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Mer biogas! Aktuellt om biogas och våra 
projekt

• Vad är biogas?
• Tankstationer i norra Sverige
• Våra projekt
• Biogasmarknadsutredningen



Biogas
60-70 % metan, CH4
30-40 % koldioxid, CO2
Några procent andra gaser

Uppgraderad biogas = biometan
97 % CH4
3 % CO2 och kväve



Biogas
Total produktion Sverige: 2,1 TWh (2018)
Total användning Sverige: 3,7 TWh
280 biogasanläggningar
63 % uppgraderades till fordonsgas
2,8 miljoner ton rötrest - 86 % till gödningsmedel

Fordonsgas:
CBG (CNG) - komprimerad biogas (lätta fordon)
LBG (LNG) - flytande biogas (tunga fordon, sjöfart)

Källa: Energigas Sverige



Nya tankstationer i norra Sverige

Tankstation Östersund – CBG och LBG
Invigd november 2019. Gasum driver stationen.
LBG fraktas från Västerås och Örebro.
LNG fraktas från Torneå/Lysekil.

Tankstation Umeå - CBG och LBG
Invigd februari 2020. Gasum driver stationen.
LBG fraktas från Västerås och Örebro.
LNG från Torneå/Lysekil.
Gasums krav: alltid minst 63 % biogas i mixen.



Regional plan infrastruktur
BioFuel Region har tagit fram underlag till 
länsstyrelsens regionala planer för infrastruktur för 
elfordon och förnybara drivmedel i Västerbottens, 
Västernorrlands och Jämtlands län.
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Västernorrland

CBG/CNGLBG/LNG



Jämtland



Norrbotten
Befintliga CBG tankstationer:
• Boden
• Luleå (icke-publik)

Idag finns ingen LBG tankstation.
Planerade stationer i Luleå (2021) och Kiruna (2021/2022).



Botnia Näring i Kretslopp

Finskt-svenskt biogaskluster
Förädla rötresten från biogasproduktionen 
till en kommersiell gödselprodukt
Främst avfallsbaserade biogasanläggningar

Projekttid: Aug 2019 – jun 2022



På gång
Nulägesanalys –
• Biogasanläggningar i regionen
• Vad gör anläggningarna med rötresten idag?
• Jämställdhetsarbetet hos anläggningarna
• Regelverk
• Analysmetoder för plast och läkemedel i rötrest
• Återvinningstekniker för näringsämnen
Odlingsförsök - SLU i samarbete med Hemab och 
naturbruksgymnasiet Nordvik



Främja biogas som drivmedel 
i Östersjöregionen

3 studieresor i Sverige/Finland, Estland/Lettland och 
Polen.
Kunskap om biogas - 4 webinarier
Stärka och utöka befintliga samarbetsnätverk
Utveckla nya projektidéer

Projektet förlängt till sep 2021.

Baltic Biogas Circles



Biogasmarknadsutredningen
Maj 2018-Dec 2019. 
Utredare Åsa Westlund (S)

Uppdraget i korthet: 
• biogasens nyttor och konkurrensvillkor
• biogasens roll för att nå miljö- och klimatmålen 
• komma med förslag



Förslagen i huvuddrag
Produktionsmål: 10 TWh biogas 2030
• Fortsatt skattebefrielse i 10 år
Stödpaket I (biogas från rötning):
• Gödselgaspremie 40 öre/kWh
• Uppgraderingspremie 20-30 öre/kWh
• Förvätskningspremie 10-15 öre/kWh

Stödpaket II (”förnybara gaser”):
• Lån och garantier erbjuds befintliga och nya producenter av 

biogas från rötning samt andra förnybara gaser 
• Teknikneutral premie för produktion och förädling av förnybara 

gaser (dock inte biogas från rötning)

BioFuel Region har svarat på remissen.



”Mycket pang för pengarna”

Enbart värdet av 
minskade 

växthusgasutsläpp 
överstiger kostnaden för 
premierna i stödpaket I

-EnergiGas Sverige



Biogasens alla samhällsnyttor
Svårt att visa med siffror hur bra biogasen är
• Återcirkulering av växtnäring
• Mer ekologiskt jordbruk
• Ökad biodiversitet
• Förbättrad markkvalitet
• Minskad övergödning
• Minskad försurning
• Landsbygdsutveckling
• Renare luft och mindre buller
• Försörjningstrygghet
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