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Förord
Världen står inför tuffa utmaningar framöver. Såväl klimatfrågan som energiförsörj-
ningen behöver hanteras både globalt och regionalt. 
 Det är en utmaning, men skapar också möjligheter! Användningen av fossil olja till 
uppvärmning och industri har de senaste åren minskat och ersatts med biobränslen. 
Men när det gäller transporterna har utvecklingen varit den motsatta. Trafiken utgör 
idag en av de största källorna till koldioxidutsläpp i norra Sverige. Med tanke på vår 
transportintensiva industri och de långa avstånd vi har i norra Sverige så är detta en 
särskilt viktig fråga att lösa på ett bra sätt. 
 Hur skapar vi ett samhälle med goda möjligheter till resor och transporter samti-
digt som vi minskar utsläppen från trafiken? Utvecklad kollektivtrafik är en möjlighet, 
förnybara drivmedel och elektrifiering av personbilar och transportbilar en annan. 
 BioFuel Region är ett strategiskt nätverk som verkar för ökad produktion, tillgång 
och användning av biodrivmedel och produkter baserade på skogsråvara. I nätverket 
arbetar vi tillsammans över länsgränserna för att vi ska kunna driva våra fordon på 
biodrivmedel och exportera det kunnande som finns i regionen och därmed få vår 
bioekonomi att växa.
 I din hand håller du en informationsskrift om biogas och dess möjligheter i Norra 
Sverige. Vi hoppas att den fortsatta läsningen ska ge dig mer kunskaper om biogas 
som är en av många pusselbitar vi behöver utveckla för att hantera de utmaningar vi 
står inför!

Trevlig läsning

Dan Olsson (C)  Erik Bergkvist (S)  Helena Stenberg (S)
Styrelseledamot  Ordförande  Kommunalråd
BioFuel Region,   Region Västerbotten Piteå kommun
Örnsköldsviks kommun 
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nätverk av biogasaktörer som 
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biogasen i norra Sverige.
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BIODIESEL tillverkas av biologiska 
fetter från till exempel raps, majs eller 
förbrukade fetter från restauranger. Dessa 
bränslen kallas också för FAME. Ett 
annat namn för biodiesel producerad av 
raps är RME. FAME kan säljas som rent 
bränsle, men även som låginblandad i 
vanlig diesel.

BIOGAS tillverkas genom rötning av till 
exempel slam från reningsverk, gödsel 
eller matavfall. Biogas renas och förädlas 

sedan till fordonsgas för att kunna använ-
das till bränsle i fordon. Fordonsgas kan 
vara tillverkat antingen av en fossil råvara, 
naturgas, eller av en förnybar råvara, 
biogas. Då både naturgas och biogas till 
största delen består av metan kan de även 
blandas med varandra. Majoriteten av 
fordonsgas som säljs i Sverige är biogas.

ETANOL tillverkas genom jäsning av 
grödor som har ett högt innehåll av socker 
eller stärkelse, till exempel sockerrör, majs 

eller vete. På bensinstationen kallas etanol-
bränslet för E85, och består av en bland-
ning av bensin och upp till 85 procent 
etanol. Etanol blandas också i den vanliga 
bensinen (vanligtvis med cirka 5 procent).
 Nästa steg i utvecklingen brukar man 
kalla för andra generationens biodrivme-
del. Det handlar då bland annat om att 
framställa biodrivmedel genom förgas-
ning av skogsråvara och biomassa, till 
exempel metanol, syntetisk diesel eller 
etanol framställd av cellulosa. ¢

 Fördelar med biogas:
• Biogas är det fordonsbränsle på marknaden som är snäll-

last mot miljön. Bilar som kör på biogas släpper nästan inte 
ut någon fossil koldioxid alls. Dessutom är utsläppen av 
partiklar och kväveoxider mycket mindre än från bensin 
och diesel.

• Du kör billigt. Priset är i genomsnitt 20 procent lägre än 
motsvarande bensinpris. Inköpspriset för en biogasbil mot-
svarar ungefär priset för en motsvarande dieselbil.

• Avgaserna från gasfordon luktar mindre än avgaserna från 
andra fordonsbränslen. 

• Motorn i en gasbil är tystare och bullrar mindre än en 
dieselmotor.

• Köper du en ny gasbil så är den skattebefriad i fem år. 
Tjänstebilar får 40 procent lägre förmånsvärde motsvaran-
de icke miljöbilar, upp till 16 000 kronor per år.

• Fordonsgas är giftfri och lättare än luft. Det gör att den 
stiger och blandar sig med luften. Gasen har också en högre 
antändningstemperatur än bensin och diesel. Risken för 
brand och explosioner vid trafikolyckor är därför mindre 
än med bensin och diesel. ¢

Biogas tillverkas av avfall, sådant som vi helst vill bli 
av med, matrester, avloppslam, gödsel med mera. 
Avfall är en resurs vi kan återvinna och köra bil på. 
Bilar som går på biogas har nästan inga utsläpp.
Det är coolt.

Vad är ett biodrivmedel?

BIOGAS NORR
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Motorn

Största skillnaden ligger i insprut-
ningssystemet, som är metan-
gasoptimerat. Motoreffekten vid 
gasdrift är på nyare bilmodeller lika 
hög som vid bensindrift. De flesta 
modeller startas på bensin och slår 
automatiskt över till gasdrift efter 
några sekunder.

Tanken

Du kan köra 30–50 mil på en tank beroende av 
bilmodell och körsätt. Tar gasen slut så har personbi-
larna även en bensintank som ger ytterligare 20–50 
mils drift. Bilen växlar automatiskt till bensindrift om 
gasen tar slut. Att tanka gas är lika enkelt som att 
tanka bensin, du ansluter ett munstycke till bilens 
gasnippel och fyller tanken på två till fyra minuter.

Bagageutrymmet

I de allra flesta nyare gasbilsmodel-
lerna har tankarna placerats under 
bagagerumsgolvet och tar inget 
kupéutrymme. Däremot finns det 
inget reservhjul – det har ersatts 
med en däcklagningssats.

Service

Då fordonsgas är ett mycket rent bränsle innebär det 
mindre slitage på motorn. Detta kan tydligt ses på 
smörjoljestickan som endast blivit svagt missfärgad 
när bilens ordinarie serviceperiod närmar sig. Likaså 
kan man se att efter många tusen mils körning så är 
fortfarande avgasrörets insida fritt från sotpartiklar.

 BIOGAS NORR
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Det var ägaren av Alviksgården som i 
slutet av 80-talet började tänka på vad de 
skulle göra med sitt gödsel, lukten och 
energin på gården. Tanken då var att an-
vända biogas i gasolpannan som värmde 
upp anläggningen, men ganska snabbt 
insåg de att det inte skulle gå. Tillslut 
kom de på att de kunde göra el istället för 
värme av gödsel. 
 – Vi hade en konsult som ritade hur 
anläggningen skulle se ut och sedan 
byggde vi ihop den själv. I början hade 

vi problem med omrörningen i rötkam-
maren just eftersom vi har så mycket 
strömaterial till grisarna som åkte ner i 
rötkammaren. Tillverkarna av biogasan-
läggningar jämförde oss med kommunala 
rötslamsanläggningar, vilka har helt 
andra förutsättningar. Så det blev ganska 
galet då det inte gick att röra om på ett 
bra sätt, säger Michael Lång.
 Med en hel del haverier i rötkammaren 
i bagaget har de nu lärt sig att strömate-
rialen som finns inne hos grisarna inte 

funkar så bra. Ströet tar de numera bort 
i steg två, innan det är dags för rötkam-
maren att ta vid processen. Från Alviks-
gården åkte de till en dansk gård, som är 
i ungefär samma storlek som deras egen, 
för att se hur de arbetade eftersom dans-
karna fick ut mycket mer gas. Danskarna 
hade tillgång till margarin som de också 
kunde röta och efter det har man på Al-
viksgården även rötat slaktavfall och inte 
endast gödsel. Slaktavfallet kommer från 
deras eget slakteri, från Norrbottensgår-

På Alviksgården, utanför Luleå, har man hållit på med biogas länge. Redan i slutet av 80-talet var Michael Lång, 
teknisk chef på gården, på studiebesök vid en anläggning i Danmark. Men det var först 1998 som deras egen 
anläggning stod klar. Idag är Alviksgården den största biogasproducenten bland lantbruken i norra Sverige.

Alviksgården 
och fordonsgas?

BIOGAS NORR
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Som grisuppfödare med slakteri är 
Alviksgården störst i Sverige. Gården har 
funnits sedan 1970-talet och har idag ett 
40-tal personer anställda. Biogasen kommer 
från gödsel och slakteriavfall och idag gör 
de el och värme av den. De producerar 
6 000-8 000 kWh el från biogas/dygn.

den och från Ullånger. Alviksgården har 
omkring 8000-9000 grisar och föder 
upp omkring 15 000 slaktdjur per år. 
 Idag är Alviksgården en elproducent 
och säljer sin el till Luleå energiverk och 
sedan köper de tillbaka den el de förbrukar. 
Tidigare hade gården elcertifikat för att de 
producerade grön el, men det har de inte 
längre då certifikaten endast räcker under 
en tidsbegränsad period om 10 år. 

RÖTREST SOM BIOGÖDSEL
Det som blir över efter rötningen, den så 
kallade rötresten, blir bra biogödsel. På 
Alviksgården odlar man också en del och 
använder därför biogödseln på åkrarna.

– Det funkar riktigt bra med rötresten 

som biogödsel. Vi har inte märkt att det 
skulle vara sämre kräm i det, jämfört 
med vanlig gödsel. Det luktar mycket 
mindre och det är ju bra. 
 Det sägs även att biogödsel ska vara 
ogräsfritt, men det håller Michael Lång 
inte riktigt med om. 
 – Kanske att det är mindre ogräs nu, 
men ogräs är ogräs och det är svårt att 
döda de fröna, säger Michael Lång.

ALVIKSGÅRDEN 
OCH FORDONSGAS?
2010 vann företaget Biosling priset för 
årets uppfinning för sin småskaliga upp-
gradering av biogas till fordonsgas. Under 
sommaren 2011 testkörde Biosling an-

läggningen på Alviksgården, som stod för 
biogasen. Tanken på fordonsgas har dock 
inte varit det primära för Alviksgården. 
 – Men får vi en stor aktör som vill 
köpa fordonsgas så hoppar vi nog på det 
tåget, säger Michael Lång.
Nu är Luleå kommun på gång att satsa 
på fordonsgas och en av gasleverantö-
rerna kan komma att bli Alviksgården. 
 – När Luleå kommun byggt sin 
anläggning och behöver mer gas bygger 
vi en uppgraderingsanläggning här på 
Alviksgården och då får Luleå kommun 
köpa vår fordonsgas. Kommunen har 
köpt in f lak som vi kan fylla och frakta 
in till Luleå, säger Michael Lång. ¢
Läs mer på sid 10.

 BIOGAS NORR
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Sedan 2010 har Citybuss i Boden kört bussar på fordonsgas. I början fanns en del inkörningsproblem, men de är 
nu fixade och Per Hansson, trafikledare för bolaget, är nöjd med lokaltrafiken i Boden.
 – Livet för mekanikerna har blivit lite enklare sedan vi började med gasbussar, säger han.

Till centrum 
på ett bananskal
Bodens kommun bestämde att lokaltrafi-
ken skulle gå på fordonsgas. Det är orsa-
ken till att Citybuss idag har 10 gasbussar. 
2010 började de lite smått med två bussar 
och idag går alltså alla tio bussar på gas. 
Till en början fanns en del problem, men 
det hade inte med bussarna att göra utan 
det var biogasanläggningen som hade 
problem i det kalla klimatet i Boden.
 – Ett tag fanns inte gas så det räckte så 
vi fick hyra in dieselbussar och det kunde 
vara vilka bussar som helst! I stadstrafiken 
körde dubbeldäckare och turistbussar, det 
var de vi fick tag i, säger Per Hansson.
 Och visst var det lite nervöst i början. 
Har man kört på diesel hela tiden och 
ska börja med något nytt som man inte 
riktigt vet vad det är, blir det lite nervöst.

– Det var ju något helt nytt för oss och vi 
var lite rädda för vad som skulle hända då 
det blev kallt ute. Men det fungerar över 
förväntan. Rädslorna försvann snabbt och 
våra chaufförer är stolta, berättar Torgny 
Sundström, trafikansvarig på Citybuss.
 Idag har anläggningen i Boden en 
backup med flytande naturgas från Ham-
merfest till busstrafiken, så idag drabbas 
de inte längre av gasbrist. Bussarna står 
under en stor carport då de inte används. 
När chaufförerna parkerar för kvällen 
kopplar de på tankslangarna till bussarna 
och under natten tankas bussen i en så 
kallad långsamtankning. Då morgon-
chaufförerna kommer kopplas slangarna 
bort och bussarna klarar sig hela dagen på 
det som tankats under natten.

– Vi slipper ju det här slaskandet med att 
tanka bussarna, säger Per Hansson.
De tror även att bodensarna är nöjda över 
att deras lokaltrafik går på fordonsgas. 
Bolaget har köpt in nya och fräscha bussar 
och på varje fordon står det slogans som 

”Till centrum på ett bananskal”, ”Dagens 
drivmedel är gammal skåpmat” och ”Dina 
matrester – min drivkraft”. Dessutom är 
gasbussarna mycket tystare än dieselbussarna. 
 När det gäller service av bussarna så 
har även det blivit lättare, berättar Per 
och Torgny. Dieselbussarna skulle servas 
var 1500:e mil – gasbussarna behöver inte 
servas mer än var 3000:e mil.
 – Ja, livet har blivit lite enklare för 
mekanikerna sedan vi bytte till gasbussar, 
säger de. ¢

BIOGAS NORR
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Gastankställen i Sverige våren 2014. Illustration från Energigas Sverige.

Det blir lättare med kilo!
Nu börjar fordonsgas säljas i kr/kg i Sverige. Fram till 
januari 2014 såldes fordonsgas i kronor per normalkubik-
meter (kr/Nm3). Under 2013 beslutade fordonsgasbranschen 
om en övergång till att sälja fordonsgas i kronor per kilogram 
(kr/kg). Anledningarna är:

• Det blir enklare att räkna ut pris per mil då 
  bilens bränsleförbrukning anges i kg/100 km  

• Vi anpassar oss till övriga Europa där de flesta 
  länder redan använder enheten kilogram

Enhetsbytet i sig innebär ingen skillnad i din plånbok. 
Branschorganisationen Energigas Sverige rekommenderar 
samtliga aktörer på den svenska marknaden att gå över 
till att sälja fordonsgas i kr/kg innan halvårsskiftet 2014.

Vad kostar det att tanka?
På hemsidan www.gasbilen.se kan du hitta ditt närmas-
te tankställe och också se det aktuella priset.  Här finns 
också en jämförelse med bensinpriset. Energiinnehållet 
i ett kilo fordonsgas är större än i en liter bensin eller 
diesel. Med andra ord kommer du längre om du kör 
samma bil med ett kilo fordonsgas jämfört med en liter 
bensin eller diesel.

Här kan du tanka
fordonsgas

Energimängd kan visas i enheten kilowattimmar (kWh). 
Nedan visas energiinnehållet och omräkningsfaktorer för 
några vanliga bränslen och fordonsgas. 

1 kg fordonsgas = 13 kWh
1 liter bensin = 8,94 kWh
1 liter diesel = 9,80 kWh 
1 kg fordonsgas = ca 1,5 liter bensin
1 kg fordonsgas = ca 1,3 liter diesel
1 Nm3 biogas väger cirka 0,75 kg.
1 Nm3 naturgas väger cirka 0,83 kg.

Källa: Gasbilen.se
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CNG står för Compressed Natural Gas och är naturgas 
i gasform. Det är också det etablerade begreppet för 
fordonsgas i Europa. BioCNG är motsvarigheten för 
komprimerad biogas som fordonsgas. Alltså biogas i gasform. 

LNG betyder Liquide Natural Gas och är samlingsnamnet för 
flytande	naturgas.	I	Sverige	finns	också	flytande	biogas	och	
kallas då LBG.
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Biogasen i Luleå kommer från avloppsre-
ningsverket där de rötar slam. Tidigare 
har gasen använts till uppvärmningen av 
Uddebo reningsverk men efter ombygg-
nationer är inte behovet av uppvärm-
ning lika stort. Därför har kommunen 
tagit beslut om att tillvarata gasen som 
fordonsgas istället.
 Men resan för att uppgradera biogasen 
till fordonsgas har varit lång. Sedan det 
politiska beslutet togs 2009 har hela tre 
upphandlingar gjorts. Under lång tid låg 
överprövningarna av upphandlingen stilla 
hos förvaltningsrätten. 
 – Det var jobbigt, parterna brevväxla-
de sina åsikter om det vinnande anbudet 
och vi kunde bara titta på och hoppas på 
att det skulle bli en dom så fort som möj-
ligt, säger Hans Moberg, projektledare 
i Luleå kommun.

NY RENINGSTEKNIK
I SVERIGE 
I Luleå ska man prova teknik som är 
alldeles ny i Sverige. Biogasen kommer 

att renas till fordonsgas i en gasrenings-
anläggning som använder ett membran. 
Traditionellt används en teknik med 
vattenskrubber.
 – Det känns väldigt spännande! Ener-
gimyndigheten uttrycker också intresse 
för metoden och kommer att följa upp 
hela processen, berättar Hans Moberg.

KLART HÖSTEN 2014
Bygget är i gång, markarbeten och 
byggnader för maskinutrustningen pågår. 
Utrustningen för gasreningen och själva 
tankstället monteras i augusti. Allt beräk-
nas vara klart för tankning under oktober 
månad 2014.
 Tankstället ska placeras centralt på 
det kommunägda bolaget Luleå lokaltra-
fiks tomt och de räknar med att kunna 
producera 750 000 kilo fordonsgas per år, 
vilket räcker till ungefär 12 bussar och 200 
kommunala tjänstebilar.
 – Nu ser vi framåt och hoppas på att på 
sikt kunna vidareutveckla biogasen i ett re-
gionalt samarbete, säger Hans Moberg. ¢

Ny biogasteknik i Luleå 

INBLANDNING AV NATURGAS

Den biogas som säljs vid tankstationer 
i Sverige kan antingen bestå av 100 
procent biogas eller ha en inblandning 
av det fossila bränslet naturgas, som har 
samma egenskaper som biogas. Naturgas 
blandas ofta in när efterfrågan är större 
än tillgången på biogas för att det inte ska 
vara tomt i pumparna. 

Luleå kommun vill öka miljönyttan genom att i så stor utsträckning som möjligt ersätta fossila bränslen med 
biogas i sina kommunala fordon. Därför är man nu på gång med att bygga en biogasanläggning, den första an-
läggningen i Sverige med membranteknik som gasreningsmetod. 
 – Det känns spännande! Biogas ligger helt rätt i tiden, säger Hans Moberg, projektledare i Luleå kommun.

Här byggs Luleås biogasanläggning som är den 
första i sitt slag i Sverige.

Foto: Luleå kommun

Sari	Ekblom,	VD	Luleå	lokaltrafik,	och	Hans	
Moberg, projektledare för biogasbyggnaden 
i Luleå, är glada att bygget äntligen är i gång.

Foto: Sussanne Lindholm

BIOGAS NORR
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En resa att ”tanka” på
I tre år har Jarl Strömbäck i Örnsköldsvik kört sin biogasbil. Tankar den gör han 
i Sundsvall då det inte finns något tankställe för fordonsgas i Örnsköldsvik.

Vi träffas på ett kafé i centrala Örnsköldsvik, 
Jarl Strömbäck och jag. Han är väl insatt i 
biogasfrågan sedan flera år och tycker att 
det är märkligt att infrastrukturen kring 
biogasen inte är utbyggd i norra Sverige. 
Hur kommer det då sig att han vågade köpa 
en biogasbil trots att närmsta tankstället är 
17 mil bort?
 – Jag behövde köpa en ny bil och funde-
rade först på en snål diesel. Bensin ville jag 
inte köra på, så jag sökte efter alternativ. Det 
fanns en gasbil inne och då köpte jag den 
och tänkte att det nog inte skulle dröja inn-
an det fanns ett tankställe i Örnsköldsvik. 
Det är dags för det nu, säger Jarl Strömbäck.
 I Sundsvall bor hans barn och barnbarn 
och han har även en del uppdragsresor 
dit, så han tycker inte att det är så jobbigt 
det där med att det är långt till tankstäl-
let ännu i alla fall. Han kör medvetet 
ecodriving för att kunna köra så mycket 
på gas istället för på bensin. I sin bil har 
han också en GPS där han lätt kan hitta 
tankställen då han är ute och kör i landet.

– Jag kör ungefär 70-75 procent på gas 
och tjänar omkring 5 mil per tank 
numera, tack vare ecodriving. Det här är 
mitt bidrag till en bättre miljö, säger han. 
 Han säger att hans bil har samma pre-
standa som en bensinbil. På vintern då det 
är kallt startar motorn på bensin, men efter 
en kilometer tar gastanken över och det 
fungerar utmärkt, tycker han.

– Jag är nöjd, kan inte säga något annat. 
Merkostnaden för en biogasbil är inget att 
jämföra med vad det kostar med elhybrider 
som dessutom har väldigt kort räckvidd.  
När det gäller biogasen har det blivit lite av 
ett moment 22 – bilarna finns, men i norra 
Sverige finns det alldeles för få tankställen. 
Så hur ska marknaden då kunna komma, 
undrar han. ¢

 BIOGAS NORR
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q PERSONBILAR

Här ser du ett urval av nya gasbilar som finns på marknaden. Nyaste tillskotten bland gasbilarna är de två små stadsbilarna 
Volkswagen Eco up och Seat Mii. Fler gasbilar hittar du på webbplatserna www.gasbilen.se och www.miljofordon.se.

FIAT DOBLÒ 
1.4 T-JET 

Cirkapris: fr 209 990 kr
Bränsleförbrukning: 7,1 
m3/100 km, 4,9 kg/100 km 
Räckvidd: 33 mil (gas) + 30 
mil (bensin)
Effekt: 120 hk

Bränsleförbrukning (blandad körning) och effekt anges endast för biogasdrift. Observera att bränsleförbrukning och räckvidd kan varie-
ra med körstil och biogas/naturgas-blandning. Priser är inklusive moms. Beroende på konfiguration (extrasäten, hjulbas etc.) påverkas 
räckvidden för vissa bilmodeller.

MERCEDES-BENZ 
E200
Cirkapris: fr  414 900 kr
Bränsleförbrukning: 5,4-5,5 
m3/100 km, 4,3-4,4 kg/100 km  
Räckvidd:  46 mil (gas) + 89 
mil (bensin)
Effekt: 156 hk

AUDI A3
Sportback g-tron

Kommer under 2014

FIAT PUNTO EVO NP
1.4 Natural Power

Cirkapris: fr 159 990 kr
Bränsleförbrukning: 6,4 
m3/100 km, 5,1 kg/100 km 
Räckvidd: 40 mil (gas) + 71 
mil (bensin)
Effekt: 77 hk

FORD C-MAX
1.6 CNG

Cirkapris: fr 185 400 kr
Bränsleförbrukning: 6,9 
m3/100 km, 5,5 kg/100 km 
Räckvidd: 24-28 mil (gas) + 67 
mil (bensin)
Effekt: 107 hk

FORD FOCUS
1.6 CNG

Cirkapris: fr 225 511 kr
Bränsleförbrukning: 6,2 
m3/100 km, 5 kg/100 km 
Räckvidd: 24-28 mil (gas) + 92 
mil (bensin)
Effekt: 107 hk

MERCEDES-BENZ 
B200
Cirkapris: fr 295 900 kr
Bränsleförbrukning:  5,4-5,5 
m3/100 km, 4,2-4,4 kg/100 km 
Räckvidd:  46 mil (gas) 
Effekt: 156 hk

OPEL COMBO TOUR
1.4 CNG

Cirkapris: fr 214 750 kr
Bränsleförbrukning: 7,5 
m3/100 km, 4,9 kg/100 km 
Räckvidd: 33 mil (gas) + 30 
mil (bensin)
Effekt: 120 hk
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VOLKSWAGEN 
PASSAT TSI 150 EcoFuel

VOLKSWAGEN 
TOURAN TSI EcoFuel

Cirkapris: fr 303 500 kr
Bränsleförbrukning: 6,6 
m3/100 km, 4,3 kg/100 km
Räckvidd: 49 mil (gas) + 46 mil 
(bensin)
Effekt: 150 hk
Finns som sedan och kombi.

Cirkapris: fr 266 500 kr 
Bränsleförbrukning: 7-7,2 
m3/100 km, 4,6-4,7 kg/100 km 
Räckvidd: 35-50 mil (gas) + 
uppg. saknas mil (bensin)
Effekt: 150 hk

VOLVO V60
Bi- Fuel

Cirkapris: fr 396 900 kr 
Bränsleförbrukning: 9,1 
m3/100 km, 7,3 kg/100 km
Räckvidd: 23 mil (gas) + 80,4 
mil (bensin)
Effekt: 213 hk

SEAT LEON 
5D TGI 110

Cirkapris: fr 194 900 kr
Bränsleförbrukning: 5,3  
m3/100 km, 3,5 kg/100 km
Räckvidd: 40 mil (gas) + 90 mil 
(bensin)
Effekt: 110 hk

VOLKSWAGEN GOLF
TGI 110 BlueMotion

Kommer under 2014

VOLKSWAGEN 
CADDY Maxi Life EcoFuel

Cirkapris: fr 256 400 kr
Bränsleförbrukning: 8,8 
m3/100 km, 5,8 kg/100 km 
Räckvidd: 64 mil (gas) + 13 
mil (bensin)
Effekt: 109 hk

OPEL ZAFIRA 
TOURER 1.6 CNG Turbo

Cirkapris: fr 259 900 kr 
Bränsleförbrukning: 7,2 
m3/100 km, 4,7 kg/100 km
Räckvidd: 53 mil (gas) + 15 
mil (bensin)
Effekt: 150 hk

SEAT MII
1.0 EcoFuel CNG gas

Cirkapris: fr 134 900 kr
Bränsleförbrukning: 4,4 
m3/100 km, 2,9 kg/100km 
Räckvidd: 38 mil (gas) + 22 
mil (bensin)
Effekt: 68 hk

SKODA CITIGO
Citigo MPI CNG gas

Cirkapris: fr 141 400 kr
Bränsleförbrukning: 4,4 
m3/100 km, 3,5 kg/100 km 
Räckvidd: 35 mil (gas) + 20 
mil (bensin)
Effekt: 68 hk

SUBARU LEGACY
Legacy CNG

Cirkapris: fr 316 900 kr
Bränsleförbrukning: 8,5 
m3/100 km, 6,8 kg/100 km 
Räckvidd: 24 mil (gas) + 80 mil 
(bensin)
Effekt: 167 hk

SUBARU OUTBACK
Outback 2.5i CNG 

Cirkapris: fr 339 900 kr
Bränsleförbrukning: 8,5 
m3/100 km, 6,8 kg/100 km 
Räckvidd: 24 mil (gas) + 77 
mil (bensin)
Effekt: 167 hk

VOLKSWAGEN UP!
eco up!

Cirkapris: fr 162 900 kr
Bränsleförbrukning: 4,4 
m3/100 km, 2,9 kg/100 km
Räckvidd: 38 mil (gas) + 22 
mil (bensin)
Effekt: 68 hk
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Räckvidd: 38 mil (gas) + 22 
mil (bensin)
Effekt: 68 hk
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q TRANSPORTBILAR

OPEL COMBO SKÅP
1,4 CNG

Cirkapris: fr 207 375 kr
Bränsleförbrukning: 7,1 
m3/100 km, 4,9 kg/100 km
Räckvidd: 30 mil (gas) + 33 
mil (bensin)
Effekt: 120 hk

VOLKSWAGEN 
CARAVELLE 
Cirkapris: fr 424 200 kr
Bränsleförbrukning: 11,4 
m3/100 km, 7,9 kg/100 km
Räckvidd: 20 mil (gas) + 75 mil 
(bensin)
Effekt: 116 hk

VOLKSWAGEN 
TRANSPORTER 
Cirkapris: fr 362 300 kr
Bränsleförbrukning: 11,4 
m3/100 km, 7,9 kg/100 km
Räckvidd: 20 mil (gas) + 75 
mil (bensin)
Effekt: 116 hk

VOLKSWAGEN 
CADDY 2.0 EcoFuel

Cirkapris: fr 207 700 kr
Bränsleförbrukning: 8,2 
m3/100 km, 5,7 kg/100 km
Räckvidd: 57 mil (gas) + 21,7  
mil (bensin)
Effekt: 109 hk

MERCEDES 
SPRINTER
Cirkapris: fr 434 600 kr
Bränsleförbrukning: 12,6 
m3/100 km
Räckvidd: upp till 33 mil (gas) 
+ 67 mil (bensin)
Effekt: 156 hk

IVECO ECODAILY

Cirkapris:  fr 383 750 kr
Bränsleförbrukning: 12,6 
m3/100 km
Räckvidd: information ej 
tillgänglig
Effekt: 136 hk

FIAT DOBLO CARGO 
1.4T

Cirkapris: fr 222 750 kr
Bränsleförbrukning: 7,1 
m3/100 km, 4,9 kg/100 km 
Räckvidd: 32,5 mil (gas) + 30 
mil (bensin)
Effekt: 120 hk

Källa: www.miljofordon.se
För aktuella gaspriser, se www.gasbilen.se

VOLVO V70 
Bi-Fuel

Cirkapris: fr 342 000 kr
Bränsleförbrukning: 8,8-9,4  
m3/100 km, 7-7,5 kg/100 km 
Räckvidd: 25,3-26,1 mil (gas) 
+ 83,4-86,4  mil (bensin)
Effekt: 213 hk

! BEGAGNADE GASBILAR

Marknaden för begagnade 
gasfordon växer ständigt. 

Håll utkik efter gasbilar både hos 
återförsäljare och på webbplatser 
för begagnade bilar.

! FöRMÅNER GASBILAR

• 40 % lägre förmånsvärde

• Fri parkering i en del kommuner

• Konkurrenskraftigt bränslepris

• Skattefri i 5 år, därefter låg 
fordonsskatt (eftersom den 
baseras på koldioxidutsläpp)

Transportfordon

HUR MÅNGA GASBILAR FINNS DET?Antalet gasdrivna personbilar och lätta lastbilar	i	trafik	i	Sverige,	den	31	december	2013, var ca 43 800. Vid samma tidpunkt var antalet gasdrivna tunga lastbilar ca 800 och gasdrivna bussar 2200. Motsvarande siffror för gasdrivna fordon i de fyra nordligaste länen var 1300 personbilar, 20 lastbilar och 40 bussar. 

Källa: Statistiska Centralbyrån

 BIOGAS NORR
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TRANSPORT
PIPELINE     TANKBIL     LASTBIL

TRANSPORT

LANTBRUKSPRODUKTER
Gödsel - Energigrödor - Restprodukter

AVFALL
Hushållsavfall - Industriavfall - Avfallsdeponier

AVLOPPSSLAM 

UPPGRADERAD BIOGAS
FORDONSBRÄNSLE

BIOGAS
Industriprocesser - Värme - El

RÖTRESTER
Rötslam - Högkvalitativt biogödsel

PIPELINE     TANKBIL     LASTBIL

Lantbruken betyder mycket för att skapa kretslopp 
mellan stad och landsbygd. Vi kan återföra 
rötresten från biogasanläggningarna tillbaka till 
åkrarna som ett biogödsel.

Sedan en tid finns ett nationellt mål som säger att 35 procent 
av vårt matavfall från storkök, livsmedelsbutiker, 
restauranger och hushåll ska behandlas biologiskt. Att ta 
hand om matrester och matavfall hör alltså framtiden till. 

Matresterna från exempelvis skollunchen omvandlas till 
biogas som bilar och bussar kan tankas med.

Vid biologisk behandling av t e x avloppsvatten tas 
restprodukten om hand på ett miljöriktigt sätt och 
sluter näringskretsloppet. Detta ger en miljövinst i sig 
och är en förutsättning för det uthålliga samhället.

Uppgraderad (renad) biogas består till 98% av metan 
och används som fordonsbränsle. Vid uppgraderingen 
höjs energivärdet genom att koldioxiden tas bort. Biogas 
är alltså ett av det mest miljövänliga fordonsbränslen 
som finns eftersom det är ett bränsle som produceras 
av enbart förnybara råvaror.  Detta gör att utsläppen av 
koldioxid som bidrar till växthuseffekten minskar 
markant. 

Biogas består huvudsakligen av metan och koldioxid. 
I dess grundform kan den direkt användas för upp-
värmning och för elproduktion. Vanligt är att industri-
lokaler värms med biogas. Den gröna elen som 
produceras kan exempelvis användas för att 
driva elfordon. 

Efter att biogas utvunnits ur olika typer av biomassa återstår 
rötrester som i sin tur kan delas upp i olika gödselkvalitéer. 
Högvärdig biogödsel kan användas vid matproduktion och 
lågvärdig kan användas t ex vid gödsling av energigrödor. 
Biogödsel reducerar behovet av konstgödning ,som är 
energikrävande att producera.

Biogas från råvara till användning

RÖTKAMMARE OCH
UPPGRADERINGSANLÄGGNING
Avfall, gödsel och restprodukter blandas i en rötkammare, 
där biogasen bildas genom att bakterier bryter ner det 
organiska materialet i en syrefri miljö. Biogas består 
huvudsakligen av metan.

Exempel: Du handlar din mat, som i många fall 
producerats av våra lantbrukare, sorterar och slänger ditt 
matavfall, som sedan behandlas biologiskt. I anläggningen 
kommer matavfallet att sönderdelas och blötas upp så 
att det blir pumpbart. Föroreningar som plast och kartong 
avskiljs. Därefter behandlas matavfallet i en rötkammare. 
Slutprodukten blir rågas som i huvudsak består av metan 
och koldioxid.

Biogas tillverkas av råvaror från lantbruket, av olika typer av 
avfall och av avloppsslam. I slutänden blir det biogas som 
kan användas till värme eller fordonsgas och rötrester som 
används som gödsel.

14  |  2014
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PIPELINE     TANKBIL     LASTBIL
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RÖTRESTER
Rötslam - Högkvalitativt biogödsel

PIPELINE     TANKBIL     LASTBIL
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av vårt matavfall från storkök, livsmedelsbutiker, 
restauranger och hushåll ska behandlas biologiskt. Att ta 
hand om matrester och matavfall hör alltså framtiden till. 

Matresterna från exempelvis skollunchen omvandlas till 
biogas som bilar och bussar kan tankas med.

Vid biologisk behandling av t e x avloppsvatten tas 
restprodukten om hand på ett miljöriktigt sätt och 
sluter näringskretsloppet. Detta ger en miljövinst i sig 
och är en förutsättning för det uthålliga samhället.

Uppgraderad (renad) biogas består till 98% av metan 
och används som fordonsbränsle. Vid uppgraderingen 
höjs energivärdet genom att koldioxiden tas bort. Biogas 
är alltså ett av det mest miljövänliga fordonsbränslen 
som finns eftersom det är ett bränsle som produceras 
av enbart förnybara råvaror.  Detta gör att utsläppen av 
koldioxid som bidrar till växthuseffekten minskar 
markant. 

Biogas består huvudsakligen av metan och koldioxid. 
I dess grundform kan den direkt användas för upp-
värmning och för elproduktion. Vanligt är att industri-
lokaler värms med biogas. Den gröna elen som 
produceras kan exempelvis användas för att 
driva elfordon. 

Efter att biogas utvunnits ur olika typer av biomassa återstår 
rötrester som i sin tur kan delas upp i olika gödselkvalitéer. 
Högvärdig biogödsel kan användas vid matproduktion och 
lågvärdig kan användas t ex vid gödsling av energigrödor. 
Biogödsel reducerar behovet av konstgödning ,som är 
energikrävande att producera.

UPPGRADERING AV BIOGAS:
När biogasen ska användas som fordonsbränsle krävs re-
ning av korrosiva ämnen, partiklar och vatten samt höjning 
av energivärdet genom att ta bort koldioxid. Reningspro-
cessen kallas uppgradering. När biogasen uppgraderats är 
den klar att använda som fordonsbränsle.
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SKILLNADEN BIOGAS OCH NATURGAS

Biogas är en förnybar gas som kan utvinnas från exempelvis 
matrester, gödsel, avloppsslam eller energigrödor/grönmassa. 

Naturgas är	en	fossil	gas	som	finns	i	fickor	i	jordskorpan	och	
kan utvinnas antingen i separata gasfyndigheter eller i sam-
band med utvinning av olja. Det är främst när man utvinner 
naturgasen som klimatpåverkan sker. Naturgasen släpper ut 
mindre partiklar och kväveoxider än bensin och diesel.

Fordonsgas är samlingsnamnet för den gas som är renad 
till ett drivmedel för bilar. Det kan vara en mix av biogas och 
naturgas, det kan vara endast biogas eller endast naturgas.

 BIOGAS NORR
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Det är den tunga trafiken som ligger 
bakom den stora ökningen av försälj-
ningen av fordonsgas i Skellefteå, men 
privatbilismen bidrar även den med en 
betydande del. Att allt fler privatpersoner 
tankar fordonsgas nu beror på att de har 
bytt system på tankstället.
 – I början hade vi ett särskilt kort för 
tankning som man var tvungen att regist-
rera och hämta ut hos oss och sedan kom 
en räkning retroaktivt. Men vi märkte 
att det var svårt för tillresta personer så 
nu kan man betala med vanligt VISA 
eller MasterCard, säger Helena Jonsson, 
sektionschef VA och biogas i Skellefteå 
kommun.
 Det var 2010 som försäljningen ökade 
markant i Skellefteå. Sedan starten tre år 
tidigare hade folk varit skeptiska till att 
det skulle fungera bra att köra på fordons-
gas och då framför allt under vintern. 
 – Men allt eftersom åren gick såg fler 

och fler att det inte var några problem 
och idag är det nästan lika normalt att ha 
en gasbil som en bensin- eller dieselbil i 
Skellefteå, säger Bert Söderström, ansva-
rig för fordon i Skellefteå kommun.

TVINGAT ENTREPRENÖRER 
KÖRA PÅ FORDONSGAS
I kommunen har man också arbetat för att 
så många egna fordon som möjligt ska gå 
på fordonsgas. Ungefär hälften av bussarna 
och omkring 100 bilar i den egna fordons-
flottan gör nu det. Och de ställer krav på 
de entreprenader de upphandlar också.
 – Vi har tvingat en del entreprenörer 
att köra på gas. Tidigare körde de mest på 
diesel i sina metandieselfordon, men det 
märkte vi, eftersom vi kan se hur mycket 
gas de tankar, och vi blev lite av en vagel 
i ögat på dem. Nu är de duktigare, säger 
Christer Holmér som är ansvarig för för-
säljningen av fordonsgas i Skellefteå.

Under de senaste fyra åren har leveranserna av biogas som fordonsgas 
mer än fördubblats i norra Sverige. Den största ökningen står Skellefteå 
kommun för och det har varit ett medvetet arbete som ligger bakom.
 – Vi har tvingat en del entreprenörer att köra sina fordon på fordons-
gas, säger Christer Holmér, ansvarig för försäljning av biogas i Skellefteå.

Ökad försäljning
av biogas

BYGGER UT
Tuvans biogasanläggning kan producera 
750 000 kilo fordonsgas och idag är man 
där – maxtaket är nästan nått. I investe-
ringsplanerna finns utbyggnadsplaner för 
hela anläggningen och det är framför allt 
på reningen och distributionen man tän-
ker satsa. Mellan tankstället, som ligger 
centralt i staden, och anläggningen körs 
idag många flak med gas och de vill man 
minska ner på.
 – Från början producerade vi inte så 
mycket, men allt kändes ändå jättestort. 
Nu börjar vi närma oss gränsen för att vi 
producerar för lite gas i förhållande till 
efterfrågan och då måste vi börja fundera 
på nästa steg, säger Helena Jonsson.

MÅSTE SORTERA BÄTTRE
De här åren som gått sedan starten 2007 
har dock inte varit helt problemfria. Det 
är förbehandlingen som är den största 
utmaningen då man gör fordonsgas från 
matavfall, som man gör i Skellefteå. Och 
det handlar om hur bra vi är på att sortera 
våra sopor, helt enkelt. 70 procent av 
skellefteåborna har idag valt att sortera 
sitt matavfall utanför soporna, men ändå 
är det för mycket mat som hamnar i de 
brännbara soporna.
 Skellefteå kommun gjorde tillsammans 
med Biogas Norr tre filmer med Big Steve 
from England om just det här och sedan 
tidigare finns en miljöskola på kommunens 
hemsida som är väldigt populär och omtyckt.
 – Vi har även tillsatt en tjänst som ska 
jobba mer uppsökande mot ungdomar 
och prata mer om de här frågorna. Kan 
vi påverka och lära barnen så lär sig även 
föräldrarna och sedan då ungdomarna 
flyttar hemifrån så sitter kunskapen där, 
säger Helena Jonsson.

LEVERERAR TILL BILTESTARE
Sedan fyra år har Skellefteå kommun också 
levererat fordonsgas till biltestverksamheten 
i Tjintokk, utanför Slagnäs. Där uppe har 
man köpt ett antal flak som de kör emellan 
Skellefteå och Tjintokk.
 – De behöver testa sina gasbilar i kallt 
klimat och vi är den fordonsgasproducenten 
som finns närmast. Vi får bra betalt och gör 
en bra affär där, säger Christer Holmér. ¢

BIOGAS NORR



2014  |  17

Skellefteå kommun hade, i sin upp-
handling av sopbilar för ett par år sedan, 
ett krav på att de skulle gå på minst 50 
procent fordonsgas. AllMiljö var entrepre-
nören som vann upphandlingen och kör 
sedan dess i kommunens ytterområden. 
De valde så kallade metandieselbilar som 
har två tankar – en för fordonsgas och en 
lika stor för diesel. Bilarna går på fordons-
gas så länge det finns i tanken och sedan 
är det dieseltanken som tar över. Men det 
finns lite problem med bilarna i alla fall.
 - När bilarna står på tomgång är det 
dieseltanken som används även om det 
finns gas i gastanken. En sopbil har 
många starter och stopp och det blir en 
hel del tomgångskörning som vi inte 
kan komma ifrån. Det hade varit bättre 
om det var fordonsgas som användes vid 
tomgångskörningen och det håller vi 
just nu på med att titta på tillsammans 
med Volvo, säger Patrik Höber, VD för 
AllMiljö. Han säger också att med facit 
i hand hade det varit möjligt för dem att 
använda bilar med större gastank och en 
mindre dieseltank som reserv.
 – Men det är svårt då man går in i ett nytt 
uppdrag att veta precis hur det är, säger han.

”INGA PROBLEM”
Orsaken till att AllMiljö valde metan-
diesel var att de ville vara säkra på att de 
skulle kunna köras på hela körslingan 
utan att riskera att bli stående utan bräns-
le. Det är vidsträckta kommuner i norra 
Sverige och tillgången på tankställen för 
fordonsgas är begränsad. Till en början 
var chaufförerna tveksamma till fordonen 
eftersom tekniken inte var så beprövad 
innan. Men nu tycker de att det fungerar 
bra. Vid tankstationen vid Tuvan i Skel-
lefteå träffar jag Markus Lundberg, som 
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Sedan ett par år tillbaka är det AllMiljö som kör sopbilarna i Skellefteå kommuns ytterområden. Bilarna är så 
kallade metandieselbilar som har två tankar för lika mycket biogas (metan) som diesel.
 – Med facit i hand hade vi kunnat ha bilar med en större gastank. Men det är svårt då man går in i ett nytt 
uppdrag och veta precis hur det är, säger Patrik Höber, VD för AllMiljö.

Bra med miljökrav

Markus Lundberg tycker 
att det fungerar bra att 
köra sopbilen på biogas.

är en av AllMiljös chaufförer:
 – Jag har inte haft några problem alls 
med de här bilarna och det funkar bra 
att tanka dem också, säger han medan 
hans bil fylls på med gas gjord på mat-
avfallet i Skellefteå kommun. Han visar 
lamporna inne i bilen som talar om ifall 
det är fordonsgas eller diesel han kör på.

BRA MED KRAV VID 
UPPHANDLINGAR
Patrik Höber säger att orsaken till att 
AllMiljö har fordonsgasbilar är att Skel-
lefteå kommun hade det kravet i sin 
upphandling. Om inte kommunerna 
ställt miljökrav hade de sannolikt inte 

heller köpt in de fordonen eftersom de är 
omkring 15 procent dyrare än fordon som 
går på fossila bränslen. Entreprenörerna 
kan inte konkurrera på samma villkor om 
inte upphandlingskraven är tydliga.
 – Eftersom kommunerna börjar bli 
bättre på att ställa miljökrav i sina 
upphandlingar håller vi oss med en 
ny och fräsch fordonspark. Problemet 
är bara att alla kommuner har olika 
miljökrav – i Skellefteå är det fordonsgas 
och i Umeå är det eldrift i bilarna man 
vill ha. Vi måste hålla oss med en bred 
fordonspark för att kunna vara med i 
upphandlingarna och det är ju dem vi 
lever av, säger Patrik Höber. ¢
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”Skitenkelt 
med biogas”
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I Västerbotten och Kulbäcksliden finns 
bröderna Thomas och Mattias Nilsson, 
som övertagit sitt lantbruk av sin pappa. 
Pappan hade redan i början av 90-talet 
funderat på biogas från gödsel och beställ-
de även in en offert från Tyskland. Men för 
den gården han då drev, med sina 34 kor, 
skulle det bli alldeles för dyrt och biogas-
tankarna lades på is. Men funderingarna 
har alltid funnits i familjen.
 På Frigiva Gård hade de haft biogas i 
åtanke en längre tid. Men då utan att hitta 
ett bra koncept att arbeta efter. I samband 
med ett seminarium som LRF:s  Gröna 
Piloter höll tillsammans med Biogas Norr 
väcktes tankarna på nytt om att bygga en 
biogasanläggning på gården, i stället för en 
panncentral med fliseldning. Råvaran har 
vi ju redan i gödseln, säger Herbert. Brö-
derna Nilsson var på samma seminarium 
och de kände samma sak.

BYGGT ALLT SJÄLVA 
Byggstart för båda gårdarna var i augusti 
2011. Till sin hjälp har de haft Mats Gus-
tafsson från Jämtland, som även han har 
byggt en gårdsanläggning och idag arbetar 
som konsult åt andra. Men helt enkelt 
har det inte varit. 2012 var ett år där det 
regnade väldigt mycket och hos Nilssons i 
Kulbäckslidens blev det jobbigt.
 – Att gräva hålet som senare skulle bli 
rötkammaren var en sak. Men sedan börja-
de det regna. Och regna. Och regna. Hålet 
blev som en gyttjegrop och det rasade från 
kanterna. Varje morgon då vi skulle kolla 
hur det såg ut tittade vi väldigt försiktigt 
över kanten. Vi ville se hur det såg ut, men 
ändå inte, säger Mattias Nilsson som också 
berättar att mycket av det som de tänkt 
göra innan vintern kom fick skjutas upp. 
 Både Nilssons och Nymans har byggt allt 
själva från grunden. Fördelarna med det är 
att de kan precis varenda bult och mutter – 
om något skulle bli fel kan de ganska enkelt 
felsöka och åtgärda problemet. Och det 
har blivit väldigt mycket billigare än om de 

I maj 2013 invigdes Frigiva Gård och Kulbäcksliden som småskaliga 
gårdsanläggningar för biogas. De är de första gårdarna i Norrbotten och 
Västerbotten som satsat på att bli självförsörjande på el och värme från 
kogödsel. Gårdarna har vardera ungefär 150 kor och båda gårdarna sneglar 
nu på hur de ska kunna utöka sin biogasproduktion.

skulle lagt ut arbetet på entreprenad.  Allt 
blev klart under försommaren 2013.
 – Det var en obeskrivlig känsla då vi tände 
facklan första gången och den brann. Jaa, det 
var riktigt härligt! säger Herbert Nyman.
 Från omgivningen får de lite olika reak-
tioner. Släkt och vänner ropar ”heja” medan 
lantbrukarkollegor är lite mer avvaktande.
 – Men det står BIOGAS på våra pan-
nor! Då vi är inne i affären och ska handla 
mat kommer folk fram till oss och frågar 
hur det går, säger Anna-Britta Nyman.

TITTAR PÅ ANDRA SUBSTRAT
Herbert och Anna-Britta värmer alla 
byggnader, bostad och varmvatten med 
biogas idag. Dessutom kommer de att bli 
självförsörjande på el.
 Thomas och Mattias försörjer sin gård 
med värme och ska gräva ner kulvertar 
som kan skicka värme till sina respektive 
bostadshus och även till en granne. De 
har även kommit att bli elproducenter som 
säljer överskott till Skellefteå Kraft.
 – Så nu hoppas vi på höga elpriser så vi 
får in några extrakronor, skämtar de.
Både Nymans och Nilssons har utrymme 
för att producera mer biogas än de gör idag 

och de har tittat lite på andra substrat. 
 – Det finns mycket spill från bagerier 
med feljästa degar och vi fick reda på att 
det är svårt att kassera degen. Bageriet 
måste baka ut degen och sedan slänga 
bullarna. Så vi tänkte vi kunde röta de 
degarna. Men det vi tar in måste vara lätt-
hanterligt och inte äventyra rötprocessen 
alls. Vi har en särskild blandningsbrunn 
där vi testar andra substrat än gödsel för 
att se hur de fungerar, säger Mattias.

FLER FÖRETAGSBEN ATT STÅ PÅ
Att se över sin energiförbrukning är 
viktigt för lantbrukare idag. Många 
funderar också på framtida biodrivmedel 
till traktorerna. Man skulle kunna ha fler 
eldrivna fordon på gården, men ute i fält 
behövs annat än el i fordonen. Herbert 
Nyman är förvånad över att utvecklingen 
på det området går så långsamt.
 – Vi vill utveckla en hållbar livsmed-
elsproduktion som bas. Med biogasen 
följer, förutom energiproduktion, en 
positiv effekt på miljön och en minskad 
klimatpåverkan. Vi får förfrågningar från 
grannar som undrar om vi har energi över 
som de kan köpa. Vårt företag får nu nya 
möjligheter att utvecklas i och med det 
här, säger Herbert.
 – Vi är bara i början av allt just nu. Att 
framställa biogas är egentligen en skiten-
kel sak att göra. Allt finns ju i nötgödseln 
redan, säger Thomas. ¢
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Länge har det varit tyst om biogas i norra Sverige, men nu bubblar den som aldrig förr. I Piteå, Vännäs och 
i Hammerdal har lantbrukare gått samman för att producera fordonsgas från gödsel och grönmassa. Men det 
finns fortfarande några oklarheter.
 – För att vi ska våga satsa fullt ut vill vi vara säkra på att marknaden kommer att finnas, säger lantbrukarna 
i Piteå och Vännäs.

Som lantbrukare måste man idag hitta fler 
ben att stå på än endast sitt lantbruk. Att 
se över elkostnaderna är ett sådant. När 
Björn Olofsson, lantbrukare i Lillpiteå och 
ordförande i Piteå Biogas AB, funderade 
på att bli sin egen elproducent med ko-
gödslet kom han dock på andra tankar.
 – Jag var på ett seminarium och under 
det kom vi fram till att det skulle vara 
bättre om vi gick ihop alla lantbrukare i 
trakten och satsade på fordonsgas istället, 
säger han. En förstudie startades, bolaget 
Piteå Biogas AB bildades 2012 och ägs av 17 
lantbrukare i Piteåtrakten.
I Vännäs tänkte man på liknande sätt 
efter det att lantbrukarna där först ville ha 
ett eget slakteri och funderade på vad de 
skulle göra av slaktresterna. Idag finns den 
ekonomiska föreningen Klara Gas där ett 
50-tal lantbrukare i Vännäs och Umeå är 
medlemmar. Biogasen är sedan tänkt att 
säljas som fordonsgas i Umeå.

– Ekonomin blir på en annan nivå då man 
pratar fordonsgas istället för el. Det blir 
en helt annan lönsamhet då man jämför 
priset med bensin och diesel istället för 
med elpriset, som idag är väldigt lågt, säger 
Stig Rönnlund, sekreterare i Klara Gas 
ekonomiska förening.

FLERA SPINOFF-EFFEKTER 
Att göra fordonsgas av gödsel och grön-
massa skulle också ge flera andra spinoff-
effekter. Dels kan lantbrukarna hantera 
gödslet på ett bra sätt och få tillbaka rötres-
ten som biogödsel. Dels skulle de kunna 
odla grönmassa, som till exempel vall, och 
det skulle också vara bra för lantbruket då 
skördekapaciteten ökar. Och då kommer vi 
in på djurfoder, som många idag transpor-
terar långväga.
 – Skulle vi få till en skördekapacitet på 
det kan man använda den till att produ-
cera djurfoder också.  Det skulle kunna 

vara varannan skörd till rötning och varan-
nan till foder. Många kör foder väldigt 
olönsamt idag och logistiken skulle kunna 
förbättras enormt. Det är en jättemöjlighet 
och inte något hot, säger Stig Rönnlund.

STEGET ATT BYGGA
Både i Piteå och i Vännäs står man inför 
att bygga anläggningen, men hur det ska 
gå till är inte klart än. Det finns olika al-
ternativ: antingen bygger de och driver den 
själva eller så lejer de bort det till någon 
annan. Bygger de och driver dem själva 
blir det ett merjobb för lantbrukarna, som 
redan har väldigt mycket jobb med sina 
respektive lantbruk. Lejer de bort det går 
vinsten till viss del förlorad. I Piteå är de 
säkra på att de vill göra det på eget sätt. 
 – Vi räknar med att behöva anställa ett 
par personer och vi tror att vi också kan ha 
en egen bil som kör gasen mellan anlägg-
ningen och tankstället. 
 – Vi vill också ha det lantbruksanknu-
tet, vi vill ha en lokal förankring. Det 
ska gynna det lokala lantbruket och även 
regionen. Men det kommer inte bli vinst 
de första åren, säger Stig Rönnlund. Han 
tror att de kan vara igång om två år och att 
man måste bygga upp en marknad med 
gas från annat håll till en början.
 – Umeå är så pass stort att man inom ett 
par år kan komma upp i tillräckliga voly-
mer för att det ska vara lönsamt, säger han.
 I Piteå tror Björn Olofsson att det kan 
dröja till 2017 innan de är igång på allvar.
 – Kommunen gjorde en bussupphand-
ling med dieselbussar och det avtalet 
sträcker sig till 2017 då de ska göra en ny 
upphandling. Frågan är om vi innan dess 
kan hitta en marknad i Piteå, säger han. ¢

Spinoff-effekter med biogas
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Gröna Kuriren är, precis som det låter, en grön budbilsfirma. Ulf Lindén hade lagt märke till att det saknades 
företag med gröna profiler så han såg till att bli den första.

– Folk skakar på huvudet då de ser att jag 
kör på biogas, men det är min affärsidé 
är att vara grön. Då jag skulle starta mitt 
företag såg jag att det var en nisch som var 
ledig – så varför inte satsa på den? säger Ulf 
Lindén som sedan 2007 haft sin budbils-
firma Gröna Kuriren i Sundsvall.
 Ulf registrerade sitt företag redan 1998. 
Han arbetade som resande då och var 
sällan hemma och kände att han ville göra 
något annat. Men det dröjde nästan 10 år 
innan han startade upp sin verksamhet. 
Redan 1998 ville han ha ett miljötänk, men 
hade inte funderat så mycket mer än så. 
Först var det elbilar han tittade på, men 
ingen av dem han pratade med kunde 
rekommendera elbil till hans verksam-
het och till slut hittade han en gasbil som 
skulle fungera bra. Men då fanns det inget 
tankställe för fordonsgas i Sundsvall. Han 
köpte bilen i alla fall och den hade en tank 
för gas och en för bensin.
 – Jag minns första gången jag skulle tan-
ka fordonsgas. Östersund var före Sundsvall 
med tankställe så det var där jag tankade. 
Först fick jag det inte att fungera, det tog 
kanske en halvtimme innan jag kom på hur 
man skulle göra och tillslut fick jag till det. 
Jag kände mig väldigt stolt över gasen i bilen 
och tänkte att jag skulle snåla med den, ef-
tersom det inte fanns så många tankställen, 
säger Ulf och skrattar åt minnet. 
 Han kunde med den bilen, en Fiat, välja 
om han skulle köra på bensin eller fordons-
gas. Idag kör han en Caddy och den kör på 
gas så länge det finns gas, då gasen är slut 
tar bensintanken över. 

TROR PÅ BIOGAS 
SOM DRIVMEDEL
Ulf har alltid tyckt väldigt mycket om 
biogas, då det är en ren produkt, och han 

tycker det är synd att inte fler kör på det. I 
Sundsvall är det mest kommunala tjäns-
tebilar och sopbilar som går på fordonsgas 
och under somrarna kommer turister som 
tycker det är skönt att det är så enkelt att 
tanka i Sundsvall, jämfört med i Stock-
holm där det ofta är långa köer. Han har 
heller aldrig haft några problem med sina 
gasbilar.
 – Mekanikerna säger alltid då jag servar 
bilen att oljan har samma färg som då de 
fyllde på den. Det säger de aldrig om en 
bensin- eller dieselbil, säger Ulf.

SVÅRT ATT VARA FÖRST
På sin bil har han en stor logga med sitt 
firmanamn ”Gröna Kuriren” och även att 

han kör på biogas. Och det intresserar folk 
som frågar om det har med miljö att göra.
 – Intresset är stort – samtidigt litet. Det 
är grunt, säger Ulf.
 Vissa kunder tycker att det är bra att han 
har en tydlig miljöprofil och det är i överlag 
kunder som själva har en ISO-certifiering.
 – Men då jag la anbud vid en upphand-
ling vid Sundsvalls kommun visade de 
inget intresse alls. Så jag är inte så intresse-
rad av att han dem som kund heller, säger 
han och hade hoppats på att marknaden 
skulle varit mer intresserad.
 – Det har varit svårt att vara först med 
att ha en gasbil och sedan inte kunna 
tanka den. Men jag kämpar på, avslutar 
Ulf Lindén. ¢

Det gröna budet
 BIOGAS NORR
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Domsjö 
storproducent 
av biogas
Domsjö Fabriker AB utanför Örnsköldsvik är en av Sveriges största producenter 
av biogas. Gasen de producerar används till att torka lignin och till 
produktion av ånga, el och fjärrvärme i det kommunala kraftvärmeverket.

Eva Larson är energisamordnare vid 
Domsjö Fabriker AB och jag träffar 
henne på hennes kontor. Deras huvud-
produkter är specialcellulosa och lignin. 
Dessutom dessutom produceras biogas. 
De är en av landets största biogasprodu-
center. Gasen används dels i den egna 
anläggningen och dels i Övik Energis 
kraftvärmeverk. Årligen producerar 
Domsjö Fabriker AB någonstans mellan 
70 och 80 GWh biogas vilket motsvarar 
7-8 miljoner liter diesel. 
 – Ligninet torkas i en spraytork och där 
använder vi den större delen av biogasen. 
Alternativet är att dels använda mer ånga och 
något fossilt bränsle till exempel gasol i den 
processen och det behöver vi köpa om vi inte 
använder vår egen biogas, säger Eva Larson.
 Biogasen produceras i deras biorening 
på det processavloppsvatten som kom-
mer från alla fabriker på området; Akzo 
Nobel, SEKAB och Domsjö Fabriker 
AB. Samtidigt som avloppsvattnet renas 
produceras det biogas. Det mesta av 
biogasen kommer till nytta, men en liten 
del facklas bort.
 
TANKAR PÅ UTVECKLING
På Domsjö Fabriker har man funderat på 
om det skulle vara lönsamt att sälja sin gas 
för att uppgradera den till fordonsgas. 

– Vi tittar på om vi kan få lönsamhet i 
att göra fordonsgas istället för att an-
vända gasen i lignintorkarna. Om vi tar 
bort biogas från lignintorkarna måste vi 
ersätta den energi som tillförts med gasen 
med ånga som behöver köpas från Övik 
Energi. Då blir det priset på ångan som 
avgör vilket pris vi behöver få för biogasen 
för att det skall bli lönsamt att byta ut 
biogas mot ånga. Sedan ser vi vad vi kan 
få för fordonsgasen och om det är möjligt 
att få lönsamhet i att själva uppgradera 
och producera fordonsgas eller om vi kan 
hitta en partner som är intresserad av att 
göra det, säger Eva Larsson.
 De har byggt ut sin gasförbränning i lignin-
torkarna och det innebär att de kan använda 
mer biogas där och minska på ångan. 
 – Vi tittar ständigt på utveckling och 
försöker hitta nya produkter att göra från 
trädet. Vi utreder nu hur marknaden och 
tekniken kring fordonsgas ser ut för att 
se vilken potential det har. Vi måste ha 
en känsla för priset, marknaden, volymen 
och investeringskostnaden. Det går inte 
säga att det behövs ett visst antal biogas-
bussar och gasfordon för att vi ska tjäna 
på att sälja gasen till fordonsgas, det är 
mer komplext än så. Antalet gasdrivna 
fordon är en faktor som har betydelse och 
allt måste gå ihop, avslutar Eva Larson. ¢

22  |  2014

BIOGAS NORR



2014  |  23

FAKTA LIP OCH KLIMP

LIP
De lokala investeringsprogrammen, LIP, är Sveriges 
största enskilda satsning på miljön. Riksdagen 
avsatte under åren 1998-2002 6,2 miljarder kronor 
i bidrag till LIP med syfte att öka den ekologiska 
hållbarheten. LIP efterträddes 2003 av KLIMP, 
lokala klimatinvesteringsprogrammet. 

KLIMP
124 lokala klimatinvesteringsprogram med 
sammanlagt 751 åtgärder har genomförts under 
Klimatinvesteringsprogrammen, KLIMP, mellan 2003 
och 2012. Totalt har 1175 miljoner kronor använts 
till statliga bidrag för stöd till klimatinvesteringar. 
De totala miljöinvesteringarna uppgår till 5 983 
miljoner kronor.

I Örnsköldsvik har en bussupphandling 
avslutats och ny entreprenör kommer 
att påbörja sitt uppdrag i mitten av juni 
2014. Gas- eller etanolbussar prioriterades 
inte denna gång. Här satsar de på RME 
(Rapsmetylester) och elhybrid till bussarna 
istället. I kommunen finns en policy om 
att tjänsteflottan ska drivas med förnybara 
drivmedel och där har Örnsköldsvik länge 
legat i sverigetoppen, det tack vare SEKAB 
och etanolproduktionen som finns där.
 – Vi var tyvärr inte med när LIP 
och KLIMP (se faktaruta) var aktuella 
finansieringsmöjligheter för etablering av 
tankstationer med fordonsgas. Det var 
satsningar som var väldigt bra och gjorde 
stor nytta för många aktörer i biogasbran-
schen. De som vill investera i tankställen 
för fordonsgas får nu istället hitta andra 
finansieringsformer, säger Jan Nyman.

DOMSJÖ INTE AVGÖRANDE
Domsjö Fabriker AB ligger strax utanför 
Örnsköldsvik och är en av landets största 
producenter av biogas. Om den gasen inte 
uppgraderas till fordonsgas, blir frågan 
varifrån biogasen skulle komma?
 – Allt hopp står inte till Domsjö 
Fabriker AB, det finns andra leverantörer 
också. Men det skulle absolut vara posi-
tivt om biogasen från Domsjö i framtiden 
kommer att användas för fordonsgaspro-
duktion. Det vore ju riktigt bra om vi 
kunde producera etanol, fordonsgas och 
el här i Örnsköldsvik och låta våra bilar 

I Örnsköldsvik finns massor av 
biogas genom Domsjö Fabriker 
AB, som är en av landets absolut 
största biogasproducenter. Men än 
finns inget tankställe för fordons-
gas. Jan Nyman, näringslivsutveck-
lare i kommunen, säger att det 
finns en ambition att det i en snar 
framtid ska finnas ett.

Det är bra med
lokalproducerat

gå på riktigt lokalproducerade drivmedel, 
säger Jan Nyman.
 Då bussupphandlingen inte landade i 
att det blev gasbussar i Örnsköldsvik får 
man i Örnsköldsvik förlita sig på annan 
kritisk massa att räkna ut en marknad 
på. En utredning har gjorts som visar på 
att denna kritiska marknad kan finnas i 
regionen inom några år.
 – Vi i kommunen har svarat på en 
motion om att stötta etableringar av 
gaspumpar. Vi har en ambition att med-
verka till det i Örnsköldsvik och försöker 
påverka så att det blir så. Det är dock inte 
kommunens ansvar att bygga och driva 
tankställen, det måste branschaktörer 
göra, säger Jan Nyman. ¢
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En nödvändig 
backup
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Det var den gamla VA-chefen i Boden, 
Ove Andersson, som ville minska på 
transporterna med slam från anlägg-
ningen i Boden. Genom att röta slammet  
minskar även transportbehovet. Senare 
tog de även in matavfall och från 2004 
har de varit självförsörjande med kraft-
värme från biogas. Då de fick ett över-
skott frågade de det lokala energibolaget 
om de ville köpa det. Men det gav för 
dålig avkastning så de tittade på andra 
möjligheter för att bära upp driftkostna-
derna. Beslut togs om att de skulle satsa 
på fordonsgas och i maj 2007 invigdes 
fordonsgasanläggningen i Boden.
 – Varje höst är det skördedagar där 
kommunens alla förvaltningar visar upp 
sig. Det här året tog vi även dit gasbilar 
och då blev bodensarna väldigt nyfikna 
och intresserade. Och då de såg priset 
på gasen ökade intresset ännu mer, säger 
Urban Jansson.
 I starten gav Bodens kommun ett bidrag 
på 750 kilo fordonsgas och staten gick in 
med bidrag på 10 000 kr till de som köpte 
en gasbil. Urban tror att det finns omkring 
200 privata gasbilar i Boden idag.

 YTTERLIGARE EN 
RÖTKAMMARE
För att kunna möta behovet av fordonsgas 
i Boden måste de utöka produktionen. De 
bygger nu en ny rötkammare och Urban 

räknar med att de kommer att drygt 
dubblera mängden fordonsgas med den. 
I Boden går alla 10 lokalbussar, 2 sopbilar, 
kommunens samtliga tjänstebilar och un-
gefär hälften av taxiflottan på fordonsgas. 
 – Även privata gasbilar ökar varje 
månad och vår egen fordonsgas har svårt 
att räcka till. Därför har vi sedan 2013 en 
backup med flytande naturgas från Ham-
merfest i Norge, säger Urban. 
Tekniken de använder är unik i Sverige.
 – Vi tryckstegrar vätskefasen när gasen 
fortfarande är i flytande form. Sedan höjer 
vi trycket till 300 bar direkt och då går 
gasen i en pipeline rakt ut i lagret. På det 
här viset blir det mycket mer energieffek-

tivt och mindre kostsamt att förånga gasen. 
Vi är först i Sverige med den här tekniken, 
säger Urban.
 Vad som ligger som nästa steg i Boden 
är att bygga ut uppgraderingsanlägg-
ningen så att den kan svälja mängden 
biogas som kommer i och med den nya 
rötkammaren. Tillsammans med Luleå 
kommun har de också köpt en trailer för 
att kunna serva norra Sverige med backup 
av flytande naturgas. På så sätt slipper 
Luleå hamna i samma läge som Boden 
hade i början, nu när de är på gång med 
egen fordonsgas. 
 – Det är dumt att behöva uppfinna 
hjulet många gånger, säger Urban. ¢

Bodens kommun har sedan länge satsat på biogas. Nu bygger de en andra rötkammare och har även en backup 
med flytande naturgas för att möta behovet i kommunen.
 – Idag har vi substrat så det räcker, men kommer den tunga transportsektorn in och ska köra på gas blir det svårare, 
säger Urban Jansson, produktionsingenjör och produktionsledare i Bodens kommun.
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Projektet Biogas Mellannorrland ägdes 
och drevs av Sundsvalls och Östersunds 
kommuner. Under tre års tid har de ut-
rett om och hur det skulle vara möjligt 
att bygga en gemensam biogasanlägg-
ning för f lera kommuner tillsammans. 
Det är kommunerna Sundsvall, Öst-
ersund, Timrå, Hudiksvall, Kramfors, 
Sollefteå, Örnsköldsvik och Härnösand 
som gjort utredningen. De har även 
haft diskussioner med de mindre kom-
munerna i regionen.
 – Det är så glesbefolkat här så det skulle 

inte löna sig ekonomiskt att alla byggde 
varsina anläggningar. Man vill ha ca 20 
000 ton matavfall för att få en hygglig 
ekonomi, säger Bertil Carlsson, som var 
projektledare för projektet och arbetar för 
Sundsvalls Energi. 

LOGISTIKEN FINNS REDAN
Han räknar med att en sådan här anlägg-
ning skulle kunna producera 3 miljoner 
kilo fordonsgas per år. I projektet har de 
tittat på anläggning för matavfall, men 
även på samrötning med avloppsslam. 

Under tre års tid arbetade projektet Biogas Mellannorrland med att ta 
fram underlag för en gemensam biogasanläggning för flera kommuner 
tillsammans. Nu väntar de på besked för att kunna bilda ett biogasbolag.

Tanken är att anläggningen ska ligga vid 
Korstaverkens avfallsförbränningsan-
läggning där det redan idag finns en bra 
logistik kring avfall. Idag levererar man 
avfall, inklusive matavfallet, dit så det 
skulle inte bli något ökat transportarbete. 
Bara en annan sortering. Vid Korstaver-
ket finns även värmepannor som kan 
värma biogasanläggningen. Det som inte 
passar in i rötningen av tekniska skäl 
(rejektet)  kan brännas i avfallspannan. 
 Den gemensamma biogasanlägg-
ningen är tänkt att fungera på så vis att 
de olika kommunerna levererar matav-
fallet till anläggningen och får tillbaka 
motsvarande mängd biogas. Tankstäl-
len för biogas ska dock inte ägas av 
biogasbolaget.
 – Vi har pratat med tre aktörer om 
att hantera den biten och de har visat 
intresse om försäljningsvolymerna av 
fordonsgas kan bli tillräckligt stora, säger 
Bertil Carlsson. 

VÄNTAR PÅ 
POLITISKA BESLUT
Projektägarna, Sundsvalls och Öster-
sunds kommuner, har fått de resultat 
och rapporter som framkommit under 
projektets gång. Nu väntar man på 
att de inblandade kommunerna ska 
fatta beslut.  
 I Sundsvall har man haft en upp-
handling på busstrafiken där dieselhy-
brider valdes. Trots att bussar kanske 
är det lättaste sättet att snabbt skapa en 
marknad för biogas så ser Bertil Carls-
son positivt på framtiden
 – Bussarna hade varit en bra kund. 
Men vi har tittat på andra möjligheter 
för uppbyggnad av marknaden, det 
kräver bara ett litet annorlunda arbets-
sätt. Vi vill att kommunerna ska ta 
inriktningsbeslut för att visa vilken väg 
man vill gå. Efter det vill vi att de tar 
ett beslut om investering och ger oss 
bygglov. Vi har redan miljötillstånd och 
detaljplanearbetet är genomfört. Men 
det är lite krångligt och tar tid då det är 
f lera kommuner som ska fatta gemen-
samt beslut, säger Bertil Carlsson som 
inte kan säga när det kan bli klartecken 
och ett bolag kan bildas. ¢

Matrester 
GER GAS TILLBAKA
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I södra landsänden har det sedan länge 
funnits nätverk som arbetat med biogas-
frågor. I vår region, de fyra nordligaste 
länen, såg man att det fanns rätt häftiga 
biogasanläggningar i Skellefteå kommun, 
Domsjö Fabriker och Norrmejerier, för att 
nämna några exempel. Men alla arbetade 
var och en för sig själva. Gemensamt var 
att de saknade en arena för samverkan, 
biogasaktörer emellan. Efter ett antal träf-
far bildades nätverket Biogas Norr som 
sedan  invigdes under våren 2010. 
 – Nätverket har gett både energi och 
frukt, Det som hände var att när vi träf-
fades på olika seminarier var att alla fick 
träffa likasinnade. Alla fick plötsligt ett 
mycket större nätverk där det gick att 
höra av sig till varandra och bolla idéer. 
Det har också blivit flera nätverk i nät-
verket. I Norrbotten finns till exempel ett 
eget nätverk mellan Boden och Luleå där 
de tittar på hur de kan arbeta tillsammans 
för att stärka biogasmarknaden. Vi har 
också arbetat tillsammans med LRF och 
det har gett flera lantbrukssatsningar, säger 
Anna Säfvestad Albinsson som arbetat som 
projektledare i Biogas Norr.  Mot slutet har 
fler tunga företag inom transportsektorn 
blivit mer aktiva i nätverket vilket känns 
lovande för det fortsatta arbetet.

KOMMUNIKATION 
ÄR A OCH O
Under årens lopp har kansliet för Biogas 
Norr tagit fram underlag som talar om hur 
mycket biogas som produceras i regionen, 
hur den används, hur statistiken för gasfor-
don ser ut och hur stor potentialen är. 
 – Vi måste veta hur det ser ut så att vi 
baserar våra strategier på något som är 
realistiskt, säger Anna Säfvestad Albins-
son, som också har arrangerat en hel del 
utbildningar för biogasbranschen. Till 

henne är det också många som ringer när 
det letar nya kontakter eller vill ha tips 
och råd. Hon har hittills haft en spindeln-
i-nätet-funktion för nätverket.
 – Jag tror att vi på kansliet och i nätver-
ket har gett ut bra energier till aktörerna i 
vår region så att de orkar arbeta vidare. Det 
är en utmaning att etablera ett helt nytt 
bränsle,”hönan-och-ägget”-exemplet är väl-
digt tydligt när det gäller biogas, säger hon.
 Eftersom nätverket finns utspritt i 
halva Sverige har seminarier och utbild-
ningar kompletterats med digitala mötes-
platser på Facebook och Twitter. 
 – En av fördelarna med sociala medier 
är att vi på kansliet snabbt kan dela med 
oss av nyheter inom biogasområdet. Vi 
fokuserar särskilt på att dela med oss av de 
artiklar som skrivs om våra medlemmar.  
Vår sida på Facebook har följare från hela 
Sverige, och även många runt om i världen, 
så på ett sätt har Facebook varit ett verktyg 
för att sätta biogasen på norrlandskartan, 
säger Anna Säfvestad Albinsson.   

NYTT STORT 
PROJEKT ÄR SÖKT
Tillsammans har medlemmarna i Bio-
gas Norr nu sökt ett nytt stort projekt 
genom EU-programmet TEN-T, som 
står för Trans-European Transport 
Networks in Europe. Projektet, som 
kallas BioGaC, vill utöka och förbättra 
antalet tankställen för fordonsgas i 
norra Sverige. 
 – Potentialen och marknaden för 
fordonsgas finns i huvudsak längs med 
kusten så det är där vi kommer fokusera 
i första hand. I projektet vill vi arbeta 
tillsammans med biogasaktörer i norra 
Norge och norra och mellersta Finland, 
utöver de aktörer i norra Sverige som vi 
redan arbetar med, säger Anna Säf-
vestad Albinsson. Besked om projektet 
går igenom kommer i juni 2014.
 För dig som är intresserad av att bli 
medlem i nätverket är det bara att kon-
takta Anna Säfvestad Albinsson för mer 
information. ¢

Sedan våren 2010 har nätverket Biogas Norr funnits och aktivt arbetat för mer biogas i de fyra nordligaste länen. 
Mycket har hänt under de här åren och nu tar nätverket en ny väg.

Nätverk som ger energi
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BioFuel Region har drivit två olika 
färdplansprojekt för att utöka såväl 
produktion som användning av 
biogas i norra Sverige och även i ett 
samarbete med finska Österbotten. 
Båda projekten är avslutade och nu 
har deras färdplaner skrivits.

Biogas Botnia har varit ett projekt där Väster-
botten, Västernorrland och Österbotten har 
samarbetat. Syftet har varit att ta fram en ge-
mensam färdplan för att utöka produktionen 
och användningen av biogas i den regionen. 
Att samverka över Kvarken har varit bra, 
tycker projektledare Julia Pettersson:
 – Här på den svenska sidan har vi 
kommit en bit på vägen när det gäller att 
använda biogasen på bästa sätt. Men fortfa-
rande har vi en bra bit kvar. I Österbotten 
har man bara det senaste året tagit stora kliv 

framåt och börjat producera mer biogas och 
uppgradera den till fordonsgas. Vi behöver 
lära av varandra för att kunna få fram vad 
som behövs göras ytterligare och samarbeta 
för att lyfta våra regionala behov till en 
högre politisk nivå. Vi behöver också lära av 
andra regioner, som har kommit längre än 
vi, säger hon.
 Skillnaden mellan Sverige och Finland är 
att här producerar vi mer biogas och  upp-
graderar en större del till fordonsgas. 
 – Vi har tagit fram mycket underlag och 
samlat på oss viktiga erfarenheter som vi 
gärna delar med oss av. Finnarna är mer 
handlingskraftiga och där tas det många 
initiativ för ny biogasproduktion och 
uppgradering. Deras drivkraft har smittat 
av sig till den svenska sidan väldigt mycket, 
säger Julia Pettersson och tillägger att Vasa 
stad under projektets gång tagit beslut om 

att upphandla biogasbussar för att skapa en 
marknad i Vasa.

FÄRDPLANEN FRÅN 
BIOGAS BOTNIA
Under projektets gång har rapporter 
tagits fram om hur potentialen för 
biogasproduktion och marknaden för 
fordonsgas ser ut i projektregionen och 
vilken samhällsekonomisk vinst en bio-
gassatsning skulle ge på en regional nivå. 
Kärnan i färdplanen är att produktionen 
av biogas skulle kunna öka och att infra-
strukturen måste förbättras. 
 – Idag finns alldeles för få tankställen 
för fordonsgas. Vi behöver starkare poli-
tiska styrmedel som gör att de förnybara 
drivmedlen har en chans att slå igenom. 
Vi har föreslagit politiska åtgärder för 
det, säger Julia Pettersson. ¢

FÄRDPLANSPROJEKT 
 – för att arbeta fram 
effektiva modeller

BIOGAS NORR
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300 nya arbetstillfällen och mins-
kade sjukvårdskostnader. Det 
skulle kunna bli effekten i Norr-
botten och Västerbotten om vi 
ställer om till mer fordonsgas. Det 
visar en färsk rapport som tagits 
fram genom projektet Färdplan 
biogas i AC/BD.

Det var Region Västerbotten, länssty-
relsen och landstinget i Norrbotten som 
efterfrågade ett underlag att kunna ta 
ställning till när det gäller hur biogasen 
ska hanteras i våra två nordligaste län. 
Nu är projektet avslutat och slutrapporten 
visar på flera strategiska överväganden att 
ta ställning till. 
 – Vi skulle med tydliga upphandlingar 
och starkare politiska styrmedel kunna 
byta ut 57 miljoner liter diesel och bensin 
mot fordonsgas i vår region. Så stor är 
biogaspotentialen här. Det finns många 

lågt hängande frukter och det går att 
starta upp arbetet omgående, säger Lars 
Sandström som varit projektledare för 
Färdplan biogas i AC/BD.

300 NYA ARBETSTILLFÄLLEN 
OCH MINSKADE 
SJUKKOSTNADER
Vad skulle då hända om hela biogaspoten-
tialen skulle bli fordonsgas? Jo, antalet par-
tiklar och sot i luften skulle minska, vilket 
i sin tur skulle minska sjukvårds-kostnader 
med 26 miljoner kronor per år. 300 nya 
arbetstillfällen skulle skapas och bruttore-
gionalprodukten (BRP) skulle öka med en 
halv miljard kronor. 
 – Det finns alltså flera positiva effekter 
genom att ställa om till fordonsgas. Men 
det är ett stort arbete att ställa om också. 
Tankställen måste byggas och vi behöver 
en samsyn mellan länen där man tydligt 
säger åt vilket håll man vill gå. Vi måste se 

Norrbotten och Västerbotten som en helhet 
och inte som två olika regioner, säger Lars 
Sandström som också vill uppmana offent-
liga aktörer att aktivt ta in biogas som ett 
kriterium när fordon ska upphandlas.

FÄRDPLANSPROJEKT HAR 
KRATTAT MANEGEN FÖR 
KOMMANDE PROJEKT
Arbetet med projektet Färdplan biogas 
i AC/BD låg som grund när projektet 
Biogas Botnia skulle starta upp. I den 
projektansökan tittade man på hur arbe-
tet i Norrbotten och Västerbotten hade 
genomförts och sedan tog man med sig 
de bästa bitarna i det gränsöverskridande 
projektet Biogas Botnia. Båda projek-
ten har med sina slutrapporter krattat 
manegen för det nya projekt som Bio-
Fuel Region nu har sökt genom TEN-T 
(Trans-European Transport Network). 
Läs mer om det på sid 27.  ¢
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– Vi har en energi- och klimatplan 
och vi har varit duktiga på energief-
fektivisering. Men på transporter 
har vi inte varit så duktiga. Därför är 
biogas en möjlighet för våra kom-
munala fordon att kunna köra på i 
framtiden. Det säger Erik Persson, 
näringslivsutvecklare i Piteå kom-
mun, om de satsningar som finns där.

I Piteå har man länge arbetat med 
energi- och klimatfrågor och är med 
i Energimyndighetens projekt ”Uthål-
lig kommun”. De har varit duktiga på 
energieffektivisering, men inte lika bra 
i frågor som har med transporter att 
göra. En upphandling av busstrafiken är 
nyligen gjord och den är satt i ett kort 
tidsperspektiv. De vill hålla öppet för att 
se vad som händer med det nystartade 
företaget Piteå Biogas AB och vill inte 

låsa upp sig under lång tid med diesel 
i den kommunala fordonsflottan.
 – Vi håller nu på att i ett skarpt läge 
undersöka och skissa på ett tankställe för 
fordonsgas, säger Erik Persson.

FORDONSGAS FRÅN GÖDSEL
Att Piteå kommun nu tittar så aktivt på for-
donsgas har att göra med det lantbruksinitiativ 
som bildat bolaget Piteå Biogas AB. Där finns 
det en stor potential i fordonsgas från gödsel.
 – Hade inte det startat upp och visat sig 
ha så mycket potential, hade vi nog inte sat-
sat på fordonsgas med samma intresse. Piteå 
ligger ju också, så att säga, mitt i smeten. 
Det är åtta mil till Skellefteå, lika långt till 
Boden där det redan idag finns produktion 
av fordonsgas. Och det är bara fem mil till 
Luleå som också satsar mycket just nu. Så 
möjligheter till backup finns, säger Erik 
Persson. Vidare kommer de nog att även 

titta på flytande naturgas från Norge som 
ytterligare en backup-möjlighet. Samtidigt 
påpekar han att om inte Piteå Biogas AB får 
ihop sin kalkyl blir det också svårt. Att det 
känns långsökt att starta ett tankställe och 
inte ha en lokal produktion av biogas.

STOR FRAMTIDA POTENTIAL
Idag skickar piteåborna sina matrester för 
rötning till Boden, som gör fordonsgas av 
dem och det kommer de nog att fortsätta att 
göra. Men utöver matresterna finns biogas 
från avloppsreningsverket, som idag används 
till kraftvärme och det skulle man med tiden 
kunna omvärdera, berättar Erik Persson. 
Vidare finns pappersbruken och SunPines 
anläggning som också producerar bra sub-
strat som skulle kunna rötas till biogas.
 – Vi har gjort en inventering i kommunen 
och det finns en bra potential här. Det är bra 
att veta för framtiden, säger Erik Persson. ¢

BIOGAS NORR
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Fabriker skulle kunna sälja sin biogas för 
uppgradering till fordonsgas, men den 
frågan är inte klar från Domsjös sida än. 
De använder gasen själva idag och skulle 
i så fall behöva ersätta den gasen med an-
nan energi. Lantbrukarna i Klara Gas är 
inte heller färdiga med strukturen kring 
den biogasanläggning de planerar för. 
 – Vi har kontakter med AGA Gas om 
att kunna köpa flak med fordonsgas från 
Sundsvall till en början. Får vi klartecken 
snart kan tankstället förhoppningsvis stå 
klart i november 2014. Men det är också 
en prisfråga. AGA Gas har ambitionen 
att sätta ett pris vi kan leva med. Men 
det har vi inte sett än, säger Nils-Gunnar 
Mattson och tillägger:
 – Det är väldigt spännande att vara med 
i den här utvecklingen! Det skulle vara 
oerhört roligt att se att det här går i lås. ¢

FAKTA AC FORDONSGAS AB

AC Fordonsgas ägs av Nygren Holding AB, OK 
Västerbotten, Klara Gas ekonomiska förening och 
Kaj Johanssons Åkeri. Swedavia Umeå Airport är 
en aktiv samarbetspartner till AC Fordonsgas AB.

Umeå är den enda staden i Sverige 
med över 100 000 invånare som inte 
har ett tankställe för fordonsgas. 
Bolaget AC Fordonsgas AB är bildat 
och vill ändra på den saken.

I Vännäs finns Klara Gas ekonomisk 
förening som drivs av lantbrukare 
i Vännäs och Umeå. De har under 
ett par års tid arbetat med att få 
till möjligheten att röta gödsel till 

fordonsgas som är tänkt ska säljas på 
macken vid f lygplatsen i Umeå. Hösten 
2013 bildades bolaget AC Fordonsgas 
AB som är de som vill bygga det.
 – Alla tillstånd är klara för att bygga 
tankstället. Problemet är bara att det 
varit svårt att få tag i fordonsgas att sälja, 
säger Nils- Gunnar Mattson, som är en 
av lantbrukarna i Klara Gas och sitter i 
styrelsen för AC Fordonsgas AB.
Funderingar har varit om Domsjö 
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Det är ur avloppsslam och matavfall som 
Härnösand biogas ska framställa biogas 
vilken också kommer uppgraderas till 
fordonsgas. De beräknade investeringarna 
ligger kring 33 miljoner kronor och 13 av 
dem får de genom Energimyndighetens 
investeringsstöd.
 – Vi har undersökt förutsättningarna för 
en lokal småskalig biogasanläggning under 
en längre tid parallellt med att det pågått 
utredning kring regional samverkan i en 
storskalig anläggning, säger Pär Marklund, 
projektledare för biogassatsningen hos HE-
MAB (Härnösand Energi & Miljö AB).
 Projektet är unikt i sitt slag tack vare 

teknikval och småskalighet. Det har också 
stor potential att fungera som ett vägle-
dande exempel för mindre kommuner som 
vill producera biogas från sitt avloppsslam 
och matavfall. 
 – Det koncept med kontinuerlig torr-
rötning och membranuppgradering som vi 
nu satsar på anser vi vara lämpligt då det 
innebär enkelhet i hanteringen av substra-
ten, god energieffektivitet samt nyttjande 
av standardiserade anläggningsdelar. Det 
beviljade investeringsstödet från Energi-
myndigheten vittnar om att de delar vår 
syn på konceptets framtida potential, säger 
Pär Marklund.

I Härnösandsanläggningen kommer 
2 000 ton matavfall och 3 000 ton avlopps-
slam att behandlas och ur det beräknar de 
att kunna producera 225 000 kilo fordonsgas 
vilket motsvarar 300 000 liter diesel.
 HEMAB har som målsättning att for-
donsgasen som man producerar ska kunna 
förbrukas i Härnösand och verkar därför för 
en etablering av ett lokalt tankställe. Genom 
deltagande i projekt BioGaC hoppas man att 
detta ska kunna bli verklighet inom en snar 
framtid och att positionerna för fordonsgasen 
som ett förnybart, lokalproducerat bränsle i 
Norrland ska kunna flyttas fram rejält trots 
avsaknad av gasnät i regionen. ¢ 

Unik anläggning

Biogas till Umeå

Härnösand biogas har fått 13 miljoner kronor i investeringsstöd av Energimyndigheten. De ska bygga en unik 
småskalig anläggning för biogasproduktion där gasen kommer att uppgraderas till fordonsgas.
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Biogas finns i Norrland.
 Vi utvecklar den för framtiden.

VÄSTERBOTTEN

Utöver våra medlemmar som 
nämns här till höger har vi fått 
extra	finansiering	av	de	här	
aktörerna för magasinet. 
Stort tack!


