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Förord  
Idén att skriva om biogas som fordonsbränsle kläcktes under min praktikkurs på Katrineholm 
Energi AB där jag var under 10 veckor under våren 2004. Syftet med denna uppsats är att 
åskådliggöra biogasens framtida potential som ett alternativtbränsle till bensin och diesel, 
samt att undersöka vad som krävs och vad som görs för att öka biogasproduktionen för att få 
ett utökat användande för att uppnå målen i biodrivmedelsdirektivet. Ett stort tack till Anna 
Axelsson på Katrineholm Energi AB som har tillhandhålligt nyttig information. Jag vill även 
tacka respondenterna som var villiga att bli intervjuade. Dessa är Mats Edström på JTI, Peter 
Undén på SvenskBiogas AB, Bengt Blad på Energimyndigheten, Johan Ritz på Svenskt 
Gastekniskt Center och Simon Lundeberg på Naturvårdsverket. Till sist vill jag tacka min 
handledare Anders Mårtensson som har varit ett stort stöd under C-uppsatsskrivandet.  
Ett stort TACK till alla er! 
 
Norrköping den 1 juni 2004 
 
Rickard Wistrand 
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Sammanfattning  
 
Dagens samhälle är beroende av olja i olika former, och det råder stor osäkerhet om hur länge 
oljan kommer att räcka i den takt som den förbrukas idag. 1997 utarbetades Kyoto-
överenskommelsen för att minska utsläppen av koldioxid. Under år 2003 kom EU: s 
biodrivmedelsdirektiv 2003/30, som sätter upp riktlinjer för ett ökat användande av alternativa 
bränslen.  
 
Mitt syfte har varit att åskådliggöra biogasens framtida potential som ett alternativtbränsle till 
bensin och diesel, samt att undersöka vad som krävs och vad som görs för att öka 
biogasproduktionen för att få ett utökat användande för att uppnå målen med EU: s 
biodrivmedelsdirektiv 2003/30. Uppsatsen har byggts på intervjuer med representanter från 
SvenskBiogas, Energimyndigheten, Svenskt Gastekniskt Center och JTI (Institutet för 
jordbruks- och miljöteknik). Vidare har även biodrivmedelsdirektivet legat till grund i 
uppsatsen, samt vetenskapliga artiklar och ett antal forskningsrapporter som har använts för 
att underbygga resultaten i uppsatsen. 
 
Resultatet i uppsatsen visade att den teoretiska framtida potentialen för biogasdrivna fordon, 
kommer att ligga någonstans mellan 10-17 TWh/år. Dessa beräkningar förutsätter att 
jordbrukssektorn är villig att odla grödor på den mark som ligger i träda, samt är beroende av 
hur stor andel av restprodukter från de övriga delarna av jordbrukssektorn som samlas in. Om 
enbart odlingar av marken som ligger i träda inkluderas, kommer biogas motsvarande 10-12 
TWh/år produceras, vilket skulle motsvara 15 % av allt fordonsbränsle. Dessa substrat kan 
komma att börja användas i större skala längre fram i tiden. Men på kortare sikt är det framför 
allt avfall från slakterier, restauranger och till viss del jordbrukssektorn som kommer att ligga 
till grund för att uppnå målen med biodirektivet. Effektiviseringar är något som bör göras för 
att öka effektiviteten, säkerheten och mängden producerad biogas. Resultatet visade också att 
hushållsavfall eventuellt kommer att bli intressant att börja röta i större skala för att öka 
biogasproduktionen. 
 
Rötning av restprodukter och av andra biologiska substrat genererar stora mängder rötrester 
som bör komma tillbaka till åkrarna, eftersom den innehåller mycket näring som skulle kunna 
användas på åkrarna som jordförbättringsmedel. Generellt sett rötas olika substrat samtidigt i 
dagens anläggningar, vilket genererar en rötrest som kan innehålla ämnen som är skadliga och 
inte bör komma ut på åkrarna. Detta medför att bönderna inte vill använda det. Problemet 
måste lösas (på något sätt) innan den eventuella biogasproduktionen av grödor från 
jordbrukssektorn kan starta i större skala, vilket också gäller rötning av hushållsavfall. 
 
En slutsats som kan dras är att om den nämnda biogasproduktionsökningen ska kunna 
genomföras, kommer inställningen hos staten, länsstyrelserna och kommunerna ha stor 
betydelse. Framför allt kommer jordbrukssektorns inställning bli avgörande. På lite längre sikt 
kommer även allmänhetens inställning till en utökad biogasproduktion komma att vara av stor 
betydelse eftersom det är där hushållsavfallet finns. 
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1. Inledning 
 
1.1.1 Miljöaspekter 
Dagens samhälle är beroende av olja i olika former, och det råder stor osäkerhet om hur länge 
oljan kommer att räcka i den takt som den förbrukas idag. Dock är man enig om att oljan 
kommer att ta slut inom en relativt snar framtid. Utsläppen från bilar och lastbilar är en 
hälsorisk. Vid förbränning av olja (bensin och diesel) bildas bl a marknära ozon som för 
människan är cancerframkallande och är skadlig för djur och växter. Vidare bildas många 
andra ämnen som är skadliga för människan. Förbränning av olja är också en bidragande 
orsak till försurningen av mark och vatten. Framför allt har utsläppen av klimatgaser från 
transportsektorn, under de senaste åren, globalt visat en ökande trend. Prognoser för framtiden 
antyder också att denna trend kommer att öka successivt. Detta ämne har bidragit till en het 
debatt under många år. Är det koldioxiden från trafiken som ger upphov till växthuseffekten 
eller kan det bero på något annat? Något säkert svar på denna fråga har inte forskarna enats 
om ännu. Transportsektorn ger upphov till ca 30 % av den koldioxid som Sverige årligen 
släpper ut till atmosfären1.  
 
1.1.2 Kyoto-överenskommelsen 
1997 upprättades Kyoto-överenskommelsen. Överenskommelsen innebär att industriländerna 
ska arbeta för att sänka sina växthusemissioner med 5,2 % från den nivå de låg på 1990. 
Åtagandena gäller för perioden 2008-20122. I och med denna överenskommelse har kontentan 
blivit att EU ska sänka sina emissioner med totalt 8 %. Vissa länder som t ex Danmark ska 
sänka sina emissioner med 20 % medan Sverige fick öka utsläppen med 4 %. Regeringen 
fattade då beslutet att frivilligt sänka utsläppen med ytterligare 4 %3. 
 
1.1.3 Biodrivmedelsdirektivet 
Den 17 maj 2003 arbetade EU fram biodrivmedelsdirektivet 2003/30EG. Detta direktiv ger 
allmänna riktlinjer för medlemsländerna. Därefter ska nationella riktlinjer utarbetas för 
introduktionen av biodrivmedel. De delmål för utsläppsminskningar som är uppsatta i 
biodrivmedelsdirektivet är att fram till år 2005 ska 2 % av trafiken vara biogasdriven och 
2010 ska 5,75 % vara det. Slutmålet fram till 2020 är att 20 % av drivmedlen som används 
ska bestå av biodrivmedel4. Målen ställer krav på bil- och lastbilstrafiken och syftar till att få 
ner koldioxidutsläppen inom EU-regionen. De svenska riktlinjerna är i dag inte utredda, men 
det svenska direktivet ska vara klart i slutet av 2004. Utredaren skall redovisa sitt uppdrag till 
regeringen senast den 31 december 20045. 
 
1.1.4 Alternativa drivmedel 
Under många år har försök gjorts att ta fram alternativa drivmedel, men det har inte varit 
ekonomiskt hållbart. Det är framför allt under 80- och 90-talet som detta har börjat ta fart6. 
Sverige satsade/satsar till en början på låginblandning av motoralkoholer i drivmedlet, som på 
sikt skulle kunna leda till ett ökat användande av alkoholer som drivmedel7. Redan under 
1800-talets mitt inleddes användningen av biogas i vissa länder i Europa. Dock dröjde det tills 
1940 innan biogasen blev aktuell för fordonsdrift. 

                                                 
1 Sweden’s National Inventory Report 2004 s. 19 
2  SOU 1998:157 sid. 45 
3 http://www.naturvardsverket.se/ 2004-03-23  
4 Biodrivmedelsdirektiv, 2003/30 
5 Kommittédirektiv, 2003:89, (2003) s. 5 
6 Svensk Biogasföreningen, (Biogas) 1998, s. 4ff 
7 Brandel (1997) s. 12 
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Investeringarna som har gjorts är framförallt riktade för att stimulera produktionen av biogas. 
Biogasen består framför allt av metangas (CH4) och koldioxid (CO2). För att biogasen ska 
kunna användas som fordonsgas i bilar måste den renas från koldioxiden8. Biogasen ger vid 
förbränning inga nettoutsläpp av koldioxid. Med nettoutsläpp menas att om biogasen inte 
skulle användas till t ex fordonsbränsle skulle gasen ändå på ett eller annat sätt avgå till 
atmosfären9. 
 
Biogas är en gas som naturligt bildas från t ex havsbottnars sediment, våtmarker, risodlingar 
och idisslarnas magar. Den biogas som idag framställs under kontrollerade förhållanden och 
som används som fordonsbränslen, kommer framförallt från organiskt material, som gödsel, 
avföring, slam, hushållsavfall och växter. Gasen bildas när substratet bryts ner av 
metanproducerande bakterier som lever under anaeroba (syrefria) förhållanden10. Samma 
process äger rum vid deponier och avloppsreningsverk då restprodukter bryts ner, och biogas 
bildas  
 
1.2 Problemområde 
Målsättningen med biodrivmedelsdirektivet 2003/30 är att fram till 2020 så ska 20 % av allt 
fordonsbränsle i Sverige utgöras av biofordonsbränsle. I biodrivmedelsdirektivet avses 
användning av samtliga biobränslen som finns tillgängliga11. Denna uppsats avser dock bara 
användning och tillverkning av biogas. Idag produceras ca 1,4 TWh/år biogas i Sverige och 
det finns ca 3300 biogasfordon, vilket i sammanhanget är relativt lite. Den gas som rötas fram 
är framför allt från slakteriavfall och gödsel. Om de uppsatta målen i biodrivmedelsdirektivet 
ska kunna uppnås måste produktionen av biogas öka kraftigt. Frågan är hur detta ska gå till. 
Många av de anläggningar som idag tillverkar biogas går inte med vinst, utan dras med 
ekonomiska problem.12  
 
Restprodukterna från rötningen genererar också problem. Tanken är att rötresten ska användas 
som jordförbättringsmedel på åkrarna, men kvalitén på rötresten kan inte garanteras och 
bönderna vill då inte använda den13. Det framgår i många artiklar, rapporter och utredningar 
jag läst att den stora framtida potentialen ligger hos jordbrukssektorn. Skulle den sektorn vara 
villig att odla grödor som går att använda i biogastillverkningen skulle det kunna innebära en 
kraftigt ökad biogasproduktion och ökad rötresthantering. Det skulle i sin tur innebära 
ytterligare ekonomiska motsättningar för biogasproducenterna eftersom bönderna 
förmodligen kommer att ta betalt för att odla sådana grödor.   
 
Syftet med uppsatsen har arbetats fram utifrån dessa aktuella och tänkbara problemområden 
inom biogastillverkningen och användningen av fordonsbiogas. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8  Börjesson och Berglund (2003) 
9   SOU 1998:157 s. 17 
10 Svenska Biogasföreningen, Biogas (1998), s. 4 
11 Biodrivmedelsdirektiv, 2003/30 
12 Intervju med Peter Undén 2004-04-28 
13 Intervju med Bengt Blad 2004-04-27 
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1.3 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att åskådliggöra biogasens framtida potential som ett 
alternativtbränsle till bensin och diesel, samt att undersöka vad som krävs och vad som görs i 
syfte att öka biogasproduktionen för att få ett utökat användande och uppnå målen i 
biodrivmedelsdirektivet.  
För att kunna besvara mitt syfte har fem frågeställningar formulerats. 
 

• Vilka nyckelfaktorer är viktiga för biogasutvecklingen? 
• Vilka aktörer och aspekter kommer att spela en viktig roll för framtidens 

biogasutveckling? 
• Hur stor kan den framtida potentialen bli för tillverkning och utvinning av biogas? 
• Hur ska man gå tillväga för att uppnå målen i biodrivmedelsdirektivet? 
• Har biogasen några miljöfördelar jämfört med bensin och diesel?  

 
1.4 Avgränsningar  
För att innehållet i uppsatsen inte skulle bli för stort, så har avgränsningen gjorts att enbart 
studera fordonsbiogas som ett alternativt bränsle. Det finns många olika alternativa 
fordonsbränslen, men jag valda att titta närmare på biogas. Jag har inte jämfört de olika 
alternativa bränslena med varandra. Dock har jämförelser gjorts med bensin och diesel. 
Tanken med detta resonemang är att få en bild av biogasen som fordonsbränsle sett ur ett 
miljöperspektiv. Någon detaljerad beskrivning om hur rötningsprocessen går till finns inte i 
denna uppsats, utan bara en kort beskrivning vad som händer i processen. Framför allt 
fokuserar studien på eventuella effektiviseringar som går att göra i denna process. 
 
Viktigt att påpeka innan denna uppsats läses är att biodrivmedelsdirektivet inte bara innefattar 
biogas som ett biodrivmedel, utan samtliga biobränslen som t.ex. metanol och etanol. I 
biodrivmedelsdirektivet är samtliga mål uppsatta för samtliga biobränslen, men avsikten med 
denna uppsats är att undersöka biogasens potential.  
 
1.5 Tidigare forskning och information 
När jag skulle börja söka efter information inom biogaspotentialområdet, resulterade det i att 
jag inte hittade några artiklar som direkt berör området, artiklarna som hittats berör istället 
området på ett indirekt plan. Jag har framför allt sökt artiklar på databasen ScienceDirect, där 
jag har hittat en del artiklar14 som indirekt behandlar mitt ämnesområde som har använts i 
inledningen och bakgrunden, även information från olika rapporter har används.  
 
De flesta artiklar handlar om specifika fall i olika länder och deras specifika förhållande, och 
inte den svenska biogaspotentialen som syftet har varit att undersöka i denna uppsats. Det har 
därför varit svårt med den vetenskapliga förankringen i resultatdelen. Det har inneburit att jag 
inte i speciellt stor utsträckning kunnat använda några vetenskapliga artiklar för att 
underbygga resultatet i uppsatsen.  
 
För att underbygga resultatet och att ta reda på den svenska biogaspotentialen har information 
från t ex KFB, JTI och forskningsrapporter från Lunds universitet används15. Vidare har 
information från biodrivmedelsdirektivet 2003/3016 används i resultatet. Rapporterna från de 
                                                 
14 Börjesson och Gustavsson (1999), Hansson och Fredriksson (2003), Johansson (1996), Murphy, McKeogh och 
Kiely (2003), Kuwahara, Berni och Bajay (1999), Parm, Singh, Ghuman och Grewal (1996) och Ljunggren 
(2002) 
15 Börjesson och Berglund (2003), Berglund och Börjesson (2003), Brandel (1997), Johansson (1995),  
16 Biodrivmedelsdirektiv, 2003/30 
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nämnda institutionerna har använts för att underbygga informationen som inhämtades från 
intervjuerna. Sökord i databasen som har används för artikelsökningen är bl a biogas, 
transport, potential, vehicle och Sweden. 
 
Det finns en del rapporter, artiklar och utredningar inom biodrivmedelsområdet, men inte 
någon som bara handlar om biogas och biogasens potential, vilket är ett av syftet med denna 
uppsats. 
 
2. Bakgrund om biogasanvändningen  
 
2.1 Huvudmålen med biodrivmedelsdirektivet 2003/30EG 
Den 17 maj 2003 kom EU: s biodrivmedelsdirektiv 2003/30EG. Detta direktiv ger allmänna 
riktlinjer för medlemsländerna. De delmål för utsläppsminskningar som är uppsatta i 
biodrivmedelsdirektivet innebär att användningen av bensin och diesel ska minska och istället 
ersätts av förnybara bränslen. Målen ställer krav på bil och lastbilstrafiken och syftar till att få 
ner koldioxidutsläppen inom EU-regionen. Dessa uppsatta delmål gäller andelen fossilt 
bränsle som ska minskas och istället utgöras av alternativa bränslen.17  
 

• Delmål på kortsikt: 2005 ska 2 % utgöras av alternativa bränslen.  
• Delmål på lite längre sikt: 2010 ska 5,75 % utgöras av alternativa bränslen. 
• Delmål på lång sikt: 2020 ska 20 % utgöras av alternativa bränslen. 

 
2.2 Biogashistorik 
Biogas (metangas) bildas naturligt i biologiska nedbrytningsprocesser från till exempel 
sedimentet på havsbotten, våtmarker, risodlingar och idisslarnas magar. Människan har under 
många år känt till att det går att använda biogasen som bränsle. Under 40- talet började 
användningen av biogas, dock i en mycket liten skala. Det är framför allt under 80-90- talet 
som biogasanvändandet tog fart i större skala18. Användningsområdena för biogasen var då 
framför allt fordonsbränsle och kraftvärmeproduktion för uppvärmning av vatten och lokaler. 
Biogasen som användes då kom framför allt från soptippar.  
 
Det finns idag 9 befintliga och 2 planerade biogasanläggningar i Sverige som tillverkar biogas 
genom rötning av t ex slaktrester, avfall och spannmålsprodukter19. Denna process är idag 
beroende av skattesubventioner från staten för att överleva20. På senare tid har intresset väckts 
för många andra alternativa råvaror. Jordbruksprodukter och rester från jordbruket har framför 
allt kommit att bli intressant, som vallgrödor, halm, gödsel, blast, boss och agnar samt Salix. 
Men även park- och trädgårdsavfall är intressant för rötning21.  
 
2.3 Övergripande beskrivning av biogastillverkning 
Rötning kallas den process då biogasen framställs under kontrollerade förhållanden. De olika 
råmaterialen blandas och stoppas in i en stor behållare, som är temperaturkontrollerad. 
Temperaturen ligger på ca 70 grader Celsius. Denna del av processen kallas för 
förbehandling. Temperaturen är viktig för att få bort bakterier. Därefter kyls råvaran ner och 
pumpas över till rötkammaren, där temperaturen ligger på ca 35-38 grader Celsius. 
Temperaturen påskyndar processen och är viktig för att bakterierna ska kunna bryta ner 
                                                 
17 Ibid.  
18 Svenska Biogasföreningen, Biogas (1998), s. 4ff 
19 Intervju med Peter Undén 2004-04-28 
20 Kommittédirektiv, 2003:89, (2003) s. 4 
21 SOU 1998:157 s. 31ff  
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råvaran till biogas. Biogasen bildas i rötkammaren när råvaran bryts ner av 
metanproducerande bakterier som finns i allt organiskt material och under anaeroba (syrefria) 
förhållanden trivs allra bäst22. Dessa bakterier bryter ner råvarorna till biogas (metangas). 
Råvaran är kvar i rötkammaren i 30 dygn, därefter leds den nybildade biogasen in till 
uppgraderingsanläggningen. Uppgraderingsprocessen går ut på att gasen renas från t ex 
koldioxid, svavelväte och kvävgas23. Denna process är ett måste för att den ska kunna 
användas som fordonsbränsle. Om gasen inte renas skulle metanhalten i gasen bara vara 
mellan 55-75 % beroende på råmaterialet. Dagens bilar kräver en metanhalt på närmare 97-98 
%24. Efter 30 dygn är processen klar. Metan har bildats, men det uppstår en rötrest som inte 
har brutits ner. Rötresten innehåller stora halter näringsämnen, som kan användas på åkrar 
som jordförbättringsmedel. Rötresten kan innehålla föroreningar och det är därför 
lantbrukarna inte vill använda rötresten. Skulle kvalitén kunna säkerställas skulle rötresten 
kunna användas på åkrarna25. Det är också viktigt att se till att läckage av näringsämnen inte 
blir för stora, då den transporteras bort från anläggningarna26. 
 
2.4 Nulägesbeskrivning av biogasutvinning 
Idag finns det 9 befintliga och 2 planerade anläggningar som framställer biogas, vilka 
producerar ca 0,2 TWh/år. Det finns i landet just nu ca 150 reningsverk och ett stort antal 
deponier som utvinner biogas. Det utvinns ca 0,7 TWh/år från avloppsreningsverken och ca 
0,5 TWh/år från deponier. Dock utvinns bara mellan 50-75 % av biogasen som finns 
tillgänglig27. I Sverige och Europa sker en utbyggnad av naturgasnätet. Naturgas och biogas 
kan kombineras i samma system, dock är naturgasen inte en förnybar gas utan en fossil gas. 
Sammanlagt produceras och utvinns ca 1,4 TWh biogas/år.  
 
2.5 Nyckelfaktorer som är viktiga för biogasutvecklingen 
Eftersom biogas är ett gasformigt bränsle vid normal användning är en jämförelse av 
energiinnehållet i en volymenhet biogas med motsvarande volymenhet av t ex bensin inte så 
givande. Jämförelser av t ex priser bör baseras på pris per energienhet (kWh) och även med 
beaktande av skillnader i verkningsgrad för de olika bränslena. Lämplig enhet för att jämföra 
priset skulle t ex kunna vara kr/km eller i kWh/km28. Energiinnehållet i biogas är ca 9,67 
kWh/m3, diesel ca 9,86 kWh/l och bensin ca 9,1 kWh/l. Det vill säga verkningsgraderna för 
bränslena vid användning i förbränningsmotorer är ungefär lika stora. Detta innebär att en m3 
biogas ger ungefär samma körsträcka som en liter bensin eller diesel29. 
 
Figur 1 visar de publika tankställen som idag är upprättade. Antalet publika biogastankställen 
är just nu ca 50 stycken, och denna siffra ökar ständigt. Målet är att 2007 ska det finns 100 
biogastankställen i landet30. Bara under det senaste året ökade antalet tankställen med 14 
stycken.  
 
 
 

                                                 
22 Svenska Biogasföreningen, Biogas (1998), s. 4 
23 Singh, Ghuman och Grewal (1996) 
24 SOU 1998:157 s. 17ff 
25 Intervju med Mats Edström 2004-04-28 
26 Hansson och Fredriksson (2003) 
27 Börjesson och Gustavsson (1999) 
28 Johansson (1996) s. 2 
29 Murphy, McKeogh och Kiely (2003) s. 2ff 
30 Intervju med Peter Undén 2004-04-28 
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Sverige har idag ca 3300 gasdrivna fordon. Detta ska jämföras med läget i Europa där bl.a. 
Italien har ca 370 000 gasdrivna fordon samt ca 423 tankstationer, dock används mer naturgas 
där31. Den totala energiåtgången inom transportsektorn beräknas ligga på ca 80-85 TWh/år32. 
Det ska jämföras med biogasen som används idag (1,4 TWh/år).   
 

 
Figur 1. Karta över de nuvarande biogastankställen som finns i Sverige33. 

 
2.6 Biogasens miljöfördelar jämfört med bensin och diesel 
Miljöfördelarna med biogas jämfört med bensin och diesel är ganska stora. Man skulle kunna 
säga att det är två fördelar med biogas ur miljösynpunkt, framför allt på koldioxiden. 
Biogasen genererar inte några nettoutsläpp av koldioxid eftersom biogas (metan), produceras 
och uppkommer från en naturlig nedbrytningsprocess, och som inte räknas som ett fossilt 
bränsle, som t ex bensin och diesel. Vidare innebär det en ytterligare miljöfördel när gasen 
förbränns, på grund av att gasen annars bara skulle avgå till atmosfären till ingen nytta34.  
 
Då biogasen används som fordonsbränsle kommer även andra miljöfördelar att uppstå jämfört 
med bensin och diesel. Biogasen ger även upphov till bl a att utsläppen av koloxider, kolväten 
och kväveoxider minskas mellan 50-90 % jämfört med bensin och diesel35.  
 
Enligt Börjesson och Berglund så varierar utsläppsminskningarna mellan de olika 
rötningsalternativen, men generellt sett är utsläppshalterna av de tidigare nämnda ämnena 
ändå lägre än vid förbränning av bensin och diesel36. Naturgas används idag som ett 
alternativbränsle. Naturgasen har liknande miljöprestanda som biogasen, dock är en väsentlig 
skillnad att biogasen ger upphov till betydligt mindre mängder koldioxidutsläpp än vad 
naturgasen gör. Det är mycket viktigt att det inte förekommer några utsläpp av biogas 
(metangas) eftersom metangasen är 20-25 gånger effektivare växthusgas än vad koldioxiden 
är37. Börjesson och Berglund belyser även vikten av att insamling av råvaror till 
biogasproduktionen kan komma att generera ökade transporter38. 
 
                                                 
31 Nytt om Biogas. Nr 2 och 3/2003, s. 3 
32 SOU 1998:157 s. 17ff 
33 http://www.svenskbiogas.se 2004-04-19 
34 Börjesson och Berglund (2003) 
35 Kuwahara, Berni and Bajay (1999) 
36 Berglund och Börjesson (2003) 
37 SOU 1998:157 s. 17 
38 Börjesson och Berglund (2003) 
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Ett ökat användande av biogas istället för bensin och diesel skulle som sagt minska utsläppen 
av koldioxid. Generellt sett skulle även ämnen som ger upphov till övergödning och 
försurning minska. Utsläppen av partiklar och fotokemiska oxidanter som ger upphov till 
marknära ozon skulle även kunna minskas39.  
 
3. Metod för studien 
 
Denna uppsats handlar om biogas som alternativt fordonsbränsle till bensin och diesel. Syftet 
är att åskådliggöra biogasens framtida potential och undersöka vad som krävs och vad som 
görs för att öka biogasproduktionen och användandet. Ett steg i denna undersökning är att 
utreda vad som sägs i EU: s drivmedelsdirektiv 2003/30 eftersom det är direktivet som 
Sverige och övriga EU-länder ska jobba efter, och uppfylla. 
 
3.1 Intervjumetodik 
Metoden som används i uppsatsen är en kvalitativ forskningsintervju. Intervjuerna avsåg att 
ge mig en bred uppfattning om Sveriges inställning till introduktionen av biogas, som ligger 
till grund för uppsatsen. Kvale menar i sin bok Den kvantitativa forskningsintervjun att 
intervjumetodiken inte är till för att kvantifiera objektiva data, utan för att tolka meningsfulla 
relationer40. Med meningsfulla relationer avser jag den inställning som respondenterna har till 
de aktörer som är viktiga för utökandet av tillverkningen och användningen av fordonsbiogas.  
 
Fem intervjuer var menade att ligga till grund i denna uppsats för att söka svar på mina 
frågeställningar och syfte. Dock misslyckades en intervju, och kan inte kallas för en regelrätt 
intervju, utan liknar mer ett vanligt samtal. Samtalet har dock används i resultatet. Jag valde 
att göra telefonintervjuer, som spelades in på band. Anledningen till att jag valde att göra 
telefonintervjuer är att intervjupersonerna är utspridda på ett geografiskt stort område. Jag är 
medveten om att intervjuer som görs på plats hos intervjupersonen kan ge en mer personlig 
intervju, men det är ett medvetet val som gjordes på grund av ekonomiska och tidsmässiga 
anledningar.   
 
Under intervjuerna har jag medvetet försökt få intervjupersonerna att vara så öppna och 
detaljerade som möjligt. Detta gjordes genom att intervjuerna har förts som en diskussion 
eller som ett samtal. Forskningsintervjun är en specifik form av samtal, som liknar ett 
vardagligt samtal menar Kvale41. Vidare menar Kvale att den kvalitativa forskningsintervjun 
är halvstrukturerad, dvs. intervjun kan inte vara helt spontan eller vara helt strikt strukturerad. 
Intervjun genomförs istället utifrån ett tema, som i mitt fall är mina utarbetade frågor42. Enligt 
min tolkning ger det utrymme för en viss spontanitet i intervjun. Med spontanitet avses att jag 
under pågående intervju formulerat nya frågor, och ställt dessa till respondenten. Detta för att 
förhindra att får en krystad intervju, utan istället försöka få igång ett avslappnat samtal.  
 
Intervjun har genomförts på följande sätt: Intervjuerna började med att personen fick berätta 
lite om sig själva och sin bakgrund. För att undvika eventuella missförstånd så förklarades 
vad syftet med uppsatsen var. Vidare förklarade jag för respondenterna att avsikten var att 
enbart skriva om fordonsbiogas, och att biodrivmedelsdirektivet skulle ligga till grund för 
arbetet, dock sett utifrån ett sorts ”biogasperspektiv”. Efter det frågade jag respondenterna om 
de ville vara anonyma. Därefter började jag ställa mina intervjufrågor (se bilaga 1). 
                                                 
39 Hansson och Fredriksson (2003) 
40 Kvale (1997) s. 17 
41 Kvale (1997) s. 25ff 
42 Ibid. s. 32ff 
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Intervjuerna pågick mellan 30-45 minuter. Intervjufrågorna har varit uppdelade i fyra olika 
ämnesområden. Det första området är tekniska och nulägesbeskrivande frågor. Det andra 
området handlar om systeminriktade frågor. Det tredje ämnesområdet handlar om 
policybetonade frågor, och den fjärde handlar om spekulativa frågor. Frågor som ställs 
handlar om inställningen, potential, framtiden och eventuella nyckelfunktioner och viktiga 
aktörer som kan komma att vara avgörande för att få systemet att fungera nationellt.  
(se bilaga 1)  
 
Intervjuerna har sedan transkriberats och analyserats. Analysen syftar till att försöka utröna, 
”… beskriva och tolka de teman som förekommer [..hos..] Intervjupersonen…”43. Detta citat 
tolkar jag på följande sätt: Jag har försökt att ta reda på inställningen och potentialen till ett 
utökande av biogas som ett alternativt fordonsbränsle. Intervjuerna har genererat ca 20 sidor 
empiriskt material. Transkriberingen har gjorts på följande sätt: Transkriberingen började med 
att ordagrant skriva ut hela intervjun, med ordagrant avses att jag har skrivit ut allt precis som 
det sades under intervjun. För att därefter plocka ut de delar som är intressanta och relevanta 
för att undersöka biogasens framtida potential, samt hur ett ökat användande och produktion 
av biogas som fordonsbränsle ska gå till rent praktiskt. På detta sätt har jag kunnat utröna 
förekommande teman. När transkriberingen genomfördes följde jag Kvales resonemang om 
att ordagranna återgivningar krävs i en uppsats med ett forskningssyfte. Vidare menar han att 
transkriberingen grundas och genomförs på sin egen uppsättning regler44. 
 
Respondenternas svar och åsikter kommer att omformuleras och kortas ner till kortare 
meningar, enligt Kvale kallas detta för meningskoncentrering45. Detta valde jag att göra för att 
lättare kunna använda mig av citat från intervjuerna för att stärka och underbygga min 
argumentation. Jag har även ställt respondenternas svar och uttalanden mot 
biodrivmedelsdirektivets formuleringar, då analysen delvis är uppbyggd på vad som sägs i 
biodrivmedelsdirektivet. Samtidigt har jag använt mig av vetenskapliga artiklar och rapporter 
för att ytterligare underbygga mitt resonemang i resultatet. Vidare har litteraturen varit till 
hjälp för att kritiskt granska intervjupersonernas svar och till viss del deras åsikter.  
 
3.2 Urval av respondenter för denna studie 
Jag har försökt att få med både intresseorganisationer och de organ som är beslutsfattande 
inom detta område. Huvudsyftet med mina intervjuer har varit att försöka få en bred 
uppfattning om inställningen till fordonsbiogas, samt vilka nyckelfaktorer som är viktiga för 
systemets överlevnad. Detta görs genom att de valda intervjurespondenterna arbetar på olika 
nivåer och institutioner i samhället, både statliga och intresseorganisationer. Anledningen till 
att intervjua dessa personer är att jag anser att de organisationer de jobbar för har en stor 
betydelse för utökandet av biogasanvändningen som ett alternativt fordonsbränsle. 
 
De intervjuer som har gjorts är med Peter Undén på SvenskBiogas, Bengt Blad på 
Energimyndigheten, Johan Ritz på Svenskt Gastekniskt Center, Mats Edström på JTI 
(Institutet för jordbruks- och miljöteknik). Kontakt har även tagits med Simon Lundeberg på 
Naturvårdsverket, men intervjun med Simon misslyckades tyvärr på grund av undermålig 
teknisk utrustning.  
 
En av anledningarna till att jag valde att göra intervjuer är att det svenska 
biodrivmedelsdirektivet inte är utarbetat än. Dock finns det ett Kommittédirektiv Introduktion 
                                                 
43 Kvale (1997) s. 170 
44 ibid. s. 152ff 
45 Ibid. s. 174ff 
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av förnybara fordonsbränslen 2003:8946, som ska ligga till grund för det kommande 
nationella direktivet. Viktigt att påpeka är att detta direktiv inte bara handlar om biogas, utan 
det handlar om alla biodrivmedel som kan tänkas vara användbara i framtiden. Några av de 
biodrivmedel som nämns i direktivet; är metanol, etanol, biodiesel och vätgas, samt en rad 
andra drivmedel. 
 
3.3 Käll- och metodkritik  
Frågorna i intervjumanualen har en öppen karaktär, vilket har givit respondenterna möjlighet 
att svara fritt på frågorna. Detta har i något fall inneburit långa innehållslösa svar. Vidare 
misslyckades en intervju helt p.g.a. undermålig tekniskutrustning, tekniken kan aldrig litas på 
helt. Kvalitén på övriga intervjuer har varierat. Transkriberingen av intervjuerna kan ha 
misstolkats av mig och i värsta fall bidragit till felaktiga svar i resultatet. Tanken var att 
intervjuerna inte skulle bli för omfattande och att transkriberingen inte skulle bli så 
tidsödande, samtidigt är jag medveten om att alla frågor ska besvaras. Meningskoncentrering 
kan ha inneburit att viktig information missades. Och tidspressen kan kanske ha stressat 
respondenterna och kan ha inneburit att jag missade viktig information. Innan intervjuerna 
genomfördes meddelade jag respondenterna syftet med uppsatsen. Detta kan ha haft en 
negativ effekt och påverkat respondenternas svar, då de kan ha tänkt ut lämpliga svar på mina 
intervjufrågor. 
 
Det har varit svårt med den vetenskapliga förankringen i och med att det inte tycks finnas 
några vetenskapliga artiklar som direkt berör mitt avhandlade ämne. 
 
4. Resultat av intervjuer 
 
Transkriberingen av de genomförda intervjuerna har genererat ett stort empiriskt material, 
som har legat till grund för mitt resultat. Fyra av de fem planerade intervjuerna har använts, 
dock kunde intervjun med Simon Lundeberg på Naturvårdsverket inte användas i lika stor 
utsträckning på grund av de tekniska problemen under intervjutillfället. Detta har inneburit att 
jag inte kan använda mig av all information som jag fick av Simon Lundeberg på 
Naturvårdsverket. Den information som har använts i resultatet baseras på de 
minnesanteckningar som gjordes under intervjun. 
 
4.1 Nyckelfaktorer som är viktiga för biogasutvecklingen 
Ekonomiska aspekter är viktiga i sammanhanget. ”… Priset på gasen måste ner, gas är inget 
billigt drivmedel” menar Bengt Blad på Energimyndigheten. Kostnaderna vid framställning 
av biogas är också ett problem menar han ”att få fram tillräckligt med gas på ett acceptabelt 
sätt, det kommer att ge oss mycket bekymmer”.  Peter Undén menar att en lösning på detta 
problem är att införa långsiktiga och stabila regler, det skulle skapa en större säkerhet inom 
branschen. EU: s biodrivmedelsdirektiv säger att utsläppen av koldioxid ska minskas genom 
att öka andelen biodrivmedel. För att det ska kunna ske krävs det enligt Bengt Blad vissa 
attitydförändringar ”Då får vi nog också vara beredd att ta lite konsekvenser”. Detta anser 
han vara en viktig aspekt för biogasens framtida utveckling. Vidare säger han att allmänheten 
har stor betydelse för utvecklingen, ”Är människor i allmänhet intresserade utav det, bryr 
dom sig… jag är inte så säker på det”. Johan Ritz på Svenskt Gastekniskt Center menar 
också att informationsspridning till allmänheten för att öka intresset och förståelsen är ett 
viktigt steg i utvecklingen, och han menar att hela samhället bör vara införstådda i ämnet. 
 

                                                 
46 Kommittédirektiv, 2003:89, (2003) 
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4.2 Viktiga aktörer och aspekter för framtidens biogasutveckling 
Hur ett ökat användande av biogas ska gå till råder det skilda meningar om bland 
respondenterna. En majoritet av respondenterna anser att tekniken på de nuvarande 
anläggningarna måste effektiviseras för att öka tillförlitligheten, och på det sättet öka 
produktiviteten. Lösningen på det menar Mats Edström på JTI är att, ”… bygga billigare, men 
framför allt tillförlitliga anläggningar, det har varit för mycket driftproblem på de befintliga 
anläggningarna, effektivare, billigare och säkrare drift”. Och Peter Undén på SvenskBiogas 
hävdar att det inte finns många företag som kan leverera komponenter för uppgradering av 
befintliga anläggningar. 
 
Enligt biodrivmedelsdirektivet är det viktigt att vid ett ökat användande av biobränslen, i detta 
fall biogas, så bör en noggrann analys göras av de miljömässiga, ekonomiska och sociala 
konsekvenserna för att inte kostnaderna ska bli för stora i förhållande till de konventionella 
bränslena, samt för att miljöfördelarna med biogasen ska upprätthållas47.  
 
Majoriteten av respondenterna menar också att om det ska ske ett ökat användande av biogas 
som fordonsbränsle, måste volymen rötsubstrat i anläggningarna ökas. Enligt respondent 
Peter Undén ”Det krävs en stabil process och en tillräckligt stor volym… så får du en stabil 
process och också en billigare process”.  
 
Peter Undén menar att det framför allt är de kommunala och regionala aktörerna som är 
viktiga sett ur marknadens synvinkel. Sett ur en regelsynvinkel är det politikerna i Stockholm 
och EU: s politiker i Bryssel som är viktiga. Politikerna i Stockholm är ju de som beslutar om 
gällande energibeskattning och andra relevanta skatter. Det ska totalt avsättas 900 miljoner 
per år för skattenedsättningar för alternativa bränslen.48 
 
4.3 Framtida potentialen för tillverkning och utvinning av biogas 
Det råder stor osäkerhet om hur stor potential biogasen kan tänkas få i framtiden. Som 
nämndes tidigare skulle den totala biogasproduktionen i Sverige kunna uppgå till 17 TWh/år 
om jordbrukssektorn inkluderas. Enligt Mats Edström kan det uppstå problem för 
biogasproducenterna om jordbrussektorn inkluderas i produktionen. ”… Bekymret är att man 
får betala, eller i bästa fall hämta råvaran gratis från lantbrukare… om man skulle odla 
energigrödor skulle lantbrukaren ha betalt för det.” 
 
Biogasproducenterna tar idag betalt för att ta emot slakteriavfall och andra restavfall. Skulle 
jordbrukssektorn vara villig att delta i biogasproduktionen, kommer lantbrukets biomassor att 
missgynna intäktssidan. Detta kan komma att bli ett problem i framtiden. Ett annat problem 
för jordbrukssektorn är att dessa energikällor är mycket arealkrävande, som kan komma att bli 
rätt transportkrävande säger Bengt Blad. En lösning på det menar majoriteten av 
respondenterna är att se till att restprodukterna från rötningsprocessen kommer tillbaka till 
lantbrukaren. Kommer den näringsrika rötresten tillbaka till jordbrukaren så sluts systemet, 
samt gynnar lantbrukaren ekonomiskt. Mats Edström anser att om lantbruket var med att 
leverera in material till anläggningarna och dessutom nyttjade rötresten (gödselmedlet) ”så att 
man får ett mer aktivt deltagande av lantbruket…” vilket skulle kunna innebära att 
kommunikationen med lantbruket blir lättare.  
 
Enligt Peter Undén är jordbrukssektorns totala potential i Östergötland, om marken som 
ligger i träda (ca 29 000 hektar) börjar nyttjas, 865 GWh/år. Enligt Jordbruksverket ligger det 
                                                 
47 Biodrivmedelsdirektiv, 2003/30 
48 Kommittédirektiv, 2003:89, (2003) s. 2 
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i hela Sverige under 2004 ca 270 000 hektar åkermark i träda49. Skulle denna mark utnyttjas 
till biogasproduktion skulle potentialen kunna uppgå till ca 8,7 TWh/år. Enligt Bengt Blad 
och Mats Edström var potentialen ännu lite större, den skulle kunna ligga någonstans mellan 
10-17 TWh/år. I dessa beräkningar inkluderas dock samtliga substrat som skulle kunna 
användas. Enligt Johansson skulle ytterligare 800 000 hektar kunna bli tillgänglig för andra 
ändamål än till livsmedelsproduktion, som biogasproduktion50.   
 
4.4 Tillvägagångssätt för att uppnå biodrivmedelsdirektivet  
Det mål som är uppsatt till 2020 är att 20 % av det konventionella drivmedlet ska bestå av 
alternativa drivmedel. Detta ska göras genom att medlemsländerna släpper in de alternativa 
bränslena, dessa ska även vara lättillgängliga och konkurrenskraftiga51. 
 
Tre av fyra respondenter anser att biodrivmedelsdirektivet är genomförbart, och att målen inte 
är för högt ställda. Delmålen är att minst 2 % av den totala användningen av fordonsbränslen 
ska utgöras av alternativa bränslen fram till 31 dec. 2005, samt en 5,75 % användning tills 
sista dec. 201052.  Under intervjun med Peter Undén på SvenskBiogas framgick det att han 
och SvenskBiogas tycker det är jättebra att det finns ett direktiv som ”sätter siffror på vad 
som ska uppnås… sen får vi se hur man ska uppnå det…”. Mats Edström på JTI är inte 
tillräckligt insatt i biodrivmedelsdirektivet för att kunna kommentera det. 
 
Enligt kommittédirektivet Introduktion av förnybara fordonsbränslen framgår det att 
utredaren ska lämna förslag på strategier för hur fordonsbränslen ska introduceras på 
marknaden. Strategierna ska vara för kort, medellång och lång sikt53.  
 
4.4.1 Delmål på lång sikt enligt biodrivmedelsdirektivet  
Samtliga respondenter inklusive Simon Lundeberg på Naturvårdsverket är överens om att den 
viktigaste aktören för biogasutveckling finns hos jordbrukssektorn. Simon Lundeberg menar 
att det framför allt är jordbrukssektorn som är mest intressant på längre sikt.  
”Och det är ju där den stora potentialen ligger, men den långsiktiga potentialen hänger på 
hur pass intresserad jordbrukssektorn är…” Idag produceras och utvinns ca 1,4 TWh biogas. 
Den kommer framför allt från reningsverk och deponier. ”Biogasanläggningarna rötar 
årligen avfall motsvarande 0,2 TWh” säger Mats Edström. Vidare menar han att potentialen 
hos jordbrukssektorn kommer att ligga på mellan 10-15 TWh årligen. Bengt Blad menar att 
biogaspotentialen är så hög som 17 TWh/år. Det är framför allt vallgrödor, Salix, halm och 
betblast, samt gödsel från sektorn54. Då Salix är en energigröda och många gånger odlas för 
att fånga upp läckande näringsämnen (fångstgröda) är det viktigt att rötresten från 
biogasproduktionen kommer tillbaka till jordbruket, och inte läcker ut till närliggande sjöar55. 
 
Bengt Blad och Mats Edström menar att alternativet till dagens stora rötningsanläggningar 
skulle kunna vara att använda substratet på ”gårdsnivå”. Det skulle kunna innebära minskade 
kostnader och energikrävande substrattransporter.  
 
 

                                                 
49 Sveriges officiella statistik (2004) JO 10 SM 0402  
50 Johansson (1995) s. 17 
51 Biodrivmedelsdirektiv, 2003/30 
52 Biodrivmedelsdirektiv, 2003/30 
53 Kommittédirektiv, 2003:89, (2003) 
54 Börjesson och Berglund (2003) 
55 Hansson och Fredriksson (2003) 
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4.4.2 Delmål på kort & medellångsikt utifrån biodrivmedelsdirektivet 
Johan Ritz på Svenskt Gastekniskt Center menar att på kortare sikt är det ju fortfarande 
avfallsprodukter (vanligt avfall) som kan samlas in och sorteras och kvalitetsbestämmas som 
kommer att användas. Alltifrån slakterirester och restaurangavfall, men även på lite längre 
sikt så kommer hushållssopor i större utsträckning att användas. Bengt Blad vidhåller att 
insamlingar av vanligt avfall skulle kunde generera så mycket som 3 TWh/år.  
Simon Lundeberg på Naturvårdsverket efterlyser ett ökat samspel mellan de olika aktörerna 
på marknaden samt ett samspel mellan efterfrågan och tillgången. Det framgår av intervjuerna 
att vissa av respondenter tror att rötning av hushållsavfall kommer att öka under de 
kommande åren. Om hushållsavfallet ska kunna användas så måste substratet kunna 
kvalitetsbestämmas. Peter Undén på SvenskBiogas menar att ”… Vi har koll på vad som 
stoppas in i anläggningen för att kunna ha en certifierad biogödning och från ett 
hushållsavfall har vi inte den kontrollen…” Vidare säger han att det finns andra anläggningar 
i Sverige som har valt att inrikta sig på att röta den sortens substrat, ”Men vi anser att det 
finns lättare vägar att gå”. Om hushållsavfall ska användas till biogasproduktion är det viktigt 
att ha en helhetssyn så att inga större utsläpp sker.56  
 
4.5 Biogasens miljöfördelar jämfört med bensin och diesel 
På frågan om det finns några problem med biogasproduktionen som kan dyka upp i framtiden 
svarade hälften av de tillfrågade att man måste ha kontroll på metanet, eftersom metan är 20-
25 gånger potentare växthusgas än vad koldioxid är. Mats Edström hävdar att det förekommer 
läckage från de nuvarande anläggningar, framför allt när gasen renas. Det förekommer även 
läckage från rötresten när den tas ut från rötkammaren. Bengt Blad menar att processen inte 
avtar bara för att substratet flyttas ut på utsidan av anläggningen. Enligt Börjesson och 
Berglund räknar man på att metanläckaget kan vara upp till 30 %. Då har inte längre biogasen 
samma miljöfördelar jämfört med bensin och diesel57. Vidare är det viktigt att se till att 
transporterna inte blir för omfattande om produkter från jordbrukssektorn ska börja rötas, 
eftersom dessa energikällor är mycket arealkrävande och kan komma att bli rätt 
transportkrävande säger Bengt Blad.  
 
5. Diskussion  
 
Fokus har valts att läggas på åtgärder som kan gynna produktionen och tillverkningen av 
biogas, och inte vad som skulle kunna göras för att gynna försäljningen av biogas till 
fordonsdrift. Dessa val baseras på den information som kom fram vid intervjuerna, vidare 
anser jag själv att det är där problemen ligger. Jag är övertygad att om biogasproduktionen 
ökar kommer även försäljningen av biogas att öka. Enligt min uppfattning är problemet att det 
är svårt att få tag på rätt substrat, samt de kostnader som uppstår vid framställningen av 
biogas.  
 
5.1 Nyckelfaktorer som är viktiga för biogasutvecklingen 
Ska produkter från jordbruket användas i en mycket större utsträckning än vad som görs idag, 
måste incitamenten för till exempel lantbrukarna öka. Vidare återstår det mycket jobb att få 
det lönsamt. Ett alternativ som framgick under intervjuerna, var att försöka få igång en 
fungerande kommunikation med lantbruket. T e x att få bönderna att intressera sig för 
rötresterna som innehåller mycket näring som kan användas på åkrarna. Lantbrukarna är idag 
inte beredda att använda rötresterna som jordförbättringsmedel, eftersom kvalitén på resten 

                                                 
56 Söderman (2002) 
57 Börjesson och Berglund (2003) 
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varierar och inte kan garanteras av producenterna. Dessutom kan den innehålla skadliga 
ämnen.   
 
Lösningen på det problemet skulle kunna vara att bygga anläggningar som bara tar emot 
substrat från jordbruket, (pilotanläggningar finns idag). På det sättet skulle rötrestens kvalité 
kunna säkras och eventuellt bli en certifierad biogödning. Utifrån respondenternas svar kan 
man dra slutsatsen att rötning av produkter från jordbrukssektorn i större skala inte kommer 
att bli intressant förrän i framtiden, eftersom problematiken med rötresten kvarstår. Om 
användandet av hushållsavfall kommer att bli intressant i framtiden så är min uppfattning att 
det är viktigt att transporterna av rötsubstraten inte blir för omfattande, eftersom substratet 
från jordbruket är mycket arealkrävande58.   
 
På kortare sikt kommer rötningen av slakterirester, gödsel och till viss del avfallsprodukter att 
fortsätta att vara de viktigaste komponenterna i processen. På lite längre sikt kommer olika 
avfallssubstrat och hushållsavfall börja användas i större skala än vad som görs idag. 
Samtidigt som mer substrat från olika sektorer i samhället samlas in och rötas, ökar även 
mängden rötrest. Då uppstår problemet med att rötresten ska upprätthålla den kvalité som 
jordbrukarna kräver. Hushållsavfall som uppstår från allmänheten kommer bli mycket svår att 
kontrollera, eftersom det rör sig om stora volymer. Innan hushållsavfallet kan börja användas 
i större skala måste kvalitetsproblemet lösas. För att hushållsavfall ska kunna användas krävs 
det att materialet inte innehåller några skadliga ämnen, eftersom tanken är att rötresten ska 
komma ut på åkrarna igen. Bengt Blad hävdade under intervjuerna att ansvaret att 
hushållsavfallet inte innehåller skadliga ämnen kommer att ligga hos allmänheten. Vilket jag 
också anser.  
 
5.2 Viktiga aktörer och aspekter för framtidens biogasutveckling 
EU och svenska staten är givetvis en viktig aktör för den framtida användningen av 
fordonsbiogas. Skattepolitiken bör nog vara rätt gynnsam till en början, eftersom det kommer 
att innebära stora kostnader att bl.a. utöka antalet anläggningar och öka dagens 
biogasproduktion, för att kunna uppnå målen med biodrivmedelsdirektivet. Jag är medveten 
om att biodrivmedelsdirektivet inte bara handlar om biogas, utan alla biodrivmedel som kan 
användas. Jag anser att biogas skulle kunna vara ett bra alternativ till bensin och diesel 
eftersom biogasen går att blanda med ett redan befintligt naturgasnät. Naturgasanvändningen 
är idag ganska stor ute i Europa och den används även i Sverige.  Som nämnts tidigare är den 
teoretiska potentialen upp till 17 TWh/år, och skulle naturgasen inkluderas skulle antalet 
TWh/år öka betydligt.  
 
Vidare framgår det att länsstyrelsernas och kommunernas inställning till en utökad 
biogastillverkning är avgörande eftersom de 3300 biogasbilar som används idag framför allt 
är bilar som tillhör kommunerna. Samtidigt är det kommunerna som ansvarar för 
avfallsfrågor, och att ta hand om sopor kostar pengar. Idag förbränns mycket av 
hushållsavfallet och övrigt avfall. Istället skulle avfallet som sagt kunna användas till 
gastillverkning. Anledningen till att det idag finns så få privata bilar som drivs med biogas, 
tror jag beror på att bilpriset fortfarande är för högt för privatpersonerna. Men framför allt är 
räckvidden dålig. (figur 1) I dagsläget lämpar sig fordonsbiogas framför allt till bilar och 
lastbilar som rör sig på ett begränsat område som tex. kommunala bilar.   

                                                 
58 Intervju med Bengt Blad 2004-04-27 
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Den viktigaste aktören i framtiden är nog framför allt allmänheten. Vill inte allmänheten 
använda biogasdrivna bilar är det ingen idé att investera stora summor pengar i ett system 
som ingen vill använda.  
 
5.3 Framtida potentialen för tillverkning och utvinning av biogas 
Jordbrukssektorn är mycket intressant i biogasproducenternas ögon. Respondenterna menar 
att det är här den stora framtida potentialen finns. Skulle jordbrukssektorn vara intresserad av 
att delta i större skala skulle biogasproduktionen öka. Den teoretiska potentialen är som sagt 
enligt respondenterna upp till 10-15 TWh och en respondent anser att den kan vara så mycket 
som 17 TWh/år. Då utgår man ifrån att all mark som ligger i träda används till 
biogasproduktion, och samtliga restprodukter som är praktiskt möjligt att samla in från 
lantbruket. Enligt mina beräkningar på Jordbruksverkets statistik från 2004 på de ca 270 000 
hektar åkermark som i Sverige idag ligger i träda kommer den teoretiska totala potentialen 
”bara” vara ca 8,7 TWh/år. Av de 8,7 TWh innefattas bara åkermark som ligger i träda. Att 
odla grödor som enbart ska användas till biogasproduktion skulle förmodligen vara enklare 
och billigare än att försöka samla stora mängder restprodukter från lantbruket. Räknas de 
övriga substratens potential in skulle den totala potentialen hamna någonstans mellan 10-12 
TWh/år. Biogasmängden är då så pass stor att ca 15 % av den energi som går åt till 
transportsektorn skulle kunna utgöras av fordonsbiogas, vilket är en bra början i arbetet att 
uppnå biodrivmedelsdirektivets uppsatta mål. 
 
Dessa beräkningar förutsätter att jordbrukssektorn är intresserad av att odla grödor som kan 
användas till biogasproduktion. Om jordbrukssektorn är intresserad kommer nog ett stort 
problem för biogasproducenterna att uppstå, vilket är att bönderna kommer att ta betalt för 
grödorna som de odlar. Det ska jämföras med restavfallet som idag rötas vid anläggningarna, 
som producenterna tar betalt för att ta emot. 
 
Enligt Börjesson och Gustavsson så skulle effektiviseringar kunna göras på deponierna och 
reningsverken eftersom bara mellan 50-75 % av biogasen som uppkommer tas tillvara59. När 
jag beräknar hur mycket mer biogas som skulle kunna utvinnas om de resterade 25-50 % 
utnyttjades vid deponierna och avloppsreningsverken, så framgår det att andelen utvunnen 
biogas skulle kunna öka till ca 2,2 TWh/år.  
 
5.4 Tillvägagångssätt för att uppnå målen i biodrivmedelsdirektivet 
I resultatet framgick det att en majoritet av respondenterna anser att en effektivisering av de 
nuvarande anläggningarna måste göras för att kunna öka produktionen. Effektiviseringar för 
att öka tillförlitligheten av anläggningarna är det första som måste göras för att kunna uppnå 
målen med EU: s biodrivmedelsdirektiv. En effektivare produktion skulle också generera en 
säkrare och billigare produktion. Under intervjuerna framgick det även att genom att öka 
mängden substrat i rötanläggningarna skulle mer gas kunna produceras. Detta skulle kunna 
vara ett steg mot att uppfylla målen i biodrivmedelsdirektivet. På kortare sikt skulle dessa 
förändringar kunna vara lösningen på de ekonomiska oegentligheter som generellt råder på 
biogasmarknaden på grund av att biogasmarknaden fortfarande är liten samt att 
anläggningarna är ganska nya och inte är intrimmade än.  
 
Ska biodrivmedelsdirektivets 20 procentiga minskning av fossila bränslen kunna genomföras 
och ersättas av alternativa biobränslen, i detta fall enbart biogas, är det enligt min mening 
viktigt att staten hjälper biogasproducenterna till en början, genom vissa skattelättnader. Min 

                                                 
59 Börjesson och Gustavsson (1999) 
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uppfattning är att en större användning av biogasfordon bland allmänheten kommer att dröja 
många år. Om biogasfordon ska anammas av allmänheten anser jag bl a att förbättringar av 
biogasbilarna måste göras, och antalet biogastankställen måste kraftigt utökas. Min 
uppfattning är att priset på biogas är något som jag och förmodligen många andra anser 
kommer vara avgörande i framtiden. Den mängd biogas som motsvarar en liter bensin är 
ungefär 3:80 kronor billigare än bensinen. Men ska biogasen bli riktigt attraktiv måste priset 
ner ytterligare anser jag. Som nämndes tidigare kan det bli billigare att producera biogas om 
volymen ökas och anläggningarna effektiviseras.  
 
5.5 Biogas utifrån ett miljöperspektiv 
Biogasen är på många, om inte alla, områden mer miljöfördelaktig än vad bensin och diesel 
är, då emissionerna av bl.a. svavel, koldioxid och koloxid minskas radikalt. Som nämndes 
tidigare är metan en mycket potent växthusgas, 20-25 gånger effektivare än vad koldioxiden 
är. Jag anser att det är ytterst viktigt att ha god kontroll på biogasen (metanet) som produceras 
vid anläggningarna, men framför allt den som produceras vid reningsverken och deponierna. 
Kan inte gasen tas tillvara till produktion ska gasen facklas bort, för att istället släppa ut 
koldioxid till atmosfären. Det framkom under intervjuerna att det förekommer metanläckage 
från rötkammaren. När själva processen är klar efter 30 dygn, tas rötresten ut, men bakterierna 
slutar inte att bryta ner materialet efter 30 dagar, den pågår under en längre tid. Därför är det 
viktigt att rötresten förvaras på ett sådant sätt som förhindrar att biogasen (metanet) försvinner 
ut i atmosfären. Även läckage av näringsämnen kan förekomma, och det är väldigt viktigt att 
utsläppen av dessa ämnen inte blir för stora60. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
60 Hansson och Fredriksson (2003)  
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6. Slutsatser  
 
Den uppfattning som jag fick under intervjuerna är att problemet inte ligger i att få mer 
kunder, utan att få tag på mer substrat och röta fram mer gas. Nyckelfaktorer som är viktiga 
för biogasutvecklingen är: jordbrukssektorns medverkan, samt att effektiviseringar görs på 
anläggningarna i landet. Vidare kommer staten, länsstyrelserna och kommunerna ha en 
avgörande roll. Om biogasproduktionen ska kunna utökas måste rötrestproblematiken lösas, 
på lämpligt sätt. Det är ingen idé att investera stora summor i ett biogassystem som ger 
upphov till större utsläpp av växthusgaser än vad bensin och diesel gör idag.  
 
6.1 Den framtida potentialen för biogas  
Den totala praktiska potentialen är ca 10-12 (13,9) TWh/år dvs. ca 15 % av allt 
fordonsbränsle skulle kunna utgöras av fordonsbiogas. Sammanfattningsvis kan den totala 
framtida teoretiska potentialen för fordonsbiogas komma att upp till 10-15 (17) TWh/år.  
 

• Avloppsreningsverk och deponier ca 2,2 TWh/år 
• Substrat från lantbruket ca 11,8 TWh/år 
• Effektivisering av nuvarande anläggningar samt hushållsavfall ca 3 TWh/år 

 
6.2 Tillvägagångssätt för att uppnå målen i biodrivmedelsdirektivet 

• Effektiviseringar av nuvarande biogasanläggningar 
• Effektiviseringar vid utvinningen av biogas på deponier och avloppsreningsverk 
• Att staten, Länsstyrelserna och kommunerna är villiga att satsa på fordonsbiogas 
• Jordbrukssektorns medverkan i form av odlade grödor som kan rötas i 

biogasanläggningarna 
• Informationsspridning till allmänheten för att öka intresset och förståelsen  
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Bilaga 1 
Intervjumanual  

 
• Kort bakgrund om dig själv! 

 
• Kommer dina svar vara personliga eller kommer svaren enligt organisationens policy? 

 
• Kort redogörelse av mitt syfte samt vad jag vill uppnå med uppsatsen! 

 
• Vill du vara anonym? 

 
• Vill organisationen vara anonym? 

 
• Vad anser du om drivmedelsdirektivet, är det genomförbart?  

 
• Vilka ytterligare satsningar anser du att bör göras för att öka användandet av biogasen 

som ett alternativ till bensin och diesel? 
 

• Vilka faktorer är viktiga för att öka användandet och tillverkningen av biogas?  
 

• Vad krävs för att få biogassystemet att fungera och vara lönsamt? (Få lönsamhet i 
rötningsprocessen) 

 
• Hur ska systemet kunna integreras på EU nivå? 

 
• Vilka nyckelfaktorer tror du kommer vara avgörande för biogasens framtid?  

 
• Hur stor potential har biogasen idag och hur stor kan den bli i framtiden?  
 
• Vilka kan tänkas vara viktiga aktörer för biogasens utveckling?  

 
• Kommer det att vara praktiskt möjligt att biogasen kan konkurrera ut bensinen och 

dieseln?  
 

• Vilka rötkomponenter kommer att bli de största?  
 

• Kommer hushållsavfallet vara lönsamt att röta, kommer det användas?  
 

• Vilka råvaror används idag och vilka råvaror kommer att användas i framtiden?  
 

• Tror du att det kan komma att uppstå några problem om biogasen blir större?  
 

• Vill du läsa igenom arbetet? 
• Om det dyker upp fler frågor kan jag kontakta dig igen för kompletterande svar? 
 
• Tack så mycket! 

 


