcykel med ångturbin. Även flöden vid lägre temperaturer 

lämpar sig för återvinning, till exempel för torkning av bränsle som ska användas till 

förgasningsprocessen. Överskottsenergin kan också utgöra möjlighet till integrering med annan 

verksamhet, till exempel genom att säljas som fjärrvärme. Integrering av biogasproduktion kan 

därmed ses ur olika perspektiv som alla syftar till att förbättra den totala lönsamheten och det 

finns fler tänkbara sätt att integrera biogasproduktionen på, exempelvis råvaruintegrering eller 

integrering för utnyttjande av processenergi.  

Råvaruintegrering syftar till att samlokalisera en verksamhet med tillgång till råvara som lämpar 

sig väl för förgasning, exempelvis integrering med en massaindustri. För integrering med fjärr-

värmeproduktion kommer emellertid fjärrvärmen inte kunna säljas till ett högre pris än vad den 

fjärrvärmeproducent som äger det närliggande fjärrvärmenätet har för produktionskostnader för 

baslastproduktionen. Uppfylls dessa leveransvillkor är merinvesteringen, i form av en fjärr-

värmecentral, snabbt återbetald även om mängderna försåld fjärrvärme är små. (Nohlgren et al., 

2012)  

Ett beslut om hur stor en eventuell integrering ska vara är även ett lokaliseringsbeslut, 

åtminstone då integration med befintlig industri eller fjärrvärmenät avses. Förutom detta måste 

en rad andra faktorer beaktas vid val av lokalisering. Vid identifiering av lämplig lokalisering av 

en förgasningsanläggning är den regionala tillgången på bränsle av stor betydelse på samma sätt 

som tillgången till ett lokalt/regionalt distributionsnät. Med dagens situation gällande styrmedel 

och bränslepriser bör upptagningsområdet för skoglig biomassa huvudsakligen finnas inom 

cirka 10-15 mils lastbilstransport för att inte transportkostnaderna ska bli för stora (Nohlgren, 

2010). Genom pelletering av skogsindustriella biprodukter eller torrifiering av biomassa 

alternativt tillverkning av pyrolysolja ökar energidensiteten på råvaran. Ökad energidensitet ger 

sänkta transportkostnader per MWh och därmed kan råvaran transporteras längre. Däremot ger 
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det ett dyrare bränslepris tillföljd av förädlingen. Lokaliseras anläggningen längs kusten 

minskar tillgången väsentligt eftersom en stor del av arealen omkring utgörs av vatten. Däremot 

möjliggör det dock för att råvaror kan tas emot och produkter levereras via båt. 

6.6.4 Konkurrererande syntesgasprodukter 

Syntesgasen (CO + H2) som framställs vid förgasning av biomassa kan syntetiseras till ett antal 

olika energibärare och processutformningen varierar beroende av syftet med förgasningen och 

vilken slutprodukt som ska produceras Figur 39 visar på att flödet av förgasning av biomassa, 

som kan bestå av olika kategorier av biobränslen, genererar en syntesgas som i sin tur kan 

omvandlas till ett antal olika energibärare, där lokala eller regionala förutsättningar kan gynna 

det ena eller det andra alternativet. Detta medför att det inte är självklart att slutprodukten vid en 

förgasningsanläggning är just biogas.  

 

Figur 39. Schematiskt flöde av produktion av alternativa drivmedel via förgasning av biomassa. Förutom 

förgasning av biomassa finns även andra metoder att producera biodrivmedel från skogsråvara, bland annat 

förestring av tallolja och etanol genom fermentering. Källa: 1) SGC, 2-3) WSP, 4) Nohlgren et al, 2010, 5) 

WSP. 

FT-diesel har en fördel jämfört med de andra förgasningsalternativen gällande distributionen. 

Exempelvis kräver biogas, DME och metanol modifieringar av fordon och utbyggnad av 

infrastrukturen gällande distribution av drivmedlet. Gällande biogas börjar dock infrastrukturen 

bli väl fungerande i delar av Sverige tack vare utbyggnaden av första generationens biogas 

genom rötning och naturgasens utbredning på västkusten. Vidare har biogasen en väsentlig 

fördel i Västsverige där det redan i dag finns ett utbyggt gasnät med anslutande tankstationer 

vilket underlättar distributionen av gas i anslutning till detta. Lokala eller regionala 

förutsättningar kan därmed gynna det ena eller det andra drivmedlet (till exempel förekomst av 

ett naturgasnät eller stora satsningar på biogasproduktion genom rötning).  

6.7 Sammanfattande avsnitt om påverkansfaktorer för realiserbar 
biogaspotential genom förgasning 

Nedan presenteras en sammanfattning av analysen av påverkande faktorer för realiserbar 

biogaspotential från förgasning. Den biogaspotential som kommer att realiseras på marknaden 

kommer att bestämmas av omgivande faktorer som antagligen kan snabba på introduktionen 

eller bromsa den. De faktorer som fokus legat på i föreliggande studie är: 

Åkergrödor och jordbruks-

rester

Biobränsle från avfall

Skogsbränsle

Förgasning
syntesgas bildas 

(CO och H2) 

Biogas1)

(Verkningsgraden uppgår till cirka 60-70% Total 

energiverkningsgrad ligger kring 90%.)

Vätgas2)

(verkningsgrad från bränsle till hjul uppgår till 65%) 

Elektricitet

Dimetyleter (DME)3)

(Verkningsgraden svartlutsförgasning till DME uppgår till 

cirka 60% Total energiverkningsgrad ligger kring 65-75%.)

Fischer-Tropsch (FT) Diesel4)

(45% utbyte av FT-produkter, vid god värme-integration i 

´”kombinat” kan ca 75% systemutbyte erhållas) 

Metanol5)

(verkningsgrad ca 50%, totalverkningsgrad ca 55-70% vid 

integration)

Omvandlingsprocess EnergibärareBiomassa/råvara
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 råvara,  

 befintliga förgasningsanläggningar och planerade projekt  

 avsättningsmöjligheter  

6.7.1 Råvara 

Vad gäller råvara (skogsbränsle) och konkurrens om denna, talar mycket för att konkurrensen 

kommer att öka. Hur stor den framtida skogsbränslepotentialen är, är dock osäker och 

potentialerna varierar beroende på vilka antagande som potentialen baseras på (Avsnitt 6.2.4). I 

Tabell 30 sammanställs nuvarande användning av de största användarsektorerna samt prognos 

på deras framtida användning. Vidare sammanställs hur stor bränslepotentialen förväntas vara 

enligt Energimyndighetens Långtidsprognos från 2010. Slutligen redovisas hur stor mängd 

(TWh) skogsbränsle som kan finnas tillgängligt på marknaden för övriga respektive framtida 

användningsområden om de stora användarnas användning sker enligt tabellen. Det som dock 

måste tilläggas är att skogsbränslepotentialen och prognosen för användning inte avser exakt 

samma år, men det visar ändå en ungefärlig skattning på hur stor mängd som finns tillgängligt. 

Som nämnts tidigare i avsnitt 6.2.4 indikerar flera studier att det finns relativt få tekniska hinder 

för att öka de fysiska uttagen av skogsbränsle. Det är dock en väsentlig skillnad mellan potential 

och tillgänglighet å den ena sidan och ekonomiskt utbud å den andra. Det är det ekonomiska 

utbudet som är helt avgörande för vad som faktiskt finns tillgängligt vid olika prisnivåer. 

Generellt ökar den utbjudna kvantiteten med högre prisnivå. Utbudet av avverkningsrester är 

starkt korrelerat med avverkningsnivåerna på massaved och sågtimmer. Vid ökade 

avverkningsnivåer ökar också utbudet av avverkningsrester relativt proportionerligt och på 

samma sätt minskar det vid minskad avverkningsnivå. Utbudet av avverkningsrester kommer 

till stor del bero på fem faktorer (1) avverkningsnivå på massaved och sågtimmer, (2) kostnad 

för askåterföring från kraftvärmeproduktion, (3) skogsvårdsrekommendationer, (4) tillämpning 

av förbättrad eller ny teknik samt (5) ekonomisk kompensation till skogsägare. Ökar priset på 

skogsbränsle förbättras kostnadstäckningen för uttaget varvid ett större uttag kan ske.  

Tabell 30. Ungefärlig nuvarande användning, prognos av framtida användning samt kvarstående bränsle-

potential som kan användas av övriga och framtida användningsområden. Källa: Se Tabell 13-19 

 
Ungefärlig 

nuvarande 

användning 

Prognos 

användning 

2020 

Prognos 

användning 

2030 

Industrisektorn 54,1 64 69 

Kraft och Fjärrvärmesektorn 41,6 39 37 

Pelletssektorn 6,3 71) 71) 

Bostäder 12 16 16 

Total användning av dagens stora användare 114 126 129 

Framtida skogsbränslepotential (inkl. returlutar)  1262) 1473) 

Potentialen för övriga och framtida användningsområden  0 18 
1) Uppskattning av pelletsindustrins framtida användning av skogsbränsle saknas i använd källa varför ett antagande om att 
användningen blir i storleksordning med dagens användning görs. 
2) Avser år 2015  
3) Avser år 2025 

Som kan ses i tabellen är den kvarstående skogsbränslepotentialen för övriga sektorer och för 

framtida användningsområden, som termisk förgasning av biomassa, 0 TWh respektive 18 TWh 

för åren 2015 respektive 2025 om det antas att nuvarande användare ökar sin användning enligt 

Energimyndighetens prognos. Detta medför att det troligen kommer bli en fråga om vilken 

sektor som har högst betalningsvilja för skogsbränslet. Detta medför därmed att utformningen 

av eventuella styrmedel på marknaden kan komma att spela en avgörande roll för de sektorer 

som har högst betalningsvilja för skogsbränslet.  
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De potentialuppskattningar för ökat uttag av skogsbränsle som presenterats i denna rapport 

utgår samtliga från att stubbrytning kommer att öka markant framöver. I nuläget (2012) bryts 

endast cirka 3000 - 3 500 hektar stubbmark och det återstår betydande utveckling för att göra 

tekniken mer rationellt ekonomiskt. Vidare finns fortfarande en del frågetecken kring 

miljömässiga konsekvenserna av stubbuttag då tekniken är så pass ny. Dessutom råder det i 

dagsläget osäkerheter kring hur stubbrytning kommer att hanteras vid ett eventuellt 

implementerande av hållbarhetskriterier för fasta biobränslen. Om stubbar kommer klassas som 

ett hållbart bränsle beror delvis på under vilket tidsperspektiv som utsläppen kommer värderas. 

Ett begränsat stubbuttag bör dock vara möjligt.  

6.7.2 Befintliga förgasningsanläggningar och planerade projekt 

Det pågår omfattande forskning och utveckling av förgasningsteknik på såväl nationell som 

internationell nivå. Även om många processkoncept och delkomponenter har demonstrerats så 

finns det fortfarande ingen kommersiell fullskalig anläggning för framställning av biogas genom 

förgasning av biomassa. Byggandet av anläggningar i kommersiell skala är behäftade med både 

tekniska och ekonomiska risker.  

I Sverige pågår för närvarande två större projekt gällande förgasning av biomassa och vidare 

syntes till biogas. GoBiGas, som drivs av Göteborg Energi är det projekt som kommit längst. 

Projektet planeras att genomföras i två etapper, där den första etappen avser en demonstrations-

anläggning med produktion av 20 MW biogas. Driftsättning av den första etappen kommer att 

ske under sommar och höst 2013 och vid årsskiftet 2013/2014 väntas anläggningen vara helt i 

drift och leverera gas ut på gasnätet. I en andra etapp beräknas utbyggnad ske med ytterligare 

80-100 MW biogas men förutsätter att anläggningen ska kunna byggas på kommersiella villkor.  

Det andra projektet (Bio2G) som pågår i Sverige drivs av E.ON Gasification Development AB. 

Anläggningen planeras producera 200 MW biogas och biobränslebehovet kommer att uppgå till 

cirka 2,5 TWh årligen vid full drift och planeras att i huvudsak utgöras av alla typer av 

skogsrester. Under november 2012 meddelade dock E.ON att de förskjuter Bio2G-projektets 

tidplan och avvaktar investeringsbeslutet tills de ser att alla förutsättningar för en storskalig 

biogassatsning är på plats. Anledningen är att det finns en stor osäkerhet kring finansieringen 

och att regeringen inte definierat en strategi för omställningen av transportsektorn i Sverige.  

6.7.3 Avsättning 

För att en storsaklig marknadsintroduktion ska ske för biogasproduktion genom termisk 

förgasning av biomassa måste det finnas förutsättningar på marknaden och en avsättning för 

gasen. Biogasanläggningar (termisk förgasning) i kommersiell skala producerar som tidigare 

nämnts stora volymer varför det krävs tillgång till gasinfrastruktur alternativt stora industrier 

eller kraftvärmeanläggningar som säkrar avsättningen av basproduktionen. I Sverige finns idag 

den högsta betalningsviljan då gasen avsätts som fordonsgas. År 2011 såldes nästan 1,3 TWh 

gas som fordonsgas där 0,73 TWh utgjordes av uppgraderad biogas och resterande av naturgas 

(Energigas Sverige, 2011). För att biogas ska kunna levereras till fordonsmarknaden krävs dock 

att gastankställen etableras och ekonomin motiverer ett inköp av ett gasfordon.  

Om fordonssektorn är mättad eller det inte finns möjlighet att avsätta gasen inom denna sektor 

finns möjlighet att avsätta gasen för industriella applikationer eller i ett kraftvärmeverk, dock är 

inte betalningsviljan i nuläget lika hög i dessa sektorer.  

Båda de planerade förgasningsanläggningarna i Sverige, i Göteborg respektive Skåne, kommer 

att distribuera gasen via det nationella naturgasnätet.  
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7 Bedömning av realiserbar potential för biogas 

Bedömningen av den realiserbara biogaspotentialen år 2030 baseras på givna förutsättningar 

utifrån de framtagna scenarierna som redovisas i Kapitel 4. Det är därför viktigt att det 

presenterade resultatet alltid tolkas utifrån de förutsättningar som anges. Om förutsättningarna 

ändras, ändras även resultatet av den realiserbara potentialen. Vidare ska inte bedömningen ses 

som en prognos utan endast som en scenarioanalys. 

7.1 Bedömning av realiserbar biogaspotential genom rötning 

Huvudhypotesen i den här studien är att realiseringen av den teoretiska potentialen till stor del 

kommer att bero på lönsamheten för biogasproducenten, vilket styr potentiella producentens 

investeringsvilja i nya anläggningar. Lönsamheten styrs av ett antal påverkande faktorer, som 

diskuteras i kapitel 5.1. I kapitel 5.2 har det framtida försäljningsvärdet, i relation till 

prisutvecklingen för fossila drivmedel, och kassaflöden av olika fallstudieanläggningar, med 

normala och långa transportförhållanden, analyserats i tre olika scenarier.  

Transportförhållandena i den ena grundmodellen är normala (<150 km) medan de i den andra 

modellen är långa. Detta speglar dels effekten av en biogasanläggnings lokalisering och dels 

skillnader i geografiska förutsättningar där anläggningar i till exempel norra Sverige ofta har 

längre transportförhållanden än i landets södra delar.  

De olika fallstudieanläggningarna som analyserats representerar anläggningar som rötar olika 

typer av substrat. Resultaten från de ekonomiska analyserna analyseras sedan tillsammans med 

länsvisa eller regionala teoretiska potentialer för olika substrat för att på så sätt bedöma den 

realiserbara volymen. För varje scenario görs bedömningen av både maximal och minimal 

realiserbar volym.  

I de fall den samlade bedömningen av analyserna visar att de ekonomiska förutsättningarna och 

lönsamheten är mycket god och investeringsviljan är hög, görs bedömningen att 75-100 procent 

av den teoretiska potentialen kan realiseras. I de fall analyserna visar god till mindre god 

lönsamhet och investeringsvilja, görs bedömningen att 50-75 procent av den teoretiska 

potentialen kan realisera. Då investeringsviljan bedöms som låg antas att 25-50 procent eller 0-

25 procent av potentialen kan realiseras, beroende på typ av substrat och andra påverkande 

faktorer. Genom att bedömningen av den realiserbara volymen görs i ett intervall kan ett lägre 

och ett högre gränsvärde anges för varje scenario.  

I Scenario 1 antas teknikutveckling medföra att gasutbytet från vissa substrat ökar med 20 

procent i det maximalt bedömda alternativet. Den realiserbara mängden energigrödor bedöms 

efter vad som definieras i de olika scenarierna, se kapitel 4. Avvikelser från ovanstående 

förekommer och redogörs för i varje scenario.  

Avvikelserna beror på olika påverkande faktorer som bedöms ha effekt på realiserbarheten. 

Länens teoretiska biogaspotentialer baseras på inventering av resultat från tidigare studier med 

vissa justeringar, se kapitel 7.1.1.  

7.1.1 Sammanställning av teoretisk biogaspotential från rötning 

En ofta refererad källa när det gäller den teoretiska biogaspotentialen i Sverige är ”Den svenska 

biogaspotentialen från inhemska restprodukter” från 2008 (Linné et al., 2008). Den teoretiska 

biogaspotentialen anses i stort sett inte ha ändrats sedan studien genomfördes 2008 och studien 

bedöms som den mest relevanta och aktuella inventeringen och uppskattningen av den 

teoretiska potentialen. Sammanställning av den teoretiska potentialen från inhemska 
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restprodukter redovisas i Figur 40. Den teoretiska potentialen som presenteras är den mängd 

energi som finns i biogasen efter rötning av substraten.  

I föreliggande studie har två kompletteringar gjorts gällande den teoretiska biogaspotentialen 

som Linné et al., 2008 redovisar: (1) halmpotentialen har uppdaterats enligt Egnell & Börjesson 

(2012), samt (2) energigrödor har beräknats utifrån Linné och Jönsson (2004) med antagandet 

att 10 procent av totala åkerarealen (2,6 miljoner hektar enligt Jordbruksverkets statistikdatabas 

2012) teoretiskt sett skulle kunna nyttjas för odling av grödor till biogasproduktion. 

Fördelningen på länsnivå av åkerarealen har antagits följa samma mönster som vallarealen 

enligt statistik från Jordbruksverkets statistikdatabas. 

 

Figur 40. Sammanställning av teoretisk biogaspotential med komplettering av WSP, i GWh per år. 

Den totala nationella teoretiska biogaspotentialen från restprodukter bedöms uppgå till 10,3 

TWh per år då halmpotentialen har uppdaterats jämfört med Linné et al. (2008). Inkluderas även 

energigrödor uppgår den teoretiska biogaspotentialen till drygt 17 TWh per år om energigrödor 

för biogasproduktion odlas på 10 procent av den odlingsbara arealen. Biogaspotentialen från 

marin biomassa exkluderas eftersom metangasutbytet från substraten är osäkert och teknik för 

odling och skörd saknas idag.  

Substrat från lantbruket utgör nästan 80 procent eller 13,5 TWh per år av den totala nationella 

biogaspotentialen. Energigrödor utgör drygt 50 procent eller 7,2 TWh per år av potentialen från 

lantbrukssubstrat, förutsatt att 10 procent av åkerarealen odlas. Resterande substrat från 

lantbruket är gödsel och växtodlingsrester. Enligt Edström (2010) består ungefär hälften av 

biogaspotentialen från stallgödsel av fastgödsel och hälften av flytgödsel. Halm utgör 10 

procent av totala potentialen från biogaspotentialen kopplad till lantbruket. I Figur 41Figur 41 

redovisas den totala teoretiska biogaspotentialen fördelat länsvis i kategorierna restprodukter 

och energigrödor. 
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Figur 41. Teoretisk biogaspotential, med kompletteringar av WSP, fördelad länsvis 

De län som har enskilt störst total teoretisk biogaspotential är Skåne, Västra Götaland och 

Östergötland. Därefter kommer Stockholm, Kalmar och Halland på en relativ likvärdig teoretisk 

bigoaspotential. Gemensamt för dessa län är att de har mycket jordbruk och/eller stora städer. 

Biogaspotentialen från energigrödor har schablonmässigt fördelats i enlighet med åkerareal med 

slåtter och betesvall som varje län har (Jordbruksverkets statistikdatabas 2012). Störst teoretisk 

biogaspotential från energigrödor har Västra Götaland och Skåne därefter följer Östergötland, 

Jönköping och Kalmar.  

7.1.2 Scenario 3 – mindre gynnsamt 

Med rådande prisnivåer på fossila drivmedel och det låga framtida maximala försäljningsvärdet 

på fordonsgas (Figur 18, Kapitel 5.2.2) i scenario 3 i kombination med resultatet från 

kassaflödesanalyserna (kapitel 5.2.3.1) bedöms lönsamheten endast vara nära tillräcklig för 

kommunalägda samrötningsanläggningar med en stor andel substrat som inbringar mottagnings-

avgifter. Vidare bedöms att dessa anläggningars lokalisering måste vara god och därmed ge 

korta till normala transportförhållanden. Följaktligen bedöms det inte finnas någon investerings-

vilja för privata aktörer gällande samrötningsanläggningar, energigrödeanläggningar eller el- 

och värmeproducerande biogasanläggningar.  

Sammanfattningsvis kommer den realiserbara mängden i scenario3 antas uppgå till 0-25 procent 

av den teoretiska potentialen som redovisas i Figur 40 om inte andra antaganden motiveras. 

Nedan följer de antaganden som gjorts i scenario 3 för realiserbarhet av olika substrat. 

7.1.2.1 Matavfall - hushåll, restauranger, storkök och butiker 

Den teoretiska potentialen för biogas från matavfall uppgår till drygt 1 300 GWh biogas per år, 

Figur 40. Den teoretiska potentialen har inledningsvis reducerats med 20 procent som en rimlig 

reduktion av matavfallsmängderna på grund av reducerat matsvinn (Naturvårdsverket, 

2012:6527), se även Kapitel 5.1.1. Då endast vissa kommunala samrötningssanläggningar 

bedöms byggas i detta scenario begränsas realiserbar mängd substrat i denna substratkategori 

till det nya uppsatta etappmålet om insamling och energiproduktion av matavfall på 40 procent 

(Naturvårdsverket, 2012). Detta motiveras av att det inte kommer att finnas några direkta 

ekonomiska drivkrafter för biogasproduktionen utan drivkraften kommer att vara det nationella 

etappmålet om energiproduktion från matavfall, se Kapitel 5.1.1. 
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7.1.2.2 Restprodukter från livsmedelsindustrin och annan industri 

Linné et al. 2008 bedömer att endast 53 procent av den teoretiska potentialen av detta avfall kan 

avsättas som substrat för biogasproduktion och att övriga volymer nyttjas som djurfoder. I 

Scenario 3 bedöms den realiserbara mängden substrat i denna kategori uppgå till 0-25 procent 

då lättillgängliga och attraktiva restprodukter kommer att vara intressant för de kommunala 

samrötningsanläggningarna även i detta scenario även om de ekonomiska drivkrafterna saknas 

och investeringsviljan bedöms som låg.  

7.1.2.3 Avloppsslam 

Den teoretiska potentialen för biogas producerat från avloppsreningsverksslam uppgår till drygt 

700 GWh, se Figur 40. Idag produceras 638 GWh biogas från slam vid avloppsreningsverken 

(Energimyndigheten, 2012). Även om de ekonomiska förutsättningarna bedöms som dåliga i 

detta scenario görs bedömmingen att den framtida produktionen kommer att vara i parietet med 

dagens, alltså 638 GWh, i scenario 3.  

7.1.2.4 Växtodlingsrester 

Den teoretiska potentialen uppgår till drygt 800 GWh per år. Potentialen begränsas bland annat 

av att en del av resterna avsätts som djurfoder. I scenario 3 antas att mellan 0-25 procent av den 

teorietiska potentialen kommer att användas som substrat i samrötningsanläggningar.  

7.1.2.5 Energigrödor exklusive vall 

0 procent av den teoretiska potentialen av energigrödor, exklusive vall, antas kunna realiseras i 

scenario 3. Detta är en avvikelse mot de 0-25 procent som antas under mindre bra förhållanden. 

Denna avvikels motiveras av att det inte finns några ekonomiska förutsättningar för 

energigrödeanläggningar i detta scenario.  

7.1.2.6 Vall 

I scenario 3 antas att energigrödor för energiproduktion odlas på fyra procent av den odlingsbara 

arealen i hela landet och att vall odlas på 40 procent av denna areal. Vidare antas att 25 procent 

av den odlade vallen används som substrat till rötning. Av denna mängd vall antas att 0 procent 

används i det lägsta alternativet och 100 procent i det högsta. Vallpotentialen antas framförallt 

rötas i samrötningsanläggningar.  

7.1.2.7 Halm 

Den teoretiska potentialen av halm uppgår till drygt 1 300 GWh, se Figur 40. I scenario 3 antas 

ingen halm användas till rötning av biogas, vilket motiveras av att inga energigrödeanläggningar 

eller gårdsbaserade anläggningar bedöms byggas i detta alternativ samt av att halm inte är ett 

prioriterat substrat för övriga biogasproducenter.  

7.1.2.8 Stallgödsel flytande 

Totalt 4174 GWh stallgödsel bedöms som tillgängligt i den teoretiska potentialen. Av den 

volymen antas 50 procent vara fast och 50 procent flytande (Lantz & Björnsson, 2011; Edström, 

2012). I scenario 3 bedöms att 0-25 procent av den teoretiska potentialen av flytgödseln 

kommer att realiseras för rötning i samrötningsanläggningar. 
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7.1.2.9 Stallgödsel fast 

Totalt 4174 GWh stallgödsel bedöms som tillgängligt i den teoretiska potentialen. Av den 

volymen antas 50 procent vara fast och 50 procent flytande (Lantz & Björnsson, 2011; Edström, 

2012). I scenario 3 bedöms att 0 procent av den teoretiska potentialen kommer att realiseras. 

Skälet till att inte 0-25 procent av fastgödseln bedöms användas för rötning är att de problem 

som är relaterade till rötning av fastgödsel, se kapitel 5.1.1, inte övervinns i scenario 3, se 

beskrivning av scenarier i kapitel 4, samt att flytgödsel kommer att prioriteras före fastgödsel 

vid rötning.  

7.1.2.10 Resultat scenario 3 

Idag producerar 19 samrötningsanläggningar i Sverige tillsammans 416 GWh biogas 

(Energimyndigheten, 2012). Det substrat som rötas i dessa anläggningar är matavfall (26 

procent), gödsel (34 procent), livsmedelsindustriavfall och slakteriavfall (34 procent) och en 

mindre mängd energigröda (5 procent) (Energimyndigheten, 2012). Figur 42 visar den bedömda 

realiserbara biogaspotentialen i scenario 3. Den realiserbara biogaspotentialen uppgår till 1,2–

2,5 TWh biogas år 2030 och föreliggande studie visar att det främst är samrötningsanläggningar 

(befintliga och framtida) samt befintliga avloppsreningsverk som kommer att producera biogas i 

detta scenario. Detta på grund av att lönsamheten och investeringsviljan bedöms som låg för 

andra anläggningar samt för privata aktörer.  

Substratsammansättningen vid både det lägre och högre gränsvärdet, Figur 42, motsvarar 

ungefär dagens substratsammansättning i samrötningsanläggningarna men vid det högre 

gränsvärdet rötas mer lantbruksrelaterat substrat. Produktionsvolymen vid det lägre gränsvärdet 

(1,2 TWh per år) är i paritet med dagens årsproduktion som uppgår till 1,2 TWh om deponigas 

exkluderas (Energimyndigheten, 2012). Vid det högre gränsvärdet uppgår produktionen till 2,5 

TWh per år. För att realisera biogaspotentialen för det högre gränsvärdet i scenario 3 krävs 26 

anläggningar som producerar 100 GWh biogas per år. Det högre gränsvärdet bedöms som högt 

skattat under förutsättningarna i scenario 3. Utredningens bedömning är därmed att den 

realiserbara potentialen i detta scenario sannolikt kommer ligga i den undre delen av intervallet.  

 

Figur 42. Realiserbar biogaspotential (1,2–2,6 TWh per år) för olika rötsubstrat och totalt i scenario 3. 

Den realiserbara biogaspotentialen från rötning uppgår till 1,2 – 2,5 TWh år 2030 under 

de förutsättningar som speglar scenario 3. 
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7.1.3 Scenario 2 – medelbra - gynnsamt 

Prisutvecklingen för fossila drivmedel i scenario 2 ger betydligt större utrymme för högre 

försäljningsvärde av gasen för de fordonsgasproducerande anläggningarna (Figur 17, Kapitel 

5.2.2) än i scenario 3. Kassaflödesanalyserna (Kapitel 5.2.3.1) visar att lönsamheten är 

tillräcklig för samtliga fallstudieanläggningar under normala transportförhållanden och även för 

den kommunalägda samrötningsanläggningen (Fallstudieanläggning 2) under långa transport-

förhållanden. Lönsamheten och återbetalningstiden för den gödselbaserade gårdsanläggningen 

är på gränsen av vad som bedöms som acceptabelt för lantbrukare under normala 

transportförhållanden, se Kapitel 5.2.5.1.  

Sammanfattningsvis kan sägas att lönsamheten och investeringsviljan kan ses som god till 

mindre god för gårdsbaserad biogasproduktion, mycket god för samrötningsanläggningar samt 

god till mindre god för energigrödeanläggningar. Vid normala transportförhållanden för 

energigrödeanläggningen bedöms lönsamheten vara god och investeringsviljan hög men med 

längre transportförhållanden bedöms investeringsviljan som låg.  

7.1.3.1 Matavfall - hushåll, restauranger, storkök och butiker 

Den teoretiska biogaspotentialen från matavfall uppgår till drygt 1 300 GWh per år, Figur 41. 

Den teoretiska potentialen har reducerats med 20 procent då en 80 procentig insamlingsgrad 

bedöms som ett möjligt maximum. Den teoretiska potentialen har sedan reducerats ytterligare 

en gång med 20 procent som en rimlig framtida reduktion av matavfallsmängderna på grund av 

reducerat matsvinn enligt Naturvårdsverket (2012:6527), se Kapitel 5.1.1.  

I Scenario 2 görs bedömningen att 75-100 procent av den reducerade teoretiska potentialen 

samlas in och rötas och de ekonomiska förutsättningarna för samrötningsanläggningar bedöms 

som mycket goda. Matavfall kommer därmed framförallt att rötas i den typen av anläggningar.  

7.1.3.2 Restprodukter från livsmedelsindustrin och annan industri 

Linné et al. 2008 bedömer att endast 53 procent av den teoretiska potentialen av detta avfall kan 

avsättas som substrat för biogasproduktion och att övriga volymer kommer nyttjas som 

djurfoder. Den teoretiska potentialen uppgår till 2 000 GWh per år, se Figur 40. I Scenario 2 

bedöms att konkurrenskraften för biogasanläggningarna ökar gällande detta substrat och det 

antas därmed att 50-75 procent av detta avfall kan realiseras. Detta är en avvikelse mot de 75-

100 procent som ska antas då investeringsviljan för anläggningstypen bedöms som mycket god. 

7.1.3.3 Avloppsslam 

Den teoretiska potentialen för biogas producerat från avloppsreningsverksslam uppgår till drygt 

700 GWh, se Figur 40. Idag produceras 638 GWh biogas per år från slam vid avloppsrenings-

verken (Energimyndigheten, 2012). De ekonomiska förutsättningarna för biogasproduktion i 

scenario 2 är så pass goda att bedömning görs att hela den teoretiska potentialen nyttjas och inte 

75-100 procent som annars antas under goda förhållanden, se metodbeskrivning i inledningen 

av detta kapitel. En realisering av 75 procent skulle innebära en orimlig reduktion av den 

realiserbara potentialen från slammet. Redan idag har 91 procent av den teoretiska potentialen 

realiserats (Energimyndigheten, 2012). 

7.1.3.4 Växtodlingsrester 

Den teoretisk potential uppgår till drygt 800 GWh per år. Potentialen begränsas bland annat av 

att en del av resterna avsätts som djurfoder. I scenario 2 antas att mellan 75-100 procent av den 

teoretiska potentialen kan avsättas som substrat i samrötningsanläggningar och gårds-
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anläggningar på grund av de goda ekonomiska förhållandena (framförallt för samrötnings-

anläggningarna) i kassaflödesanalyserna i Kapitel 0.  

7.1.3.5 Energigrödor exklusive vall  

Den teoretiska potentialen som tagits fram i tidigare utredningar, och kompletterats av WSP, 

baseras på att 10 procent av den odlingsbara arealen används för odling av energigrödor för 

biogasproduktion. Den teoretiska potentialen uppgår då till 7 200 GWh biogas per år och 

inkluderar vall, se Figur 40. Då vall exkluderas uppgår den teoretiska potentialen till 4305 GWh 

per år. I scenario 2 antas dock att energigrödor inklusive vall odlas på endast 6 procent av den 

odlingsbara ytan i hela landet och att 40 procent av den arealen består av vallodling. 

Energigrödor, exklusive vall, för biogasproduktion antas endast odlas i Götaland och Svealand. 

Endast 25 procent av de odlade energigrödorna används för biogasproduktion i scenario 2, se 

beskrivning av scenarier i Kapitel 4. I scenariot bedöms att 75-100 procent av ovanstående 

potential kan realiseras. Den teoretiska potentialen i ovanstående län med de begränsningar som 

anges i scenario 2 uppgår till 384 GWh biogas per år i det lägre alternativet och till 512 GWh 

per år i det högre. Energigrödorna bedöms då vara aktuella för rötning i energigröde-

anläggningar i Svealand och Götaland. 

7.1.3.6 Vall 

I scenario 2 antas att energigrödor inklusive vall odlas på endast 6 procent av den odlingsbara 

ytan i hela landet och att 40 procent av den arealen består av vallodling. Vidare antas att endast 

25 procent av de odlade grödorna och vallen används för biogasproduktion. 75-100 procent av 

den teoretiska vallpotentialen, med de ovan angivna begränsningarna, bedöms användas för 

biogasproduktion i energigrödeanläggningar i Svealand och Götaland samt i samrötnings-

anläggningar i hela landet.  

7.1.3.7 Halm 

I scenario 2 antas att 0-25 procent av den teoretiska potentialen av halm, se Figur 40, används 

för biogasproduktion i energigrödeanläggningar i de län där energigrödor rötas (se energigrödor 

ovan). Den teoretiska halmpotentialen bedöms inte nyttjas från 75 till 100 procent som anges i 

metodbeskrivningen i inledningen av kapitlet. Detta på grund av att substratet inte är ett primärt 

substratval för biogasproduktion på grund av det låga gasutbytet och de problem som är 

relaterade till rötning av detta substrat, se 0. Det bedöms dock kunna fungera som komplement i 

stora anläggningar som rötar energigrödor och har anpassat sina förbehandlingssystem för detta. 

Halmen kan också vara gynnsam för att höja halten av kol i rötresten vilken kan motivera 

rötning av den.  

7.1.3.8 Stallgödsel flytande 

Totalt bedöms 4174 GWh stallgödsel vara tillgängligt i den teoretiska potentialen. Av den 

volymen antas 50 procent vara fast och 50 procent flytande (Edström, 2012). I scenario 2 

bedöms att 50-75 procent av den teoretiska potentialen kan realiseras i samrötningsanläggningar 

och gårdsanläggningar då de ekonomiska förutsättningar för gårdsanläggningar bedöms som 

goda till mindre goda och de ekonomiska förutsättningarna för samrötningsanläggningar 

bedöms som mycket goda. Enligt Lantz & Björnsson (2011) kommer den större delen av 

stallgödsel rötas i fordongasproducerande samrötningsanläggningar i framtiden. 
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7.1.3.9 Stallgödsel fast 

Totalt bedöms 4174 GWh stallgödsel vara tillgängligt i den teoretiska potentialen. Av den 

volymen antas 50 procent vara fast och 50 procent flytande (Lantz & Björnsson, 2011; Edström, 

2012). I scenario 2 bedöms att 25-50 procent av den teoretiska potentialen kan realiseras. Skälet 

till att en mindre del fastgödsel än flygödsel bedöms realiserbart är de hanteringssvårigheter 

som rötning av fastgödsel medför, se Kapitel 5.1.1. I scenario 2 antas dock att vissa teknik-

hinder undanröjs och att en viss del av fastgödselpotentialen kommer att kunna realiseras, se 

Kapitel 4 för beskrivning av scenarierna.  

7.1.3.10 Resultat scenario 2 

Figur 43 visar den realiserbara biogaspotentialen från rötning i scenario 2, vilken uppgår till 4,9 

- 7,7 TWh år 2030. Föreliggande studie visar att samtliga analyserade anläggningskategorier har 

tillräckligt god lönsamhet för att motivera investeringar men att lokaliseringen av gödsel-

baserade anläggningar och energigrödeanläggningar behöver vara god för att rimliga transport-

avstånd ska erhållas. Gårdsanläggningar behöver också kunna avsätta en stor del av den 

producerade värmen för att vara tillräckligt lönsamma. En tydlig skillnad mellan scenario 2 och 

3 är att större mängder biogas från rötning av gödsel, energigrödor och vall kan realiseras samt 

att även en viss del halm kan rötas i energigrödeanläggningar. Mängden realiserad biogas från 

gödsel bedöms i scenario 2 uppgå till 1,6–2,6 TWh och gödsel antas då rötas i både 

samrötningsanläggningar och gödselbaserade gårdsanläggningar. Lantz & Björnsson (2011) 

bedömer att gödselpotentialen uppgår till 1.0–1,5 TWh om metanreduceringsstödet införs och 

att 60-80 procent kommer att rötas i samrötningsanläggningar. En betydande skillnad mellan 

deras utredning och föreliggande studie är taket för det 30 procentiga investeringsstödet, som i 

deras utredning uppgick till 1,8 miljoner kronor medan det i scenario 2 uppgår till 65 miljoner 

kronor. Detta förklarar och motiverar den större realiserbara potentialen av gödsel i föreliggande 

studie.  

Mängden realiserbar biogas från energigrödor inklusive vall och halm uppgår här till 0,7-1,3 

TWh per år vilket motsvarar 7-13 energigrödeanläggningar i storleken som den planerade 

anläggningen i Jordberga i Skåne (100 GWh per år). Dessa anläggningar måste då ha en relativt 

god lokalisering med rimliga transportavstånd för att uppnå tillräcklig lönsamhet samt vara 

belägna i Svealand eller Götaland. Mängden biogas från typiskt samrötningssubstrat samt 80 

procent av den realiserbara gödselpotential uppgår till 2,9–4,4 TWh biogas per år.  

 

Figur 43. Realiserbar biogaspotential (4,9–7,7 TWh per år) för olika rötsubstrat och totalt i scenario 2. 
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Den realiserbara biogaspotentialen från rötning uppgår till 4,9 – 7,7 TWh år 2030 under 

de förutsättningar som speglar scenario 2.  

7.1.4 Scenario 1 - gynnsamt 

Prisutvecklingen för fossila drivmedel i scenario 1 ger betydligt större utrymme för högre 

försäljningsvärde av gasen för de fordonsgasproducerande anläggningarna (Figur 18, Kapitel 

5.2.2) än scenario 3. Kassaflödesanalyserna (kapitel 5.2.3.1) visar att lönsamheten är tillräcklig, 

(återbetalningstiden är inom de uppsatta acceptansgränserna) för samtliga fallstudieanläggningar 

under normala transportförhållanden och för samrötningsanläggningarna (Fallstudieanläggning 

2 och 3) under långa transportförhållanden. Lönsamheten och återbetalningstiden för den 

gödselbaserade gårdsanläggningen är på gränsen av vad som bedöms som acceptabelt under 

normala transportförhållanden.  

Sammanfattningsvis kan sägas att investeringsviljan kan anses god till mindre god för gårds-

baserad biogasproduktion och mycket god för samrötningsanläggningar med substrat som 

inbringar mottagningsavgifter. Vid normala transportförhållanden för energigrödeanläggningen 

bedöms lönsamheten vara mycket god medan lönsamheten under längre transportförhållanden 

bedöms vara mindre god, vilket kommer begränsa lämpliga lokaliseringar och antalet 

anläggningar. Nedan följer de antaganden som gjorts i scenario 1 för realiserbarhet av olika 

substrat. 

7.1.4.1 Matavfall - hushåll, restauranger, storkök och butiker 

Den teoretiska potentialen för biogas från matavfall uppgår till drygt 1 300 GWh biogas per år. 

Den teoretiska potentialen har reducerats med 20 procent då en 80 procentig insamlingsgrad 

bedöms som ett möjligt maximum, se Kapitel 5.1.1. Den teoretiska potentialen har sedan 

reducerats ytterligare en gång med 20 procent som en rimlig framtida reduktion av 

matavfallsmängderna på grund av reducerat matsvinn enligt Naturvårdsverket (2012:6527), se 

Kapitel 5.1.1. I Scenario 1 görs bedömningen att 75 procent, i det lägre alternativet, och 100 

procent, i det högre alternativet, av den ovan reducerade teoretiska potentialen insamlas och 

rötas. De ekonomiska förutsättningarna för samrötningsanläggningar bedöms som mycket goda 

i det här scenariot. Matavfall kommer framförallt att rötas i den typen av anläggningar. I 

Scenario 1 antas vidare att en god teknikutveckling medför att biogasutbytet från rötning av 

vissa substrat ökar med 20 procent, se kapitel 4. Denna teknikutveckling motiverar en höjning 

av biogasproduktionen från matavfall med 20 procent i det högre alternativet.  

7.1.4.2 Restprodukter från livsmedelsindustrin och annan industri 

Den teoretiska potentialen uppgår till 2 000 GWh per år, se Figur 40. Linné et al. 2008 bedömer 

att endast 53 procent av den teoretiska potentialen av detta avfall kan avsättas som substrat för 

biogasproduktion och att övriga volymer kommer nyttjas som djurfoder. I Scenario 1 bedöms 

att konkurrenskraften för biogasanläggningarna ökar gällande detta substrat och det antas därför 

att 50-75 procent av detta avfall kan realiseras. Detta är en avvikelse mot de 75-100 procent som 

ska antas då investeringsviljan för anläggningstypen bedöms som mycket god. I Scenario 1 

antas vidare att en god teknikutveckling medför att biogasutbytet från rötning av vissa substrat 

ökar med 20 procent, se kapitel 4. Detta motiverar en höjning av biogasproduktionen från dessa 

substrat med 20 procent i det högre alternativet. 

7.1.4.3 Avloppsslam 

Den teoretiska potentialen för biogas producerat från avloppsreningsverksslam uppgår till drygt 

700 GWh, se Figur 40. Idag produceras 638 GWh biogas per år från slam vid 
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avloppsreningsverken (Energimyndigheten, 2012). De ekonominiska förutsättningarna för 

biogasproduktion är i scenario 1 så pass goda att bedömningen är att hela den teoretiska 

potentialen nyttjas och inte 75-100 procent som annars antas under goda förhållanden, se 

metodbeskrivning i inledningen av detta kapitel. En realisering av 75 procent skulle innebära en 

orimlig reduktion av den realiserbara potentialen från slammet. Redan idag har 91 procent av 

den teoretiska potentialen realiserats (Energimyndigheten, 2012). I Scenario 1 antas vidare att 

en god teknikutveckling medför att biogasutbytet från rötning av vissa substrat ökar med 20 

procent, se kapitel 4. Denna teknikutveckling motiverar en höjning av biogasproduktionen från 

detta substrat med 20 procent i det högre alternativet. 

7.1.4.4 Växtodlingsrester 

Den teoretisk potential uppgår till drygt 800 GWh per år. Potentialen begränsas bland annat av 

att en del av resterna avsätts som djurfoder. I scenario 1 antas att mellan 75-100 procent av den 

teoretiska potentialen kan avsättas som substrat i samrötningsanläggningar och gårds-

anläggningar på grund av de goda ekonomiska förhållandena för dessa anläggningar i kassa-

flödesanalyserna i Kapitel 0. I Scenario 1 antas vidare att en god teknikutveckling medför att 

biogasutbytet från rötning av vissa substrat ökar med 20 procent, se kapitel 4. Denna teknik-

utveckling motiverar en höjning av biogasproduktionen från dessa substrat med 20 procent. 

7.1.4.5 Energigrödor exklusive vall  

Den teoretiska potentialen som tagits fram i tidigare utredningar och kompletterats av WSP 

baseras på att 10 procent av den odlingsbara arealen används för odling av energigrödor för 

biogasproduktion. Den teoretiska potentialen uppgår då till 7 200 GWh biogas per år inklusive 

vall, se Figur 40, eller 4305 GWh per år om vall exkluderas. I scenario 1 antas att energigrödor 

inklusive vall odlas på 10 procent av den odlingsbara ytan i hela landet och att 40 procent av 

den arealen består av vallodling. Energigrödor, exklusive vall, för biogasproduktion antas 

endast odlas i Götaland och Svealand. Endast 25 procent av de odlade energigrödorna används 

för biogasproduktion. I scenariot bedöms att 75-100 procent av ovanstående potential kan 

realiseras. I Scenario 1 antas vidare att en god teknikutveckling medför att biogasutbytet från 

rötning av vissa substrat ökar med 20 procent, se kapitel 4. Denna teknikutveckling motiverar 

en höjning av biogasproduktionen från detta substrat med 20 procent. Den realiserbara 

potentialen i ovanstående län med de förutsättningar som anges i scenario 1 uppgår till 640 

GWh biogas per år i det lägre alternativet och till 1 024 GWh per år i det högre. Energigrödorna 

bedöms då vara aktuella för rötning i energigrödeanläggningar i Svealand och Götaland. 

7.1.4.6 Vall 

I scenario 1 antas att energigrödor inklusive vall odlas på 10 procent av den odlingsbara ytan i 

hela landet och att 40 procent av den arealen består av vallodling. Vidare antas att 25 procent av 

de odlade grödorna och vallen används för biogasproduktion. 75-100 procent av den teoretiska 

vallpotentialen med de ovan angivna begränsningarna bedöms användas för biogasproduktion i 

energigrödeanläggningar i Svealand och Götaland och i samrötningsanläggningar i hela landet. I 

Scenario 1 antas vidare att en god teknikutveckling medför att biogasutbytet från rötning av 

vissa substrat ökar med 20 procent, se kapitel 4. Denna teknikutveckling motiverar en höjning 

av biogasproduktionen från detta substrat med 20 procent. Den realiserbara vallpotentialen med 

de förutsättningar som anges i scenario 1 uppgår då till 538 GWh biogas per år i det lägre 

alternativet och till 861 GWh per år i det högre.  
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7.1.4.7 Halm 

I scenario 1 antas att 0-25 procent av den teoretiska potentialen av halm, se Figur 40, används 

för biogasproduktion i energigrödeanläggningar i de län där energigrödor rötas (se energigrödor 

ovan). Den teoretiska halmpotentialen bedöms inte nyttjas från 75 till 100 procent som anges i 

metodbeskrivningen i inledningen av kapitlet. Detta på grund av att substratet inte är ett primärt 

substratval för biogasproduktion på grund av det låga gasutbytet och de problem som är 

relaterade till rötning av detta substrat, se 0. Halmen bedöms ändå kunna fungera som 

komplement i stora anläggningar som rötar energigrödor och har anpassat sina förbehandlings-

system för denna typ av substrat. Halmen kan också vara gynnsam för att höja halten av kol i 

rötresten vilken kan motivera rötning av den.  

7.1.4.8 Stallgödsel flytande 

Totalt bedöms 4174 GWh stallgödsel vara tillgängligt i den teoretiska potentialen. Av den 

volymen antas 50 procent vara fast och 50 procent flytande (Edström, 2012). I scenario 1 

bedöms att 50-75 procent av den teoretiska potentialen kan realiseras i samrötningsanläggningar 

och gårdsanläggningar då de ekonomiska förutsättningar för gårdsanläggningar bedöms som 

goda till mindre goda och de ekonomiska förutsättningarna för samrötningsanläggningar 

bedöms som mycket goda. Enligt Lantz & Björnsson (2011) kommer den större delen av 

stallgödsel rötas i fordongasproducerande samrötningsanläggningar i framtiden. 

7.1.4.9 Stallgödsel fast 

Totalt bedöms 4174 GWh stallgödsel vara tillgängligt i den teoretiska potentialen. Av den 

volymen antas 50 procent vara fast och 50 procent flytande (Lantz & Björnsson, 2011; Edström, 

2012). I scenario 1 bedöms att 25-50 procent av den teoretiska potentialen kan realiseras. Skälet 

till att en mindre del fastgödsel än flygödsel bedöms realiserbart är de hanteringssvårigheter 

som rötning av fastgödsel medför, se Kapitel 5.1.1. I scenario 1 antas dock att vissa teknik-

hinder undanröjs och att en viss del av fastgödselpotentialen kommer att kunna realiseras.  

7.1.4.10 Resultat scenario 1 

Figur 44 visar den bedömda realiserbara biogaspotentialen i scenario 1, vilken uppgår till 5,3 - 

9,6 TWh biogas år 2030. Föreliggande utredning visar att samtliga analyserade anläggnings-

kategorier har god lönsamhet men att lokaliseringen av gödselbaserade anläggningar och 

energigrödeanläggningar behöver vara god för att rimliga transportavstånd ska erhållas. 

Gårdsanläggningar behöver också kunna avsätta en stor del av den producerade värmen för att 

vara tillräckligt lönsamma. Den realiserbara biogasmängden från rötning av gödsel bedöms vara 

lika stor i scenario 1 och 2, se Kapitel 7.1.3.1. En tydlig skillnad mellan scenario 1 och 2 är att 

den mängd biogas som kan realiseras från energigrödor och vall är större i scenario 1, och 

uppgår här till 1,2–2,2 TWh per år vilket motsvarar 12-22 energigrödeanläggningar av samma 

storlek (100 GWh per år) som den planerade anläggningen i Jordberga (utanför Trelleborg). 

Dessa anläggningar måste då ha en relativt god lokalisering med rimliga transportavstånd och 

vara belägna i Svealand eller Götaland. Mängden typiskt samrötningssubstrat samt 80 procent 

av den realiserbara gödselpotentialen uppgår till 2,9–4,9 TWh.  
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Figur 44. Realiserbar biogaspotential (5,3–9,6 TWh per år) för olika rötsubstrat och totalt i scenario 1. 

Den realiserbara biogaspotentialen från rötning uppgår till 5,3–9,6 TWh år 2030 under de 

förutsättningar som speglar scenario 1.  

7.2 Bedömning av realiserbar biogaspotential från termisk 
förgasning 

Hypotesen i föreliggande studien är att realiseringen av biogaspotentialen från termisk 

förgasning huvudsakligen beror på de faktorer som identifieras i Avsnitt 6.1 vilka alla 

tillsammans till sist ger att biogaspotentialen kommer att realiseras förutsatt att biogas går att 

produceras under lönsamma förhållanden. Lönsamheten förutsätts alltså styras av (1) tillgång 

till och kostnad för råvaran (Avsnitt 6.2.2), som styrs av konkurrensen med andra sektorer om 

råvaran (Avsnitt 6.2.3), (2) möjlighet till avsättning av biogas och förutsättningarna på 

marknaden gällande efterfrågan av gas (Avsnitt 6.6) samt (3) påverkan av eventuella styrmedel, 

där fordonssektorn är den sektor som antas ha högst betalningsvilja. Vidare beror lönsamheten 

givetvis på den totala produktionskostnaden, avkastningskrav från investerare samt 

kostnadsutvecklingen för fossila bränslen, där stigande bensin- och dieselpriser ökar biogasens 

konkurrenskraft på marknaden. Gynnsam teknikutveckling som inte hindrar lönsam biogas-

produktion förutsätts i alla scenarier. 

Med utgångspunkt från scenariernas grunddata avseende bränsleprisutveckling etc., se Kapitel 

4, har en analys av hur stor produktionskostnaden för biogas maximalt (vid maximal intäkt) kan 

vara och fortfarandre vara konkurrenskraftigt gentemot bensin/diesel på drivmedelsmarknaden, 

se Figur 45. 

Den maximala intäkten för gas vid produktionsanläggning är beräknad utifrån det maximala 

möjliga gaspriset vid pump, som i sin tur beräknats utifrån den gasprisutveckling (realprisindex 

samt inflation) som finns för respektive scenario. Den framtagna gasprisutvecklingen baseras på 

att slutpris vid pump inte får överstiga det pris som antas gälla för bensin/diesel i respektive 

scenario. Prisutvecklingen (realpris) för bensin och diesel baseras på Energimyndighetens 
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Långtidsprognos från år 2010, medan startvärdet är hämtat från SPBI och utgör 2012-års 

faktiska värde. Priserna är sedan uppräknad med inflationen för respektive scenario. 

Den maximala intäkten för gas vid produktionsanläggning redovisas exklusive kostnad för 

distribution (100 SEK per MWh) och tankstation (200 SEK per MWh). Som ses i Figur 45 

varierar maximal möjlig intäkt för produktionsanläggningarna med de olika scenarierna, vilket 

baseras på inflation, storleken på skatter, när skatterna infaller samt andra eventuella styrmedel. 

 

Figur 45. Prognostiserad maximal intäktsutveckling vid produktionsanläggning baserad på de givna 

förutsättningarna i respektive scenario avseende energiskatt, styrmedel samt gaspris. I den maximala intäkten 

avses ej ersättning för distributionskostnader samt kostnad för tankstation. 

En marknad som fortfarande inte är mogen och kommersiell, medför i regel höga produktions-

kostnader i inledningskedet innan tekniken och systemen optimeras samt marknaden utvecklas 

(Avsnitt 0, 6.4 och 6.6). Detta medför att de första fullskaleanläggningar som byggs på den 

svenska marknaden antas ha produktionskostnader som uppgår till > 800 SEK/MWh (Avsnitt 

6.5). Vartefter som marknaden och teknik utvecklas kommer produktionskostnaden 

(kapitalkostnad samt D&U-kostnader) kunna reduceras, se Tabell 31. Produktionskostnaden 

kommer i takt med att teknik och marknad utvecklas reduceras i reella tal men i nedanstående 

scenarier ökar kostnaden på grund av att den är inflationsjusterad. Givetvis kommer 

produktionskostnaden variera mellan anläggningar beroende på vilken teknik som används, 

råvara som köps in, lokalisering etc. vilket är viktigt att ha i åtanke. 

Tabell 31. Utveckling av produktionskostnad för biogas från termisk förgasning på en ny respektive mogen 

marknad. 

År Ny marknad Mogen marknad 

2012 > 800 SEK/MWh biogas 650 SEK/MWh biogas 

2020 
Beror på ekonomisk tillväxt, konkurrens om 

råvara och teknikutveckling 
Beror på ekonomisk tillväxt, konkurrens om 

råvara och teknikutveckling 

2030 
Beror på ekonomisk tillväxt, konkurrens om 

råvara och teknikutveckling 
Beror på ekonomisk tillväxt, konkurrens om 

råvara och teknikutveckling 

 

Byggnadstakten på den svenska marknaden antas vara långsam till en början innan den första 

kommersiella anläggningen driftsätts och utvärderas. I nuläget avvaktar aktörer i Sverige på att 

GoBiGas-projektets Etapp 1 ska driftsättas och utvärderas (Avsnitt 6.4.1). Utvärderingen kan 

tidigast väntas starta under 2014 och antas genomföras under ett antal år. Med en lyckad 

utvärdering och med rätt förutsättningar på marknaden kan första kommersiella anläggningen 

antas vara i drift efter 3-5 år. Generellt kan sägas att det tar mellan 7-10 år från förstudie till 

driftsättning av en anläggning.  
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7.2.1 Scenario 3 – mindre gynnsamt 

Scenario 3 karakteriseras av en mindre god ekonomisk utveckling med inflation som uppgår till 

1,5 procent. Detta medför en långsam implementering av biogas från termisk förgasning på 

marknaden. 

I scenario 3 förutsätts att myndigheter inte har enats om några styrmedel för att främja 

produktionen av inhemska biodrivmedel samt att biodrivmedel förläggs med en energiskatt från 

år 2014. Energiskatten ökar från 2018 vilket medför att maximal möjlig intäkt minskar vid 2014 

för att sedan ytterligare minska något vid 2018 (Se Figur 46). Vidare ges heller inga ytterligare 

produktionsstöd eller investeringsstöd för förnybar drivmedelsproduktion. 

I Tabell 32 återfinns uppskattad produktionskostnad för biogas. Den uppskattade produktions-

kostnaden räknas upp med inflationen för år 2020 samt år 2030 varför produktionskostnaden 

ökar med tiden.   

Tabell 32. Uppskattad produktionskostnad (korrigerad med inflation enligt Scenario 3) 

 Ny marknad 

(SEK/MWh biogas) 

Mogen marknad 

(SEK/MWh biogas) 

2012 > 800 650 

2020 900 730 

2030 1050 850 

 

I inledningen när marknaden fortfarande kan ses som en ny marknad antas produktions-

kostnaden uppgå till alternativt överstiga 800 SEK per MWh biogas.  

 

Figur 46. Maximal möjlig intäkt per MWh biogas vid produktionsanläggnigen jämfört med produktions-

kostnaden (SEK/MWh biogas) i det initiala skedet innan biogasmarknaden når en mogen marknad. 

Diagrammet visar också skogsbränslens prisutveckling över tid. Data baseras på de givna förutsättningar som 

speglar scenario 3. Alla priser är uppräknade med inflationen 1,5 procent. Skogsbränslepriserna anges i 

SEK/MWh bränsle fritt levererat anläggning. Skogsbränslepriserna för 2020 samt 2030 baseras på data från 

Energimyndighetens Långsiktsprognos från 2010, uppräknade med inflationen. 

Som kan ses i diagrammet överstiger produktionskostnaden den maximalt möjliga intäkten för 

försåld biogas under hela tidsperioden. Detta medför att förutsättningarna på marknaden för att 

investera i en förgasningsanläggning för att producera biogas saknas och det kommer därmed 

inte realiseras någon på marknaden. Eftersom ingen anläggning kommer i drift antas därmed 

marknaden fortfarande vara ny och produktionskostnaden når därmed ej produktionskostnaden 

för en mogen marknad enligt Tabell 32.  
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Trots att demonstrationsanläggningen i Göteborg (GoBiGas) ger ett gynnsamt utfall gällande 

teknik finns inte tillräckliga förutsättningar på marknaden för att gå vidare med Etapp 2 som 

planerats. Demonstrationsanläggningen i Göteborg fortsätter dock att vara i drift fram till 2020-

2023, då den anses ha utvärderats och demonstrerat tekniken tillräckligt, vilket var dess 

huvudsyfte. Anläggningen producerar cirka 0,16 TWh biogas per år fram till och med 2020.  

Den realiserbara biogaspotentialen från förgasning uppgår till 0 TWh biogas år 2030 

under de givna förutsättningar som speglar scenario 3. 

7.2.2 Scenario 2 – medelbra - gynnsamt 

Scenario 2 kan säga utgöras av en situation på marknaden med en relativt god ekonomisk 

utveckling med en inflation som uppgår till 2 procent. Detta medför en relativt god 

implementeringstakt av biogas på marknaden.  

I Tabell 33 återfinns uppskattad produktionskostnad för biogas. Den uppskattade produktions-

kostnaden räknas upp med inflationen för år 2020 samt år 2030 varför produktionskostnaden 

ökar med tiden. I inledningen när marknaden fortfarande kan ses som en ny marknad antas 

produktionskostnaden uppgå till alternativt överstiga 800 SEK per MWh biogas. I takt med att 

marknaden ökar och utvecklas antas produktionskostnaden reduceras enligt tabellen. 

Tabell 33. Uppskattad produktionskostnad (korrigerad med inflation enligt Scenario 2) 

 Ny marknad 

(SEK/MWh biogas) 

Mogen marknad 

(SEK/MWh biogas) 

2012 > 800 650 

2020 940 760 

2030 1140 930 

 

I scenario 2 förutsätts att myndigheter har enats om att främja produktionen av inhemska 

biodrivmedel genom ett produktionsstöd och/eller investeringsstöd för produktion av 2:a 

generationens biodrivmedel, vilket uppgår till 50 SEK per MWh biogas från år 2014. Biodriv-

medel förläggs dock med en energiskatt från år 2020, vilket medför att maximal möjlig intäkt 

minskar vid 2020. (Se Figur 47).  

 
Figur 47. Maximal möjlig intäkt per MWh biogas vid produktionsanläggnigen jämfört med produktions-

kostnaden (SEK/MWh biogas) i det initiala skedet innan biogasmarknaden når en mogen marknad. 

Diagrammet visar också skogsbränslens prisutveckling över tid. Data baseras på de givna förutsättningar som 

speglar scenario 2. Alla priser är uppräknade med inflationen 2 procent. Skogsbränslepriserna anges i 

SEK/MWh bränsle fritt levererat anläggning. Skogsbränslepriserna för 2020 samt 2030 baseras på data från 

Energimyndighetens Långsiktsprognos, uppräknade med inflationen. 
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Som kan ses i diagrammet understiger produktionskostnaden den maximalt möjliga intäkten 

initialt. År 2020 då biodrivmedel beläggs med energiskatt tangerarar dock produktions-

kostnaden nästintill maximal möjlig intäkt (med produktions/investeringsstöd), för att sedan 

understiga igen från ungefär år 2023.  

Demonstrationsanläggningen i Göteborg (GoBiGas) förutsätts ge ett gynnsamt utfall både 

gällande teknik och gällande ekonomi. Tack vare produktions/investeringsstödet tas en 

kommersiell anläggning (100 MW biogas ~ 0,8 TWh biogas) i drift under år 2018 i anslutning 

till det befintliga gasnätet. Stor osäkerhet finns dock på marknaden mellan åren 2018-2021 inför 

implementeringen av energiskatten år 2020 då produktionskostnader och intäkter nästintill 

kommer att ligga på marginalen. Osäkerheten på marknaden medför att investeringsbeslut 

fördröjs och först kring år 2024-2025 antas marknaden vara mer utvecklad och produktions-

kostnaden antas därmed vara lägre än i det initiala skedet (Se produktionskostnad – mogen 

marknad i Tabell 33).  

Ytterligare två anläggningar (200 MW ~ 1,4 – 1,6 TWh biogas) är i drift 2025 respektive 2028. 

Den ena anläggningen byggs i anslutning till det befintliga gasnätet medan den andra (den 

senare) byggs i annan del av Sverige. Totalt producerar anläggningarna cirka 3,9–4,2 TWh 

biogas, med ett bränslebehov på ungefär 7 TWh (tillkommer eventuellt bränsle för torkning av 

skogsbränslet), vilket antas finns tillgängligt på skogsbränslemarknaden, däremot blir det 

troligen en fråga om pris (se Tabell 30).  

Fortsätter efterfrågan av fordonsgas från fordonssektorn att öka i samma takt som de senaste tre 

åren kommer efterfrågan att uppgå till cirka 6,3 TWh år 2030. Med tanke på satsningar för 

fossiloberoende fordonstrafik 2030 kan det tänkas att efterfrågan av biogas från fordonssektorn 

har ökat ytterligare till 2030. Detta medför att den största delen biogas från förgasning antas 

avsättas som fordonsgas, vilket är den sektor med högst betalningsvilja.  

Den realiserbara biogaspotentialen från termisk förgasning uppgår till 3,9 – 4,2 TWh 

biogas år 2030 under de givna förutsättningar som speglar scenario 2. 

7.2.3 Scenario 1 - gynnsamt 

Scenario 1 karakteriseras av en god ekonomisk utveckling, med inflation som uppgår till 2,5 

procent och en god implementeringstakt av biogas på marknaden (som fordonsgas) där 

marknaden successivt utvecklas till en mogen marknad.  

I Tabell 34 återfinns uppskattad produktionskostnad för biogas. Den uppskattade produktions-

kostnaden räknas upp med inflationen för år 2020 samt år 2030 varför produktionskostnaden 

ökar med tiden. I inledningen när marknaden fortfarande kan ses som en ny marknad antas 

produktionskostnaden uppgå till alternativt överstiga 800 SEK per MWh biogas. I takt med att 

marknaden ökar och utvecklas antas produktionskostnaden reduceras enligt tabellen. 

Tabell 34. Uppskattad produktionskostnad (korrigerad med inflation enligt Scenario 1) 

 Ny marknad 

(SEK/MWh biogas) 

Mogen marknad 

(SEK/MWh biogas) 

2012 > 800 650 

2020 980 790 

2030 1250 1010 

 

I scenario 1 antas myndigheter ha enats om att främja produktionen av inhemska biodrivmedel 

genom att införa ett certifikatsystem från år 2020. Biodrivmedel förläggs dock också med en 

energiskatt från år 2020, men intäkten från certifikatet överstiger skatten vilket medför att 

maximal möjlig intäkt ökar något från år 2020. (Se Figur 48). Samtidigt som biodrivmedel 
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åläggs med energiskatt ökar koldioxidskatten och utgör en stor del av den totala beskattningen, 

vilket stärker biodrivmedels konkurrenskraft gentemot fossila bränslen. 

I takt med att biodrivmedelsmarknaden utvecklas, till stor del till följd av certifikatsystemet och 

koldioxidskattens andel av total beskattning, antas även tankstationer för fordonsgas utvecklas 

över den svenska marknaden samt fordonsparken (både för privata sektorn och tung trafik).  

 

Figur 48. Maximal möjlig intäkt per MWh biogas vid produktionsanläggnigen jämfört med produktions-

kostnaden (SEK/MWh biogas) i det initiala skedet innan biogasmarknaden når en mogen marknad. 

Diagrammet visar också skogsbränslens prisutveckling över tid. Från 2020 antas att marknaden når en 

mognad och att därmed produktionskostnaden reduceras per MWh biogas. Data baseras på de givna 

förutsättningar som speglar scenario 1. Alla priser är uppräknade med inflationen 2,5 procent. Skogsbränsle-

priserna anges i SEK/MWh bränsle fritt levererat anläggning. Skogsbränslepriserna för 2020 samt 2030 

baseras på data från Energimyndighetens Långsiktsprognos, uppräknade med inflationen. 

Som kan ses i diagrammet understiger produktionskostnaden den maximalt möjliga intäkten 

redan i det initiala skedet år 2014, vilket ger gynnsamma ekonomiska förutsättningar för 

biogasproduktion.  

Demonstrationsanläggningen i Göteborg (GoBiGas) ger ett gynnsamt utfall vid utvärderingen 

gällande både teknik och ekonomi. En kommersiell anläggning (100 MW biogas ~ 0,8 TWh 

biogas) tas i drift under 2016 och ytterligare en under 2018 (200 MW biogas ~ 1,6 TWh). Båda 

byggs i anslutning till det befintliga naturgasnätet.  

År 2020 då certifikatet införs ökar marginalen ytterligare och i samband med detta antas 

marknaden vara ”mogen”. Produktionskostnaden antas därmed vara lägre per MWh biogas än i 

det initiala skedet (se Tabell 34). Enligt scenariot finns ekonomiska förutsättningarna för att 

driftsätta fler anläggningar på marknaden då biogas avsätts som fordonsgas (vilka har högst 

betalningsvilja). Hur marknaden utvecklas efter år 2020 i detta scenario beror därmed främst på 

möjlighet till byggnadstakten, avsättning av gasen, konkurrensen om råvara samt hur andra 

förnybara drivmedel utvecklas på marknaden. 

Möjlighet till avsättning i andra sektorer än drivmedelssektorn, som industrisektorn, 

kraftvärmesektorn eller marina sektorn, beror på andra energislags prisutveckling, sektorernas 

betalningsförmåga samt konverteringsmöjligheter. Vid en översiktlig analys av framtida 

naturgaspriser vid avsättning i industrin baserat på dagens priser (inklusive skatter) med 

inflationsjustering, ses att biogas kan få svårt att konkurrera gentemot naturgas. Detta förutsätter 

att industrisektorn inte åläggs att inneha en viss andel förnybara bränslen alternativt att någon 
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typ av styrmedel implementeras som medför att biogasens konkurrenskraft stärks i 

industrisektorn. Industrisektorn ser dock positivt på möjligheten till inblandning av förnybar 

gas. En ökad biogasmarknad medför därmed en ökad möjlighet för industrin. 

Avseende råvara är tillgången främst en fråga om betalningsvilja från biogasproducenterna. Den 

framtida skogsbränslepotentialen är osäker och potentialuppskattningarna varierar, men tidigare 

studier (avsnitt 6.2.4) indikerar att det finns relativt få tekniska hinder för att öka de fysiska 

uttagen av skogsbränsle. I Tabell 30 ses att det finns potential för ytterligare 18 TWh 

skogsbränsle år 2030 om nuvarande sektorers användning och dess utveckling väntas ske enligt 

Energimyndighetens prognos. Detta motsvarar cirka 12 TWh biogas, vilket är jämförbart med 

ungefär 8 anläggningar med 200 MW biogas installerad effekt vardera. Det är dock det 

ekonomiska utbudet som är helt avgörande för hur mycket råvara som faktiskt finns tillgängligt 

på marknaden vid olika prisnivåer och generellt ökar den utbjudna kvantiteten med högre 

prisnivå.  

I takt med att konkurrensen om råvaran ökar och fler potentiellt framtida användningsområden 

börjar efterfråga biomassan är det sålunda rimligt att anta att priset på råvaran kommer att öka 

betydligt mer än vad som visas i Figur 48. Då fler förgasningsanläggningar byggs på den 

svenska marknaden är även risken stor att upptagningsområdet för inhemsk biomassa ökar och 

därmed krävs längre råvarutransporter vilket ökar kostnaden ytterligare (Avsnitt 6.6.3). Tack 

vare de gynnsamma förutsättningarna som råder på marknaden för biodrivmedel (certifikaten 

och höga fossila priser) har en marknad för fler av andra generationens biodrivmedel (Avsnitt 

6.6.4) vuxit fram och det är därmed troligt att ett antal av förgasningsanläggningarna kommer 

att producera en annan slutprodukt än biogas (exempelvis DME), förutsatt att dess 

teknikutveckling sker i samma takt som för biogas (Avsnitt 6.6.4). Det kan däremot antas att 

drivmedelskedjor med hög verkningsgrad, så som biogas via förgasning och metanisering, 

gynnas.  

Vidare, med antagandet om att byggnadstakten är relativt långsam och att det tar 7-10 år från 

förstudie till driftsättning är det inte realistiskt att anta att hela biogaspotentialen (cirka 8 

anläggningar) kommer att realiseras till år 2030. Därmed kan sägas att den realiserbara 

biogaspotentialen uppgår till ett intervall med 6 TWh som minsta realiserbara potential och 12 

TWh som högsta, förutsatt att avsättning finns på marknaden. 

Den realiserbara biogaspotentialen uppgår till 6-12 TWh biogas från förgasning år 2030 

under de givna förutsättningar som speglar scenario 1. 
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7.3 Gemensam bedömning av realiserbar potential år 2030 

I Figur 49 illustreras den totala realiserbara biogaspotentialen från både rötning och förgasning 

år 2030 enligt de tre scenarierna.  

 

Figur 49. Den totala realiserbara biogaspotentialen år 2030 enligt de tre scenarierna. 

Som kan ses i figuren uppgår den totala realiserbara biogaspotentialen till 1,2–2,5 TWh biogas 

år 2030 under de givna förutsättningar som speglar scenario 3. Detta visar tydligt att utan någon 

form av styrmedel kommer marknaden endast växa med som mest ungefär 1 TWh till år 2030. 

Detta bedöms dock som högt skattat och utredningens bedömning är att potentialen sannolikt 

kommer att ligga i den undre delen av intervallet. Vidare kommer ingen kommersiell 

produktion av biogas genom termisk förgasning att realiseras, eftersom den uppskattade 

produktionskostnaden vid förgasning under hela den analyserade tidsperioden överstiger de 

bedömda intäkterna från försäljning av biogas.  

I scenario 2 uppgår den totala realiserbara biogaspotentialen år 2030 till 9-12 TWh biogas 

under de givna förutsättningar som speglar scenariot. Här är det främst fråntagen 

energiskatteplikt till och med år 2019, metanreduceringsstöd och investeringsstöd till 

rötningsanläggningar samt produktionsstöd för förgasningsanläggningar som påverkar den 

realiserbara potentialen. 

I scenario 1 uppgår den totala realiserbara biogaspotentialen år 2030 till 11-22 TWh biogas 

under de givna förutsättningar som speglar scenario 1. Här är det främst certifikatet och god 

prisutveckling på fossila bränslen som resulterar i en hög realiserbar volym. Att resultatet blir 

ett stort spann beror på att det finns fler faktorer än lönsamheten och de analyserade faktorerna 

som spelar en viktig roll för hur mycket och hur snabbt det realiseras på marknaden, exempelvis 

har utvecklingen av gasmarknaden avseende antal gasfordon, infrastrukturen för distribution av 

gasen samt antalet tillgängliga tankstationer betydelse.  
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8 Diskussion om realiserbar biogaspotential  

Resultatet i detta arbete visar tydligt att politiska styrmedel är avgörande för att tillvarata 

biogaspotentialen. Innan marknaden är väl etablerad uppnås inte lönsam produktion av biogas 

utan någon form av stödsystem, speciellt inte om biogas åläggs energiskatt.  

En del av de faktorer som påverkar en utveckling av en större biogasmarknad är av sådan 

karaktär att Sveriges begränsade marknad inte kan påverka eller styra dem och realiserbar 

potential kommer därmed delvis beror på hur marknaden utvecklas utanför Sverige, speciellt i 

övriga Europa. Exempelvis styrs fordonens egenskaper av det som efterfrågas eller krävs på en 

större marknad. Det är inte sannolikt att internationella biltillverkare kommer att utveckla eller 

tillverka fordon enbart för den svenska marknaden då vår marknad är alldeles för liten. Istället 

bör åtminstone utvecklingen på den Europeiska marknaden studeras. Detta betyder att de fordon 

som den svenska marknaden kan få tillgång till snarare utvecklas enligt de krav och önskemål 

som ställs på EU-nivå.  

Stora krav ställs på framtida drivmedel och bränslen för att de förnybara alternativen ska bli 

kommersiellt gångbara. Bränsleproduktionen måste till exempel vara ekonomiskt lönsam, inte 

hämma tillväxten eller tära på jorden resurser. Biogas kan täcka en del av framtida behov av 

förnybar energi men har fortfarande utmaningar att övervinna för att kunna öka sina 

marknadsandelar. Hur stor del av den uppskattade realiserbara potentialen i de tre scenarierna 

som verkligen kommer att realiseras beror även på en rad andra faktorer, utöver de som har 

analyserats i föreliggande studie, som till exempel utveckling av distributionssystem, tank- och 

serviceställen och antal gasfordon eller eventuell konkurrens från andra biodrivmedel. 

Utvecklas gasdistributionen på marknaden kommer troligen antalet gasfordon och antalet 

tankstationer växa som en följd av detta. 

Det finns dock andra faktorer som kan påverka utvecklingen och få stort genomslag genom 

politiska beslut. Politiker har möjlighet att skapa långsiktiga förutsättningar för en ökad 

användning av förnybara bränslen genom gynnsamma och strategiskt långsiktiga beslut. Idag 

visar aktörer på drivmedelmarknaden större intresse för miljövänliga alternativ och det gäller 

därmed för regeringen att skapa förutsättningar för utveckling och marknadsetablering för 

fordonsgas och andra biodrivmedel. Ambitionen bör vara att biodrivmedelsmarknaden ska växa 

på bekostnad av den fossila marknaden, inte att olika biodrivmedelsaktörer ska konkurrera med 

varandra. Drivmedelsmarknaden och dess utveckling påverkas starkt av fordonsmarknaden 

vilket i sin tur är beroende av global tillväxt. Ett riskmoment för hela biodrivmedelsbranschen är 

den globala konjunkturen. Satsningar från framförallt privata aktörer minskar drastiskt då sämre 

ekonomiska tider råder. På drivmedelsmarknaden är omställningstiderna långa och kapital-

behovet stort vilket innebär att förändringar tar lång tid innan de får genomslagkraft, varför det 

är viktigt med tydliga och långsiktiga spelregler gällande exempelvis styrmedel.  

Biogas kan ersätta olja, gasol och naturgas i industrin och bensin och diesel i transportsektorn. 

Dessutom används biogas för el- och värmeproduktion i exempelvis mindre gårdsanläggningar 

där uppgradering till fordonsgaskvalitet inte är kommersiellt i dagsläget samt i en del mindre 

avloppsreningsverk. I framtiden är det även troligt att andra sektorer kommer att efterfråga 

biogas, exempelvis sjöfarten. Inom alla tillämpningar har samhället stora vinster att hämta, inte 

minst kraftiga reduktioner av växthusgaser och hälsofarliga utsläpp – men också ökad 

försörjningstrygghet och fler arbetstillfällen. I ett nationellt perspektiv finns anledning att 

särskilt beakta transportsektorns fossilberoende då det inom el- och värmesektorn redan idag 

finns många olika alternativ, som sol, vind, vatten och biobränsle, och där är utmaningarna mer 

en kostnadsfråga. Problemen med bensin och diesel är inte enbart kopplade till klimatpåverkan, 

utan även hälsofarliga ämnen och framtida tillgång. Under rätt förutsättningar kan biogasen 

därmed få en klart betydande roll i omställningen av transportsektorn.  
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8.1 Fossiloberoende fordonsflotta i Sverige år 2030 

Som nämndes i inledningen av rapporten har Sverige högt ställda mål för miljö- och 

klimatpolitiken och ett av de mest utmanande målen är målet om att Sverige till år 2030 ska 

ställa om fordonsflottan – alla bilar, bussar, lastbilar och arbetsmaskiner- till en fordonsflotta 

som är oberoende av fossila bränslen. För att klara en så stor omställning av transportsystemet 

krävs många typer av åtgärder. Det räcker inte enbart med att effektivisera fordon och byta 

drivmedel, utan det krävs även transportminskningar. I ett glest befolkat land som Sverige, där 

en andel av befolkningen ändå bor utanför städer, kommer dock behovet av bilar även i 

framtiden fortsätta att spela en mycket viktig roll i transportsektorn.  

Biodrivmedel kommer därmed att spela en viktig roll för att minska användningen av de fossila 

drivmedlen. I ett framtaget roadmapscenario för ett fossilbränsleoberoende transportsystem år 

2030 (inrikes transporter inklusive arbetsmaskiner) kommer drygt 30 TWh biodrivmedel kunna 

nyttjas, där den totala energianvändningen väntas uppgå till knappt 60 TWh (Sköldberg et al., 

2013). Idag (början av år 2013) finns endast ett fåtal kommersiella alternativ och det finns inte 

tid att vänta in den ”perfekta lösningen” om Sverige redan till 2030 skall ha en fossiloberoende 

fordonstrafik och till år 2050 en helt fossilfri. En omställning av fordonsparken görs inte över en 

natt
12

 och det är därmed viktigt att se att biogasen har en möjlighet att utgöra en viktig del i 

Sveriges omställning till en hållbar transportsektor.  

Enligt scenario 1 uppgår den realiserbara potentialen till drygt 20 TWh vilket medför att biogas 

skulle kunna stå för ungefär två tredjedelar av den totala biodrivmedelskonsumtionen år 2030
13

. 

Det bör vidare tilläggas att de förutsättningar Scenario 1 ger upphov till på marknaden, troligen 

medför att även andra biodrivmedel (både 1:a och 2:a generationen) genomgår en liknande 

utveckling som biogasen och därmed är det rimligt att den totala biodrivmedelsanvändningen 

uppgår till mer än 50 procent av den totala energianvändningen inom transportsektorn.  

För att åstadkomma en så kraftig omställning av transportsektorn som krävs, förutsätts tydliga 

och långsiktiga politiska spelregler med både generella och riktade styrmedel. Som kan ses vid 

framtagande av realiserbar biogaspotential (Se Kapitel 7) är någon typ av stöd eller subvention 

avgörande för utvecklingen av biogas, både från rötning och från förgasning, vid ett införande 

av energiskatt för biogas. Vidare, för att nå de stora volymer som krävs behöver produktionen 

av andra generationens biodrivmedel (som biogas genom förgasning) ta fart ordentligt inom den 

kommande tioårsperioden, vilket sannolikt kommer att kräva att det finns både investeringsstöd 

riktade till demonstration- och fullskaleanläggningar samt någon form av produktionsstöd.  

Det finns indikationer på att gasmarknaden kommer att utvecklas med en ökad efterfrågan till år 

2020-2025 då Kommissionen i The Clean Fuel Strategy har föreslagit ett antal bindande mål för 

medlemsstaterna gällande utvecklingen av bland annat gasinfrastrukturen. Exempelvis föreslås 

att det ska byggas tankstationer för flytande gas (LNG/LBG) för lastbilar vart fyrtionde mil 

samt tankstationer för komprimerad gas (CNG/CBG) för personbilar var femtonde mil inom EU 

till år 2020. (EU, 2013) Detta kommer att tvinga fram att politikerna sätter mål och ramar för 

hur stor andel alternativa bränslen som måste finnas och en strategi för hur Sverige når dit. 

Detta kan förhoppningsvis medföra att utvecklingen i Sverige gällande gasfordon, 

gasdistribution samt gastankställen kan påskyndas då efterfrågan av gas kommer att öka på den 

Europeiska marknaden. Detta kan i sin tur medföra att en stor del av biogaspotentialen kommer 

att kunna realiseras. Vidare öppnar flytande biogas, gröngasprincipen och virtuell handel mellan 

gasnät upp för effektivare distribution vilket snabbar på utvecklingen. 

                                                      
12

 Genomsnittlig livslängd för bilar är ca 17 år, vilket innebär att de nyregistrerade bilarna i år (2013) fortfarande sannolikt kommer att vara i drift år 

2030. 

13
 Med antagande om en total energianvändning i transportsektorn år 2030 på 60 TWh, varav biodrivmedel utgörs av 30 TWh enligt Sköldberg et al., 

2013. 
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8.2 Utvecklingen av gasfordon går framåt 

Fordonsgas har på många marknader använts i transportsektorn under årtionden. Speciellt på 

marknader där tillgång på bensin och diesel varit begränsad eller haft högt pris på grund av 

tullavgifter, skatter eller andra styrmedel. Gasfordonen på dessa marknader har huvudsakligen 

varit efterkonverterade av lokala verkstäder.  

En utveckling sker nu mot att privata transportkunder och åkerier använder fordonsgas i 

långväga transporter där hittills väldigt få andra alternativ kunnat konkurrera med diesel. I 

Storbritannien är det främst livsmedel och dagligvarukedjor som tillsammans med speditörer 

köpt fordonsgasfordon. (Ecoplan, 2013) 

8.2.1 Lätta fordon 

Totalt i Europa finns drygt 950 000 fordonsgasfordon (lätta fordon) och i världen cirka 14,9 

miljoner fordonsgasfordon (NGVA Europe). Sedan slutet på 90-talet har flera europeiska 

tillverkare börjat tillverka egenutvecklade fordonsgasfordon. Ledande tillverkare är idag främst 

Fiat, Volkswagen, Opel och Mercedes, Volvo och Ford. Idag kan flera modeller sägas tillhöra 

generation två av gasfordon och utvecklingen har gått fort. Energieffektiviteten i 

fordonsgasfordonen har ökat under den tid de erbjudits. Exempel på detta är att Volvo V70 II 

AFV Bi-Fuel minskat bränsleförbrukning med 11 procent och Mercedes Benz har en 

motsvarande grad av effektivisering på sina modeller de fyra senaste åren (sammanställning 

gjord av Energigas Sverige med hjälp av tillverkare).  

Kostnaden för fordonsgasfordon har ofta ansetts som en barriär för genomslag på marknaden. 

Noterbart är att under kort tid har produktkostnaden för fordonen (hårdvara) sjunkit drastiskt. 

Mellan Volvos P2 version av Volvo V70 lanserad 2001 till nästa generation Volvo V70 II Bi-

Fuel (AFV) minskade produktkostnaden (hårdvara) med 40 procent. En motsvarande sänkning 

kan ses hos andra tillverkare och priset för fordonsgasfordon är till slutkunden nu ofta i paritet 

med dieselvarianterna. Hos Opel är idag priset på en Opel Zafira CNG lägre än priset på två av 

tre varianter av diesel. (Ecoplan, 2013) 

Antalet modeller av lätta fordon förväntas öka på kort och medellång sikt. En av orsakerna till 

detta är ”Initiative Erdgasmobilität – CNG und Biomethane als Kraftstoffe” (www.dena.de) som 

drivs av Dena i Tyskland och som engagerar hela kedjan av leverantörer inklusive biltillverkare 

för att gemensamt starta marknaden för fordonsgasfordon. Dena kan närmast jämföras med 

Energimyndigheten i Sverige. Åtagandet från tillverkare är att erbjuda fler modeller och de som 

ingår i initiativet är Daimler, Fiat, Iveco Magirus, Opel, Volkswagen koncernen och VDIK 

(Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller). Biltillverkare åtar sig att erbjuda fler 

modeller och ett första tydligt resultat är att Volkswagen-koncernen har lanserat modeller för 

fordonsgas även på modeller från Seat och Skoda. (Ecoplan, 2013) 

Slutsatsen för lätta fordon är att fordonen utvecklats mycket mellan varje generation under de 

senaste cirka 15 åren avseende alla parametrar såsom, bränsleförbrukning, pris och prestanda 

samtidigt som antalet modeller har ökat och förväntas öka ytterligare med hänsyn tagen på den 

återlansering av fordonsgasfordon som görs i Tyskland. (Ecoplan, 2013) 

8.2.2 Bussar 

Inom EU-länderna finns 12 452 fordonsgasbussar (NGVA Europe). Dessa fordon är nästintill 

uteslutande stadsbussar som upphandlats av städer och trafikerar citykärnor i Europa. De fem 

största marknaderna för gasbussar är Frankrike, Italien, Sverige, Tyskland och Spanien. 

Dominerande tillverkare av bussar för fordonsgasdrift är MAN, Irisbus/Iveco, Solaris, 

Evobus/Mercedes och Scania.  

http://www.dena.de/
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En stark drivkraft för fordonsgasbussar i Europa är och har varit luftkvalitetsfrågor. 

Emissionsnormen EURO 6
14

 börjar gälla från årsskiftet 2013/2014 vilket minskar den 

miljömässiga skillnaden mellan att använda fossil fordonsgas och diesel. Fortfarande bedöms 

det skilja avseende partiklar och oreglerade emissioner mellan gas och diesel till fordonsgasens 

fördel. Men en risk att städer går tillbaka från gasbussar till dieselbussar finns. I Tyskland har 

man utvecklat en frivillig överenskommelse att 20 procent biogas blandas in i fordonsgas. Då 

kvarstår fördelar för fordonsgas avseende miljö och tillsammans med säkerhet i tillgång till 

bränsle gör detta att utbudet av bussar förväntas vara stabilt. (Ecoplan, 2013) Detta medför en 

fördel för biogasen och vikten med att utveckla den svenska biogasmarknaden.  

Tekniskt sett har bussar för fordonsgas i Sverige dragits med ett rykte att tillförlitligheten inte 

varit tillfredsställande. Men slutsatsen från en studie för Business Region Göteborg (Ecoplan, 

2011) visade att tillförlitligheten på gasbussar är likvärdig dieselbussarna. Studien visar att 

bussarnas service - oberoende bränsle - strikt måste följa serviceprogrammen för respektive 

fordon och om detta görs är tillförlitligheten god. Motorutveckling har skett under 90- och 00-

talet med utveckling av tändstiftsmotorer och lean burn teknik.   

Slutsatsen är att gasbussar i stadstrafik är en mogen marknad med tillgång till modeller och 

potential att användas till större antal än idag. Om fordonsgasens andel biogas ökar i Europa ger 

detta tillsammans med fördelar avseende luftkvalitet och säkerhet i bränsletillgång en 

kvarstående positiv drivkraft för fordonsgasbussar (Ecoplan, 2013), och för att den realiserbara 

biogaspotentialen kommer att realiseras.  

8.2.3 Lastbilar 

Tillverkare i Europa som erbjuder tunga lastbilar för fordonsgas är Iveco, Mercedes, Scania och 

Volvo. De tändstiftsmotorer som erbjuds har motorstyrkor runt 300 hästkrafter och är lämpliga 

för användning inom renhållning och distributionslastbilar. Idag finns en stark utveckling av 

tekniken och två huvudsakliga motorutvecklingstrender. Tillverkare såsom Iveco och Scania 

fokuserar på dedikerade tändstiftsmotorer för gas och säger sig kunna erbjuda ökad 

energieffektivitet och något ökad effekt. Volvo var först ut med erbjudande gällande dual-fuel 

som blandar in en andel diesel i gasen och kan kompressionsantända bränslet i en dieselprocess 

för att därmed få en motsvarande energieffektivitet som dieselmotorn. Dessa motorer har 460 hk 

och passar för långväga transporter upp till 60 ton. Även Mercedes erbjuder nu dual-fuel 

lastbilar på utvalda marknader. I nuläget, med EURO 5, måste dessa fordon godkännas 

nationellt eftersom regelverket för certifiering enligt EURO 5 inte inkluderar dual-fueltekniken. 

När EURO 6 träder ikraft vid utgången av 2013 är dual-fuel och motsvarande tekniker 

inkluderade i regelverket. 

Marknader såsom USA och Australien har en stark utveckling av större motorer och flytande 

fordonsgas (LNG/LBG) och fokus ligger på tunga långväga transporter. Tillgång på inhemsk 

naturgas och behov att bli mer oberoende av importerat bränsle gör att USA federalt stimulerar 

utvecklingen av LNG för tunga fordon. Volvo är en pionjär i Europa med LNG-lastbilar.  

Som tidigare nämnt har Kommissionen i The Clean Fuel Strategy föreslagit ett antal bindande 

mål gällande utvecklingen av gasinfrastrukturen. Förslag till direktiv i EU
15

 pekar ut LNG för 

långväga transporter som ett prioriterat bränsle att utveckla infrastruktur åt. Drivkrafter är 

ersättning av diesel och säkerhet i tillgång på bränsle där LNG anses vara det mest realistiska 

alternativet. Ett projekt kallat LNG-Blue Corridors är i slutförhandling med Kommissionen och 

                                                      
14

 http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=sv,sv&lang=&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=474923:cs 

15 2013/0012 (COD) Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the deployment of alternative 

fuels infrastructure 
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avser att demonstrera LNG genom att bygga ett antal ytterligare tankstationer och att 

demonstrera EURO 6 för olika motortekniker. (Ecoplan, 2013) Detta kommer med stor 

sannolikhet medföra en ökad efterfrågan av biogas även från den svenska markanden.  

Slutsatsen gällande nuläget för tunga fordon är att teknik- och marknadsutveckling påbörjats 

och att en stark utveckling pågår runt om i världen med USA som främste pådrivare. Både 

komprimerad och flytande fordonsgas kommer att erbjudas och motorteknikspåren omfattar 

både tändstiftsmotorer med fokus på något lägre effektnivåer medan dual-fuel används för högre 

effektklasser. (Ecoplan, 2013) 

8.2.4 Flytande biogas för längre transporter och avsättning till sjöfarten 

Då flytande biogas (LBG) i stort sett kan likställas med flytande naturgas (LNG) kan dessa 

användas på samma sätt. En marknadsutveckling för LBG kan vara ett sätt att minimera 

biogasens logistik- och distributionsproblem eftersom produktion och konsumtion av gasen 

oftast inte sker på samma plats. Genom transport som LBG kan biogasen transportas till lägre 

kostnad än vad komprimerad biogas kan. Beroende på längd och volym bedöms ofta 

transportkostnaden kunna reduceras 3-7 gånger vid normala transportförhållanden, upp till 150 

km. Ett relaterat problem, som även diskuteras i kapitel 5.1 är att produktionskostnaderna för 

anläggningen ökar då den producerade gasen kondenseras i en kondenseringsanläggning. 

Kondenseringsanläggningen medför både kraftigt ökade investeringskostnader och betydande 

elkonsumtion. I ett systemperspektiv reduceras dock energikonsumtionen både under LBG-

transport och vid tankstationen då det inte behövs en kompressor för trycksättning av LBG:n. 

Sammanfattningsvis kan sägas att utvecklingen av LBG kommer möjliggöra längre transporter 

av gas men sannolikt krävs långa transportavstånd (> 150 km) för att den ökade produktions-

kostnaden ska övervägas av den lägre transportkostnaden.  

Under de senare åren har det blivit ett stort fokus kring användning av LNG som drivmedel 

inom sjöfarten. Detta beror på att Nordsjön och Östersjön definierats som Sulphur Emission 

Control Areas (SECA). Inom dessa områden får svavelhalten i bunkeroljor inte överskrida 1,5 

procent vilket medför att sjöfarten måste fokusera på bränslen som är renare och LNG är då ett 

alternativ. I Sverige byggs för närvarande en LNG terminal i Lysekil. År 2010 togs LNG termi-

nalen i Nynäshamn i drift och Swedgas och Vopak har långt gångna planer på en LNG terminal 

i Göteborgs hamn. Under förutsättning att sjöfarten börjar nyttja LNG som drivmedel i stor 

skala kommer det öppna en bro för biogas (LBG) till en mycket stor marknad där storskaliga 

LBG-producenter skulle kunna leverera LBG till LNG-terminalerna som sedan försörjer farty-

gen med drivmedel. Även om biogasen endast skulle kunna ta en liten del av marknaden skulle 

det vara en stor marknadsutveckling för biogasen. Problemet med introduktion på den här 

marknaden är dock prisbilden på LNG och produktionskostnaderna och transportkostnaderna 

för LBG eftersom priset för LNG ligger betydligt lägre än priset för LBG.
16

 Detta påvisar att det 

krävs någon form av styrmedel för att biogas ska kunna avsättas i sjöfarten med dagens pris-

nivåer. Styrmedel skulle kunna utgöras av någon form av skattebefrielse eller försäljningsstöd. 

Ett annat alternativ är en kvotplikt för sjöfarten som då måste vara på EU-nivå. Införs styrmedel 

på nationell nivå kommer det troligen medföra en förflyttning av drivmedelsförsörjningen till 

den övriga europeiska marknaden.  

                                                      
16

 Enligt MAGALOG-rapporten antas att terminalerna kan köpa in LNG för 45 EUR per MWh vid ett råoljepris på 90 USD och för 65 EUR vid ett 

råoljepris på 150 USD. Vid en omräkning till SEK per kWh LNG vid ett råoljepris på 110,40 USD (enligt pris 2013-03-03 från spbi) kommer priset på 

LNG uppgå till ungefär 0,46 SEK per kWh vilket är mindre än 42 procent av medelpriset för fordonsgasen vid årsskiftet 2012-2013. 
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8.3 Biogasens marknad och marknadsvärden 

8.3.1 Realprisutvecklingen för fossila drivmedel 

Den kund som idag köper en miljöbil väljer troligen mellan en biogasbil eller en dieseldriven 

bil. Dieselpriset har dock en högre förväntad realprisutveckling (enligt Energimyndighetens 

Långsiktsprognos från 2010) än bensin fram till år 2030 och pris per MWh överstiger priset för 

bensin år 2030. Därför har 90 procent av bensinpriset valts som maximalt möjligt 

försäljningsvärde på gasen i föreliggande rapport. Givetvis kan fordonsgasen fungera som 

ersättning av både bensin och diesel på en framtida marknad. 

Prisutvecklingen för bensin och diesel har i föreliggande studie baserats på Energimyndighetens 

Långsiktsprognos (2010) (se Tabell 11), vilket innebär en realprisutveckling för bensin på 1,5 

procent för scenario 1 och 2 samt 0,9 procent för scenario 3. Tillsammans med de antagna 

inflationsnivåerna (2,5, 2 respektive 1,5 procent) innebär detta att den nominella 

prisutvecklingen är 2,4 – 4 procent (4 procent scenario 1, 3,5 procent scenario 2 samt 2,4 

procent scenario 3). Det bör dock påpekas att den reala prisökningen per år har varit betydligt 

högre de senaste åren än 1,5 procent. 

Bensin- och dieselpriset har stigit markant, speciellt de senaste åren. Real prisökning per år 

mellan 1980 till 2012 uppgår till 4,7 procent för bensin (spbi.se). Tas det dock även hänsyn till 

KPI (med 1980 som basår), uppgår den årliga ökningen till 1,4 procent för samma tidsperiod i 

2012-års penningvärde. Det kan därmed tänkas att den reala prisutvecklingen per år kommer 

vara högre de närmsta åren än antaget värde i föreliggande rapport. 

En högre realprisutveckling för fossila drivmedel (och därmed även prisutvecklingen för biogas) 

än vad som antagits i föreliggande studie skulle framför allt öka investeringsviljan hos privata 

aktörer samt vara gynnsam för nybyggnation av rötningsanläggningar med relativt långa 

transportförhållanden och för en kommersialisering av förgasningstekniken, under förutsättning 

att en stor realprisökning inte förhindrar implementeringen av gynnsamma styrmedel.  

Möjligheten att realisera volymerna som bedöms i kapitel 7 beror till stor del på hur många 

rötnings- och förgasningsanläggningar som byggs fram till år 2030. Möjligheten att finna 

lämpliga och gynnsamma lokaliseringar minskar med antalet nya anläggningar och en större 

realprisökning för fossila drivmedel och större intäkter för anläggningarna skulle verka positivt i 

den aspekten, eftersom anläggningsägare då har råd med längre transporter av både gas och 

substrat/råvara.  

8.3.2 Gödselbaserad gårdsbiogas – nya affärsmodeller och ny marknad 

I föreliggande rapport analyseras lönsamheten för en gårdsbaserad fallstudieanläggning som 

rötar gödsel och avsätter energi i form av el och värme. Scenarioanalysen visar på att 

lönsamheten är gynnsam i scenario 1 och 2 under normala transportförhållanden men däremot 

inte i scenario 3. För att uppnå lönsamhet förutsätts att en stor del av värmen kan avsättas mot 

ersättning. Vidare förutsätts att transportförhållandena är sådana att det inte i betydande 

omfattning medför ytterligare transporter för hantering av gödsel och rötrest jämfört med de 

transporter som gården annars skulle ha för hantering och spridning av gödsel. Dessa 

förutsättningar begränsar antalet lämpliga gårdar för gödselbaserad biogasproduktion.  

Lantz & Björnsson (2011) menar dock att en större del av gödseln i framtiden kommer att rötas 

i samrötningsanläggningar som producerar fordonsgas. Dessa anläggningar kan då komma att 

drivas av olika aktörer, till exempel kommuner och lantbrukare tillsammans eller av enbart 

kommuner eller privata aktörer som då mottar gödsel från omgivande lantbruk. Det skulle även 

kunna drivas av flera lantbrukare som går samman och driver en gemensam anläggning.  
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En annan möjlighet är småskalig uppgradering av biogas. Olika typer av projekt pågår för att ta 

fram kommersialiserbara uppgraderingstekniker för små- och medelstor biogasproducenter, ett 

exempel på detta är Bioslingtekniken som nu är i en kommersialiseringsfas (www.biosling.se).  

Genom projektet Biogas Brålanda har ett nytt koncept för framställning av fordonsgas från 

gårdsanläggningar också skapats, Clean Fuel Concept. Tanken med konceptet är att 

sammanlänka gårdsbaserade biogasanläggningar med hjälp av ett ledningsnät för biogas. De 

gårdsbaserade biogasanläggningarna förläggs ute på lantbruk. I rötningsanläggningarna ska 

företrädelsevis gödsel från den egna gården rötas, men även slakteriavfall eller andra produkter 

kan samrötas med gödseln. Rötningsanläggningarna kan också användas för samrötning av flera 

gårdars gödsel. Den producerade gasen leds sedan via ett ledningsnät till en gemensam 

uppgraderingsanläggning och sedan vidare via gasledningar till tankstationer.  

Genom landsbygdsprogrammet har nya gårdsbaserade biogasanläggningar fått investeringsstöd 

under de senaste åren. Stödet har varit begränsat till 30-50 procent med en taknivå på 1,8 

miljoner kronor. I Tabell 35 har effekterna av olika investeringsstöd i scenario 2 utvärderats 

genom en känslighetsanalys av den kraftvärmeproducerande gårdsanläggningen (Fallstudie-

anläggning 1) under normala transportförhållanden. Stödet varierar i känslighetsanalysen från 0-

50 procent och taket för stödet är satt till 65 miljoner kronor. Känslighetsanalysen visar att 

brytpunkten för den högre acceptensgränsen, 10 års återbetalningstid, ligger mellan 15-30 

procent i investeringsstöd med ett tak på 65 miljoner. För att nå den lägre acceptansgränsen 5 

års återbetalningstid, i fallstudieanläggning 1, behövs mer än 50 procents investeringsstöd.  

Tabell 35. Tabellen visar återbetalningstiden för fallstudieanläggning 1 vid olika investeringsstöd i scenario 3.  

Investeringsstöd (%) Återbetalningstid (år) Krav (år) 

0 11 5-10 

15 10 5-10 

30 9 5-10 

50 8 5-10 

8.4 Teknikutveckling kan påskynda realiseringen  

Sker stora teknikgenombrott, exempelvis inom förgasning eller samproduktion etc. kan den 

realiserbara potentialen mycket väl vara betydligt större. Biogasproducenterna arbetar ständigt 

med att sänka kostnaderna för produktion och uppgradering, där processoptimering, 

substratsammansättning, skalfördelar, forskning, teknik- och innovationsutveckling har en 

mycket viktig roll. I de bästa anläggningarna har en stor del av effektiviseringspotentialen redan 

realiserats, medan det i andra anläggningar fortfarande finns möjligheter att till låga kostnader 

öka produktionen väsentligt.  

Föreliggande studie har ej inkluderat marin biomassa som substrat i den realiserbara potentialen, 

eftersom substratet fortfarande är ovanligt och endast förekommit i försök. Det är dock troligt 

att den totala substratsammansättningen år 2030 kommer att utgöras av en viss del marin 

biomassa och att potentialen därmed är något högre än vad som redovisas i föreliggande studie. 

Bland annat finns det planer i Trelleborgs kommun att röta marin biomassa. 

Vidare har nya områden börjat studerats och en del fokus läggs nu på att hitta möjliga sätt att 

effektivisera resursanvändning och hitta synergieffekter, bland annat genom att integrera biogas 

och etanolproduktion.  

Ett annat område som studeras där tekniken fortfarande är i ett tidigt utvecklingsstadium är att 

nyttja sol-, våg- samt vindkraftsproducerad el i en elektorlysprocess så att väte genereras. Väte 

kan sedan i ett andra steg reagera med koldioxid, som är en restprodukt från uppgradering av 

biogas, och bilda mer metangas. I Tyskland genomförs för närvarande ett samarbetsprojekt 

mellan Audi, Man och SolarFuel GmbH där en anläggning byggs i Tyska Wertte som ska 
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producera syntetisk fordonsgas från överskottsel från vindkraftsverk i en elektrokemisk process. 

Anläggningen beräknas vara i drift under sommaren 2013. (Trailer.se, 2013) Framtiden för den 

här tekniken är dock oviss men visar på att det finns olika utvecklingspotentialer för biogas-

produktion och möjligheter till systemlösningar och synergieffekter med andra energislag.  

8.5 Biogasens kostnadsbild 

Kostnaderna för biogasproduktion varierar beroende på teknikval, lokala förhållanden som 

bland annat påverkar transportförhållandena, kostnader för råvara och substrat samt på intäkter 

för mottagning av substrat. I kapitel 5.2.5 framgår kostnadsfördelningar för de olika 

fallstudieanläggningarna avseende rötning (Figur 22 och Figur 28). För den gödselbaserade 

gårdsanläggningen är det framför allt kostnaderna för investeringen som dominerar och 

transportkostnader om lokaliseringen inte är optimal. De två samrötningsanläggningarna 

(Fallstudieanläggning 2 och 3) skiljer sig åt så till vida att den mindre (Fallstudieanläggning 2) 

rötar en stor del matavfall som inbringar mottagningsavgifter medan den större 

(Fallstudieanläggningen 3) rötar en mindre del substrat som inbringar intäkter samtidigt som 

den rötar en del energigrödor. För samrötningsanläggningar utgör generellt kostnader för 

anläggningsinvesteringarna och energikonsumtion en stor del av den totala kostnadsbilden. För 

anläggningar som rötar energigrödor kommer kostnaden för energigrödorna belasta 

anläggningens ekonomi. Transportkostnaderna är mer betydande för stora anläggningar då 

råvaror, substrat och rötrest måste transporteras längre sträcker för försörjning och avsättning. 

Den faktiska produktionskostnaden för olika anläggningar avseende rötning varierar beroende 

på faktorerna som diskuteras ovan. I föreliggande studie har ett maximalt möjligt 

försäljningsvärde på 7,5 SEK per Nm
3
 fordonsgas för anläggningar med normala transport-

förhållanden och 6 SEK per Nm
3
 fordonsgas vid långa transportförhållanden antagits vilket 

motsvarar 0,78 respektive 0,62 SEK per kWh. Det lägre försäljningsvärdet relaterar då till att 

transportkostnaderna för gasdistributören blir högre. Kassaflödesanalyserna (Avsnitt 5.2.5) visar 

att försäljningsvärdet på biogasen från fallstudieanläggningarna behöver uppgå till antagna 

nivåer för att rimlig lönsamhet ska uppnås. Av fallstudieanläggningarna uppvisar endast den 

mindre samrötningsanläggningen (Fallstudie 2) nästintill lönsamhet i scenario 3, under normala 

transportförhållanden och samrötningsanläggningarna (Fallstudieanläggning 2 och 3) för 

scenario 1 och 2 (endast fallstudieanläggning 1) med långa transportförhållanden. Det bör dock 

tilläggas att anläggningarna då tillförs stöd från investeringsbidrag eller certifikat i scenario 1 

och 2. Distributionskostnaderna har antagits till 0,1 SEK per kWh för ledningsdistribution, 0,15 

SEK per kWh för flakdistribution inom normala transportavstånd och 0,3 SEK per kWh för 

långa transportavstånd. Produktionskostnaden för biogas från termisk förgasning har uppskattats 

till > 0,8 SEK per kWh för en ny marknad.  

I Figur 50 har de olika kostnadsposterna i produktionskedjan summerats och det antagna 

försäljningsvärdet för biogasen från rötning har då antagits som produktionskostnad. Figuren 

visar också en blå linje för fordonsgaspriset (1,1 SEK per kWh) vid pump (medelpris årsskiftet 

2012-2013 enligt Energigas Sverige).  
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Figur 50. Summerade kostnader i biogasens produktionskedja för att visa på att det i nuläget endast finns en 

marginell marginal för aktörerna. Antaget försäljningsvärde för biogas från rötning har antagits som 

produktionskostnad. För biogas från förgasning har produktionskostnaden uppskattats till > 800 SEK/MWh. 

Den övre linjen visar medelpriset för fordonsgas vid pump vid årsskiftet 2012-2013.  

Figuren visar att det idag inte finns några marginaler för biogasaffären och att energiskatt på 

fordonsgasen skulle få kraftigt negativa konsekvenser på lönsamheten för aktörerna i 

produktionskedjan samt på realisering av biogaspotentialen. Därmed krävs kraftigt ökade priser 

för fossila energislag eller någon form av styrmedel för att produktionen skall kunna uppnå 

lönsamhet om energiskatt införs på biogas. 

8.6 Biogasens samhällsvärden 

Biogas för med sig stora miljö- och klimatfördelar varför det är viktigt att värdera biogasens 

samhällsekonomiska värden vid en lönsamhetsbedömning. Det är även viktigt att biogasens 

samhällsvärden beaktas vid beslut och utformning av styrmedel på den svenska marknaden. 

Genom att ersätta fossila bränslen med biogas reduceras utsläppen av fossil koldioxid. Vidare, 

genom att röta exempelvis gödsel och avloppsslam innebär det även ett omhändertagande av 

växthusgasen metan och vid vissa betingelser kan även minskade lustgasutsläpp uppnås 

(Energimyndigheten ER 2010:23, 2010). Då biogas är ett förnybart bränsle bidrar det också till 

att uppfylla strängare krav på att energiförsörjningen ska ske med förnybara bränslen för att nå 

framtida klimatmål och uppnå en tryggare energiförsörjning.  

Rötrestens växtnäringsinnehåll och övriga egenskaper beror på vad som stoppas in i 

anläggningen och under vilka betingelser rötningsprocessen drivs och hur väl utrötat materialet 

blir. I princip finns all växtnäring i det ingående substratet kvar efter avslutad behandling. Detta 

medför att rötresterna ger möjlighet till ett bättre omhändertagande av näringsämnen, främst 

fosfor och minskar därmed behovet av fosforbrytning. Detta innebär även att det ökar en säker 

återcirkulation av växtnäringsämnen till produktiv mark och på så sätt minskar beroendet av 

handelsgödsel. Detta bidrar även till måluppfyllelsen av att 60 procent av fosforföreningar i 

avlopp skall återföras till produktiv mark enligt miljömålet God bebyggd miljö.  

Rötresten som uppstår vid gårdsanläggningar där främst gödsel rötas har också ett mervärde 

jämfört med vanlig stallgödsel. Rötresten har betydligt bättre gödselegenskaper, så som minskad 

lukt, mer homogen växtnäringsblandning samt mer växttillgänglig näring. Dessa egenskaper 

bidrar till ett minskat växtnäringsläckage och i förlängningen minskad övergödning då läckaget 
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av kväve minskar. Dessutom minskar utsläppen av metangas när gödsel rötas istället för att 

spridas direkt på åkern vilket innebär betydande miljövinster. Vidare minskar förlusten av 

ammoniak till luften vid spridning av rötrest, jämfört med normal flytgödselhantering. 

(Energimyndigheten ER 2010:23, 2010) 

Biogas kan användas som fordonsbränsle, i industriella applikationer samt till el- och 

värmeproduktion. I samband med att Sverige tagit fram ett mål om att ha en fossiloberoende 

fordonstrafik år 2030 finns det anledning att stimulera till ökad biogasanvändning just inom 

transportsektorn. Biogas som används som fordonsbränsle har lägre utsläpp av koldioxid, 

kväveoxider, kolväten och partiklar än andra drivmedel och genererar mindre buller i 

stadsmiljö. Samhällsnyttan av att använda biogas som drivmedel är stor för samtliga typer av 

fordon och bör därmed användas i alla sektorer, tunga fordon, fordonsflottor samt i 

personbilssegmentet, vilket medför stora möjligheter till kraftiga utsläppsminskningar. 

(Energigas Sverige, 2011) 

Då utredning av de samhällsekonomiska värdena inte ingår i föreliggande studies omfattning 

belyses endast biogasens samhällsekonomiska värden översiktligt. Den här studien har däremot 

i de ekonomiska analyserna tagit hänsyn till vissa samhälls- och miljönyttors värde genom 

formulering av olika styrmedel i scenario 1 och 2. Dessa har definierats till både typ och storlek. 

Vissa av de styrmedel som antagits i scenario 1 och 2 är tydligt specificerade gällande de 

samhälls- eller miljönyttor de relaterar till medan andra styrmedel ger högre lönsamhet för 

producenterna utan att vara direkt kopplade till en specifik samhälls- eller miljönytta.  

I scenario 1 och 2 antas ett metanreduceringsstöd för gödselrötning som uppgår till 200 kr per 

MWh. Styrmedlet är direkt relaterade till specifika miljönyttor som reducerade emissioner av 

växthusgaser. Andra styrmedel som förekommer i scenarierna är undantag från 

energibeskattning fram till 2020 för förnybara drivmedel samt investeringsstöd (endast scenario 

2) för de biogasproducerade anläggningarna. Dessa styrmedel är inte nyttospecifika utan 

omfattar ett generellt stöd för de nyttor som kan associeras med fordonsgasproduktion och 

förnybara drivmedel. I scenario 1 finns även ett certifikat (320 kr per MWh) som i scenariot 

motverkar de negativa effekterna av en framtida energiskatt på fordonsgasen.  

8.7 Kommersialisering av biogasproduktion genom termisk 
förgasning 

Det pågår förnärvarande omfattande forskning och utveckling av förgasningsteknik på såväl 

nationell som internationell nivå. Även om många processkoncept och delkomponenter har 

demonstrerats så finns det fortfarande ingen kommersiell fullskalig anläggning för framställning 

av biogas genom förgasning av biomassa. Byggandet av anläggningar i kommersiell skala är 

behäftade med både tekniska och ekonomiska risker och för att investerare skall vara villiga att 

gå in med kapital (ett antal miljarder) krävs tydliga och långsiktiga politiska spelregler. 

Demonstrationsanläggningen som byggs i Göteborg (GoBiGas) kan ses som en potentiell start 

för biogas från termisk förgasning om projektet slår väl ut (Kapitel 6). För att en storsaklig 

marknadsintroduktion ska ske måste det dock finnas förutsättningar på marknaden och en 

avsättning för gasen. Om förutsättningarna finns med bra ekonomiska villkor är förgasnings-

tekniken lovande och kan ge tillgång till betydligt större volymer gas per anläggning än vad som 

kan erhållas genom traditionell rötning. Som kan ses i scenarierna är produktionen dock starkt 

beroende av någon typ av styrmedel (exempelvis certifikat eller produktionsstöd) för att en 

kommersialisering överhuvudtaget ska vara möjlig, speciellt vid ett införande av energiskatt på 

biogas. Biogasanläggningar (termisk förgasning) i kommersiell skala producerar som tidigare 

nämnts stora volymer gas varför det krävs tillgång till gasinfrastruktur alternativt stora 

industrier som säkrar avsättningen av basproduktionen. Ett framtida avsättningsområde skulle 
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även kunna tänkas vara sjöfarten, om sektorn exempelvis åläggs att inneha en viss andel grön 

energi i sin energimix.  

En kommersialisering av biogas genom förgasning skulle medföra en kraftig ökad expansion i 

produktionsledet vilket i regel för med sig skalfördelar i alla led och därmed kan medföra 

effektivare distribution samt ökad användning av biogas på hela den svenska marknaden. Med 

ökad volym minskar troligen kostnaderna och effekterna är troligen störst i distributions- och 

försäljningsleden. Kostnadsminskningen i dessa led är dock beroende av att marknaden når 

vissa kritiska massor. Någon typ av styrmedel är därmed till en början helt nödvändig för en 

fortsatt uppbyggnad av marknaden, vilket tydligt illustreras i de framtagna scenarierna, där 

scenario 3 (utan några styrmedel) inte ger någon större biogaspotential (från rötning) än vad 

som produceras idag (2013), och från förgasning realiseras ingen potential. 

Scenario 1 visar att stora volymer skulle kunna realiseras från förgasning (upp till 12 TWh år 

2030). Hur stor del av biogaspotentialen som realiseras genom termisk förgasning beror dock på 

hur konkurrensen med andra biodrivmedel samt konkurrensen om skogsbränsle på den svenska 

marknaden kommer att utvecklas samt hur snabbt det går att bygga det antal anläggningar som 

krävs. Det vi vet är att flera olika sektorer efterfrågar skogsbränslen och den fysiska 

skogbränslepotentialen kommer inte att räcka till för att ersätta alla fossila bränslen vid en 

omställning till ett framtida hållbart energisystem. Konkurrensen kommer alltså med all 

sannolikhet att öka, sedan är frågan vilken sektor som kommer att ha den högsta betalnings-

förmågan dock osäker.  

Då biodrivmedelsproducenter erhåller certifikat för produktion av drivmedel i scenario 1, 

kommer deras betalningsförmåga för skogsbränsle troligen vara högre än andra sektorers. Detta 

kan jämföras med elcertifikatsystemet, vilket tillsammans med höga energipriser har bidragit till 

att priset på massaved periodvis har drivits upp av energisektorn (kapitel 6.2.5). Detta visade sig 

speciellt under mitten och slutet av 2000-talet då priset på skogsflis, oavsett användare, var 

högre än jämförbart pris på massaved – realt och omräknat till kronor per m
3
.  

Det bör här poängteras att skogsråvaran bör användas på ett resurseffektivt sätt och att det i 

första hand bör vara avverkningsrester och skogsindustriella biprodukter som nyttjas för 

produktion av drivmedel, inte prima stamved. Det är självklart en fråga om betalningsvilja, då 

skogsägaren har uppsatta avkastningskrav, men det bör inte vara något att sträva efter.   
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9 Slutsatser  

Syftet med föreliggande studie har varit att bedöma den realiserbara biogaspotentialen, från 

rötning och förgasning, år 2030 utifrån givna förutsättningar i tre scenarier. För att åstadkomma 

detta har faktorer som påverkar den svenska biogaspotentialen identifierats och analyserats.  

Ekonomiska och kvalitativa analyser av påverkansfaktorerna har tydligt påvisat att storleken på 

den realiserbara biogaspotentialen är kraftigt beroende av någon typ av styrmedel då energiskatt 

läggs på biogas för att lönsamhet ska kunna uppnås. Alternativet är kraftigt ökade priser för 

fossil energi. Detta visas tydligt i scenario 3 där någon form av styrmedel saknas, biogas 

förläggs med energiskatt samt prisutvecklingen för fossila energislag är låg, vilket resulterar i att 

den realiserbara biogaspotentialen knappt ökar något från dagens produktion. Vidare kommer 

ingen kommersiell produktion av biogas från förgasning finnas under dessa förutsättningar.  

I scenario 2 ökar realiserbar biogaspotential till som mest 12 TWh biogas. Även i detta scenario 

är det tydligt att styrmedel alternativt kraftigt ökade fossila energipriser spelar en viktig roll för 

lönsamhet och därmed realiserbar biogasmängd. Det är främst fråntagen energiskatteplikt till 

och med år 2019, metanreduceringsstöd och investeringsstöd till rötningsanläggningar samt 

produktionsstöd för förgasningsanläggningar som påverkar den realiserbara potentialen. 

Slutligen i scenario 1, påvisas effekten av gynnsamma styrmedel och god prisutvecklingen för 

fossila bränslen ytterligare. Den realiserbara biogaspotentialen uppgår till som mest 22 TWh 

biogas och det beror främst på införandet av certifikat för produktion av förnybara drivmedel år 

2020. 

För att ovanstående volymer ska realiseras på marknaden förutsätts att det finns en avsättning av 

gasen, främst inom transportsektorn. 

 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att för att stora volymer biogas, från rötning och förgasning, ska 

realiseras på den svenska marknaden år 2030 krävs långsiktiga politiska spelregler för att 

investerare ska våga satsa på att bygga produktionsanläggningar. Vid införande av energiskatt på 

biogas krävs dessutom någon form av styrmedel eller kraftigt ökade priser för fossila energislag 

för att biogasproduktionen ska kunna uppnå lönsamhet. Detta krävs speciellt innan marknaden är 

väl etablerad och utvecklad på hela den svenska marknaden.  
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