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 Varför mäta metanemissioner?

 Var och hur mäter man?

 Statistik och mätresultat

 Forskning och utveckling

 Internationell utblick – Europa och Världen

Innehåll
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 Global warming potential (GWP) är ett 
mått på förmågan hos en växthusgas att bidra 
till växthuseffekten och den globala 
uppvärmningen.

 GWP-värdet hos en gas är också beroende av 
vilken tidsrymd beräkningarna avser. 

Metan är en växthusgas
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Tidshorisont IPCC
2001

IPCC
2007

IPCC
2013

CH4, 100 år 23 25 34

CH4, 20 år 62 72 86

N2O, 100 år 296 298 298



Frågan väcks
Media

 Förluster vid produktion och distribution 
av biogas. Förluster vid tankning.

Forskning och Utveckling

 Program för utvärdering av biologisk
behandling av avfall (BUS) 2004-2005
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Anledningar att göra något åt saken
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 Miljö (klimat)

 Närmiljö (lukt)

 Hållbarhet

 Säkerhet

 Ekonomi

 Goodwill
 Biogasbranschen tar ansvar
 Visa handlingskraft gentemot myndigheterna



 RED – Renewable Energy Directive

 Krav på utsläppsminskning:
 skall vara 60% bättre än det fossila 
alternativet (befintliga anläggningar 50%)
 i RED II är det 70 % som gäller

 Biogasbranschens HBK‐verktyg innehåller 
default‐värden som kan användas när egna 
mätningar inte gjorts.

HBK - Hållbarhetskriterier



 SGC Rapport 172/Avfall Sverige rapport U2007:02, januari 
2007

 Avfall Sverige rapport U2007:02 Rev 09, juni 2009

 Arbete pågår med revision av systemet tillsammans med 
Svenskt Vatten (2018)

 > 50 anläggningar
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Egenkontroll Metanemissioner - Frivilligt åtagande 



 Handbok metanmätningar. Reviderad 2016.

 SP metod 5359
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Metoder för att mäta



 Samrötningsanläggningar för bl.a. matavfall

 Avloppsreningsverk

 Gårdsanläggningar

 Uppgraderingsanläggningar

 CHP

 Distributionsenheter/Tankstationer

 Deponianläggningar

 Naturgasnätet - MR stationer, ventiler mm

Var mäter vi?
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Punktkällor Diffusa källor Läckor

Vi mäter på ”systematiska utsläpp” och ”läckor”
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 Produktionsanläggning, exempel
 2007: 7,5 % förlust
 2010: <0,1 % förlust

Publicerad statistik – resultat från mätningar 2007-2015
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 Uppgraderingsanläggning, exempel
 2008: 12 % förlust
 2010: 7 % förlust
 2011: 2 % förlust
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Omgång 3, 2013-2015



Villkor i ett historiskt perspektiv

13



 Gödselgastödet kräver dokumenterad läcksökning
Krav på läcksökningsrutiner och genomförande (minst en gång per år söka 

efter gasläckor i anläggningen)
Krav på dokumentation över läckor och åtgärder
Krav på läcksökningsinstrument

 Dock ej krav på övervakning av utsläppen från gasmotorer/CHP…!?

 Pilotprojekt 2014 på 5 svenska gårdsanläggningar
 1 gasmotor med ca 10 % metanslip identifierades 
 13,4 g CH4/kWh = 456 g CO2,ekv/kWh
 (20 g CO2,ekv/kWh är Svensk elmix och 400 g CO2,ekv/kWh är Europeisk elmix)
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Jordbruksverket



Biogas CHP emissions
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 Optimera anläggningen

 Löpande underhåll – rätt kompetens

 Återkommande kontroller och läcksökning

 Destruktion vid höga utsläpp, t.ex. RTO

 Gasuppsamling i rötrestlager

 …
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Åtgärder för 
utsläppsminskning



 Energiforskrapport 2015:158

 Jämförelse mellan olika Europeiska 
mätmetoder

 ”on-site” mätningar och fjärranalys
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Forskning och utvecklingsprojekt:

Measurements of methane
emissions from biogas produktion
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Harmonisering av mätmetoder i Europa
 10 organisationer och företag från Tyskland, Österrike, 

Danmark, Sverige, Storbritannien samt Kanada deltar. 
 Två stora mätkampanjer.
 Fyra huvudsakliga mätmetoder jämförs

 Pågår. Beräknas klart under 2018
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MetHarmo – European harmonization of
methods to quantify methane emissions from 
biogas plants



 Nytt projekt inom ERA-Net.

 Syftar till att utveckla kvantifierings- och åtgärdsprogram för 
emissionsminskningar i Europa.

 Drar igång under 2018
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EvEmBi – utvärdering och reduktion av 
metanemissioner från olika europeiska 
biogasproducerande anläggningar



… en fjärdedel av de globala utsläppen av 
metan.

… den största industriella källan till utsläpp 
som motsvarar 3,5 tcf, ca 1012 kubikmeter gas. 
( €25 miljarder i förlorad produktion )

Skulle rankas som 8:e största 
produktionsvolymen, efter Norges produktion 
2015.
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Metanemissioner från O&G

Source: Baroness Bryony Worthington, Environmental Defense Fund Europe



 IEA estimerar att 75% av nuvarande utsläpp av metan från O&G är 
tekniskt möjliga att undvika och 

 40 - 50 % går att åtgärda utan att öka nettokostnaden
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Att reducera enbart de emissioner som 

ej innebär högre nettokostnader skulle 

vara  detsamma som att stänga ner alla 

kolkraftverk i Kina.

Source: Baroness Bryony Worthington, Environmental Defense Fund Europe



“Bättre mätning och reduktion av industriella
metanemissioner är en av de snabbaste och

kostnadseffektiva åtgärder för att motverka den 
globala uppvärmningen”

22 Source: Baroness Bryony Worthington, Environmental Defense Fund Europe



Harmonisering av emissionsmätningar från naturgasnäten

23 Source: Charlotte Grosse, DBI



24 Source: Grant Allen, University of Manchester
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