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Biogas Research Center 

Biogas Research Center (BRC) is a center of excellence in biogas research funded by the 

Swedish Energy Agency, Linköping University and a number of external organizations. BRC has 

a broad interdisciplinary approach, bringing together biogas-related skills from several areas 

to create interaction on many levels: 

 between industry, academia and society 

 between different perspectives 

 between different disciplines and areas of expertise. 

BRC’s vision is: 

Resource efficient biogas solutions are implemented in many new applications and contribute  

to a more sustainable energy supply, improved environmental conditions and good business. 

BRC contributes to the vision by advancing knowledge and technical development, as well as 

by facilitating development, innovation and business. Resource efficiency is central, improving 

existing processes and systems as well as establishing biogas solutions in new sectors and 

enabling use of new substrates. 

The work presented in this report has been funded by the Swedish Energy Agency, the 

participating organizations and Linköping University.  
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Förord 

Implementeringsprojekten (IP) som introducerats i BRC:s andra etapp (2015-2018) fokuserade 

på att utveckla mer övergripande och fördjupad förståelse för biogaslösningarnas potentialer 

och utvecklingsutmaningar. De syftade dessutom till att stimulera en mer kontinuerlig dialog 

mellan partners/medlemmar och forskare inom centret för att öka det ömsesidiga lärandet, 

identifiera nya forskningsbehov och skapa grund för synteser och prioriteringar för att säkra 

programmets relevans och kapacitet att generera nya idéer. Projekten genomfördes 

huvudsakligen i form av workshopsserier med aktivt deltagande av såväl partners som 

forskare. Fem olika IP startades 2015: IP1 Regioner, IP2 Avfall, IP3 Jordbruk, IP4 Skog, IP5 

Akvatisk biomassa. Under 2015/16 tog dessa IP utgångspunkt i frågan ”Under vilka 

förutsättningar skulle biogaslösningar kunna expandera?” inom den fokuserade sektorn. De 

olika projekten grep sig an uppgiften på något olika sätt, men alla penetrerade såväl tekniska 

utmaningar i samband med produktionsprocesser som organisatoriska, affärsstrategiska och 

institutionella frågor och olika aktörers roller.  

Under 2017/18 fortsatte fyra IP sin verksamhet, då med fokus på hur visionen ”15 TWh-

biogassamhället” som lanserats genom ”Förslag till nationell biogasstrategi” (Energigas 

Sverige, u.å.). Följande frågor har varit centrala:  

 Hur ser ett ”15 TWh-biogassamhälle” ut?  

 Vilka konsekvenser skulle det få i olika sektorer?  

 Vad kan de olika sektorerna bidra med?  

 Vad behöver ske i de olika sektorerna om detta samhälle skulle realiseras? 

 

Som komplement och integrationsrum för de sektorsbaserade analyserna genomfördes också 

regionala implementeringsprojekt, i form av workshopsserier som analyserar potentialer och 

utmaningar för biogaslösningar i utvalda regioner. Den här studien om Norrköping är den 

första som genomförts, men flera liknande studier av andra ”regioner” är inplanerade. 
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Sammanfattning 

Norrköpings kommun har i sin Energiplan för 2030 satt som mål att energieffektivisera med 

minst 30 % jämfört med 2005, samt att 100 % av de energislag och bränslen som används 

inom kommunens geografiska område (ej inräknat sjöfart och flyg) ska vara förnybara. Lokalt 

producerad biogas skulle kunna bidra till arbetet mot dessa mål och möjligheten att producera 

biogas har undersökts i tidigare förstudier på enskilda anläggningar i kommunen. Medan 

grannkommunen Linköping under många år har haft en kontinuerlig egen biogasproduktion i 

stor skala har Norrköping endast haft en mindre produktion av biogas, trots ett liknande 

invånarantal och flera stora industrier vars avfallsströmmar utgör potentiella biogassubstrat. 

I denna rapport redovisas resultaten från ett projekt med målsättning att kartlägga och 

kvantifiera potentialerna för produktion och användning av biogas i Norrköpings kommun, att 

utröna vad som krävs för att dessa ska kunna realiseras, samt vilken betydelse detta skulle ha 

för Norrköping. Projektet genomfördes i form av en workshopserie med deltagare från BRC:s 

partners samt Region Östergötland, Östgötautmaningen, Biogas Öst, Norrköping Vatten och 

Avfall, Holmen Paper och Kolmårdens djurpark. Frågeställningarna angreps med en så kallad 

”bottom-up”-metodik, med utgångspunkt i de lokala förutsättningarna, och uppskattningar av 

den potentiella produktionen och användningen av biogas gjordes med fokus på olika 

substratströmmar respektive olika marknader. 

Resultaten visar på en stor outnyttjad potential för biogasproduktion i Norrköping, framförallt 

inom jordbrukssektorn samt lokala pappers- och massabruk. Samtidigt finns det en stor 

potentiell lokal marknad för biogas. Den beräknade produktionspotentialen kan, om den 

uppfylls, täcka i storleksordningen 10 – 15 % av energibehovet för vägtransporter och sjöfart 

samt det industriella energigasbehovet i Norrköping. 

Ett av de stora hindren för att utveckla produktionen av biogas i Norrköping är att substraten, 

förutom vid enskilda industrier, är spridda på ett stort antal anläggningar och aktörer. Många 

potentiella producenter saknar dessutom nödvändig kunskap om produktion och försäljning 

av biogas. Detta ställer krav på samverkan mellan olika aktörer, till exempel ägare av substrat 

och biogasproducenter. Samarbete mellan olika substratägare för storskalig samrötning och 

centraliserad uppgradering till fordonsgas skulle kunna ge ekonomiska fördelar jämfört med 

småskaliga anläggningar.  

Norrköpings kommun kan själva spela en viktig roll i utvecklingen mot ökad produktion och 

användning av biogas genom strategisk infrastrukturplanering, upphandling och förmedling 

av kunskap om biogas till potentiella producenter och användare. Ett sätt för kommunen att 

effektivare kunna bedriva arbete inom området kan vara att tillsätta en särskild biogas- eller 

biobränslesamordnare. 
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Abstract 

In the municipal Energy plan for 2030, Norrköping has set the goal to increase its energy 

efficiency by at least 30 % compared to 2005, and that 100 % of the energy sources and fuels 

used within the geographical area of Norrköping (not including sea and air) will be renewable. 

Locally produced biogas could contribute towards these goals, and the possibility to produce 

biogas has previously been investigated in pre-studies on individual facilities in the 

municipality. While the neighboring municipality of Linköping has had a continuous large-scale 

biogas production for many years, Norrköping has only had a small production of biogas, 

despite a similar number of inhabitants and several large industries with waste streams that 

could potentially be used as substrate for biogas. 

This report presents the results of a project with the goal of mapping and quantifying the 

potentials for production and use of biogas in Norrköping, to elucidatehow these can  be 

realized, and what importance  this would have for Norrköping. The project was conducted 

through a workshop series with participants from BRC partners as well as Region Östergötland, 

Östgötautmaningen, Biogas Öst, Norrköping Water and Waste, Holmen Paper and Kolmården 

Zoo. The research questions were approached with a “bottom-up” methodology, departing 

from the local conditions, and estimates of the potential production and use of biogas were 

made with focus on different substrate streams and markets, respectively. 

The results show a great, unexploited potential for biogas production in Norrköping, mainly in 

the agricultural sector and in local pulp and paper mills. There is also a large potential market 

for biogas in Norrköping. The estimated production potential could, if actualized, cover around 

10 – 15 % of the energy demand road transport and shipping as well as the industrial energy 

gas demand in Norrköping. 

One of the main obstacles to develop the production of biogas in Norrköping is the fact that 

the substrates, except for at individual industrial plants, are scattered among a large number 

of facilities and actors. In addition, many potential producers lack the knowledge to produce 

and sell biogas. Thus, cooperation between different actors is required, for example between 

substrate owners and biogas producers. Cooperation between different substrate owners for 

large-scale co-digestion and upgrading to vehicle gas could give economic advantages 

compared to small-scale facilities. 

Norrköping municipality could be a key actor in the development towards increased local 

production and use of biogas through strategic infrastructure planning, procurement 

strategies and mediation of knowledge about biogas to potential producers and users. One 

way for the municipality to make the work in this area more efficient and effective can be to 

employ a biogas- or biofuel-coordinator. 
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BIOGASLÖSNINGAR I NORRKÖPING – POTENTIAL FÖR PRODUKTION OCH MARKNAD 

1 Inledning 

 Bakgrund 

Implementeringsprojekt Norrköping är det första i en serie ”regionala” 
implementeringsprojekt som planeras inom BRC. Dessa projekt syftar till att stimulera en 
strategisk framtidsinriktad analys och diskussion av biogaslösningar i olika regioner samt till 
att bidra till ökad integration inom BRC. 

I Östergötland har det under en längre tid satsats på fossilfria transporter baserade på biogas. 
Utvecklingen av biogaslösningar i Östergötland har främst skett i Linköpings kommun, genom 
bolag som specialiserat sig på biogas, medan Norrköpings kommun inte har haft så 
kontinuerlig och betydande egen biogasproduktion. Förutsättningarna torde dock vara lika 
goda, då Norrköping är nästan lika stort som Linköping sett till antal invånare och har ett flertal 
stora industrier som hanterar organiskt material. Den mer blygsamma utvecklingen i 
Norrköping kan åtminstone delvis förklaras med att kommunen sålde sitt tekniska bolag och 
vattenreningsverket kring millennieskiftet, för att sedan återta kontroll över bolaget några år 
senare, medan Linköping har behållit ägandet av sitt tekniska bolag. Det har även gjorts 
förstudier på potentialen att producera biogas vid enskilda anläggningar i Norrköping (A. 
Johansson och Nygren 2017; Norrström 2012). Givet detta, samt med hänsyn till Norrköpings 
kommuns engagemang och deltagande i BRC, är Norrköping därför en lämplig startpunkt för 
de regionala implementeringsprojekten. 

För att nå upp till miljö- och hållbarhetsmål på lokal såväl som nationell och global nivå krävs 
inte minst effektivare energianvändning och minskad användning av fossila bränslen. 
Norrköpings kommun har som mål att energieffektivisera med minst 30 % till 2030 jämfört 
med 2005, samt att till 100 % använda förnybara energislag och bränslen inom kommunens 
geografiska område, ej inräknat sjöfart och flyg (”Energiplan för Norrköpings kommun 2009-
2030” 2016). Med Norrköpings geografiska läge vid de stora vägarna E4, E22, 51 och 55 har 
kommunen även en roll att spela i den nationella energiomställningen inom transportsektorn, 
då tankställena i Norrköping når en stor mängd passerande trafik. I och med att Volvo och 
Scania under de kommande åren satsar på utveckling av gasmotorer till sina lastbilar (”Scania” 
2017; ”Volvo Lastvagnar” 2017) kan efterfrågan på biogas inom tunga transporter komma att 
öka. Regeringens beslut att ge kommuner möjlighet att införa miljözoner i städer – där den 
tuffaste miljözonen endast tillåter elfordon, bränslecellsfordon, laddhybrider i Euro 6 och 
gasfordon i Euro 6 (”Regeringskansliet” 2018) – skulle dessutom kunna öka efterfrågan på 
biogas bland personbilar. Därmed blir det också aktuellt att se på hur produktionen av biogas 
kan ökas. 

Denna rapport presenterar resultatet av en workshopserie i tre delar, med deltagare från 
BRC:s partners samt Region Östergötland, Östgötautmaningen, Biogas Öst, Norrköping Vatten 
och Avfall, Holmen Paper och Kolmårdens djurpark. Angreppssättet i denna studie är av typen 
”bottom-up” och tar utgångspunkt i de lokala förutsättningarna. Genom att engagera flera 
relevanta aktörer i kommunen är målsättningen att denna studie ska ge en bredare överblick 
över potentialen för biogas i Norrköping och bidra till ökad kunskap om förutsättningarna för 
lokal produktion och användning av biogas samt lägga en grund för implementering av 
biogaslösningar i regionen.  
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 Frågeställningar 

Följande frågeställningar ligger till grund för studien: 

 Vilka potentiella källor för biogasproduktion finns i Norrköping, och hur stor är 

produktionspotentialen? 

 Vilka potentiella marknader för biogas, biogödsel och andra biprodukter/funktioner 

knutna till biogaslösningar finns i Norrköping, och hur stor är den potentiella 

efterfrågan? 

 Vilka initiativ och/eller samarbeten skulle behövas för att realisera potentialen för 

ökad produktion och användning av biogas i Norrköping? 

 Hur kan biogas bidra till att uppfylla Norrköpings mål om användning av 100 % 

förnybara energikällor? 
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2 Metod 

För att utveckla förståelse för regionala biogaspotentialer och realiserbarheten hos olika 

tänkbara projekt i Norrköping krävs både lokal kännedom, tillgång till data och information 

om lokala förhållanden samt breda och djupa kunskaper om biogaslösningar. Därför har 

studien siktat på ett brett deltagande av både aktörer som är verksamma i Norrköping och 

forskare och andra aktörer inom biogasområdet. Deltagare i studien var till exempel 

biogasproducenter, kommunala tjänstepersoner, biogödselexperter, branschrepresentanter 

för biogas, forskare med inriktning på olika delar av biogas systemet samt företag med 

biologiskt rötbart avfall. För att dra nytta av denna breda kompetensbas har projektet 

tillämpat en ”bottom-up-metodik” som tog utgångspunkt i lokala, enskilda förutsättningar, 

vilka undersöktes med stöd av både lokala aktörer och externa experter. Baserat på denna 

analys har en övergripande bild av biogasens förutsättningar och möjligheter i Norrköping 

tagits fram.  

Samverkan med en bred grupp aktörer var inte enbart central för studien för att aktörernas 

kunskaper och perspektiv varit nödvändiga, utan även för att knyta samman aktörer från olika 

delar av biogasens värdekedja och stimulera informationsutbyte och diskussion mellan dem 

för att lägga en grund för vidare implementeringsdiskussioner. Genom detta uppstår ett 

gemensamt lärande där aktörer lär sig av både av varandra och av det material som 

presenterades. Vi har också lagt stor vikt vid att få med deltagarna i både planeringen och 

genomförandet av studien för att göra dem delaktiga och ge möjlighet att påverka upplägget 

så att de får så mycket nytta som möjligt av den. Workshopserieformatet med omväxlande 

plenum- och gruppövningar valdes för att detta ofta är ett effektivt sätt att få till stånd 

kunskapsutbyte mellan olika deltagare under en begränsad tid. 

Projektprocessen (Figur 1) bestod av tre workshops. Mellan och efter dessa workshops 

genomfördes olika typer av inventerings- och analysarbete. 

Workshop 1 syftade till att samla in information om relevanta aktörer samt om de 

grundläggande förutsättningarna för produktion och användning av biogas och biogödsel i 

Norrköping. De områden som diskuterades var efterfrågan på biogas, efterfrågan på 

biogödsel, efterfrågan på avfallstjänster, produktionsanläggningar och infrastruktur för 

biogas, samt substrat för produktion av biogas. För varje område diskuterades såväl den 

aktuella situationen som potentiell utveckling. Dessutom diskuterades möjliga synergier 

mellan olika aktörer. 

Inför workshop 2 gjordes preliminära uppskattningar av potentialen för dels produktion och 

dels användning av biogas i Norrköping. Vid det andra workshoptillfället diskuterades sedan 

utmaningar, hinder och möjligheter för att realisera denna potential, samt vilka enskilda 

faktorer och aktörer som är mest centrala för att detta ska kunna ske.  
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Efter workshop 2 sammanställdes material om kritiska faktorer och nyckelaktörer relaterade  

till de substrat och marknader som ansågs mest intressanta med avseende på storlek och/eller 

genomförbarhet. Detta material samlades upp under fyra huvudteman (se avsnitt 3.3) och tio 

prioriterade områden för fortsatta insatser. Vid workshop 3 diskuterades vilka av de tio 

prioriterade områdena som är viktigast att arbeta vidare med i Norrköping. Fokus lades här 

på områden där det krävs att flera aktörer samverkar. Dessutom belystes även vad BRC och 

Norrköpings kommun kan fortsätta arbeta med inom dessa tre områden, eftersom dessa 

aktörer spelar en viktig roll för att främja samverkan.   

 

Figur 1: Grafisk beskrivning av arbetsprocessen 
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Kvantitativa uppskattningar av potentiell produktion och användning av biogas gjordes med 

avseende på år 2030. Produktionspotentialstudierna byggde på en kombination av 

litteraturstudier, data på regional nivå som skalades ner till kommunal nivå och 

kommunikation (via e-post) med representanter för några av de berörda aktörerna. Studierna 

av potentiella biogasmarknader fokuserade på sektorerna transport och industri, som till 

skillnad från bostadssektorn domineras av fossil energi och där biogas i större utsträckning 

skulle kunna utgöra ett alternativ. Uppskattningarna av den framtida användningspotentialen 

utgick från dagens bränsleanvändning och den nuvarande transportsituationen i Norrköpings 

kommun som uppskattades med hjälp av officiell statistik, nationella översikter och regionala 

och lokala undersökningar samt identifierade möjligheter att använda biogas vid större 

industrier i Norrköpings kommun. Uppskattningarna av transportarbete och bränslebehov 

fram till 2030 byggde på antaganden om utvecklingen av befolkning, pendling, person- och 

godstransporter, vilka baserades på det senaste årtiondets utveckling i kommunen/regionen 

samt nationella prognoser.  

För att göra våra uppskattningar så transparenta som möjligt, vilket är en grundregel vid 

scenariokonstruktion (Prieler, Leskó, och Anderberg 1998), har vi valt att göra antagandet att 

bränsleeffektiviteten fram till 2030 blir oförändrad. Att lämna bränsleeffektiviseringen utanför 

uppskattningarna gjordes också för att undvika att diskussionerna i alltför hög grad skulle 

komma att fokusera på olika bedömningar av effektiviseringspotentialen. 

Kollektivtrafiken delades upp i stadsbussar och region/landsbygdstrafik och biltrafiken 

delades upp taxi/färdtjänst, kommun/regionbilar, leasing/företagsbilar och övriga bilar 

hemmahörande i Norrköping, samt pendlare/andra besökare. Godstransporterna på väg 

delades upp i fyra typer. Lokala, regionala och långväga transporter har alla start- eller 

slutpunkt inom kommunen, men olika längd (<35 km, 35-124 km, >124 km), medan 

transittransporterna passerar kommunen på de många förbipasserande huvudvägarna utan 

att stanna för att lossa eller lasta gods. Sjöfart omfattas inte av Norrköpings energiplan, men 

inkluderades ändå i studien då det är ett område av betydelse i ett nationellt perspektiv och 

utvecklingen inom sjöfart går mot mer gasdrift. Uppskattningen av sjöfartens bränslebehov 

begränsades till den inrikes sjöfarten i Norrköpings hamn. Mer information om datainsamling 

och beräkningar avseende produktion och användning finns i Bilaga 1 – Beskrivning av 

potentiella substrat och Bilaga 2 – Beskrivning av potentiella marknader. 
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3 Resultat 

 Potential för produktion av biogas 

Figur 2 visar en uppskattning av potentialen för produktion av biogas i Norrköpings kommun 

år 2030, fördelat på olika producenter/substrat (staplar) samt ackumulerad potential från 

vänster till höger (linje). Till vänster i diagrammet finns de substrat som redan används för 

biogasproduktion: avloppsvatten, deponigas och matavfall, sammanlagt 35 GWh/år. En del 

gas produceras även vid industrier som en del i deras reningsprocess (befintlig industriell 

produktion, 11 GWh/år), men denna gas används inte i dagsläget utan facklas. De därpå 

följande producenterna/substraten är ordnade efter preliminär uppskattning av deras 

realiserbarhet, med de enklaste att realisera/mest troliga till vänster och de svåraste/minst 

troliga till höger. Detta innebär dock inte att ett visst substrats hela potential ska realiseras 

innan nästa substrat till höger börjar användas, utan att de längre till vänster sannolikt 

kommer att initieras tidigare. ”Förgasning av skogsrester” har placerats längst till höger, skild 

från övriga kategorier. Dess utveckling är svårbedömd inte minst eftersom detta också skulle 

konkurrera med annan användning av skogsrester (t.ex. förbränning i kraftvärmeverk). En 

närmare beskrivning av varje kategori ges i Bilaga 1 – Beskrivning av potentiella substrat. 

 

Figur 2: Potentiell tillförsel till biogasproduktion i Norrköping 2030 
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Norrköping beräknas 2030 ha en potential för biogasproduktion på c:a 500 GWh/år. 

60 % av potentialen finns inom jordbrukssektorn och 30 % inom industrier. 
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Sammanlagt beräknas potentialen för biogasproduktion år 2030 uppgå till c:a 500 GWh/år, ej 

inräknat förgasning av skogsrester. Av detta är c:a 10 % sådant som antas kunna produceras 

vid anläggningar som redan i dag har biogasproduktion, inklusive gas som facklas. 

Biogasproduktion vid industrier (befintlig industriell produktion, Holmen Braviken och 

BillerudKorsnäs Skärblacka) utgör närmare 30 % av den beräknade potentialen (ej inräknat 

förgasning av skogsrester), medan produktion inom jordbrukssektorn (gödsel, vall och 

odlingsrester) utgör drygt 60 % av potentialen. 

 Potentiella marknader för biogas 

I Figur 3 visas en uppskattning av potentiella marknader för biogas i Norrköpings kommun år 

2030. Staplarna visar storleken per marknadsområde och linjen den ackumulerade 

marknadspotentialen. På samma sätt som för produktionspotentialen i Figur 2 är kategorierna 

ordnade med existerande användningsområden längst till vänster. Därefter följer  de som vi 

bedömt vara enklare att realisera och längst till höger de som är svårast. Även här finns en 

kategori som står för sig själv längst till höger, ”Genomfartstrafik”. Denna kategori 

representerar den bränsleanvändning inom vägtransport som inte täcks in av övriga 

kategorier. En närmare beskrivning av varje kategori ges i Bilaga 2 – Beskrivning av potentiella 

marknader. 

 

Figur 3: Potentiell marknad för biogas i Norrköping 2030 

17 4 4 35 123 6 96 30

456
135 272

438

997
1331

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

G
W

h
/å

r

Norrköpings totala potentiella användning av biogas inom transport, sjöfart och industri 

beräknas år 2030 uppgå till c:a 2600 GWh/år. 
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Användningen av biogas i Norrköping är i dag ganska blygsam. År 2016 var endast 0,9 % av de 

registrerade personbilarna i kommunen gas- eller gasflexifuelbilar, vilket är en betydligt 

mindre andel än i Linköping och landets storstadsområden (Trafikanalys 2017). De enda 

kategorier där biogasen spelar en betydande roll är stadsbussar och närområdestrafiken, som 

i dag till 100 % drivs med biogas, samt taxi/färdtjänst. Men även bilar som används inom 

kommunen och regionen drivs till viss del med biogas.  

Den totala potentiella användningen av biogas inom transport, sjöfart och industri beräknas 

år 2030 uppgå till c:a 2600 GWh/år. Det är dock få som tror att biobränslen kommer att spela 

en större roll inom sjöfarten före 2030. Det som här kategoriseras som ”Genomfartstrafik” har 

beräknats som en restkategori, baserat på mängden bränsle som enligt SCB-statistiken (2016) 

levereras till kommunen och blivit över när bränslebehovet för de olika transportkategorierna 

beräknats. För 2030-scenariot har detta tal räknats upp med lika mycket som den övriga 

godstrafiken. 

Ett exempel på hur Norrköpings potentiella produktion av biogas kan ställas mot de 

potentiella marknaderna ges i avsnitt 4 (Figur 4: Exempel på matchning av potentiell 

produktion och användning av biogas i Norrköping). 

 Förutsättningar  för att realisera biogasens potential – 

kritiska faktorer och drivande aktörer 

Vid workshop 2 och 3 diskuterades vilka substrat och marknader för biogas i Norrköping som 

är viktigast och mest intressanta med avseende på storlek och/eller genomförbarhet, samt 

vad som krävs för att den identifierade potentialen inom dessa områden ska realiseras. 

Baserat på dessa diskussioner ges här en genomgång av kritiska faktorer och nyckelaktörer 

relaterade till olika områden för potentiell produktion och användning av biogas i Norrköping. 

För att realisera Norrköpings biogaspotential ansågs det särskilt viktigt att arbeta med: 

• Tankställen för biogas på strategiska platser, t.ex. nära E4 

• Upphandling och inköp riktat mot biogas, både kommunalt/regionalt och från 
privata företag 

• Centraliserad uppgradering av rågas från geografiskt spridda producenter 

• Tillsättning av en kommunal biogas- eller biobränslesamordnare 

• Anaerob rötning vid pappersbruk, samt tillvaratagande av industriell biogas som 
i dag facklas 

• Produktion av flytande biogas för tunga transporter 
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 Biogas från gödsel 

Gödsel ses som ett väldigt lovande substrat för att öka biogasproduktionen i Norrköpings 

kommun. Potentialen beräknas vara relativt stor (lite över 60 GWh per år). Av detta står 

flytgödsel för den stora delen av potentialen, cirka 51 GWh per år. Rötning av gödsel sker 

redan på många ställen i Sverige och Europa och räknas därför som en mogen teknik. För att 

realisera den här potentialen finns det ett antal kritiska faktorer och förutsättningar. Här 

redogör vi för dessa samt vilka nyckelaktörer som kan påverka faktorerna och 

förutsättningarna. 

I likhet med många andra lantbruksbaserade substrat är gödseln ofta utspridd över relativt 

stora geografiska områden. Det vill säga, gödseln finns inte samlad på en mindre yta, som till 

exempel vid en industri. Dessutom har både flytgödsel och fastgödsel låg energidensitet och 

således låg värdedensitet. Detta gör att det inte går att transportera gödsel så långt, utan 

rötkammaren måste ligga nära gårdarna. För flytgödsel beräknas maximal sträcka (enkel väg) 

för transport vara 20 km för konventionellt gödsel och 50 km för ekologiskt gödsel (gödsel in 

och biogödsel ut). För fast gödsel är sträckan längre men beror mycket på energiinnehållet. 

För höns och kyckling antas den maximala sträckan vara 100 km. Detta gör att 

koncentrationen av djur på den givna ytan inom maximal distans från rötkammaren blir en 

kritisk faktor. Då man helst ligger en bra bit under maximal transportsträcka för att få mindre 

logistikkostnader, leder detta till att lantbrukskluster och djurtäta områden som Vikbolandet 

blir speciellt attraktiva för lokalisering av biogasanläggningar.  

Ett motsatt spår mot att ha en stor anläggning och transportera gödsel dit är att ha flera 

gårdsnära anläggningar. Det skulle lösa problemet med att det behövs en hög djurtäthet då 

varje större gård kunde ha en liten rötkammare. Tyvärr är en sådan lösning inte utan problem. 

Storskalighet är viktigt för att kunna få ekonomin att gå runt då en större anläggning leder till 

en lägre kostnad per installerad effekt. Detsamma gäller för eventuell 

uppgraderingsanläggning (för att öka metanhalten i biogasen) där skalfördelarna är ännu mer 

markanta. För både gårdsnära biogasanläggningar och anläggningar där flera lantbrukare har 

gått ihop är lantbrukarna de främsta nyckelaktörerna. För att få till ett samarbete krävs att 

lantbrukarna är informerade om biogasens och rötresternas positiva effekter, hur de kan 

realisera ett samarbete samt kan lära av erfarenheter av liknande projekt som varit lyckade. 

Här kan man exempelvis använda lantbrukstillsynen (som då också blir en nyckelaktör) som 

verktyg för att få ut information och väcka diskussion. 

De markanta skalfördelarna för uppgraderingsanläggningar gör det lämpligt att flera 

rågasproducenter går ihop för att tillsammans uppgradera gasen. För detta behövs dock 

infrastruktur för att transportera gasen från biogasanläggningarna till en gemensam 

uppgradering. Detta kan göras genom rörledning eller via lastbil. En idé för en sådan lösning 

skulle vara att använda Tekniska Verkens stängda anläggning på Händelö som 

uppsamlingsplats för rågas från en gödselbaserad anläggning på Vikbolandet. Denna 
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anläggning skulle också kunna få gas från Bravikens pappers- och massabruk (se 3.3.3 

Industriell produktion och användning av biogas) och rågas baserad på hushållsavfall. Det ska 

dock påpekas att kapaciteten för denna anläggning är okänd och den skulle kunna vara för 

liten för att ta emot så mycket gas varför kapaciteten då skulle behöva utökas. För detta skulle 

förmodligen den önskade infrastrukturlösningen vara att dra rörledning mellan 

anläggningarna. Denna lösning skulle kräva en del undersökande studier och administration 

för att lösa mark-, ägande- och regleringsfrågor. För en rörledningslösning med gemensam 

uppgradering är Tekniska Verken och andra potentiella biogasproducenter nyckelaktörer men 

de kommer förmodligen behöva stöd från andra håll för att klara av förslagets administrativa 

och juridiska utmaningar. 

En annan kritisk faktor är avsättning för biogödsel. I speciellt djurtäta områden kan det bli 

problem med att det inte finns tillräckligt med åkermark i behov av biogödsel (rötresterna från 

biogasanläggningen). Då behövs alternativ avsättning eller avvattning för att öka 

transportdistansen. En potentiell alternativ avsättning är i skogsbruket för att återföra näring 

och kol till hyggen. Ett förslag som lyftes på en av workshoparna var att använda tomma 

timmertransporter för att föra ut biogödsel till skogen. Detta kräver dock att timmerbilarna 

anpassas för att kunna frakta gödsel, att de passerar någorlunda nära biogasanläggningen 

samt att avtal sluts mellan biogasanläggningen och skogsbrukarna. 

 Biogas från vall 

Vall identifierades som ett intressant substrat på grund av dess stora potential tillsammans 

med de nyttor som vallodling för med sig då den introduceras i odlingsföljden. Vallodling gör 

nämligen att kol och kväve binds i jorden. Detta gör att marken kräver mindre konstgödsel, 

blir bördigare och fungerar som en kolsänka. Vallväxter är även positiva för insekter så som 

bin och humlor, vars bestånd i dag är hotade i Sverige. Dessutom är vallrötning en mogen 

teknik. Vall har både rötats och samrötats i Sverige men är nu på väg ut ur substratmixen. 

Detta beror på att vallen har stora ekonomiska och regulativa problem. I dag är det billigare 

för de flesta bönder att lägga marken i träda än att odla vall för biogasrötning och det är inte 

helt klart om biobränslen från vall kommer få hållbarhetsklassning enligt EU:s nya direktiv om 

förnybar energi. För att överbrygga dessa hinder ser vi att det behövs odlingsstöd där bönder 

får tillgodoräkna de positiva effekter vallen för med sig och att det blir klart att odla och 

använda vall för energisyften. Detta kräver ett påverkansarbete, där Norrköpings kommun och 

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) är nyckelaktörer. 

I likhet med andra lantbruksbaserade substrat kommer vallen behöva skördas och insamlas 

från ett antal olika åkrar och transporteras till en gemensam biogasanläggning. Vallen går att 

samröta med andra substrat för att öka storskalfördelarna för biogasanläggningen. Till skillnad 

från exempelvis gödsel så bör en vallbaserad produktion inte ha problem med avsättning för 

rötresterna då näring kan återföras till marken där vallen växte.  
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 Industriell produktion och användning av biogas 

Inom Norrköpings industrier finns potential för såväl produktion som användning av biogas. 

Inte minst har Norrköping två stora industrianläggningar inom papper och massa (Holmen 

Braviken och BillerudKorsnäs Skärblacka), där den sammanlagda potentialen för produktion 

av biogas genom rötning av processvatten uppskattas till drygt 128 GWh år 2030. Dessutom 

produceras redan i dag omkring 10 GWh biogas vid industrier som inte tas tillvara utan facklas. 

Här diskuteras kritiska faktorer och nyckelaktörer för att realisera potentialen för produktion 

och användning av biogas inom dessa industrier. 

För pappers- och massaindustrierna kan skärpta miljökrav och halterna av organiskt material 

i det processvatten som släpps ut vara en kritisk faktor som tvingar fram åtgärder. Här skulle 

anaerob rötning för produktion av biogas kunna vara ett alternativ. Precis som inom andra 

sektorer ligger biogasproduktion inte inom pappers- och massaindustriernas kärnverksamhet 

och främsta kunskapsområde. Samverkan med aktörer verksamma inom biogas, t.ex. Gasum, 

Svensk Biogas eller Scandinavian Biogas, torde därför kunna bli en viktig möjliggörare, och 

dessa aktörer kommer då även att spela en nyckelroll. De potentiella producentföretagen 

måste dock se biogasproduktion som ekonomiskt gångbart och försäkra sig om att det finns 

avsättning för gasen, antingen genom att de själva har användning för den eller stabil och 

ökande efterfrågan på marknaden. 

Den biogas som i dagsläget produceras vid industriella anläggningar som en metod att rena 

avloppsvatten skulle under rätt förutsättningar kunna användas internt på respektive 

anläggning eller säljas. För användning i interna processer, t.ex som ersättning för gasol, krävs 

att biogasen renas, på liknande sätt som vid uppgradering till fordonsgas, för att säkerställa 

kvalitén på företagets produkter. Detta gäller t.ex. vid BillerudKorsnäs bruk i Skärblacka, där 

gasol används till torkning av kartonger som används till förpackning av bl.a. livsmedel. 

Även inom andra industrier skulle biogas kunna vara ett alternativ till gasol eller naturgas och 

ett sätt att närma sig eventuella mål om fossilfri produktion. Ökad andel förnybara 

energikällor i produktionen kan tillföra andra ekonomiska värden genom att det ger företaget 

en grönare profil, vilket kan göra det mer attraktivt för kunderna. Dock krävs förutsägbarhet 

gällande tillgång och kvalitet på gas. Övergången från fossila bränslen till biogas kan drivas på 

av efterfrågan från de stora industrierna, men även genom att de företag som säljer gas fasar 

ut de fossila bränslena och börjar erbjuda förnybara alternativ. 

 Användning av biogas inom transportsektorn 

Att ersätta fossila bränslen med förnybara alternativ är en stor utmaning, vilket denna studie 

av Norrköpings marknadspotential i viss mån kan illustrera. För att lyckas fasa ut de fossila 

bränslena kommer det att krävas en kombination av olika typer av bränslen och lösningar. 
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Även om endast en mindre del av transportsektorns behov kan täckas av lokala resurser torde 

dessa ha en viktig roll att spela om Sverige ska lyckas i ambitionen att bli fossilfritt. 

Stadsbusstrafiken är egentligen den enda marknad där biogasen i dag spelar en stor och 

dominerande roll. I Norrköping går alla stadsbussar på biogas och biogasen är också det 

viktigaste bränslet när det gäller de längre busslinjerna inom kommunen (till Kolmården och 

Arkösund) medan busslinjerna till andra kommuner går på flytande bränslen. HVO har under 

2016/17 kommit att ersätta dieseln, vilket gjort att Östgötatrafikens transporter i dag är i stort 

sett fossilfria. Hur fördelningen mellan olika bränslen kommer att se ut i framtiden beror inte 

minst på de mål och strategier som ligger till grund för utvecklingen och upphandlingen av 

kollektivtrafik i regionen. Om det skulle visa sig att tillgången på hållbar HVO är begränsad och 

t.ex. batteriproduktionens miljöeffekter större än vad de bedöms i dag kan detta missgynna 

dessa alternativ och öppna upp för mer biogas som har mer lättöverskådliga och 

kontrollerbara miljöeffekter. Om produktion av flytande biogas utvecklas skulle detta 

innebära förbättrade förutsättningar för att använda biogas inom region- och 

landsbygdstrafiken som hittills dominerats av flytande bränslen och dieselmotorer. 

Godstransporter är en stor och synlig del av vägtrafiken men hamnar ofta i skymundan för 

biltrafiken. Informationen är inte så väl tillrättalagd för att skapa överblick över de regionala 

och lokala godstransporterna. Godstransporterna på landsväg har emellertid ökat mer 

dramatiskt på senare år än personbilstrafiken. I Östergötland har mängden gods som lastas 

eller lossas nästan fördubblats under det senaste årtiondet.  

Norrköping tillhör de viktigaste knutpunkterna i landet när det gäller godstransporter.  Här 

passerar Södra stambanan och stora vägtransportleder möts och hamnen har betydande 

inrikestrafik.  Kommunen har också blivit ett allt viktigare logistikcentrum som till skillnad från 

de flesta andra framväxande logistikcentrum har tillgång till både stora vägar, stor järnväg och 

hamn, vilket talar för fortsatt expansion. Förutsättningarna för en omställning av 

godstransporterna och vilken roll biogas kan komma att spela i denna torde bero på 

utvecklingen av fordonsflottan, om det kommer att finnas utbud och efterfrågan på gasfordon 

och tillgången på gas och tankställen.  I vilken utsträckning biogas kan bli ett alternativ för den 

mer långväga trafiken beror förmodligen på hur utvecklingen av produktion och distribution 

av flytande gas kommer att se ut. För att få igång en sådan utveckling torde det vara avgörande 

om större transportkunder inom kommun och industri vågar satsa på detta bränsle.  

För att biogas eller andra alternativa bränslen ska utvecklas till verkligt konkurrenskraftiga 

alternativ är distributionen en nyckelfråga. Biogasens utveckling torde hittills ha hämmats av 

det begränsade antalet tankställen som ofta dessutom är svårtillgängligt belägna.   
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 Fokusområden och drivande aktörer för att realisera biogasens potential 

Utifrån diskussionerna vid workshop 2 togs en lista fram med tio fokusområden för att 

utveckla produktion och användning av biogas i Norrköping. Dessa områden var (utan 

inbördes rangordning): 

1. Tankställen för LBG och CBG på strategiska platser 

2. Upphandling och inköp som ställer krav på resurseffektiva lösningar och därmed tar 
hänsyn till biogaslösningars synergieffekter 

3. LNG-/LBG-terminal i hamnen 

4. System för distribution av rågas för uppgradering 

5. Kommunal biogassamordnare 

6. Samverkan för samrötning av flera substratströmmar i samma process 

7. Strategisk lokalisering av biogasanläggning/-ar 

8. Anaerob rötning vid industrier och tillvaratagande av biogasen 

9. Produktion av LBG för tunga transporter 

10. Förädling av biogödsel 

 

Vid workshop 3 diskuterades vilka av dessa tio områden som var särskilt viktiga att arbeta 
med. De områden som lyftes fram i diskussionsgrupperna var: 

 

 Tankställen för LBG och CBG på strategiska platser 

 Upphandling och inköp som ställer krav på resurseffektiva lösningar och därmed tar 
hänsyn till biogaslösningars synergieffekter 

 System för distribution av rågas för uppgradering 

 Kommunal biogassamordnare 

 Anaerob rötning vid industrier och tillvaratagande av biogasen 

 Produktion av LBG för tunga transporter 

 

För utbyggnad av fler tankställen ansågs biogasföretag, andra bränsleföretag och kommunen 

som de viktigaste aktörerna. Biogasföretagen äger sina egna mackar, men är beroende av att 

kommunen upplåter mark där de kan byggas. Norrköpings geografiska läge ger möjlighet att 

nå många kunder om tankställen placeras nära de stora transportlederna, inte minst E4. 

Samlokalisering med bemannade tankstationer för andra fordonsbränslen skulle kunna 

underlätta lokaliseringen och göra att biogasen når ut till en bredare kundkrets, samtidigt som 

det ger biogaskunderna nära tillgång till andra typer av service som de obemannade 

biogasmackarna saknar. Det talades även om planer på en ”grön mack” i Norrköping som 

enbart ska tillhandahålla förnybara bränslen, där biogas i så fall skulle ha en given plats. 
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Flera grupper ansåg att riktad upphandling och inköp från kommunen, regionen och lokala 

företag är ett viktigt område för att öka användningen av biogas i Norrköping. Kommunen 

skulle även kunna uppmuntra nya företag som vill etablera sig i Norrköping att använda sig av 

biogas eller andra förnybara bränslen i sina transporter. Bland de företag som redan finns i 

Norrköping är det flera som har mycket transporter till och från, men även inom, kommunen; 

dels i form av tillverkande industrier, dels i form av rikstäckande företag med centrallager i 

Norrköping. 

System för distribution av rågas för uppgradering lyftes fram som ett viktigt område för att 

möjliggöra centraliserad storskalig uppgradering till fordonsgas av rågas från ett flertal 

producenter runtom i kommunen. De potentiella biogassubstrat som identifierats i 

kommunen har en relativt stor geografisk spridning. Ur energieffektivitetssynpunkt skulle det 

finnas fördelar med att kunna samordna uppgradering av gasen. För närvarande finns det 

ingen fast infrastruktur för distribution av gas i Norrköping, bortsett från ett urkopplat 

stadsnät och ett lokalt nät mellan reningsverket och ett tankställe.  

Tillsättning av en kommunal biogas- eller biobränslesamordnare ansågs också kunna vara en 

viktig åtgärd för att utveckla biogasen i Norrköping, antingen som en ny tjänst eller som ett 

ansvarsområde inom den kommunala förvaltningen. Många potentiella producenter av biogas 

saknar nödvändig kunskap för att starta biogasproduktion, eller är för små för att göra det på 

egen hand. En kommunal samordnare skulle i dessa fall kunna förmedla kunskap och 

kontakter för att främja nya producenter och samarbeten. 

Som tidigare visats har Norrköping en betydande potential för produktion av biogas vid lokala 

industrianläggningar, framförallt massa- och pappersbruk. Inom skogsindustrin tjänar 

biogasproduktion genom anaerob rötning dessutom ofta ett syfte som reningsmetod för 

avloppsvatten. Med anledning av den stora potentialen är det av stort värde om denna 

produktion kommer till stånd och att biogasen används. Även den biogas som redan 

produceras vid Norrköpings industrier bör givetvis tas tillvara. 

En stor potentiell marknad för biogas finns inom den tunga transportsektorn. Därför ansågs 

produktion av flytande biogas (LBG) för tunga transporter vara ett av de viktigaste områdena 

att arbeta vidare med i Norrköping. LBG har ett högre energiinnehåll per volymenhet jämfört 

med komprimerad biogas (CBG), vilket möjliggör längre transporter. Lastbilstillverkarna Scania 

och Volvo har nyligen inlett en satsning på gasmotorer, vilket skapar nya möjligheter för ökad 

biogasanvändning i samband med tunga transporter. En annan framtida marknad för LBG 

finns inom sjöfarten, där gasdrift seglat upp som ett alternativ till dieselolja. 
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4 Diskussion 

Inom Implementeringsprojekt Norrköping har biogasens betydelse för Norrköping och kritiska 

faktorer för att utveckla den lokala produktionen och användningen av biogas diskuterats med 

berörda aktörer, med utgångspunkt i lokala förutsättningar. Därigenom uppnåddes på relativt 

kort tid en översiktlig kartläggning av kommunens biogaspotentialer, samtidigt som denna 

process förde samman aktörer från olika sektorer som annars inte träffas för att dryfta biogas. 

Med detta tillvägagångssätt, där representanter från kommun och företag direkt involveras 

och möts, torde vägen från kartläggning till realisering av den lokala biogaspotentialen vara 

kortare och själva kartläggningen mer exakt än med ett top-down-perspektiv. 

Gemensamt för många av de potentiella substraten och marknaderna för biogas är att de 

kräver samverkan och viss centralisering för att kunna realiseras. De flesta potentiella 

producenterna har inte biogas som sin kärnverksamhet och kan behöva hjälp av andra aktörer 

för att komma igång med och att driva biogasproduktion. Sådana samarbeten skulle i många 

fall kunna gynna alla parter genom att de t.ex. kan bli av med avfallsströmmar, förbättra sina 

processer, ersätta fossila bränslen, öka sin försäljning av biogas eller utveckla andra 

inkomsttillskott. Att inleda samarbeten mellan aktörer inom olika sektorer kan dock mötas av 

vissa organisatoriska hinder när det gäller att kombinera de olika aktörernas intressen och 

kompetenser och att komma överens om ansvarsområden och kostnadsfördelning. Även den 

geografiska spridningen kan utgöra ett hinder. För att produktionsanläggningarna ska bli 

tillräckligt stora för att vara så lönsamma som möjligt bör produktionen koncentreras till ett 

fåtal anläggningar snarare än att spridas ut på varje ställe där det finns substrat. Detsamma 

gäller uppgradering av rå biogas till fordonsgas. Distribution av substrat respektive rå biogas 

blir därmed en avgörande faktor för att en stor del av potentialen ska kunna utnyttjas. 

Industrier som baseras på stora biologiska flöden såsom de stora massa- och pappersbruken i 

Norrköpings kommun torde kunna utveckla egen biogasproduktion och använda denna gas 

internt för att ersätta fossilbaserade bränslen. Detta har inte skett i nämnvärd utsträckning 

och ett pappersbruk facklar faktiskt bort den biogas som produceras i samband med 

avloppsreningen. För att biogasproduktion och biogasanvändning ska bli intressant krävs 

förmodligen utveckling av de interna incitamenten och ett nedbrytande av barriärer. Detta 

skulle kunna åstadkommas genom utveckling av tydligare gröna strategier inom företagen 

eller via ändrad beskattning. Genom samarbete med producenter och distributörer kan också 

bruken få möjlighet att sälja den biogas man producerar eller de substrat man genererar. För 

att skogsindustrin i längden ska kunna behålla sin image som biobaserad lågfossil industri, 

måste man också börja lägga om sina betydande transporter till förnybara bränslen och inte 

bara luta sig mot gamla lagrar från tiden från 1970- och 80-talets energiomställning efter 

oljekrisen. Här torde också biogasbaserade bränslen, inte minst LBG, kunna spela en viktig roll.  
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Den beräknade potentialen för användning av biogas i Norrköping (Figur 3), sjöfart inräknat, 

är omkring fem gånger så stor som den potentiella produktionen (Figur 2). Biogas är dock inte 

det enda bränslet på de studerade marknaderna, utan konkurrerar med andra bränslen och 

energibärare. Figur 4 visar ett exempel på hur den potentiella produktionen av biogas i 

Norrköping 2030 kan matchas mot den potentiella marknaden. Här har det antagits att biogas 

inte täcker hela marknaden, med undantag för stadsbussar där biogas utgör 100 % av 

bränsleanvändningen. På liknande sätt är produktionssidan begränsad till de substrat som 

antas vara enklast att använda, och inkluderar därför inte vall från 10 % av odlingsbar mark 

(utöver träda +5 %), akvatiska substrat samt odlingsrester från geografiskt spridda lantbruk. 

Trots detta kan biogasen täcka en betydande del, omkring 10 – 15 %, av energibehovet inom 

vägtransport, sjöfart och industri. Om sjöfarten räknas bort helt, i enlighet med Norrköpings 

energiplan (”Energiplan för Norrköpings kommun 2009-2030” 2016), blir det procentuella 

bidraget större. Särskilt när det gäller de lokala och regionala kollektiv- och godstransporterna 

samt taxi och färdtjänst skulle andelen lokalt producerad biogas kunna vara betydligt större. 

 

Figur 4: Exempel på matchning av potentiell produktion och användning av biogas i 
Norrköping 

Inom vissa delar av transportsektorn kan offentliga myndigheter som kommuner ha stort 

inflytande över bränslevalet och det är också på dessa områden som användningen av biogas 
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är mest utvecklad. Kollektivtrafiken styrs av offentliga myndigheter och organisationer, vilka 

kan specificera bränsleval vid upphandlingar. Även om det formella ansvaret ligger hos 

Östgötatrafiken och Region Östergötland torde också Norrköpings kommuns ord väga tungt i 

synnerhet när det gäller trafiken inom kommunen.  

När det gäller taxi (där kommunerna genom färdtjänsten är en stor kund), tjänstebilar och 

leasingfordon är miljöbilar och alternativa bränslen såsom biogas sedan länge långt vanligare 

än i  övriga delar av personbilsflottan. Kommunerna kan emellertid påverka också dessa delar 

genom bidrag till utvecklad konsumentmedvetenhet och genom att underlätta 

miljöanpassade personbilsköp och transportval genom informationskampanjer och förbättrad 

information om olika fordon och bränsleslag. Kommunerna kan också vara aktiva när det gäller 

att utveckla tankställen/laddningsstationer för personbilar.  

Med den storskaliga introduktionen av HVO för dieselbussflottan och de elbussatsningar som 

är på gång i flera svenska storstäder förväntas emellertid konkurrensen för biogasen hårdna. 

Det torde vara av regionalt intresse att bevara och utveckla de välfungerande system som 

byggts upp. Biogasens framtid inom lokaltrafiken i regionen är inte minst beroende av att 

beslutsfattande präglas av helhetstänkande och långsiktighet. Det finns också många frågor 

kring effekterna av storskalig batteribaserad elektrifiering och inte minst den framtida 

tillgången på miljövänlig och hållbar HVO som hittills inte blivit tillräckligt utredda. 

Reduktionsplikten som infördes 1 juli 2018 ställer krav på inblandning av förnyelsebara 

bränslen i bensin och diesel, vilket på sikt kan minska tillgången på ren HVO. 

När det gäller personbilar är det främst nationella styrmedel som har betydelse för 

utvecklingen av bilparken. Kommuner och lokala företag och organisationer har inte direkt 

inflytande på regelverken men kan påverka som kunder och planerare. Kommunerna har stora 

möjligheter att genom trafikplanering som försvårar för biltrafiken, hastighetsbegränsningar, 

parkeringsbegränsningar och höga parkeringsavgifter påverka biltrafiken i 

innerstadsområden, men sådana insatser har oftast endast inneburit en omfördelning av 

biltrafiken inom kommunen eller tätorten och endast i sällsynta fall inneburit minskat 

bilåkande i kommunen 1 . I mars 2018 kungjorde regeringen ett nytt initiativ som ger 

kommunerna rätt att från 2020 införa miljözoner där man kan ställa särskilda och ökande krav 

på personbilarnas miljöprestanda. Tidigare miljözoner i Sverige som bara finns i ett fåtal städer 

                                                      

1 De kommuner i Sverige som mest aktivt under lång tid gjort försök att minska biltrafiken och att följa 
trafikutvecklingen är Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund . Deras trafikräkningar (Stockholms stad 2018; 
Göteborgs stad 2018; Malmö stad 2016; Lunds kommun 2018) kan indikera hur biltrafiken och övrigt resande 
har utvecklats under decennier i kommunernas centralorter. Det som är typiskt för alla städerna är att 
biltrafiken i de centrala delarna har minskat markant under de senaste årtionden, medan trafiken i mer perifera 
delar ökat. Medan Stockholmstrafiken ökar, uppvisar Göteborg, Malmö och Lund ganska stor stabilitet i 
mätningarna, men endast minskning mellan enstaka år. Generellt är det dock en uppåtgående trend i 
kommunernas yttersta mätpunkter, även i tätorternas periferi i t.ex. Lund. 
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har endast fokuserat på krav på den tunga lastbilstrafiken. Med detta nya verktyg torde 

storstadskommuner kunna spela en mer aktiv roll för att stimulera såväl förnybara bränslen 

och renare biltrafik. När det gäller den lokala godstrafiken har kommunen och andra offentliga 

myndigheter och företag goda förutsättningar att vara drivande i utvecklingen genom att 

specificera krav vid inköp av tjänster, samt eventuellt – när det gäller kommunen – utnyttja 

miljözoner för att tränga bort den fossilt baserade trafiken. 

Både som planmyndighet och markägare torde kommunen ha en viktig roll att spela för att 

aktivt deltaga i uppbyggnaden av både produktion och distribution av lokala bränslen. Det 

handlar om att erbjuda tillgång till mark som ger en lämplig lokalisering av tankställen och 

andra anläggningar, smidiga planeringsprocesser och att aktivt söka statligt investeringsstöd 

för olika satsningar i samarbete med investerare. 
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5 Slutsatser 

Denna studie har visat på potentialen för produktion och användning av biogas i Norrköping, 

samt lyft fram viktiga faktorer för att de föreslagna lösningarna ska kunna realiseras. Studien 

genomfördes som en workshopserie med representanter från Norrköpings kommun samt från 

lokala företag och organisationer som är eller skulle kunna bli verksamma inom biogassektorn. 

På detta sätt kunde potentialen för produktion och användning kartläggas, samtidigt som 

relevanta aktörer för att realisera dessa potentialer fördes samman och samtalade med 

varandra. 

Resultaten visar att Norrköping besitter en stor outnyttjad potential för biogasproduktion från 

framförallt industrier och jordbruk. Det finns även en stor potentiell marknad för biogas i 

Norrköping. För år 2030 uppskattas Norrköping ha potential att producera omkring 500 

GWh/år. Förutsatt att den beräknade potentialen går att realisera kan den producerade 

biogasen täcka i storleksordningen 10 – 15 % av energibehovet för vägtransporter och sjöfart 

samt industriell energigas i Norrköping. Detta skulle utgöra ett betydande bidrag till 

uppfyllandet av Norrköpings mål om användning av 100 % förnybara energislag och bränslen. 

 

För att utveckla produktion och användning av biogas i Norrköping vore det av stor betydelse 

att utnyttja möjligheten till anaerob rötning av avloppsvatten vid de lokala pappers- och 

massabruken, samt att ta tillvara den biogas som produceras vid olika lokala industrier. Ännu 

större potential för biogasproduktion finns inom jordbrukssektorn. Här är potentialen dock 

fördelad på ett större antal aktörer och ett större geografiskt område. 

Den geografiska spridningen av potentiella biogassubstrat samt det faktum att många 

potentiella producenter saknar specialistkunskap om produktion och försäljning av biogas 

ställer krav på samverkan mellan aktörer om den beräknade potentialen ska kunna realiseras. 

Samarbeten för storskalig samrötning av olika substrat och centraliserad uppgradering till 

fordonsgas ger dessutom ekonomiska fördelar gentemot flera enskilda anläggningar.  

 

Norrköpings kommun kan driva på den lokala produktionen och användningen av 
biogas genom upphandling, strategisk infrastrukturplanering, kunskapsförmedling och 
samordning, t.ex. genom en särskild biogassamordnare. 

Även regionen kan påverka genom upphandling av kollektivtrafiken. 

 

Den största potentialen för biogasproduktion i Norrköping finns inom jordbruk och 
industri. För att realisera potentialen krävs samarbete mellan aktörer för samordning av 
resurser och kunskap. 
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Kommunen kan spela en viktig roll som nav i utvecklingen av Norrköpings biogaspotential 

genom strategisk infrastrukturplanering, upphandling och förmedling av kunskap om biogas 

till potentiella producenter och användare. För att kommunen effektivare kunna spela en aktiv 

och drivande roll för den lokala biogasutvecklingen och stödja samverkan inom området kan 

det vara viktigt att tillsätta en särskild biogas- eller biobränslesamordnare. 

 

Norrköpings läge som knutpunkt för stora transportleder bör utnyttjas genom byggande av 

tankställen för biogas på strategiska platser, t.ex. nära E4. Produktion av flytande biogas skulle 

göra det möjligt att nå marknaden för tunga transporter som går till, från och genom 

Norrköping, samt sjöfarten, som också går mot ökad användning av flytande gas som bränsle. 

  

För att realisera Norrköpings biogaspotential är det särskilt viktigt att arbeta med: 

• Tankställen för biogas på strategiska platser, t.ex. nära E4 

• Upphandling och inköp riktat mot biogas, både kommunalt/regionalt och från 
privata företag 

• Centraliserad uppgradering av rågas från geografiskt spridda producenter 

• Tillsättning av en kommunal biogas- eller biobränslesamordnare 

• Anaerob rötning vid pappersbruk, samt tillvaratagande av industriell biogas som 
i dag facklas 

• Produktion av flytande biogas för tunga transporter 
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Bilaga 1 – Beskrivning av potentiella substrat 

Tabell 1: Potentiella substrat för biogasproduktion i Norrköping 

Substrat Kommentar 

Avloppsvatten 
Existerande produktion med en antagen befolkningsökning på 21% till 2030. 
Baserat på kontakt med Norrköping Vatten och Avfall (Botvidsson 2018).  

Deponigas 

Existerande produktion med en antagen årlig minskning med 6% till 2030, 

eftersom mindre andel avfall deponeras. 

Baserat på data från: Energimyndigheten (2017) och Willén (2010).  

Matavfall 
Existerande produktion med en antagen befolkningsökning på 21% till 
2030.Baserat på data från: Avfall Sverige (2016), Feiz & Ammenberg (2017) 
och Norrköpings kommun (2018).  

Befintlig industriell 
produktion 

Avser industrier som har produktion av biogas som en metod för rening av 

avfall, men där gasen facklas. 

Baserat på kontakt med företagen (Anonym 2018b; M. Johansson 2018). 
Antaget en ökning av produktionen med 21% till 2030. 

Park- & Trädgårdsavfall 

Substratet samlas i dag in genom trädgårdsarbetare men rötas ej till biogas. I 

analysen antas en befolkningsökning på 21% till 2030. 

Baserat på data från: Carlsson & Uldal (2009), Nordberg (2006) och Stjärna 
(2014).  

Fastgödsel 

Gäller gödsel från får och höns, samt 800 MWh från Kolmårdens djurpark.  

Baserat på data från: Linné (2008), Meyer et al. (2017) samt  Johansson & 
Nygren, (2017) . 

Flytgödsel 

Gäller gödsel från nöt och gris, varav 11 GWh från stora gårdar på 

Vikbolandet. 

Baserat på data från: Linné (2008), LRF Konsult (2012) samt 
Meyer et al. (2017). 

Vall träda 

Vall från den andel av odlingsbar mark som i dag är i träda (4 %). Det är en 

mindre kostnad att ha marken i träda än att odla vall för biogassyfte, men 

osäkert hur stor skillnad det är med gällande/framtida bidragsregler. 

Baserat på data från: Ammenberg & Feiz (2017), Feiz & Ammenberg (2017), 
Jordbruksverket (2017) samt Nilsson & Bernesson (2009) 

Holmen Paper, Braviken 

Har reningsbehov p.g.a. skärpta miljökrav. Hittills har fokus legat helt och 

hållet på huvudprocessen, men man har börjat titta på anaerob rötning som 

ett alternativ för rening av avloppsvatten. I beräkningarna är det antaget en 

76% reduktion av COD-halt i avloppsvattnet. 

Baserat på data från en tidigare potentialstudie (Norrström 2012) samt 
nyare mätdata genom kontakt med företaget (Dahlén 2018).  

Vall +5 % 

Vall från 5 % av odlingsbar mark, utöver den mark som i dag är i träda (alltså 

9 %). Bör med rätt incitament och långsiktigt tänk gå. Dock svårt att säga vad 

som är rätt mängd vall för att uppnå de positiva effekterna utan att 

konkurrera ut mat- och foderväxter. 
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Baserat på data från: Ammenberg & Feiz (2017), Feiz & Ammenberg (2017), 
Jordbruksverket (2017) samt Nilsson & Bernesson (2009). 

Odlingsrester koncentrerat 

Antar att man kan samla in 30 % av halmöverskottet till biogas. 

Halmöverskottet är den halm som inte behövs för att behålla bördighet och 

markkvalitet på åkern samt som inte i dag används i annat syfte. 

Baserat på data från: Ammenberg & Feiz (2017), Einarsson & Persson (2017), 
Feiz & Ammenberg (2017), Henriksson & Stridsberg (1992), Jordbruksverket 
(2017) samt Nilsson & Bernesson (2009). 

BillerudKorsnäs, Skärblacka 

BillerudKorsnäs är i dag tveksamma om det är intressant att investera i 

anaerob rötning. Processen skiljer sig från Holmen Paper Braviken och man 

har inte samma överhängande miljökrav. 

Baserat på data från: BillerudKorsnäs Års- och hållbarhetsredovisning (2016) 
samt kontakt med företaget (Anonym 2018a). Antaget 76% reduktion av 
COD-halt i avloppsvattnet, samt en ökning av produktionen med 20 % till 
2030. 

Vall +10 % 

Vall från 10 % av odlingsbar mark, utöver ”Vall 5 %” och den mark som i dag 

är i träda (totalt 19 % av odlingsmarken). Osäker ekonomisk framtid och 

svårt att säga vad som är rätt mängd vall för att uppnå de positiva effekterna 

utan att konkurrera ut mat- och foderväxter. 

Baserat på data från: Ammenberg & Feiz (2017), Feiz & Ammenberg (2017), 
Jordbruksverket (2017) samt Nilsson & Bernesson (2009). 

Akvatiska substrat 

Intressant men ytterst svårt att förespå eftersom vi vet så lite om akvatiska 

substrat, om det sker innan 2030 är det nog i miljöreningssyfte exkl. spigg, 

vass eller musslor. 

Baserat på data från: Ländin & Ståhle (2018). 

Odlingsrester spritt 

Resterande 70 % av nettoöverskottet, långa distanser och tekniska 

svårigheter kan göra att denna potential är svåråtkomlig. 

Baserat på data från: Ammenberg & Feiz (2017), Einarsson & Persson (2017), 
Feiz & Ammenberg (2017), Henriksson & Stridsberg (1992), Jordbruksverket 
(2017) samt Nilsson & Bernesson (2009). 

Förgasning av skogsrester 

Mer "on-off" därav dimensioneras det mer av vad som anses rimligt, 1 TWh 
bör vara bra skala för ekonomi men inte tömma de skogsrester som bör 
finnas. Dock är det tveksamt att en sådan stor anläggning skulle anläggas 
innan 2030. Mindre modulanläggningar kan upprättas och ta till vara på 
mindre delar av potentialen. 

Baserat på data från: Alauddin et al. (2010), Duret et al. (2005), Huhtinen 
(2006), Skogsstyrelsen (2017) samt Svensk sågverks- och limträindustri 
(2017). 
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Bilaga 2 – Beskrivning av potentiella marknader 

Tabell 2: Potentiella marknader för biogas i Norrköping 

Marknad Kommentar 

Stadsbussar 

Existerande användning (100% av stadsbussarna  i Norrköping går på 
biogas). 

Baserat på uppgifter från Östgötatrafiken, Energianvändningen i 
transportsektorn  (Energimyndigheten), Prognos för persontrafiken 2040 
(Trafikverket), 

Antaget en ökning av energibehovet inom sektorn med 25% till 2030. 

Taxi och färdtjänst 

Baserat på taxi och färdtjänststatistik från SCB, Energianvändningen i 
transportsektorn  (Energimyndigheten) 

Antaget en ökning av energibehovet inom sektorn med 30% till 2030. 

Kommun-/regionsbilar 
Baserat på uppgifter från Region Östergötland och Norrköpings kommun 

Antaget en ökning av energibehovet inom sektorn med 20% till 2030. 

Regional-/landsbygdsbuss 

Baserat på uppgifter från Östgötatrafiken. Energianvändningen i 
transportsektorn  (Energimyndigheten), Prognos för persontrafiken 2040 
(Trafikverket), 

Antaget en ökning av energibehovet inom sektorn med 40% till 2030. 

Lokala godstransporter 

Baserat på statistik över inrikes transporter med svenska lastbilar (SCB), 
Energianvändningen i transportsektorn (Energimyndigheten) 
 samt  Prognos för godstransporter 2040 (Trafikverket)   

Antaget en ökning av energibehovet inom sektorn med 50% till 2030. 

Industri - Inre transporter 

Avser truckar (gasol- eller dieseldrivna). 

Baserat på kontakt med företag (Dahlén 2018). Antaget en ökning av 
energibehovet inom sektorn med 20% till 2030. 

Industri - Processer 
Avser torkningsprocesser i pappers- och massaindustri (som ersättning 
för gasol). Baserat på kontakt med företag (Anonym 2018a). Antaget en 
ökning av energibehovet inom sektorn med 20% till 2030. 

Övr. företags-/leasingbilar 
Baserat på statistik över personbilsstatistik (bilägande) (SCB) 

Antaget en ökning av energibehovet inom sektorn med 50% till 2030. 

Övr. personbilar Norrköping 

Baserat på personbilsstatistik (SCB), Resundersökning 2014, Norrköpings 
kommun  

Antaget en ökning av energibehovet inom sektorn med 20% till 2030. 

Övr. bilar pendlare/besökare 
Baserat på SCB:s pendlingsstatistik 

Antaget en ökning av energibehovet inom sektorn med 30% till 2030. 

Regionala godstransporter 

Baserat på: statistik över inrikes transporter med svenska lastbilar (SCB) 
Godstransporter i Sverige (Trafikanalys)  Godstransportsystemet i 
Sverige 2014, (Trafikanalys) Energianvändningen i transportsektorn 
(Energimyndigheten) samt   Prognos för godstransporter 2040 
(Trafikverket)   

Antaget en ökning av energibehovet inom sektorn med 40% till 2030. 
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Långväga godstransporter 

Baserat på statistik över inrikes transporter med svenska lastbilar (SCB) 
Godstransporter i Sverige, (Trafikanalys) Godstransportsystemet i 
Sverige 2014 (Trafikanalys), Utländska lastbilstransporter i Sverige 2013-
2014 (Trafikanalys) Energianvändningen i transportsektorn 
(Energimyndigheten) samt  Prognos för godstransporter 2040  
(Trafikverket) 

Antaget en ökning av energibehovet inom sektorn med 40% till 2030. 

Sjöfart 

Baserat på Hamnstatistik (SCB) Energianvändningen i transportsektorn 
(Energimyndigheten) samt  Prognos för godstransporter 2040  
(Trafikverket) 

Antaget en ökning av energibehovet inom sektorn med 60% till 2030. 

Genomfartstrafik 

Baserat på: statistik över inrikes transporter med svenska lastbilar (SCB) 
Godstransporter i Sverige, (Trafikanalys) Godstransportsystemet i 
Sverige 2014 (Trafikanalys), Utländska lastbilstransporter i Sverige 2013-
2014 (Trafikanalys), Trafikräkningar (Trafikverket), Prognos för 
persontrafiken 2040 (Trafikverket), Prognos för godstransporter 2040  
(Trafikverket) 

Antaget en ökning av energibehovet inom sektorn med 40% till 2030. 
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Bilaga 3 – Deltagare i projektet 

Tabell 3: Förteckning över deltagande organisationer 

Företag/organisation Kategori Kommentar 

Linköpings universitet Akademi 
Representanter från Industriell 
miljöteknik, Tema miljöförändring, 
Biologi 

Norrköpings kommun Kommun 
Representanter från 
Kommunstyrelsens kontor, 
Näringslivsavdelningen 

Norrköping Vatten och Avfall 
(numera Nodra) 

Kommunägt bolag 
Representanter från Vatten och avlopp 
och Avfall 

Region Östergötland Landsting  

Tekniska Verken i Linköping 
Kommunägt bolag, 
biogasproducent 

 

Svensk Biogas 
Helägt dotterbolag till Tekniska 
Verken, säljer biogas och äger 
tankställen 

 

Gasum Biogasproducent, säljer biogas  

Scandinavian Biogas Biogasproducent, säljer biogas  

Econova Resursåtervinning  

Biototal Resursåtervinning  

Holmen Paper Pappersbruk  

Kolmårdens djurpark Djurpark  

Östgötautmaningen 
Företagsnätverk för fossilfria 
transporter 

 

 


