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Referat
I denna rapport presenterar vi en fördjupad studie av vilka barriärer och möjligheter som finns för
biogas, och framförallt flytande biogas (LBG), för tunga lastbilar i större skala samt hur barriärerna
övervinns och möjligheterna nyttjas. Studien identifierar även viktiga varuägare och andra intressenter
i Sverige samt vilka krav och villkor dessa ställer för att våga investera i gastekniken. För att besvara
studiens frågeställningar genomfördes en genomgång av litteraturen samt intervjuer och workshops
med relevanta aktörer. Resultaten pekar på att biogasen är ett drivmedel som kan bidra till minskade
koldioxidutsläpp. Vidare nämns även drivkrafter som energitrygghet och en cirkulär ekonomi. Att det
nu har kommit nya tunga LBG-lastbilar på marknaden samt att nya styrmedel trätt i kraft ses också
som drivkrafter. Avsaknaden av långsiktiga, stabila styrmedel och regelverk samt höga priser och
kostnader för exempelvis produktion, fordon och gas angavs vara de största barriärerna. Ytterligare
barriärer är exempelvis att det råder kunskapsbrist inom området samt att dagens förnybara drivmedel
konkurrerar med varandra istället för att komplettera varandra.
Det behövs en ökad långsiktighet i styrmedel som gynnar de mest hållbara förnybara bränslen som
finns idag. Det behövs också att svenska styrmedel harmoniseras med styrmedel inom övriga EU på
ett bättre sätt än de som funnits fram till idag. Det behövs även ökade möjligheter till stöd som
exempelvis gynnar produktionen av biogas, investeringsstöd till de fordon som bäst gynnar att klimatoch andra miljömål nås, samt stöd som inkluderar andrahandsmarknaden för dessa fordon för att
påverka marknaden mot en mer miljömässigt hållbar transportsektor. Det behövs informationsinsatser
för att informera om biogas i förhållande till andra drivmedel för tunga lastbilar och information om
att, samt var, dagens tankstationer för LBG finns. Även demonstrationsprojekt som visar fordonen ute
på vägarna samt bidrar till infrastrukturutvecklingen skulle kunna hjälpa till att sprida kunskap och
visa att tekniken fungerar och på så sätt utveckla marknaden för LBG.
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Abstract
This report presents an in-depth study of barriers and opportunities regarding the commercialization of
biogas, and particularly liquified biogas (LBG), for heavy trucks on a larger scale and how these
challenges can be overcome. In the study we also identify key actors and other stakeholders in Sweden
as well as under what circumstances they dare to invest in the biogas technology. To study the
research questions a literature review as well as interviews and workshops with important actors were
conducted. The results indicate that biogas is a fuel option that can contribute to reduced carbon
dioxide emissions. Energy security and a circular economy are mentioned as important driving forces.
The fact that new LBG trucks are now available on the market and that new policy instruments have
come into force are also seen as opportunities. The absence of long-term, stable policy instruments and
regulations, as well as high prices and costs for production, vehicles and gas are considered to be the
main obstacles. Other barriers are lack of knowledge in the area, and that today’s renewable fuels are
competing instead of complementing each other.
There is a need for increased long-term regulatory frameworks that will benefit the most sustainable
renewable fuels available today. It is also necessary to make sure that Swedish policies are harmonized
with other policies in EU in a better way than the policies that have existed until today. There is also a
need for more support systems, for example systems that favor the production of biogas, investment
support for the vehicles that best fulfil climate and other environmental objectives, as well as support
that includes the secondary market for the LBG vehicles to develop the market towards a more
environmentally sustainable transport sector. Information efforts are also needed to inform about
biogas in relation to other fuel options for heavy trucks, as well as information about that, and where,
LBG fuel stations exist. Furthermore, demonstration projects that show vehicles on the roads as well
as contribute to infrastructure development could help spread knowledge and demonstrate that the
technology works and by doing so contributing to the development of the LBG market.
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Förord
Syftet med föreliggande studie var dels att beskriva om, och i så fall på vilket sätt, biogas i allmänhet
och flytande biogas (LBG) specifikt, är ett hållbart drivmedelsalternativ för tunga lastbilstransporter.
Studien ämnade även undersöka vilka barriärer och möjligheter som finns för kommersialisering av
biogas i allmänhet, och flytande biogas specifikt, för tunga godstransporter på väg i större skala. I
studien ingick även att identifiera förslag på hur barriärerna kan övervinnas och möjligheterna nyttjas.
Studien är en del av satsningen Effektiva, uthålliga och uppkopplade logistiksystem som drivits av
Closer inom ramen för regeringens samverkansprogram Nästa generations resor och transporter och
finansieras till hälften av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, inom ramen för Drive Sweden.
Medfinansiering har också kommit ifrån Västra Götalandsregionen, Region Skåne och Region
Blekinge samt genom egen medverkan i projektet av Region Jönköpings län, Region Blekinge och
Region Örebro län.
Samverkan genom workshops och intervjuer har skett med aktörer i alla led från råvaru-, biogas- och
fordonsproducenter till åkare och speditörer samt ett flertal transporköpare.
Författarna vill härmed ge sitt varma tack till finansiärer samt alla som bidragit med tid och
engagemang i projektet.
Göteborg, augusti 2018

Yvonne Andersson-Sköld
Projektledare
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Sammanfattning
Biogas för tunga lastbilstransporter. Barriärer och möjligheter
av Johanna Takman (VTI), Yvonne Andersson-Sköld (VTI), Jessica Johansson (VTI),
Magnus Johansson (VTI), Hannele Johansson (Energikontor Sydost), Lovisa Uhlin (Regional
utveckling Örebro län) och Åslög Kantelius (Region Jönköpings län)

Utmaningen med att ställa om till en fossilfri godstransportsektor kommer att kräva mer än ett
energislag. Biogas ses som ett av flera lovande förnybara drivmedelsalternativ till de fossila bränslen
som i mycket hög utsträckning idag används i transportsektorn. Biogas kan t.ex. baseras på skogsråvaror, avloppsslam, gödsel, organiskt hushålls- och industriavfall, restprodukter från jordbruk eller
på energigrödor odlade på jordbruksmark. Gasen kan antingen användas i komprimerad form i
trycktankar (CBG) eller i kyld förvätskad form (LBG). Genom att förvätska gasen blir räckvidden
betydligt bättre och passar då bättre in i många logistiska system.
Användandet av biogas i transportsystemet är idag relativt lågt i relation till dess teoretiska potential,
men användningen ökar stadigt. I denna rapport presenterar vi en studie av biogasens inverkan på
utsläpp av koldioxidutsläpp samt vilka barriärer och möjligheter som finns för kommersialiseringen av
biogas för tunga fordon med fokus på flytande biogas. Studien innefattar även hur barriärerna
övervinns och möjligheterna nyttjas.
Studien har identifierat större godsflöden samt vilka krav och villkor varuägare och andra intressenter i
bland annat Region Jönköping, Region Örebro län, Västra Götalandsregionen och Region Blekinge
ställer för att våga investera i gastekniken. Studien innefattar en litteraturstudie samt intervjuer och
workshops med relevanta aktörer.
Litteraturstudien samt de workshops och intervjuer som genomförts visar på att LBG för tunga
lastbilar, liksom oftast biogas i allmänhet, är ett drivmedelsalternativ som bidrar till minskade utsläpp
av koldioxid och genererar mindre buller än dieseldrift. Biogas, både i komprimerad och flytande
form, kan också bidra till en cirkulär ekonomi, ökad potential för nationell energiproduktion och ökad
energisäkerhet.
I allmänhet ser de olika aktörerna från utbudssidan, distributionssidan och efterfrågesidan samma
möjligheter och barriärer för biogas inklusive flytande biogas, till tunga fordon. Bland de drivkrafter
som nämns i intervjuer och workshops framkommer att den största drivkraften är att biogasen är ett
hållbart bränsle genom att det bidrar till en minskad klimatpåverkan och bidrar till en cirkulär
ekonomi. Flera av aktörerna ser även möjligheter att producera egen biogas av sitt avfall och därmed
få avsättning för produkten. Att det nu har kommit nya LBG-fordon på marknaden samt nya styrmedel
så som reduktionsplikten, ses som faktorer som kan öka förutsättningarna för flytande biogas för tunga
fordon. Även möjligheter till lönsamhet och konkurrensfördelar tas upp som drivkrafter.
Det finns emellertid flera barriärer som behöver överkommas för att marknaden ska kunna ta fart. En
av de barriärer som nämns mest frekvent i studien är att det saknas långsiktiga, stabila styrmedel och
regelverk. Detta gör att flertalet aktörer inte vågar investera i fordon, gasproduktion eller i
infrastruktur. Det finns en önskan om stabilitet och långsiktighet som varar längre än en mandatperiod.
Styrmedlen ser även olika ut inom EU, vilket har skapat en ojämn konkurrens där utländsk gas kan
säljas i Sverige med dubbla stöd. Detta försämrar förutsättningarna för den svenska biogasen då det är
svårt att konkurrera med de låga priserna på exempelvis den danska gasen som både omfattas av
produktionsstöd i Danmark och av den skattebefrielse som gäller i Sverige. Ännu en barriär är att
dagens förnybara drivmedel konkurrerar med varandra istället för att komplettera varandra och på så
sätt bli en starkare konkurrent till de fossila bränslena.
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Höga priser och kostnader är också en av de största barriärerna som nämns i studien, både vad gäller
produktionskostnader, fordonspriser, gaspriser m.m. Att komma över dessa ekonomiska hinder är
därför viktigt för att få igång marknaden för LBG för tunga lastbilstransporter. Möjligheter till fler
stöd som exempelvis gynnar produktionen av biogas eller stöd som täcker de extra kostnader som
investeringen av en LBG-lastbil innebär skulle kunna vara exempel på vad som krävs för att fler
organisationer ska våga investera i biogastekniken. Att även se över vilka styrmedel som kan
inkludera fordonens andrahandsmarknad är viktigt för att utveckla marknaden. Önskemål om att
fordonstillverkare ska ta ett större ansvar för eventuella problem och se till att organisationen för
eftermarknaden har rätt kompetens framförs därför av flertalet aktörer.
De sex tankstationer som erbjuder LBG i Sverige idag anses vara placerade på strategiska platser, men
anses inte täcka de logistikbehov som finns i landet. Från intervjuer och workshops framkommer att,
för att göra kostnadseffektiva investeringar i tankstationer för tunga fordon bör dessa etableras längs
de stora godsflödena, framförallt mellan Stockholm, Malmö och Göteborg, men även andra större
städer längs med viktiga vägar som E4an. Dessutom kan riktade kostnadseffektiva investeringar i
tankstationer göras till specifika transportköpare, godsflöden och större logistikcentra. Kostnadseffektiviteten, och därmed betalningsviljan, för de enskilda beror på ett flertal faktorer inklusive vilka
styrmedel som finns.
Ytterligare en väsentlig barriär är att det råder kunskapsbrist inom området. Viktiga aktörer saknar
kunskap både om flytande biogas, men även om förnybara drivmedelsalternativ i allmänhet och dess
olika egenskaper. Dessutom saknas kunskap om var de befintliga tankstationerna finns.
Informationskampanjer för att minska informationsbristen samt olika typer av demonstrationsprojekt
som visar att tekniken finns och fungerar föreslås som viktiga för att förbättra kunskapsläget och visa
på de möjligheter som finns. Demonstrationsprojekt kan bidra både till att minska informationsbristen,
såväl som bristande infrastruktur och de upplevda riskerna med ny teknik. Exempel på
demonstrationsprojekten är samarbeten mellan exempelvis transportköpare, åkerier,
fordonsleverantörer, drivmedelsdistributörer, gasproducenter, logistikcentrum, m.fl. för att sätta upp
tankstationer på strategiska platser där transportköpare och åkerier får pröva att köra de nya LBGfordon som finns. Demonstrationsprojekten kan göras lokalt, t.ex. genom investering i en ny
tankstation vid ett logistikcentrum, eller informationskampanjer respektive en eller flera tankstationer
som täcker behov längs stora godsflöden på regional respektive nationell nivå. På så sätt får de olika
aktörerna i värdekedjan lösa eventuella problem tillsammans och lära sig av varandra. Genom att visa
upp den här typen av demonstrationsprojekt ute på vägarna sätts förhoppningsvis goda exempel som
kan leda till att fler aktörer vågar investera i biogastekniken.
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Summary
Biogas for heavy trucks. Barriers and opportunities
by Johanna Takman (VTI), Yvonne Andersson-Sköld (VTI), Jessica Johansson (VTI), Magnus
Johansson (VTI), Hannele Johansson (Energikontor Sydost), Lovisa Uhlin (Regional utveckling
Örebro län) and Åslög Kantelius (Region Jönköpings län)

The challenge of reaching a fossil-free freight transport sector will require more than one energy
source. Biogas is seen as one of several promising renewable alternatives to the fossil fuels that are
widely used in the transport sector today. Biogas can for example be based on sewage sludge, manure,
organic household and industrial waste, agricultural residues or energy crops grown on agricultural
land. The gas can either be used in compressed form in pressure tanks (CBG) or in refrigerated
liquified form (LBG). By liquifying the gas, the range becomes significantly longer and do therefore
fit better into many logistic systems.
The use of biogas in the transport sector today is relatively low in relation to its theoretical potential,
but usage is increasing steadily. In this report we present a study of biogas's impact on carbon dioxide
emissions as well as what barriers and opportunities that exist for the commercialization of biogas for
heavy trucks, focusing on liquid biogas. The study also includes how barriers can be overcome and
how opportunities can be utilized.
The study has identified major freight flows as well as what property owners and other stakeholders in
among others Region Jönköping, Region Örebro County and Region Blekinge would require investing
in the biogas technology. The study includes a literature study as well as interviews and workshops
with relevant actors.
The literature study as well as the workshops and interviews conducted show that LBG for heavy
trucks, as well as biogas in general, is a fuel alternative that contributes to reducing carbon dioxide
emissions and generating less noise than diesel fuel. Biogas, both in compressed and liquid form, can
also contribute to a circular economy, increased potential for national energy production and increased
energy security.
In general, different actors from the supply, distribution and demand side see the same opportunities
and barriers for biogas, including liquid biogas, to heavy trucks. Among the driving forces mentioned
in interviews and workshops the main opportunity is that the biogas is a sustainable fuel contributing
to a reduced climate impact and a circular economy. Several of the actors also see opportunities to
produce their own biogas from their waste and in that way benefit more from the product. The fact that
new LBG trucks are now on the market and that new policy instruments have entered into force, are
seen as factors that can increase the market share of liquid biogas for heavy trucks. Possibilities for
organizations to increase profitability and to gain competitive advantages are also seen as possible
opportunities.
However, in order to increase the biogas market share in the heavy road freight transport sector, there
are several barriers that need to be overcome. One of the barriers mentioned most frequently in the
study is that there is a lack of long-term, stable policy instruments and regulations. This means that
several actors do not dare to invest in vehicles, gas production or infrastructure under the current
circumstances. Stable and long-term policy instruments lasting longer than one mandate period are
therefore desired. Policy instruments also look different in the EU, which has created an uneven
competition where foreign gas can be sold in Sweden under dual support systems. The uneven
competition deteriorates the conditions for the Swedish biogas, as it is difficult to compete with the
low prices of, for example, the Danish biogas, which is both covered by production aid in Denmark,
but also by the tax exemption that applies in Sweden. Yet another barrier is that today's renewable
VTI rapport 981

11

fuels compete with each other instead of complementing each other and in that way becoming a
stronger competitor to the fossil fuels.
High prices and costs are also mentioned as some of the greatest challenges for the liquefied biogas
solutions, both in terms of production costs, vehicle prices, gas prices, etc. To overcome these
economic barriers is therefore important in order to increase the market share of LBG for heavy road
freight transport. Opportunities for more support, for example production aid, or aid covering the
additional investment costs of an LBG truck could be examples of what is required for more
organizations to dare to invest in biogas technology. Further, reviewing policy instruments that also
may include the secondary market of the vehicles is important for developing the market. Desires that
vehicle manufacturers should take a greater responsibility for possible vehicle problems and ensuring
that the aftermarket organization has the right skills is also mentioned by several actors.
The six gas stations that offer LBG in Sweden today are considered to be located in strategic locations
but are not considered to cover the logistics needs in the country. From interviews and workshops, it
appears that in order to make cost-effective investments in heavy duty fuel stations, these should be
established along the major freight flows, especially between Stockholm, Malmö and Gothenburg, but
also other larger cities along important roads like the E4. Moreover, cost-effective investments in gas
stations can be targeted to specific transport buyers, freight flows and larger logistics centres. The
cost-effectiveness, and hence the willingness to pay, for individual actors depends on several factors
including policy instruments.
Another important barrier mentioned in the study is the lack of knowledge in the area. Important
actors lack knowledge of both liquid biogas, but also renewable fuel alternatives in general and its
different characteristics. In addition, there is little knowledge regarding where existing fuel stations are
located.
Information campaigns and demonstration projects are suggested as important for improving the
knowledge situation and to demonstrate the existing opportunities. Demonstration projects can both
contribute to improved knowledge, as well as reduce the lack of infrastructure and the perceived risks
of new technology. Examples of demonstration projects are collaborations between, for example,
transport buyers, farms, vehicle suppliers, fuel distributors, gas producers, logistics centres, etc. to set
up fuel stations at strategic locations where transporters and hauliers can test to drive LBG trucks. In
this way, the various actors in the biogas value chain can solve possible problems together and learn
from each other. By showing this type of demonstration project on the roads, good examples can
hopefully be set, which can lead to more players daring to invest in biogas technology.
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1.

Introduktion

Utmaningen med att ställa om godstransportsektorn till fossilfri energi kommer att kräva mer än ett
energislag. Elektrifiering är ett lovande alternativ för urban distribution och även interregionalt mellan
storstadsregionerna (Ammenberg et al., 2018; Hjort, et al., 2017). Även de flytande biodrivmedel som
idag används i existerande dieselmotorer, exempelvis hydrogenerade vegetabiliska oljor (HVO) eller
fettsyrametylestrar (FAME) 1, är alternativa lösningar för att minska godstransportsektorns
klimatpåverkan. Många aktörer ser dock med oro på de forskningsresultat som pekar på dieselmotorns
skadliga avgaser och partiklar och ett flertal storstäder planerar därför inskränkningar på fordon med
dieselmotorers tillgänglighet. Vidare problematiseras även den begränsade tillgången på exempelvis
HVO i ren form (HVO100) som idag används för tunga transporter. Det krävs således fler förnybara
alternativ för att ställa om till en fossilfri godstransportsektor i Sverige.
Metangas från förnybara energikällor, som ofta hänvisas till som biogas, ses som ett lovande förnybart
alternativ för tyngre och långväga godstransporter. Metan finns även i stora mängder som fossil
naturgas. Biogasen kan till exempel baseras på avloppsslam, gödsel, organiskt hushålls- och
industriavfall, restprodukter från jordbruk eller på energigrödor odlade på jordbruksmark (Börjesson et
al. 2013). Förutom att biogasen är ett förnybart bränsle kommer den även bidra med flertalet nyttor
kopplade till bland annat en cirkulär ekonomi och en ökad energitrygghet då det är ett bränsle som kan
produceras lokalt i Sverige av lokalt avfall (Energikontor Norra Småland, 2017; Energigas Sverige,
2018a; Anderson & Westling , 2017). Gasen kan antingen användas i komprimerad form i trycktankar
(CNG/CBG) eller i kyld förvätskad form (LNG/LBG). CNG används i stora mängder globalt sett och
är en väl beprövad teknik. Problemet med komprimerad metan är att räckvidden inte är tillräckligt lång
för många godstransporter. Genom att förvätska gasen blir räckvidden betydligt bättre och passar då
bättre in i många logistiska system.
Användandet av biogas idag är lågt i relation till dess teoretiska potential (Börjesson och Ahlgren,
2012).

1.1.

Syfte och avgränsningar

Det övergripande syftet med föreliggande studie är att beskriva om, och i så fall på vilket sätt, biogas
och specifikt flytande biogas (LBG) är ett hållbart drivmedelsalternativ för tunga godstransporter på
väg. I studien undersöks också vilka möjligheter som finns för att biogas, framförallt LBG, ska
användas i större omfattning som drivmedel för tunga lastbilar, vilka barriärer som finns samt hur
dessa kan övervinnas.
En annan del av studien är att identifiera vilka krav och villkor varuägare och andra intressenter ställer
för att våga investera i gastekniken samt att identifiera godsflöden där det kan vara lämpligt att
använda flytande biogas. Detta utgör grunden för förslag på olika typer av demonstrationsprojekt.
Inom projektet har följande frågeställningar beaktats:
1. I vilken utsträckning kan koldioxid/växthusgas-utsläpp och luftföroreningar reduceras?
2. Vilka är lämpliga förnybara energikällor? Hur ser tillgången av råvaror till biogas m.m. ut?
3. Vilka investeringar i infrastruktur och fordon krävs?
4. Vilka löpande kostnader uppstår för olika offentliga och privata aktörer?
5. Vilka drivkrafter och hinder för användningen av förnybara energier finns?

1

Vanligast råvara är rapsolja som förestras till rapsmetylester (RME).
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6. Vilka lämpliga godsflöden för transporter med förnybara energier finns? Under vilka
förutsättningar är olika lösningar kostnadseffektiva?
7. Vilka förutsättningar finns för att initiera ett eller flera demonstrationsprojekt?
Frågeställningarna hanteras genom en genomgång av befintlig litteratur samt genom intervjuer och
workshops med relevanta aktörer. Valet av aktörer gjordes i samverkan mellan medverkande parter i
projektet, dvs. representanter från Region Blekinge, Region Jönköping, Västra Götalandsregionen och
Region Örebro län. Utöver workshops i de tre medverkande regionerna har även en workshop med
energi- och biogas producenter hållits i Göteborg.
De flesta aspekter har enbart kunnat beaktas kvalitativt. Några av frågorna har kunnat besvaras
kvantitativt, några dessutom i monetära termer från tidigare studier av bussar, andra tunga fordon eller
svenska vägfordonsflottan generellt. Det finns dock inte underlag för kvantitativa analyser för tunga
LBG lastbilar med dagens prestanda. Dels är den faktiska kostnadskalkylen för tunga LBG lastbilar
med dagens prestanda inte offentlig. Dels saknas det underlag för en kvantitativ samhällsekonomisk
kostnadsnyttaanalys. Till exempel finns inte offentliga data rörande emissioner och buller från de nya
biogasdrivna fordonen och andra samhällsaspekter finns endast beskrivna kvalitativt eller generellt för
biogas. Kostnaderna såväl för investering som drift ligger på enskilda, ofta privata, aktörer. Idag är
investeringar i biogas för tunga fordon en utgift för dessa aktörer och endast genom olika styrmedel
kan det bli en kostnadseffektiv investering både för samhället och de enskilda intressenterna.
Förutsättningarna för detta ingick som en del såväl i litteraturstudien som i intervjuer och workshops.

1.2.

Rapportens uppbyggnad

Rapporten inleds med ett bakgrundskapitel som beskriver energianvändning och förnybara energier i
Sverige, följt av en inledande beskrivning av biogas och dess produktionspotential i Sverige, samt
klimat och annan miljömässig påverkan av biogas i förhållande till diesel. Andra potentiella nyttor,
såsom bidrag till cirkulär ekonomi, lokal produktion och energisäkerhet beskrivs därefter. I ett eget
kapitel görs en litteraturbaserad genomgång av befintliga styrmedel som kan påverka utvecklingen av
en kommersiell biogasanvändning för tung godstrafik på väg. Detta följs av en litteraturbaserad
beskrivning av de marknadsmässiga förutsättningarna för biogas som drivmedelsalternativ till tunga
lastbilar. I nästa avsnitt beskrivs hur workshops och intervjuer genomförts och avsnitten därefter
redovisar resultaten från dessa, dvs. ett avsnitt om barriärer och vad man anser skulle krävas för att få
fart på marknaden, ett om lämpliga godsflöden samt ett med förslag på demonstrationsprojekt. Det
näst sista avsnittet sammanställer slutsatser och rekommendationer och det avslutande avsnittet
redovisar kunskapsluckor som projektet identifierat.
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2.

Bakgrund

2.1.

Energianvändning i Sverige

I Sverige har tillförseln till energisystemet legat på en nivå mellan 550 och 600 TWh per år sedan
1980-talet fram till idag (Energimyndigheten, 2017b). För att kunna avveckla kärnkraften och
samtidigt uppnå olika utsläppsmål för växthusgaser såsom nettonollutsläpp av växthusgaser 2045 2
kommer det inom alla samhällssektorer att krävas en ökad energieffektivisering och annan teknik än
vad som används idag. Dessutom kommer det att krävas en övergång till förnybara energier
(Energimyndigheten 2017a, Energimyndigheten, 2016b, Naturvårdsverket, 2017b; Trafikverket,
2017b).
Andelen kärnkrafts- och fossilbaserad energi har stadigt minskat och andelen förnybar energi har ökat.
År 2015 uppgick andelen förnybar energi till 53,9 procent och 2016 till 58 procent
(Energimyndigheten 2017a). Den enligt Energimyndigheten förväntade utvecklingen fram till 2021,
visas i Figur 1 (Energimyndigheten, 2016b).

Figur 1. Sveriges totala energitillförsel 2017, samt prognos för åren 2018–2021, TWh (Figuren är
kopierad från Energimyndigheten, 2016b).
Hur stor och snabb ökningen av andel biobränsle och andra förnybara energier bör bli, respektive
kommer att bli varierar mellan olika sektorer. Liksom inom övriga sektorer kommer
energieffektivisering och teknikutveckling att vara nödvändigt för att klimatrelaterade mål uppnås
inom transportsektorn. Dessutom kommer val av transportslag att påverka uppfyllelsen av målen. För
att nå målen med att minska utsläppen av koldioxid med 70 procent fram till 2030 jämfört med år
2010, och för att kunna minska utsläppen så att målet nettonollutsläpp 2045 uppnås, krävs dessutom
en omställning till en fossilfri fordonsflotta.
Den största andelen gods transporteras idag med tunga lastbilar (65 %) som idag uppgår till 40 133
miljoner ton km per år (Trafikanalys, 2016a). I framtiden förväntas antalet godstransporter och

2

Fossilfria bränslen medför generellt betydligt lägre utsläpp av växthusgaser än fossila bränslen. Hur mycket
mindre beror på typ av bränsle, hur det framställs, vilka råvaror som används och var dessa kommer ifrån.
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mängden transporterat gods dessutom öka. Andelen fossilbaserad energi inom transportsektorn är idag
stor. Den uppgick år 2016 till drygt 80 procent. Det är dock den sektor som under de senaste 10 åren
snabbast minskat andelen fossila bränslen (Trafikverket, 2017b, Energimyndigheten 2017a). Andelen
fordonskilometer med lastbil utgör ungefär en tiondel av de vägtransporter som görs i Sverige enligt
Trafikverkets basprognos. Lastbilstransporternas relativa bidrag till koldioxid och kväveoxider är dock
större. Lastbilstrafikens avgasutsläpp utgör cirka 25 respektive 15 procent av vägtrafikens totala
utsläpp av koldioxid respektive kväveoxid (Andersson-Sköld & Johannesson, 2018).

2.2.

Förnybara energier inom transportsektorn

För att nå klimatmålen krävs det att flera olika förnybara energikällor används. Det finns idag ett
flertal förnybara bränslen på marknaden som kan bidra till att användningen av fossila bränslen inom
transportsektorn minskar. Andelen förnybar energi i Sverige har beräknats på olika sätt i olika studier
och därmed genererat olika siffror. Enligt Energimyndighetens beräkningar uppgick andelen förnybar
energi i transportsektorn till 22 procent 2016, medan den enligt förnybardirektivets beräkningsmetod
istället uppgick till 37 procent (Energimyndigheten, 2018a). Enligt Energimyndigheten (2018a) utgör
HVO över hälften av det förnybara drivmedel som idag används i transportsektorn. Figur 2 visar hur
andelen av de förnybara bränslena biogas, etanol, RME/FAME, HVO och förnybar el fördelar sig i
transportsektorn.

Figur 2. Andel förnybar energi i transportsektorn (figuren är kopierad från Energimyndigheten,
2018a).
Alla dessa förnybara alternativ har olika för- och nackdelar som gör att de kan passa olika bra till olika
typer av transporter. Exempelvis kommer Ammenberg et al. (2018) och Hjort et al. (2017) fram till att
de samhällsekonomiska nyttorna för att använda elbussar i stadsmiljöer är större än att använda bussar
drivna på komprimerad biogas eller biodiesel (samlingsnamn för HVO och RME/FAME i deras
studie). Detta beror till stor del på att minskat buller är den beräkningsbara samhällsekonomiska nyttan
som ger jämförelsevist störst effekter i den studien och därmed ger elbussar en fördel framför andra
drivmedel. Bullernivån från biogasfordon minskar dock kontinuerligt och bullernivån från biogasbussar är idag ca en fjärdedel av konventionella bussar (Nationell biogasstrategi, 2018). För regional
busstrafik ger komprimerad biogas störst beräkningsbar samhällsekonomisk nytta jämfört med el och
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biodiesel (Hort et al., 2017). Nyttans storlek beror på vilken typ av avfall som används för att
producera biogasen. Hjort et al. (2017) betonar att resultaten i studien ska användas med försiktighet
då flertalet samhällseffekter inte beräknats, såsom de positiva effekterna av biogödsel och dess
potential att främja en cirkulär ekonomi och ett ekologiskt lantbruk.
För tunga och långväga lastbilstransporter, mer än 300 km, vilket är det trafikslag som är i fokus i
denna rapport, ställs det extra krav på att räckvidden ska vara tillräckligt lång. I det avseendet har idag
elfordon fortfarande sina brister. HVO är det förnybara drivmedelsalternativ som används i hög
utsträckning för tunga transporter idag eftersom det kan användas i existerande dieselmotorer och
infrastruktur. HVO går både att använda i ren form, HVO100, eller som hög- och låginblandning i
diesel. HVO har mer lika egenskaper med fossil diesel än FAME och HVO blandat med fossil diesel
kan således användas i en konventionell dieselmotor även vid höga inblandningsnivåer av HVO. På
grund av ett flertal faktorer, bland annat ett begränsat utbud av HVO100, behövs det dock fler
alternativa förnybara bränslen för att nå klimatmålen. Råvarorna för HVO-produktion är många och
under 2016 stod importerade vegetabilisk eller animalisk avfallsolja, PFAD (Palm Fatty Acid
Distillate) och slakteriavfall för 80 procent av råvarufördelningen. Råvarorna för svenskt producerad
HVO (dvs. 20 % av produktionen) är främst råtallolja och avfallsoljor (Börjesson, 2016).
Biogasen är ett av flera bra förnybara drivmedelsalternativ och därmed ett bra komplement till bland
annat HVO och eldrift. Eftersom biogas både kan låg- och höginblandas i naturgas kan det hjälpa till
att succesivt nå målet nettonollutsläpp av växthusgaser 2045 (Johansson, 2017). För tunga fordon kan
flytande biogas (LBG) vara ett mer lämpligt drivmedel än komprimerad biogas då den ger fordonen en
längre räckvidd (100–110 mil för flytande jämfört med 40–45 mil för komprimerad) (Johansson,
2017). Flytande biogas har dessutom andra fördelar jämfört med komprimerad biogas då det är enklare
att transportera och tar mindre plats. När biogasen går från gasform till vätskeform blir volymen
ungefär 600 gånger mindre vilket underlättar transport och lagring av bränslet (Gasföreningen, 2018).
Fokus i denna studie kommer därför att ligga på att studera just tunga långväga lastbilstransporter och
flytande biogas, men inkluderar även lastbilstransporter och biogas i allmänhet.

2.3.

Biogas

Figur 3 nedan (Energigas Sverige, 2015) visar en systembeskrivning över framställning, distribution
och användning av biogas. Som framgår framställs biogas utifrån flera olika råvarukällor och på två
principiellt olika sätt; rötning respektive förgasning. Innan detta beskrivs mer i detalj kommer
begreppet biogas att klargöras. Utifrån information från f3 (2016) är den korrekta terminologin som
följer: Biogas är den rågas som erhålls vid anaerob (syrefri) rötning (nedbrytning) av livsmedelsavfall,
avloppsslam, gödsel etc. Genom uppgradering och rening av biogasen fås biometan som exempelvis
kan användas som fordonsbränsle. Vid förgasning av biomassa erhålls en syntesgas som genom en
metaniseringsprocess omvandlas till biometan. Biometan från förgasning med efterföljande
metanisering kallas även för SNG som står för Synthetic Natural Gas eller Substitute Natural Gas.
Eftersom SNG också kan framställas från fossil råvara såsom exempelvis förgasning av kol,
poängteras biometanets ursprung ibland som bio- SNG (Börjesson et al. 2013).
Fordonsgas med organiskt ursprung (till skillnad från fossilt) kallas ofta för biogas (så även i Figur 3
nedan) men den korrekta benämningen är således enligt ovan biometan. Eftersom benämningen biogas
är såpass vanligt förekommande används den dock generellt i föreliggande studie istället för den mer
korrekta benämningen biometan. Som framgår av figuren kan biogasen distribueras till tankstationerna
via rörnät eller med lastbil. I det senare fallet i komprimerad form, CBG (compressed biogas), eller i
flytande form, LBG (liquefied biogas). Biogas för transportändamål kan slutligen användas i såväl
tunga som lätta fordon, se Figur 3 nedan för exempel. Motortillverkare har utvecklat olika typer av
gasmotorer, se t.ex. Scanias nyutvecklade motor för flytande gasdrift enligt Otto-principen (Scania
2017), Volvos nya flytande gasdrivna motor enligt dieselprincipen (Volvo 2018), respektive Iveco:s
nya LNG/LBG-lastbilar.
VTI rapport 981

17

Figur 3 nedan visar ytterligare en viktig aspekt av biogasframställningen; att biogödsel bildas som kan
användas i lant- och skogsbruk. Börjesson et al. (2013) förklarar att i rötresten finns all näring kvar
och i askan från förgasningen återfinns kalium och fosfor medan kvävet försvunnit till atmosfären.
Enligt Energimyndigheten (2016c) ges rötresten olika benämningar beroende på ursprung där den från
samrötningsanläggningar och gårdsanläggningar kallas biogödsel och den från avloppsreningsverk
kallas rötslam.

Figur 3. Systembeskrivning över framställning, distribution och användning av biogas. Bildkälla:
Energigas Sverige (2015).
Intressant är att idag kan Figur 3 ovan även utökas till att innefatta fartyg. Inom kort kommer
Östersjön/SECA-området ha 15–18 LNG-fartyg. Redan idag har man tankat ett av Furetanks fartyg i
Göteborg med LBG. Dock är priset för LBG dubbelt så högt som för LNG, men LBG kvaliteten är
jämnare (Ny teknik, 2018). Även Destination Gotland förväntas ha nya gasfärjor i drift under 2018
(Destination Gotland, 2018).
I Figur 4 (från Börjesson et al. 2013) beskrivs produktionskedjor för olika biodrivmedel, bl.a. metan 3.
Metan kan, som nämnts ovan, framställas via förgasning eller rötning. Förgasning som är en
termokemisk omvandling av biomassa, kan t.ex. baseras på grenar och toppar (GROT) från skogen
eller på energiskog odlad på jordbruksmark. Vid förgasning erhålls bio-SNG som normalt sett
innehåller 94–97 procent metan samt varierande mängd inerta gaser som kväve och koldioxid
(Börjesson et al. 2013). Syntesgasen som fås från förgasningen renas först från föroreningar för att
sedan genomgå metaniseringsprocessen där kolmonoxid och vätgas omvandlas till metan, vatten och
koldioxid. De två senare beståndsdelarna avskiljs och gasen konditioneras till lämplig gaskvalitet.
Rötning (som är en biokemisk omvandling av biomassa) kan t.ex. baseras på avloppsslam, gödsel,
organiskt hushålls- och industriavfall, restprodukter från jordbruk eller på energigrödor odlade på
jordbruksmark (Börjesson et al., 2013). Energimyndigheten (2016c) beskriver att biogas från rötning i
huvudsak består av metan och koldioxid samt små mängder svavelväte och vattenånga. Enligt samma
källa är metanhalten hos biogasen som lämnar rötkammaren vanligtvis 60–70 procent medan den är
minst 95 procent då gasen uppgraderats till fordonsbränslekvalitet.

3

I textavsnitten nedan används de mer korrekta benämningarna pga. att detaljeringsgraden i beskrivningarna
kräver det.
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Figur 4. Produktionskedjor för biodrivmedel (förenklad bild). GROT = grenar och toppar. Bildkälla:
Börjesson et. al. (2013).
Börjesson et al. (2013) påpekar att effektivitet eller miljöpåverkan inte kan bedömas för ett drivmedel
isolerat från dess produktionskedja utan det är just hela kedjan som måste studeras för den typen av
bedömningar. Detta eftersom skillnaderna mellan ”bra” och ”dåliga” produktionskedjor för samma
drivmedel kan vara större än skillnaderna mellan olika drivmedel.

2.4.

Produktion och produktionspotential

Enligt Avfall Sverige (2017) är Tyskland det land som hittills satsat mest på biogas i Europa, både vad
gäller antal biogasanläggningar och den totala mängden producerad biogas. Ungefär 75 procent av all
uppgraderad biogas i Europa produceras av Tyskland. Majoriteten av denna biogas pumpas in i
naturgasnätet och används framförallt till el och värme (Avfall Sverige, 2017). Även länder som
exempelvis Storbritannien och Nederländerna har en mycket högre biogasproduktion än Sverige, men
Sverige särskiljer sig dock från övriga länder i Europa genom att använda en mycket högre andel av
den producerade biogasen som fordonsbränsle (Ammenberg et al., 2018).
Under år 2015 producerades det i Sverige totalt 1 947 GWh biogas varav 36 procent i avloppsreningsverk, 44 procent i samrötningsanläggningar, 9 procent i deponier, 6 procent i industrianläggningar,
3 procent i gårdsanläggningar samt 2 procent i förgasningsanläggningar (Energimyndigheten, 2016c).
Av den producerade biogasen uppgraderades 1 219 GWh (63 %). Produktionen av LBG i Sverige
samma år uppgick till 37 GWh och den användes främst i transportsektorn. Detta kan jämföras med
den totala inrikes energianvändningen inom transportsektorn som år 2015 var 87,2 TWh varav diesel
39,3 TWh, bensin 28,9 TWh och biodrivmedel 13,2 TWh. Av biodrivmedelsanvändningen utgjorde
biogas 1,1 TWh (Energimyndigheten, 2017b). Det vill säga en stor andel producerad biogas användes
inom transportsektorn.
Produktionen av biogas, baserades år 2015 huvudsakligen på avloppsslam, gödsel, källsorterat
matavfall och avfall från slakteri- och livsmedelsindustri. Energigrödor utgjorde en mycket liten andel.
Samrötningsanläggningar och gårdsanläggningar producerade tillsammans, i våtvikt räknat, drygt
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2 025 000 ton rötrest/biogödsel, varav minst 99 procent användes som gödningsmedel 4. Avloppsreningsverken producerade 651 000 ton avvattnat rötslam, varav 28 procent användes som
gödningsmedel 5 (Energimyndigheten, 2016c).
Potential för ökad tillförsel av svensk biomassa för energiändamål uppskattas av Börjesson (2016) till
ca 40–50 TWh/år idag respektive ca 70–90 TWh/år kring 2050. Uppskattningarna inkluderar tekniska,
ekonomiska och/eller ekologiska begränsningar i olika grad. Författaren påpekar att potentialen idag
bedöms vara något större från skogssektorn än från jordbrukssektorn men att denna skillnad bedöms
kunna minska något till år 2050. Råvarupotentialen i jord- och skogsbruk för biodrivmedelsproduktion
fördelar sig olika över landet, vilket Börjesson et al. (2013) lyfter fram. Exempelvis finns det höga
andelar av jordbruk i Skåne, medan Södra Norrland och Smålandslänen har höga andelar skogsmark
(Statistiska Centralbyrån, 2008). Börjesson et al. (2016) uppger att dagens potential (ca 40–50
TWh/år) kan generera ca 22–32 TWh biodrivmedel. Vad gäller potential för ökad tillförsel av biogas
från avfall och restprodukter bedömer Börjesson (2016) den till ca 4,5 TWh/år idag och antar den vara
oförändrad år 2050 eftersom ett stort antal faktorer styr hur den kan komma att förändras i framtiden.

2.5.

Klimat- och annan miljöpåverkan av biogas

2.5.1.

Klimatpåverkan

Omställningen av transportsektorn till fossilfri energi motiveras framförallt av behovet av minskad
klimatpåverkan. I föreliggande studie är därför växthusgaser i fokus medan övriga miljöaspekter
behandlas mycket övergripande.
Börjesson et al. (2013) presenterar växthusgasprestanda för olika produktionskedjor för biodrivmedel
från råvara till färdigt drivmedel. Figur 5 sammanställer författarnas beräkningar av detta baserat på
den metod för beräkning som föreskrivs enligt EU’s Renewable Energy Directive (RED). Med biogas
avser biometan från rötning och med SNG avses biometan från förgasning. Figur 6 sammanställer
författarnas motsvarande beräkningar för vissa av drivmedlen när systemutvidgning har tillämpats,
vilket bland annat innebär att indirekta effekter av biprodukter inkluderas. Enligt författarna förordas
detta i ISO-standarden för livscykelanalys (LCA). Växthusgasprestanda för utvidgat system visar
bland annat:
•

Negativa utsläppskvantiteter för biogas från gödsel och organiskt avfall. Detta på grund av
minskade metanemissioner från konventionell gödsellagring respektive ersättning av
mineralgödsel (Börjesson et al., 2013).

•

Betydligt högre utsläppskvantiteter jämfört med RED-beräkningen för biogas från
restprodukter som idag används som djurfoder (drank, vassle och fodermjölk; rapskaka
undantaget). Detta på grund av produktion av ersättningsfoder (Börjesson et al., 2013).

Börjesson et al. (2016) har gjort en uppdatering av ovanstående publikation med nya fakta efter behov
och tillgång. Inga stora skillnader kan utläsas i det nya diagrammet över beräknad växthusgasprestanda för de biodrivmedel som där inkluderats. Dock finns några nya värden eftersom delvis andra
biodrivmedel tagits med i det utvidgade systemet. Camia et al. (2018) presenterar intervall för

4

Certifieringssystemet SPCR 120 finns för kvalitetssäkring av biogödsel.

5

Certifieringssystemet Revaq finns för att utveckla och systematisera reningsverkens uppströmsarbete med
syftet att minska flödet av farliga ämnen och att förbättra kvaliteten på avloppsslam.
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växthusgasemissioner från olika produktionskedjor för biodrivmedel och dessa visar också negativa
utsläppskvantiteter för biometan från flytgödsel (cattle slurry) men dock inte från organiskt avfall.
Växthusgasprestanda (EU's Renewable Energy Directive, RED)
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Figur 5. Växthusgasprestanda för olika produktionskedjor för biodrivmedel beräknade enligt EU:s
Renewable Energy Directive (RED). Sammanställning av data från Börjesson et al. (2013).

Växthusgasprestanda (Systemutvidgning förordat i ISO-standarden för LCA)
70
60
50

30
20
10

Etanolkombinat - Hampa

Etanolkombinat - Skogsflis

Etanolkombinat - Halm

RME - Raps

Etanol - Sockerrör

Etanol - Sockerbetor

Etanol - Vete

Biogas - Vall

Biogas - Vete (kärna)

Biogas - Majs

Biogas - Rågvete

Biogas - Sockerbetor

Biogas - Hampa

Biogas - Vassle

Biogas - Fodermjölk

Biogas - Drank

Biogas - Rapskaka

Biogas - Slakteriavfall

-30

Biogas - Blandade substrat

-20

Biogas - Flytgödsel

-10

Biogas - Hushållsavfall

0

Biogas - Avloppsslam

g CO2-ekv / MJ drivmedel

40

-40

Figur 6. Växthusgasprestanda för olika produktionskedjor för biodrivmedel beräknade med
systemutvidgning. Sammanställning av data från Börjesson et al. (2013).
Som jämförelse anger Börjesson et al. (2010) och Börjesson et al. (2013) beräknade utsläpp av
växthusgaser från fossila drivmedel enligt RED till ca 84 g CO2-ekv/MJ, varav slutanvändning i
fordon står för 72 g CO2-ekv/MJ bensin respektive 74 g CO2-ekv/MJ diesel. Eftersom Figur 5 och
Figur 6 redovisar utsläpp fram till färdigt drivmedel i produktionskedjan är det i sammanhanget värt
att nämna att Börjesson et al. (2010) redovisar utsläpp vid slutanvändning i fordon på 0,9 g CO2VTI rapport 981
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ekv/MJ för biogas och 3,2 g CO2-ekv/MJ för etanol (tändtillsatsmedel). Göthe (2013) har sammanställt
bedömda metanutsläpp i den svenska fordonsgaskedjan och uppger att drift av fordon (buss och
lastbil) innebär utsläpp på 0,41 g CH4/kWh gas. Detta motsvarar ca 2,85 g CO2-ekv/MJ gas 6. Läckage
från fordonens tankar är inte inkluderat eftersom aktuella uppgifter om detta saknades vid studiens
genomförande enligt författaren. Med bästa tillgängliga teknik (BAT) bedöms enligt Göthe (2013)
utsläpp från fordonsdrift istället till 0,18 g CH4/kWh gas. Detta motsvarar ca 1,25 g CO2-ekv/MJ gas 7.
Vidare anger författaren att för hela kedjan (biogasproduktion/uppgradering, distribution, tankning och
drift av fordon) släpptes vid tidpunkten för studien 4,2 procent av gasens energimängd ut när det gäller
buss och lastbil. Ur presenterade värden kan utläsas att produktion/uppgradering står för nästan hela
utsläppsmängden. Med BAT bedöms motsvarande utsläppsandel till 0,61 procent enligt författaren.
Börjesson et al. (2013) baserar beräkningarna av biogasens växthusgasprestanda på väl fungerande
system med maximalt ca 1,5 procent metanutsläpp. Författarna anger att biogassystem blir sämre än
bensin/diesel ur växthusgassynpunkt om metanutsläppen normalt är kring 17–18 procent och att
naturgasbaserade drivmedel blir sämre redan vid ca 4 procent metanutsläpp.
Ovan studier baseras på statistik och tillgänglig information om fordonsflottan då studierna utfördes.
För de tunga LBG/LNG lastbilar som precis lanserats på marknaden av exempelvis Volvo Scania och
Iveco, finns inte motsvarande underlagsdata offentligt tillgängligt. Enligt fordonstillverkarna själva
kan dagens tunga gaslastbilar, när de drivs med LBG, minska utsläppen av växthusgaser med upp till
nittio procent jämfört med konventionell dieseldrift 8.

2.5.1.1. Monetär betydelse av klimateffekter
Nyttan med avseende på minskade utsläpp av koldioxid av den övergång från fossila bränslen till
biogas som gjorts inom den svenska fordonsparken har räknats ut monetärt av 2050 Consulting
(2018). Deras beräkning baseras på Sveriges produktionsnivå av biogas 2016, användningen av biogas
som drivmedel och på fördelningen av biogas och naturgas i fordonsgasen samma år, dvs.70/30. Den
samhällsekonomiska besparingen av att använda biogas istället för fossila bränslen beräknades till 433
miljoner SEK årligen när ASEK 6.0 värde 1,14 kr/kg CO2 används och över 1,3 miljarder SEK när
ASEK 6.0 värde 3,50 kr/kg CO2 används. År 2017 var andelen biogas ännu högre i fordonsgasen och
låg på 86 procent. Med ett CO2 värde om 1,14 kr/kg CO2 skulle den samhällsekonomiska besparingen
då istället vara 489 miljoner SEK på samma produktionsmängd (2050 Consulting, 2018).
Förutom de fordonsrelaterade utsläppsminskningar som användandet av biogas bidrar till beräknar även
2050 Consulting (2018) det samhällsekonomiska värdet av minskade koldioxidutsläpp när biogödsel
ersätter handelsgödsel. Att ersätta de 3 700 ton växttillgängligt kväve som användes i jordbruket i form
av handelsgödsel år 2016 med biogödsel innebär en samhällsekonomisk besparing på 21,4 miljoner SEK
per år enligt ASEK 6 värde på 1,14 kr/kg CO2 (2050 Consulting, 2018).

2.5.2.

Utsläpp av koldioxid och andra luftföroreningar för biogas och andra
drivmedel

Även utsläpp av andra luftföroreningar än koldioxid är betydligt lägre för biogas än vid bensin och
dieseldrift. I Trafikverkets Handbok för vägtrafikens luftföroreningar (Trafikverket, 2017c) finns en

6

Beräknad med Global Warming Potential (GWP) över en 100-årsperiod för metan på 25. Då fås
25*0,41/3,6=2,847.
7

Beräknad med Global Warming Potential (GWP) över en 100-årsperiod för metan på 25. Då fås
25*0,18/3,6=1,25.
8
https://www.scania.com/se/sv/home/products-and-services/my-floating-pages/alternative-fuels.html och
http://www.akeritidning.se/svensk-akeritidning/nyheter/2017/10/03/volvo-rullar-ut-gaslastbilar-meddieselprestanda
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sammanställning av utsläppsfaktorer för olika drivmedel (bensin, diesel, E85 och gas) per körsträcka
för personbilar, medan för lastbilstrafiken anges ett genomsnitt och inte per drivmedel.
Dock ger utsläppsfördelningen för personbilar en indikation på förhållandet även för lastbilar och
andra tyngre fordon. Utsläppsfaktorerna för CO, CO2 direkt respektive från vagga till hjul, CH, NOx,
partiklar (PM) och SO2 för år 2016 i Sverige är sammanställda i tabell 1 nedan (Trafikverket, 2017c).
Sammanställningen anger det viktade medelvärdet av utsläpp per kilometer körd sträcka i stad
respektive på landsbygd.
Tabell 1. Utsläppsfaktorer per fordonskilometer för personbilar med olika drivmedel i Sverige år 2016, värdena är
viktade medel för stad och landsbygd (Trafikverket, 2017c).
Drivmedel

Utsläppsfaktor
CO
g/km

CO2
kg/km

CO2
(vagga till hjul)
kg/km

HC
g/km

NOx
g/km

PM
g/km

SO2
g/km

Bensin

1,46

0,18

0,23

0,25

0,14

0,0019

0,0005

Diesel

0,1

0,12

0,16

0,02

0,42

0,0054

0,0002

Diesel med
HVO
E85
Gas#

0,11*
0,2

0,18

0,21

0,02

0,04

0,0012

0,0007

0,36

0,05

0,08

0,02

0,06

0,0012

0

Naturgas

0,13*

Biogas

0,04*

El ej miljömärkt
El Norden
miljömärkt

0,52*
0*

# Natur och biogas
*Gröna bilister (Drivmedelsfakta 2015, http://www.gronabilister.se/rapporter [180805]),

Som framgår av tabell 1 är koldioxidutsläppen vid gasdrift (biogas och naturgas i svenska personbilsflottan) mycket lägre än från bensin och diesel. För vagga till hjul-beräkningen är utsläppen av
koldioxid från biogas lägre än alla övriga drivmedel med undantag av nordisk miljömärkt el.
Även med avseende på övriga utsläpp är alla redovisade utsläppsfaktorer för gas (biogas och naturgas i
svenska fordonsflottan) lägre eller densamma som för bensin och diesel med undantag av kolmonoxid
(CO) där gasen har större utsläpp per kilometer än diesel.
Exakta storleken på utsläpp av såväl koldioxid som andra luftföroreningar beror på hur biogasen
framställts och på typ av fordon. Såväl Volvo som Scanias och Iveco:s tunga LBG/LNG lastbilar som
introducerats i år8 (2018) uppfyller Euro VI kraven för tunga fordon 9. Reglerna för lastbilar och bussar
har hittills endast gällt för själva motorn och inte det färdiga fordonet 10. EU tar för närvarande fram en
testmodell som ska göra det lättare att jämföra även tunga fordon vad gäller både förbrukning och
utsläpp10. Det finns därför i dagsläget inte tillgänglig information om utsläppsfaktorer av luftföroreningar från biogasdrivna tunga lastbilar i allmänhet, och inte för tunga LBG/LNG lastbilar, per
fordons- eller tonkilometer. Det går därför inte att jämföra utsläppen i förhållande till konventionella
motsvarande dieselbilar eller andra drivmedel per körsträcka.

9

Avgas för tunga fordon genom förordning 595/2009 [3493]

10

https://www.miljofordon.se/bilar/vad-aer-miljoebil/miljoeklasser /Senast uppdaterad 2018-06-27[besöktes
senast 2018-08-11]
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Biogas och eldrift är bra komplement till varandra där eldriftens största fördel är att den inte medför
några avgasutsläpp från fordonet när det används. Elen produceras på annan plats och dess
miljöpåverkan beror därför på vilka energislag och råvaror som används. Till exempel ger el från kol
mycket större klimatpåverkan än motsvarande energimängd från diesel, emedan klimatmärkt nordisk
el ger betydligt lägre klimatpåverkan. I elbilars batterier ingår material som man ännu inte helt kan
bedöma miljöpåverkan av ur ett livscykelanalytiskt perspektiv.

2.5.2.1. Monetär betydelse av luftföroreningar
Värdet av den övergång som hittills skett från fossila bränslen till biogas inom transportsektorn 11, och
hur detta bidragit till minskade luftföroreningar i form av partiklar och kväveoxider, beräknas till 177
miljoner SEK årligen enligt 2050 Consulting (2018). Deras beräkning är baserad på kända och
kvantifierade hälsoeffekter av luftföroreningar. De har vidare antagit att 80 procent av transportsektorns biogas används för tätortstrafik och resterande 20 procent används för trafik på landsbygd. De
har också antagit att fordonsgasvolymen för busstrafik, personbilar respektive tung trafik utgör 50
procent, 40 procent respektive 10 procent av den totala fordonsgasvolymen.

2.5.3.

Inverkan på uppfyllande av nationella miljökvalitetsmål

Sveriges Riksdag satte 1999 upp femton nationella miljökvalitetsmål för Sverige och antog 2005 ett
sextonde mål om biologisk mångfald (Naturvårdsverket, 2017a). Dessa miljökvalitetsmål utgör en
grund för Sveriges nationella miljöpolitik. Transportsektorn har direkt eller indirekt inverkan på i
princip alla de 16 miljökvalitetsmålen. Produktionen och användandet av biogas och dess rötrest bidrar
positivt till åtminstone åtta av dessa miljökvalitetsmål enligt Energigas Sverige (2018a). Följande lista
visar de miljökvalitetsmål som produktionen och användandet av biogas kan bidra till positivt.
1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
13. Ett rikt odlingslandskap
15. God bebyggd miljö
Biogas bidrar till att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan kan uppfyllas genom minskade
utsläpp av koldioxid. Även andra utsläpp som påverkar miljökvalitetsmålen Frisk luft, Bara naturlig
försurning och Ingen övergödning, kan minska när fossila bränslen och handelsgödsel ersätts av
förnybar biogas och rötrest. Hur stort det positiva bidraget blir beror på fordonens typ och ålder, hur
biogasen produceras, hur restprodukter hanteras och råvarans ursprung. Biogas kan också bidra till att
miljökvaliettsmålet god bebyggd miljö uppfylls genom att moderna bussar och tunga fordon drivna på
flytande biogas angetts bidra till mindre buller än konventionella fordon.
En förutsättning för att påverkan på miljökvalitetsmålen ska vara positiv jämfört med bensin och
diesel är att produktionen sker på ett sådant sätt att de ekologiska gränserna inte överskrids. För att den
inhemska produktionen av biogas ska kunna täcka stora delar av transportsektorns behov av fossilfria
drivmedel kommer såväl rötning som förgasning att behöva användas. En utökad produktion av biogas

11

Baserat på Sveriges produktionsnivå 2016 och på fördelningen av biogas och naturgas i fordonsgasen samma
år, dvs.70/30.
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och andra biodrivmedel kan påverka den biologiska mångfalden på ett oönskat sätt. Exempelvis om
för mycket biomassa tas ur skogen för användning av bioråvara till biogas. Situationen för den
biologiska mångfalden bedöms för en rad naturtyper och ekosystem vara så allvarlig att
miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv inte kommer att nås. Å andra sidan, om kretsloppet sluts
och restprodukter kommer till nytta inom jord- och skogsbruk, samt om odling av skogsråvara sker på
mark som idag är mindre värdefull mark ur ett biologiskt mångfaldsperspektiv, t. ex. tidigare
industrimark eller andra måttligt förorenade områden, vars mark idag inte används, kommer detta att
kunna bidra till en ökad biologisk mångfald (Suer & Andersson-Sköld, 2011; Andersson-Sköld, et al.,
2009; Rowe, et al., 2009).

2.6.

Andra samhällsnyttor

I det här avsnittet sammanställs några av de möjligheter och samhällsnyttor som kommer med biogas.
Avsnittet bygger framförallt på nyttor som identifierats i tidigare regionala studier i Sverige.

2.6.1.

Cirkulär ekonomi

Ett ökat kretsloppstänkande, och att biogas är en del av en cirkulär ekonomi, tas ofta upp i litteraturen
som några av de främsta fördelarna med biogas. Med cirkulär ekonomi menas att material och energi
som använts ska kunna tas till vara och förädlas för att användas igen. Detta kan jämföras med den
linjära ekonomin där resurser bryts ur naturen för att sedan användas till framställning av produkter
som säljs och förbrukas av konsumenter, för att slutligen hamna på deponi där materialet anses vara
förbrukat (Energikontor Norra Småland, 2017). I den cirkulära ekonomin används istället materialet så
länge det går. Avfall och restprodukter förädlas och återvinns till nya produkter istället för att anses
som förbrukade. Användandet av biogas som energikälla kan bidra till att skapa ett kretslopp där avfall
och restprodukter blir till resurser. Förnybara råvaror omvandlas till energi, och den rötrest som skapas
i produktionen kan återföra näring till åkermarkerna och skogsbruket (Biogas Syd, 2016).
Produktionen och användandet av biogas kan alltså bidra till en mer hållbar avfallshantering där
resurser utnyttjas mer effektivt och där vi anpassar oss till en cirkulär ekonomi (Energikontor Norra
Småland, 2017).

2.6.2.

Biogödsel/rötrest som ersätter handelsgödsel

Rötresten som skapas vid produktionen av biogas kan ersätta konstgödsel och är godkänd för
ekologiskt lantbruk (Energikontor Norra Småland, 2017). Roth och Johansson (2009) menar att
biogasproduktion bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser på flera sätt. Dels ersätter biogasen
fossila bränslen och dels ersätter rötresten som skapas i produktionen av biogas konstgödsel. Att
ersätta konstgödsel med biogödsel är önskvärt eftersom konstgödsel är baserat på fosfor och framställs
på ett energikrävande sätt vilket skapar stora växthusgasutsläpp (Energikontor Norra Småland, 2017).
En tredje klimatnytta är att metanemissioner från gödselhantering minskar; metanen tas tillvara i
rötkammaren och endast mineraler och näring lämnas kvar i biogödslet (Energikontor Norra Småland,
2017).
Ytterligare en positiv aspekt relaterad till biogödslet är att biogasprocessen bryter ner flera illaluktande
ämnen i gödslet (Energigas Sverige, 2018a). Med den minskade luktpåverkan från biogödslet jämfört
med icke rötat gödsel ges bönder mer tidsmässig frihet att sprida gödslet (Energigas Sverige, 2018a).

2.6.3.

Lokal produktion, lokala arbetstillfällen och pengar som stannar i regionen

Biogasen har inte bara klimatrelaterade fördelar. Att byta ut exempelvis bensin och diesel till biogas
innebär att en vara som nästan uteslutande producerats utomlands istället kan produceras lokalt,
eftersom biogas kan produceras av lokala råvaror såsom hushållsavfall, gödsel och avloppsslam
(Anderson & Westling, 2017). Lokal produktion skapar förutsättningar för lokala arbetstillfällen och
kan därmed även leda till en ökad sysselsättning (Biogas Syd, 2016; Roth & Johansson, 2009;
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Energigas Sverige , 2018a). Både direkta och indirekta effekter på sysselsättningen är tänkbara, dels de
arbeten som uppstår i exempelvis rötningsanläggningar och dels de som till exempel kan uppstå inom
logistikbranchen till följd av en ökad biogasproduktion (Energikontor Norra Småland, 2017).
Huruvida arbetstillfällena tillkommer på bekostnad av gamla jobb, eller leder till en minskad lokal
arbetslöshet beror däremot på flertalet olika faktorer, t.ex. hur arbetsmarknadens kapacitetsutnyttjande
ser ut och om det är människor som redan bor i området som får de nya jobben (Energikontor Norra
Småland, 2017).
Att producera biogas lokalt betyder inte bara att fler jobb uppstår lokalt, utan även att pengar kan
stanna i regionen. Exempelvis, i ett diskussionsunderlag för biogasbussar i Sörmland skriver Ahrne
(2016) att en stor fördel med biogas är att de pengar som årligen spenderas på drivmedel till bussar i
regionen, ca 50 miljoner kronor, skulle stanna i länet och bidra till tillväxt i regionen. Komprimerad
gas används i närheten av produktionen emedan flytande biogas kan produceras på en plats och
transporteras till tankstationer där den som mest behövs.
Flertalet studier tar även upp ökade exportmöjligheter som en av de stora fördelarna med att öka
produktionen av biogas i Sverige. Enligt Energikontor Norra Småland (2017) utmärker sig Sverige
internationellt vad gäller biogas och har världsledande företag inom sektorn; det svenskägda företaget
Malmberg har exempelvis levererat cirka en tredjedel av världens biogasanläggningar.

2.6.3.1. Monetär betydelse av lokal produktion
Enligt en sammanställning från Energigas Sverige (2018a) av nationella och regionala beräkningar
erhålls ett arbetstillfälle per producerad GWh. En biogasproduktion på 15TWh 12 biogas till 2030
skulle därmed bidra till 15000 sysselsatta personer. Enligt beräkningar baserade på 2016 års
produktionsnivå, som var 2018 GWh, beräknar istället 2050 Consulting (2018) att biogasproduktionen
bör sysselsätta omkring 1 960 personer direkt och 1 313 personer indirekt.
Enligt 2050 Consultings (2018) beräkningar motsvarar effekterna på BNP av att byta ut bensin eller
diesel som produceras utomlands, till lokalt producerad biogas, ett BNP-tillskott på cirka 4 miljarder
SEK när de utgår från produktionsnivån 2016. De antar då att BNP effekten ligger på ca 1,99
MSEK/GWh biogas baserat på genomsnitt av tidigare studier.

2.6.4.

Ökad energitrygghet

En fördel med biogas som tas upp i flertalet studier är dess potential att öka oberoende och
försörjningstryggheten för bränsle. Energikontor Norra Småland (2017) menar att biogas kan bidra till
en ökad energitrygghet, både ur ett ekonomiskt perspektiv och ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv.
Med ett säkerhetspolitiskt perspektiv syftas bland annat på att energiflöden kan strypas av olika
politiska skäl. Med biogas som produceras lokalt av lokala råvaror minskar beroendet av energitillförsel från andra länder och ökar därmed Sveriges energitrygghet (Energikontor Norra Småland,
2017). Exempelvis har Ryssland tidigare använt strypande av energiflöden som ett maktmedel för att
uppnå olika syften i Ukraina (Energikontor Norra Småland, 2017). Att minska importberoendet av
energi från andra länder och öka energitryggheten i Sverige kan därför ses som en fördel med biogas.
Ur ett mer ekonomiskt perspektiv innebär en ökad produktion av biogas i Sverige exempelvis att vi
minskar vårt beroende av olja och de kostnader det innebär att enligt lagen hålla beredskapslager för
att säkra tillgången på energi under eventuella försörjningskriser (Energikontor Norra Småland, 2017).
En ökad produktion och ökat användande av biogas i Sverige kan därmed bidra till en mer stabil och
pålitlig energiförsörjning och samtidigt minskade lagerhållningskostnader för energireserver av olja.

12

vilket är det mål de föreslår i förslag till nationell biogasproduktion 2.
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2.6.4.1. Monetär betydelse av energitrygghet
2050 Consulting (2018) värderar nyttan av att producera biogas i Sverige till 1,5 öre per/kWh biogas
vilket förväntas motsvara de kapitalkostnader och hyreskostnader som det innebär att hålla
beredskapslager av olja. Med en produktion på 2018 GWh i Sverige, vilket var landets
biogasproduktion 2016, är biogasens bidrag till energitryggheten värd drygt 30 miljoner SEK (2050
Consulting, 2018).

2.7.

Sammanfattning av miljö- och annan påverkan

För att uppnå tillräckliga utsläppsminskningar av koldioxid och andra växthusgaser 13 kommer det
såväl för tunga lastbilar som fordonsparken i övrigt att krävas teknisk utveckling och energieffektivisering. Det kommer också att krävas logistikeffektivisering så att lastbilar är optimalt lastade samt att
det undviks att de går tomma. Dessutom krävs en övergång från icke fossila bränslen till alternativa
bränslen.
För att klara efterfrågan och samtidigt inte överbelasta de ekologiska gränserna krävs en mix av flera
olika fossilfria bränslen. För bussar har studier visat att eldrift kan vara att föredra i svenska tätorter
för kortare sträckor medan biogas är att föredra för längre sträckor. Detsamma kan antas gälla för
tunga lastbilar, dvs. i tätorter är el att föredra, medan för långa sträckor är LBG att föredra. Under
2018 har tunga LBG/LNG-lastbilar introducerats som klarar långa körsträckor från 60 till 160 mil med
samma prestanda som konventionella tunga lastbilar.
Förutom att biogas är ett förnybart bränsle som kan användas som ett alternativ till fossila bränslen
och dessutom bidra till mindre problem med buller, kan produktionen och användandet av biogas
komma med flertalet andra samhällsnyttor. Dessa nyttor kan exempelvis vara kopplade till en cirkulär
ekonomi, ett ökat oberoende av energitillförsel och lokala arbetstillfällen. De samhällsekonomiska
nyttor som den övergång som gjorts från fossila bränslen till biogas år 2017 medfört finns sammanställda i tabell 2 nedan.
Tabell 2. Samhällsekonomisk besparing samt potential för inverkan på arbetstillfällen vid användande
av biogas istället för fossila bränslen inom den svenska transportsektorn enligt 2050 Consulting
(2018). Den beräknade besparingen baseras på svensk biogas och annan bränsleanvändning i Sverige
2017 (samt 2016 för beräknad energitrygghet).
Besparade utsläpp
samt potentiellt
möjligt ökade
arbetstillfällen

CO2

Besparing (MSEK/år)

489*

Minskade CO2
utsläpp från
biogödsel istället för
handelsgödsel

Luftföroreningar

Energitrygghet

(NOx och PM2.5)

Lokal produktion av
biogas istället för
import av bensin
och diesel

21,4

177

1,99 MSEK/GWh

30 **

* Baseras på 1,14 kr/kg CO2 (2050 Consulting, 2018), ** baseras på landets biogasbidrag till energitrygghet 2016 (2050
Consulting, 2018).

Biogas istället för fossila bränslen medför stora samhällsekonomiska nyttor som kommer många i
samhället till del. Investeringskostnad och driftskostnader ligger emellertid på privata aktörer såsom
åkerier, investerare i infrastruktur och transportköpare. Det finns inte offentliga kostnadskalkyler för
de tunga LBG lastbilarna ännu. För stadsbussar gjordes 2015 en sammanställning av investerings- och
driftskostnader av Ahlvik och Eriksson (2015). Enligt deras sammanställning var
investeringskostnaden för en biogasbuss 18 procent högre än motsvarande dieselbuss, och den totala

13
Växthusgasutsläppen från inrikes transporter (utom inrikes luftfart som ingår i EU ETS) ska minska med minst
70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010 samt Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av
växthusgaser till atmosfären för att därefter uppnå negativa utsläpp (Miljömål.se hemsida,
https://miljomal.se/Miljomalen/1-Begraansad-klimatpaverkan/)

VTI rapport 981

27

livscykelkostnaden, inklusive investerings- och driftskostnader, var enligt denna studie 8 procent
högre per kilometer för en biogasbuss än för en dieselbuss. För att öka andelen biogas och fossilfria
drivmedel krävs således styrmedel som bidrar till att minska den barriär som de högre drifts- och
investeringskostnaderna medför. I avsnittet nedan görs en genomgång över befintliga styrmedel som
berör biogas för tunga fordon i Sverige.
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3.

Styrmedel som berör biogas och tunga fordon i Sverige.

Styrmedel har stor betydelse för hur utvecklingen av biogas har sett ut och hur den kan tänkas
fortsätta, både från produktionssidan, distributionssidan och efterfrågesidan. Exempelvis tar
Ammenberg et al. (2018) upp att produktionsökningen på 40 procent mellan 2005 och 2015 inte hade
kunnat äga rum utan stöd från olika styrmedel. För att vi ska kunna nå våra miljömål krävs det att
styrmedel används på bästa möjliga sätt (Naturvårdsverket, 2012). Styrmedel kan exempelvis
användas för att korrigera olika marknadsmisslyckanden, så som stora mängder utsläpp av växthusgaser, genom att ge incitament till att exempelvis öka eller begränsa användningen av olika drivmedel
(Naturvårdsverket, 2012). Naturvårdsverket (2012) klassificerar de typer av styrmedel som finns i fyra
olika grupper: administrativa, ekonomiska, information samt forskning. Administrativa styrmedel kan
exempelvis komma i form av miljöklassningar, lagstiftningar, prövning och tillsyn medan ekonomiska
styrmedel exempelvis kan vara skatter, bidrag, subventioner eller miljöersättningar. Vad gäller
information kan exempelvis miljömärkningar, upplysning, opinionsbildning och utbildning vara olika
styrmedel medan styrmedel i form av forskning kan vara demonstration, utveckling eller teknik- och
systemutvärdering (Naturvårdsverket, 2012).
Inom EU finns det statsstödsregler som sätter ramarna för hur medlemsstaterna får sätta upp styrmedel
för att med offentliga medel kunna stödja en viss verksamhet (Regeringskansliet, 2015). Det offentliga
får därför inte lämna stöd förrän det har godkänts av EU-kommissionen, dock med vissa undantag.
Dessa statststödsregler har som syfte att se till att det inte blir en snedvriden konkurrens inom EU:s
inre marknad (Regeringskansliet, 2015). Stödsystemen och förutsättningarna för biogas ser dock olika
ut i Europa (Avfall Sverige, 2017). Medan Sverige särskiljer sig från andra länder genom att fokusera
på stöd till användarsidan av biogas, fokuserar de flesta andra EU-länder istället på stöd till produktionen av biogas (Avfall Sverige, 2017). I Danmark ges exempelvis stöd till ägare av uppgraderingsanläggningar som levererar biogas till naturgasnätet och anläggningar som renar gas som levereras till
stadsnätet. Vidare ger Danmark även bidrag till den som säljer biogasen till en slutanvändare inom
transport, verksamheter som använder biogas till värmeproduktion och verksamheter som avvänder
biogasen till bearbetning eller processändamål (Avfall Sverige, 2017). I Tyskland finns det exempelvis
stöd i form av att biogasproducenter inte behöver betala några nätavgifter under produktionens 10
första år, lågräntelån för projekt, olika typer av bidrag för ytterligare installerad kapacitet samt att
producerenterna avsättning garanteras då de alltid är garanterade arr tillföra biogasen till naturgasnätet
(Avfall Sverige, 2017).
Avfall Sverige (2017) sammanställer i rapport 2017:33 olika styrmedel som finns inom Europa för
biogas. För mer detaljerad information av olika styrmedel inom Europa hänvisar vi därför till den
rapporten. Eftersom styrmedel har en stor påverkan på hur utvecklingen av biogas som drivmedel har
sett ut och kan tänkas fortsätta sammanfattar vi i följande avsnitt de styrmedel som berör biogas och
tunga godstransporter på väg i Sverige. Avsnittet behandlar de styrmedel som gäller just nu och det
bör tilläggas att det rör sig om ett policylandskap som är i förändring. Exempelvis infördes både
bonus-malus och reduktionsplikten under detta projektets gång och ersatte supermiljöbilspremien och
den nedsatta fordonsskatten som gällde innan (se mer information nedan).

3.1.

Gödselgasstöd

Som tidigare nämnts fokuserar Sverige på stöd till användarsidan av biogas, till skillnad från många
länder i Europa som istället fokuserar på stöd till produktionen av biogas genom exempelvis
inmatningstariffer, eller bidrag till producenter. Även om Sverige har ett tydligare fokus mot
användandet av biogas så finns det ändå produktionsstöd i Sverige i form av ett gödselgasstöd som
delas ut till småskaliga producenter som producerar biogas från stallgödsel (Avfall Sverige, 2017).
Detta stöd gäller mellan 2014 och 2023 och syftet är att projektet ska leda till en ökad produktion av
gödselbaserad biogas och på så sätt bidra till den dubbla miljönyttan som kommer av minskade
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metangasutsläpp från orötat gödsel samt genom att ersätta fossila bränslen med biogas. De företag som
rötar stallgödsel ska alltså kunna få en ersättning för den miljönytta som de bidrar med.

3.2.

Skattebefrielse

I Sverige betalar vi koldioxidskatt och energiskatt för i stort sett alla bränslen som används till
uppvärmning och motordrift. För gas och flytande drivmedel är skattesatsen per volymenhet bränsle,
medan för el anges skattesatsen per kWh. Idag är skattesatsen på el upp till 33,1 öre/kWh
(Energiföretagen, 2018, Skatteverket, 2018). Idag är biogas som drivmedel helt skattebefriat i Sverige,
både vad gäller koldioxidskatt och energiskatt. Givet att biogasen är hållbar kan detta avdrag göras för
den biogas som sålts eller förbrukats i transportändamål som motorbränsle (Skatteverket, 2018).
Denna typ av skattenedsättning klassas enligt unionsrättens regler om statsstöd som driftstöd och
Sverige behöver därmed godkännande av EU-kommisionen för att få tillämpa skattenedsättningen
(Energimyndigheten, 2017c). Sverige har för tillfället fått godkännande att tillämpa denna skattenedsättning fram till 2020, givet att en årlig övervakningsrapport lämnas till EU-kommisionen som styrker
att ingen överkompensation sker (Energimyndigheten, 2017c).
Vad gäller andra förnybara drivmedel omfattas även exempelvis HVO och RME/FAME av 100
procents skattebefrielse från energiskatt och koldioxidskatt på den andel av bränslet som framställs av
biomassa (Skatteverket, 2018). Detta gäller dock endast när dessa drivmedel höginblandas i motorbränslena och inte när de låginblandas. Tidigare gick det även att göra skatteavdrag för låginblandad
HVO och RME/FAME, men detta förändrades den första juli 2018 när reduktionsplikten trädde i kraft
(se nedan för mer information om reduktionsplikten).
För att erhålla skattebefrielsen måste företag visa att deras biogas eller exempelvis HVO och
RME/FAME omfattas av ett hållbarhetsbesked från Energimyndigheten. Inom branschen finns det
verktyg för hållbarhetsredovisning och växthusgasberäkningar inom hållbarhetslagen. Inför 2018 års
rapportering har ett flertal ändringar i verktygen gjorts som enligt Energigas Sverige (2018b) bättre
speglar biogasens faktiska växthusgasprestanda. Några av de förändringar i verktygen som nu gynnar
biogasen är bland annat att:
•

biogas från avloppsreningsverk nu ses som en restprodukt och att därför endast utsläppen från
och med uppgraderingen ska räknas med

•

rötrest som används som biogödsel ses nu som en samprodukt och utsläpp från själva
rötresthanteringen belastar därför inte längre biogasen

•

3.3.

man har valt att slopa insamlingssteget för organiskt hushållsavfall.

Investeringsstöd, projektstöd och demonstrationsprojekt

Förutom skattebefrielse och gödselgasstöd finns det även olika typer av investeringsstöd och projektstöd. Klimatklivet är ett exempel på ett investeringsstöd som ges till lokala och regionala åtgärder med
syfte att minska utsläpp av koldioxid och andra gaser med klimatpåverkan. Stöden till klimatinvesteringar inom ramen för Klimatklivet delas ut av Naturvårdsverket. Hittills har Klimatklivet beviljat
mycket stöd till olika investeringar och projekt gällande biogas eftersom det bidrar till hög klimatnytta
(Avfall Sverige, 2017). Dock finns det ingen information gällande om Klimatklivet kommer att
förlängas efter den omgång som nu är öppen för ansökan till och med den 27e september 2018. Även
EU-kommissionen delar ut stöd till olika typer av miljö- och klimatprojekt i medlemsländerna. LIFE
är ett av de ekonomiska verktygen genom vilken EU ger stöd till olika klimatprojekt.
Olika typer av demonstrationsprojekt fungerar också som styrmedel som på olika sätt kan bidra till
marknadsutvecklingen för flytande biogas och tunga godstransporter på väg. Ett projekt som
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genomförts i sverige är BiMe Trucks som pågick mellan 2010 och 2013. 14 Under projektet
samordnades uppbyggnad av tankstationer med introduktion av LNG/LBG fordon på just den tunga
fordonssidan vilket skapade utrymme för demonstration, kunskap och en marknadsintroduktion
(Energimyndigheten, 2013). I projektet byggdes tre tankstationer för flytande metangas och 70 fordon
såldes, vilket var 30 färre än målet om 100 fordon (Energimyndigheten, 2013). De fordon som såldes
under projektet var EURO V-lastbilar i kontrast till de EURO VI-lastbilar som säljs idag. Inom
projektet kunde åkare söka bidrag till fordon. Projektet bidrag med ökad kunskap inom området och
lärdomar drogs bland annat av de tekniska problem som upptäcktes under projektet
(Energimyndigheten, 2013).
Efter BiMe trucks drogs ett till projekt igång, LNG Blue Corridors, med liknande syfte fast på
Europeisk nivå. Även i det projektet byggdes LNG/LBG tankstationer och fordon kom ut på
marknaden för att demonstrera tekniken (Energimyndigheten, 2013). Dock fanns det ingen
motsvarande riktning mot just biogas som BiMe Trucks har haft.

3.4.

Fordonsspecifika stöd

Vad gäller personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar har det funnits olika typer av stöd i form av
supermiljöbilspremie, nedsatt fordonsskatt och reducerat förmånsvärde. Dessa stöd har baserats på en
miljöbilsdefinition som innefattar flera olika typer av miljöbilar och därmed inte enbart de som drivs
på biogas. Supermiljöbilspremien och den nedsatta fordonsskatten ersattes den 1 juli 2018 av ett bonus
malus-system med syfte att uppnå målet om en fossilfri fordonsflotta (Transportstyrelsen, 2018).
Bonus malus-systemet innebär att de som köper miljöanpassade fordon tilldelas en bonus som
beräknas utifrån ett antal parametrar, medan de som istället köper bensin- eller dieseldrivna fordon
belastas med en förhöjd fordonsskatt under de tre första åren (Transportstyrelsen, 2018). Bilar som kan
drivas på fordonsgas får minst 10 000 kronor i bonus. Förhoppningen med detta system är att
utsläppen från nya fordon ska minska i en snabbare takt samt att det ska leda till en minskning av
transportsektorns klimatpåverkan och oljeberoende (Transportstyrelsen, 2018). Bonus-Malus gäller
enbart personbilar men har en indirikt påverkan på lastbilstrafiken genom att styra marknad och
infrastruktur mot fossilfria fordon.

3.5.

Drivmedelsspecifika styrmedel

Vad gäller fordonsgas finns det idag inga krav på biogasinblandning i naturgasen. Den 1 juli 2018
trädde dock reduktionsplikt i kraft i Sverige. Reduktionsplikten innebär att drivmedelsleverantörer
behöver minska utsläppen av koldioxid från diesel och bensin med 40 procent till år 2030
(Energimyndigheten, 2018b). Energimyndigheten (2018b) menar att genom att öka inblandningen av
biodrivmedel (exempelvis HVO) i existerande diesel eller bensin ska denna minskning bli möjlig. Till
att börja med kommer reduktionsnivåerna att vara 19,3 procent för diesel respektive 2,6 procent för
bensin. Trots att reduktionsplikten inte berör fordonsgasen kan den ändå tänkas ha en påverkan på den
kommande utvecklingen för biogas. Då tillgängligheten på exempelvis HVO idag är begränsad, kan
den tänkas bli ännu mer begränsad i och med kravet på inblandning av biodrivmedel i diesel (Svenska
Petroleum och Biodrivmedel Institutet, 2017). Detta kan tänkas påverka priserna på både ren HVO,
men även på bensin och diesel, något som kan tänkas stärka biogasens konkurrenskraft.

3.6.

Lokala och regionala styrmedel

Även lokala och regionala styrmedel finns idag för att främja produktion och användande av biogas.
Exempelvis kan den offentliga efterfrågan innebära ett styrmedel vid offentliga upphandlingar (som
14
BiMe Trucks deltagare var FordonsGas, Volvo Lastvagnar, AGA, BRG Business Region Göteborg, Energigas
Sverige och E.ON med Västra Götalands Regionen och Energimyndigheten som delfinansiärer samt flertalet
viktiga externa intressenter (Energimyndigheten, 2013).
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även kan gälla på nationell nivå) där beställare har möjligheten att ställa olika typer av miljökrav som
gynnar biogas och andra förnybara drivmedel (Avfall Sverige, 2017). Genom att exempelvis beställa
busstrafik som drivs på biogas kan kommuner säkra att det finns en lokal efterfrågan på biogas.
Det finns idag även olika miljözoner i Sverige där vissa tunga fordon inte får köra. Kommuner kan
exempelvis besluta att utestänga lastbilar och bussar som inte uppfyller särskilda miljökrav från
stadskärnor eller andra områden som är särskilt miljökänsliga (Transportstyrelsen, 2018b). Dessa
miljözoner finns idag i Stockholm, Göteborg och Malmö, samt i flera andra av Sveriges större städer.
Idag gäller att fordonen måste uppfylla utsläppskrav enligt euroklassning Euro V eller bättre för att få
köra i miljözonerna (Transportstyrelsen, 2018b). Denna Euroklassning gäller oavsett vilket drivmedel
fordonet drivs av.
Från och med 2020 ger regeringen kommuner möjlighet att införa tre olika miljözoner som både kan
innefatta tunga fordon och personbilar. Regeringen (2018) meddelar att medan de två första miljözonerna ställer krav på att fordonen ska uppfylla utsläppsklass Euro V och högre, ställer den tredje
miljözonen även krav på vilken typ av drivmedel som fordonen använder. För tunga fordon skulle
detta innebära att enbart elfordon, bränslecellsfordon samt laddhybrider och gasfordon som uppfyller
Euro VI får köra i den tredje miljözonen (Regeringen, 2018).

3.7.

Branschens förslag på åtgärder

År 2018 tog biogasbranschen fram ett förslag till en nationell biogasstrategi (Energigas Sverige,
2018a). De presenterade i den förslag på åtgärder som man anser bör genomföras för att stärka
biogasens roll och därmed tillvarata biogasens nytta som resurs för samhället. De föreslår att det
inrättas en nationell biogassamordnare för att underlätta samordning av politiska beslut och för att
underlätta dialog mellan nationella, regionala och lokala beslutsfattare och näringsliv. Det föreslås
vidare att man på nationell nivå identifierar, och beslutar om, långsiktigt stabila och konkurrenskraftiga villkor för biogas. Detta måste, enligt branschen, göras i god tid innan 2021 då nuvarande
statsstödsgodkännande för skattebefrielse på biogas som drivmedel inte längre gäller. De anser också
att man på regeringsnivå ska säkerställa konkurrens på lika villkor för svensk och importerad biogas.
Branschen föreslår vidare att man beskattar energi istället för gasvolym, att man ger
Energimyndigheten i uppdrag att upprätta och administrera ursprungsgarantier för gas, att man
möjliggör rapportering av biogas som förnybar inom EU:s utsläppshandel och att elcertifikat kan ges
till förnybar el från biogas som samdistribueras med naturgas.
På kommunal nivå föreslås också att man vid upphandlingar tillämpar ett bredare samhällsekonomiskt
perspektiv än idag och där det är lämpligt, ställa krav på biogasanvändning. Vidare föreslår man att det
ska införas obligatoriskt krav på insamling av organiskt avfall från hushåll och verksamheter med krav
på återvinning av näringsämnen och energi, att det ställs krav på offentliga förvaltningar att i upphandlingar premiera användning av återvunnen växtnäring. Dessutom föreslås att man från myndighetshåll
såsom Energimyndigheten, Naturvårdsverket m.fl. skapar förutsättningar för effektivare
tillståndsprocesser för biogasanläggningar (Energigas Sverige, 2018a).
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4.

Marknadsmässiga förutsättningar enligt litteraturen

Tidigare studier har visat att det finns en relativt stor biogaspotential i Sverige som skulle kunna bidra
till ett minskat beroende av fossila bränslen (Börjesson, 2016). Dessutom har biogasproduktionen
potential att skapa lokala arbetstillfällen och ge Sverige ett ökat oberoende av utländsk energitillförsel.
Vidare har tidigare regionala studier i Sverige visat att flertalet aktörer är intresserade av att pröva
drivmedlet (t.ex. Johansson, 2017). Trots att biogas har många fördelar jämfört med andra drivmedel
är användandet av biogas i transportsystemet idag lågt i relation till dess teoretiska potential
(Börjesson & Ahlgren, 2012). I följande avsnitt identifierar vi utifrån litteraturen några hinder som
hittills legat ivägen för en snabbare marknadsutveckling av biogas i transportsystemet. Trots att denna
studie har ett fokus på biogas, och även specifikt flytande biogas, för tyngre godstransporter innefattar
litteraturöversikten även studier för bussar och lättare fordon. Detta beror både på att litteraturen är
mycket begränsad och att många av de barriärer som identifierats i tidigare litteratur kan gälla
generellt för biogas i transportsystemet.

4.1.

Osäkert policylandskap

Avsaknaden av ett långsiktigt stabilt regelverk samt osäkerheter kring styrmedel och dess varaktighet
är några av de större hindren för biogas som identifierats i tidigare studier och utredningar
(Ammenberg et al., 2018, Andersson-Sköld et al., 2009, Nationell biogasstrategi, 2018). Till exempel
finner Ammenberg et al. (2018) genom intervjuer med aktörer såsom kommuner och större transportköpare i Stockholms län att osäkerheter gällande beslutfattares syn på biogas samt ett dynamiskt
policylandskap legat bakom en långsam utveckling av biogasen. Även om det finns tydliga mål om en
fossilfri fordonsflotta i Sverige, menar flertalet av de intervjuade aktörerna att det saknas tydliga
långsiktiga nationella strategier för hur målen ska nås. Flertalet respondenter menar att det behövs fler
tydliga och effektiva styrmedel som på både en nationell och lokal nivå främjar biogaslösningar. De
anser att dagens regler och ekonomiska incitament vad gäller olika typer av biobränslen är osäkra. Nya
och ändrade regler inom både Sverige och EU gör fordons- och bränsleval svåra och osäkra eftersom
förhållandena kan förändras under fordonens livslängd. Exempelvis tas det upp att det i slutet av 2015
ännu inte var bestämt om skattebefrielse skulle gälla under 2016. Eftersom sådana incitament är
avgörande för aktörerna krävs mer långsiktig planering.
Ett osäkert policylandskap har även visat sig vara ett betydande hinder för biogasens utveckling i
andra länder än Sverige. Intervjuer med biogasaktörer i Basel (Schweiz) och Odense (Danmark)
visade att institutionella utmaningar såsom ostabila regleringar och ändrade eller motstridiga politiska
prioriteringar stått i vägen för utvecklingen av biogas inom transportsektorn (Fenton och Kanda,
2017). Ett dynamiskt policylandskap skapar osäkerhet, vilket har lett till att inflytelserika aktörer
väntar tills de vet vilka spelregler som kommer att gälla framöver innan de fattar några större beslut
om transportlösningar (Ammenberg et al., 2018).

4.2.

Olika regler mellan olika länder inom EU

Olikheter i regleringar mellan Sverige och EU skapar osäkerheter. Larsson, Grönkvist och Alvfors
(2016) menar att nationella styrmedel hittills har varit viktiga för introduktionen av biogas i
transportsektorn, men har misslyckats med att skapa långsiktiga åtaganden eftersom det funnits både
EU-regler och svenska styrmedel som skiljt sig åt. I Ammenberg et al. (2018) berättar aktörer att
beslutet om skattebefrielse för biogas ledde till en snabbare introduktion, och ökning av lastbilar
drivna på gas i Sverige. Skattebefrielsen är dock ett undantag från EU:s regler, som Sverige enbart fått
godkänt att behålla till utgången av 2020 (Miljöfordon, 2017). Trots att skattebefrielsen varit
fördelaktig för den svenska marknaden har det faktum att de svenska styrmedeln för biogas skiljer sig
från andra styrmedel inom EU även medfört mindre önskvärda effekter. Flertalet EU-länder ger
produktionsstöd till biogas. När sådan gas säljs i Sverige omfattas även den av skattebefrielsen och får
på det sättet dubbla stöd, vilket pressar ner marknadspriset (Avfall Sverige, 2017). T.ex. får
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importerad biogas från Danmark produktionsstöd i Danmark och är befriad från skatt när den säljs på
den svenska marknaden. Enligt Avfall Sverige (2017) har den typen av konkurrens lett till att flertalet
svenska biogsanläggningar är hårt pressade och efterfrågar därför ökad konkurrensneutralitet och att
styrmedlen harmoniseras med övriga Europa.

4.3.

Upphandlingar på regional och lokal nivå

Offentliga aktörer har en betydande roll för utvecklingen av biogas i transportsystemet (Ammenberg et
al., 2018), exempelvis genom politiska mål, offentliga upphandlingar och utbyggande av infrastruktur.
Ett viktigt exempel som tas upp i tidigare studier är de offentliga aktörernas upphandling av kollektivtrafik (Ammenberg et al., 2018; Fenton & Kanda, 2017; Lantz & Björnsson, 2014). Motsvarande
gäller även för gods. Till exempel kan kommuner och nationella myndigheter, såsom Trafikverket,
använda kravställningar vid uppköp av transporter av varor och vid entreprenad av saneringar,
infrastrukturprojekt osv. Genom att ställa krav vid upphandlingar kan offentliga aktörer säkra att det
finns en efterfrågan på biogas och andra alternativa drivmedel (Ammenberg et al., 2018). Att
offentliga aktörer ställer krav vid offentliga upphandlingar som gynnar alternativa drivmedel skapar en
tidig marknad för dessa fordon och bränslen där de därmed kan testas, utvecklas och demonstreras
(Larsson, et al., 2016). Att skapa en initial efterfrågan på biogasen är viktigt för bränslets fortsatta
spridning i transportsystemet.
När politikerna väljer att enbart, och över lång tid, satsa på ett enda alternativ kan utvecklingen av
andra förnybara alternativ komma att bromsas (Fenton och Kanda, 2017). Upphandlingar av offentliga
aktörer har alltså en stor betydelse för vilka drivmedel som kan komma att dominera i
transportsystemet. Fenton och Kanda (2017) menar att det är viktigt att offentliga aktörer istället för att
begränsa till ett alternativ, istället gynnar möjligheterna till utvecklingen av ett system med flera olika
förnybara alternativ som kompletterar varandra.

4.4.

Svagheter med existerande styrmedel

Den nationella miljöbilsdefinitionen nämns som en viktig faktor för att främja valet av fordon drivna
på biogas. Eftersom det finns hemsidor som refererar till vilka fordon som uppfyller dessa krav och
eftersom det ofta hänvisas till miljöbilskraven bland annat vid offentliga upphandlingar, fyller
definitionen av miljöbilar en viktig roll för de val som görs när företag anskaffar nya fordon
(Ammenberg et al., 2018). Det finns dock flertalet svagheter med miljöbilsdefinitionen. Dels har den
ändrats flertalet gånger, vilket skapar osäkerhet vid långsiktiga investeringar. Dels har den haft ett
tydligt fokus på koldioxidutsläpp i avgaserma när fordonet körs och inte tagit hänsyn till produktionskedjan, vilket gör att många av de miljömässiga fördelar som kommer med biogas relaterat till
exempelvis en cirkulär ekonomi och biogödsel utesluts ur miljöbilsdefinitionen. Fortfarande
prioriteras vanligtvis fossilbaserade alternativ i samhället eftersom de fortfarande är ekonomiskt
lönsamma, trots att de leder till höga utsläpp och föroreningar utan att bidra till en cirkulär ekonomi.
Vidare har miljöbilsdefinitionen lett till att det idag finns en stor andel dieselfordon på marknaden.
Flera av respondenterna i Ammenberg et al. (2018) föreslår därför att miljöbilsdefinitionen till att
inkludera fler miljöaspekter än de som är relaterade till själva avgasutsläppen. Även en miljöbilsdefinition för, eller som inkluderar, tunga fordon är önskvärt då det idag inte finns en miljölastbilsdefinition på nationell nivå.

4.5.

Avsaknad av specifika och långsiktiga styrmedel

Ammenberg et al. (2018) tar upp några exempel där regler och ekonomiska incitament påverkat
användandet av olika drivmedel. Till exempel menar de att ökade skatter ledde till ett minskat
användande av RME/FAME, samt att etanol idag hade kunnat användas i hög utsträckning om det
hade funnits stöd på nationell nivå när det introducerats. En rädsla för samma utveckling inom
biogassektorn tas upp av några av respondenterna i Ammenberg et al. (2018). De menar därför att det
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är viktigt att styrmedel tas framför att främja användandet av biogas och att det behövs styrmedel som
inkluderar alla förnybara alternativ. Det är också önskvärt att även inkluderar andrahandsmarknaden
inkluderas till skillnad från dagens styrmedel som helt fokuserar på nya fordon (exempelvis bonus
malus-systemet). Med mer långsiktiga styrmedel som även fokuserar på andrahandsmarknaden skulle
gasfordon kunna bli mer attraktiva. Lantz och Börjesson (2014) nämner även att flertalet aktörer skulle
föredra produktionsstöd framför investeringsstöd.

4.6.

Investeringsstöd

Som påpekas av Bisaillon et al. (2013) är ett viktigt motiv för investeringsstöd för biogaslastbilar att
det finns en tydlig miljönytta. Ett möjligt problem är att när investeringsstödet ges i Sverige gynnas
transportföretag i Sverige i förhållande till utländska transportföretag som verkar på den svenska
marknaden. Möjligen skulle detta kunna undvikas om även utländska transportföretag, för fordon som
huvudsakligen används för transporter i Sverige, blir berättigade till stödet. Detta kan dock innebära en
risk att investeringsstöd betalas ut för lastbilar som direkt kommer att exporteras, vilket hänt med en
del av de bilar som fått supermiljöbilspremien (Bisaillon et al., 2013)

4.7.

Infrastruktur

Bristande infrastruktur har i tidigare litteratur visat sig vara ett av de stora hindren till att biogas inte
används i en större utsträckning. Utifrån intervjuer gällande efterfrågan på person och lätta lastbilar
gasfordon i Uppsala län kommer Borgudd och Forsberg (2009) fram till att den största anledningen till
att aktörer inte väljer att anskaffa gasfordon, är den stora bristen på tankställen i förhållande till
mängden fordon som introducerades. Nästan 10 år efter Borgudd och Forsbergs (2009) studie visar sig
fortfarande infrastrukturen vara ett av de stora hindrena. Ammenberg et al. (2018) finner att det
begränsade utbudet av både tankställen, men även av själva gasen, i förhållande till antalet fordon som
såldes på den aktuella marknadenhar varit ett stort problem. Även om några av respondenterna menar
att utbudet idag har blivit bättre i stora delar av länet finns det fortfarande problem med tillgång till
tankställen i vissa områden. En av respondenterna menar att den dåliga tillgången på tankställen och
det osäkra utbudet av gasen har gett biogas ett dåligt rykte vilket förhindrar användandet av biogas för
personbilar och lätta fordon att öka inom regionen.
Johansson (2017) kommer fram till att det finns ett intresse bland flertalet aktörer att använda tunga
lastbilar drivna på LNG/LBG, men även i denna studie nås slutsatsen att infrastrukturen för LBG för
tillfället är otillräcklig i Sverige vilket begränsar användandet av fordon drivna på flytande biogas.
Enligt Energigas Sverige (2017) finns det drygt 170 publika tankställen för komprimerad fordonsgas
(CBG/CNG) i Sverige för lätta fordon. Det finns enbart runt 60 tankställen med biogas för tyngre
fordon. Av de ca 170 tankställen är enbart sju av dem lokaliserade norr om Gävle. Figur 7 (till vänster)
visar en karta över var de publika tankstationerna för biogas ligger. Förutsättningarna att använda
biogas som drivmedel är alltså olika beroende på var i Sverige man kör. De olika förutsättningarna i
Sverige pekas även ut som ett problem av Ammenberg et al. (2018) där respondenter i studien trycker
på att den norra halvan av Sverige har mycket begränsad tillgång till fordonsgas.
För flytande gas (naturgas och biogas) är situationen dessutom sämre än för komprimerad gas. Enligt
LNG Blue Corridors (2017) finns det i skrivande stund enbart sex tankställen för flytande gas i
Sverige, varav ingen ligger längre norrut än Stockholm. Figur 7 (till höger) visar en karta över var
dessa stationer ligger. För att LBG ska bli ett attraktivt drivmedel för tunga fordon krävs därmed en
utbyggnad av infrastrukturen. Energimyndigheten (2013) påpekar att det är viktigt att utbyggnaden av
infrastrukturen och teknikutvecklingen av fordonen kommer samtidigt eftersom ingen vill köpa fordon
om det inte finns en tillräcklig tankinfrastruktur och ingen vill bygga infrastrukturen om det inte är
säkert att det finns tillräcklingt många fordon som kan tanka för att investeringen ska vara
meningsfull.

VTI rapport 981

35

Figur 7. Tankstationer för gas i Sverige. Till vänster visas samtliga publika biogas-stationer i Sverige
och till höger LBG/LNG-stationer i Sverige (Källa: Figur till vänster kopierad från Energigas Sverige,
2017, figur till höger baseras på information från LNG Blue Corridors, 2017).

4.8.

Konkurrens från andra drivmedel

Det finns idag ett flertal alternativa fossilfria drivmedel och ett stort intresse för fordon drivna på el.
Det stora intresset för elfordon tyder på att användandet av dessa kommer att öka betydligt inom den
närmsta framtiden. Hur marknaden för elfordon utvecklas kommer troligtvis att ha stora effekter på
biogasens roll i transportsystemet (Ammenberg et al., 2018). Eldrift (elfordon och elvägar) har
fördelar jämfört med biogas som gör att den förespråkas i stadsmiljöer, exempelvis minskat buller och
avsaknaden av fordonens avgasutsläpp. Flertalet studier visar att elfordon är det mest lämpliga och
samhällsekonomiskt lönsamma alternativet för just stadsmiljöer (ex. Hjort et al., 2017; Ammenberg et
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al., 2018). Om den svenska fordonsflottan ska kunna bli helt fossilfri behövs dock mer än ett
alternativt drivmedel. Ett allt för stort fokus på elfordon kan leda till att elen helt konkurrerar ut biogas
och andra alternativa drivmedel. Detta skulle kunna försvåra omställningen till ett helt fossilfritt
transportsystem, där biogas bör användas som komplement till exempelvis el bland annat för
busstrafik utanför stadskärnor och vid långväga och tunga transporter (Ammenberg et al., 2018).
Vikten av att hitta nya användargrupper för biogas och att investera i att utveckla de socio-tekniska
systemen (dvs.de tekniska komponenter, aktörer och institutioner som biogaslösningar består av)
innan elfordonen tar över marknaden påpekas därför i studien.
Även andra drivmedel så som HVO och RME/FAME är exempel på förnybara drivmedel som också
skulle kunna passa för längre distanser (Ammenberg et al., 2018). Fördelen med dessa biobränslen är
att de kan användas i den fordonsflotta och de distributionssystem som redan finns. Implementeringen
av dessa kräver därför inte att ny infrastruktur måste byggas och nya distributionssystem utvecklas
(Trafikverket, 2016). Dock lyfter Ammenberg et al. (2018) fram att det finns begränsade råvaror för
exempelvis HVO som bland annat framställs av djurfetter från slakteriavfall. Även Trafikverket
(2017) menar att det finns en begränsad potential i att framställa större mängder av den här typen av
biobränslen eftersom den begränsade jordbruksarealen istället måste användas till livsmedelsproduktion. Råvarubegränsningen gäller alla biodrivmedel, inklusive biogas, eftersom såväl skogs- och
jordbruksarealer liksom avfall är begränsade resurser.
Biogasen som drivmedel möts även av konkurrens från alternativa användningsområden för själva
biogasen. Som tidigare nämnt är Sverige det land i Europa där störst andel av biogasen används till
transporter. I andra länder används en större andel av biogasen till exempelvis uppvärmning. Fenton
och Kanda (2017) skriver att ett ökat intresse för biogas till just uppvärmning begränsar möjligheten
att använda biogas till transporter i Basel.

4.9.

Lönsamhet för producenter

Enligt Ammenberg et al. (2018) finns det tecken på en stagnerande utveckling efter att biogasanvändningen inom transportsektron ökat under 15 år. Volkswagen nämner exempelvis att
försäljningen av biogasfordon har mattats av och jämför situationen med utvecklingen för etanolfordon för några år sedan. Ekonomiska svårigheter tas ofta upp som problem inom sektorn och
flertalet biogasproducenter i Sverige har svårt att nå lönsamhet. Lönsamheten eller kostnadseffektiviteten ser dock olika ut beroende på vilken typ av biogaslösning det talas om. Ammenberg, Bohn och
Feiz (2017) sammanfattar några av de större problemen inom biogassektorn, bl.a. innefektiv teknik,
ökande kostnader för råvaror och transport samt oplanerade stopp och reparationer. Den tekniska
utvecklingen har emellertid gått framåt och idag anger fordonsproducenterana att prestandan för tunga
LBG fordon är lika bra som för konventionella lastbilar. Man har även utvecklat fordonen för att
säkerställa färre oplanderade stopp och reparationer. Branschen, såväl fordons- som biogasproducenter
anger att de tekniska förutsättningarna är betydligt förbättrade idag och i alla avseenden närmar sig
konventionella tunga lastbilar.
Att gaspriset är låst till priset på bensin ses också som ett problem för biogasindustrin då det låga
priset leder till förluster inom en industri med små marginaler (Ammenberg et al., 2018).
Mycket av den biogaspotential som finns i Sverige finns tillgänglig i lantbruket men är inte alltid
lönsam att använda i transportsektorn eftersom biogaproduktionen på bondgårdar är småskalig med
höga kostnader förknippade med uppgraderingen av biogasen och med långa avstånd till
infrastrukturen för biogas (Larsson, et al., 2016).

4.10. Lönsamhet för konsumenter av biogas
Idag är lastbilar drivna på biogas dyrare än till exempel diesel-lastbilar som även kan gå på HVO
(Johansson, 2017). Johansson (2017) fann att det när studien genomfördes fanns en begränsad
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betalningsvilja för lastbilar drivna på LNG/LBG vilket förstärktes av den otillräckliga infrastrukturen
för LNG/LBG i Sverige. Sedan den studien utfördes har, som nämnts i avsnitt 4.9, emellertid den
tekniska utvecklingen gått framåt och prestandan för tunga LBG fordon är lika bra som för
konventionella lastbilar. Man har även utvecklat fordonen för att säkerställa färre oplanerade stopp och
reparationer vilket kan påverka betalningsviljan. Inköpspriset för LNG/LBG-lastbilarna är dock
fortfarande högre än för de konventionella lastbilarna.
Under projektet BiMe trucks bedömdes att det bidrag till fordon som åkare kunde söka var avgörande
för åkare eftersom de verkar i en ekonomiskt pressad bransch. Även fortsättningsvis kommer det att
krävas en sådan form av morot för att aktörer ska investera i fordon. Detta kommer att behövas fram
tills fler transportköpare börjar ställa mer krav på transporterna (Energimyndigheten, 2013). Även
Ammenberg et al. (2018) rapporterar att priset spelar en mycket viktig roll vid valet av fordon. Vid en
intervju med Volkswagen, framkommer att även om miljömässig prestanda är viktigt för deras kunder,
så spelar de rent ekonomiska faktorerna större roll. Gasfordons låga/osäkra andrahandsvärde är också
avgörande för vilken fordonstyp företag väljer att anskaffa, eller som konsultfirmor väljer att rekommendera. Ammenberg et al. (2018) menar att det starka fokuset på fordonspriser indikerar att företag
inte tar lika stor hänsyn till andra ekonomiska faktorer såsom effekter på ett företags image. Däremot
menar Widriksson Haulage, ett åkeri som är en av respondenterna i Ammenberg et al. (2018) studie,
att företag som stärker sin miljömässiga profil ökar sina vinster. Detta företag räknar därför ökade
investeringskostnader i miljövänlig teknologi som marknadsföringskostnader.
Ammenberg et al. (2018) menar att det finns motsägelser i de ekonomiska argumenten mot att skaffa
fordon drivna på biogas eftersom det har skett en ökning av elektriska fordon. Även elfordon har höga
anskaffningspriser, osäkerheter kring andrahandsvärden och höga livscykelkostnader relaterade till
exempelvis batterier. Dock menade en av de intervjuade att elektriska fordon kan laddas utan extra
kostnad om de laddas i byggnader där elkostnad redan är inkluderat i hyran. Elpriser i Sverige är
dessutom mycket låga, vilket kan vara ett argument som väger upp övriga kostnader.
I en studie gällande hinder för spridningen av biogas i Basel och Odense finner Fenton och Kanda
(2017) via intervjuer att det låga priset på naturgas kan ses som ett hinder för användandet av biogas
till uppvärmning genom naturgasnätet i Basel. Ett av de intervjuade företagen i studien säger att 100
procent biogas är för dyrt för deras kunder vilket gör att det är svårt att använda biogasen istället för
naturgas.

4.11. Kunskap/information/beteenden
Kunskapen om vad som skiljer olika drivmedel åt och deras för och nackdelar verkar vara begränsad
hos olika konsumentgrupper (Ammenberg et al., 2018). Detta är inte så konstigt, då många av de
nyttor som kommer med biogas, t.ex. minskade utsläpp av koldioxid, en cirkulär ekonomi och
biogödsel, inte syns för konsumenten (Energikontor Norra Småland, 2017). Exempelvis nämner
Ammenberg et al. (2018) att flertalet av respondenterna i studien hade kunder vars kunskap om biogas
var låg och att många inte visste vad skillnaden var mellan biogas och naturgas. Larsson et al. (2016)
beskriver det som problematiskt ur ett kundperspektiv att biogas och naturgas blandas ihop.
Fordonsgas marknadsförs som förnybart trots att det ibland innehåller fossila bränslen 15.
I Ammenberg et al. (2018) framkommer att få organisationer verkar ta hänsyn till de positiva
synergieffekter som kan komma med biogaslösningar när de fattar beslut om vilka typer av transporter
de ska använda i sin verksamhet. En av respondenterna i studien menar att andra transportlösningar
har valts inom organisationen på grund av en rädsla för olyckor och på grund av intern skepticism,
vilka båda grundas i låga kunskapsnivåer om biogaslösningar. Flertalet aktörer i studien menar därför

15

I Sverige består fordonsgasen idag i genomsnitt av 86 % biogas.
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att det är viktigt att sprida information om biogaslösningar för att öka kunskapsnivån och på så sätt
även efterfrågan.
Olsson och Fallde (2015) menar också att det är viktigt att sprida kunskap om att biogas inte är ett
enda system, utan flertalet olika system som skiljer sig teknologiskt från varandra. De menar att för att
kunna öka biogasproduktionen är det viktigt att sprida mer kunskap om biogassystemens diversitet.
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5.

Metod för workshops och intervjuer

Förutom den genomgång av litteraturen som genomförts i studien har även workshops och intervjuer
genomförts för att belysa olika aktörers perspektiv vad gäller förutsättningarna för flytande biogas som
drivmedel till tunga lastbilar i Sverige. Genom dessa workshops och intervjuer avser vi belysa
perspektiv från hela biogaskedjan: avfallsbolag, biogasproducenter, fordonstillverkare, distribution av
drivmedel, åkerier/speditörer, transportköpare m.fl.
Fyra workshops genomfördes under våren och tidig sommar 2018 i Jönköping, Karlskrona, Göteborg
och Örebro, den sistnämnda genomfördes via länk. Dessa workshops kompletterades även med sju
intervjuer via telefon eller Skype under samma period för att få med fler perspektiv från efterfrågesidan, då det inte var tillräckligt många aktörer som representerade potentiella transportköpare som
hade möjlighet att delta under workshoptillfällena. Totalt har 28 olika organisationer deltagit i dessa
workshops och intervjuer.
Urvalet till de olika workshopstillfällena varierade beroende på regionernas tidigare erfarenheter och
arbeten inom biogasområdet, men viktigt för alla aktörer, både till intervjuer såväl som workshops, var
att organisationerna skulle vara relevanta för att tillsammans utgöra hela kedjan från råvaru- och
biogasproduktion samt lastbilstillverkare till transportörer och transportköpare. Region Jönköpings
Län, Region Blekinge och Örebro Län är medfinansiärer till detta projekt genom att gå in med egen
arbetstid i projektet 16. Workshopstillfällena i dessa områden anordnades därför av medarbetare inom
dessa organisationer som bjöd in relevanta aktörer som på olika sätt är relaterade till transport eller
biogas inom regionerna. Workshoptillfället i Västra Götalandsregionen anordnade VTI i samverkan
med Closer (Magnus Blinge) och de kompletterande intervjuerna anordnade vi på VTI genom att
kontakta relevanta aktörer med fokus på åkerier/speditörer och transportköpare. Viktigt för urvalet av
transportköpare och åkerier/speditörer till intervjuerna var att det skulle röra sig om aktörer med stora
transportflöden. Tabell 3 nedan visar en lista med korta beskrivningar över de deltagande aktörerna i
denna studie, samt hur många personer från varje organisation som har deltagit och vad de har för roll
i sin organisation.
Tabell 3. Deltagande aktörer i studien.
Arla

Europeiskt mejerikooperativ som ägs av över 11 000 mjölkbönder i sju europeiska
länder. Intervju med ansvarig för fordonsflotta (Fleet manager), som tyvärr behövde
avvika efter ungefär halva intervjun.

Biogas väst

Samverkansplattform mellan olika aktörer i biogaskedjan, från kommuner och
energibolag till jordbruksföretag, fordonsindustri, drivmedelsföretag och forskning i
Västra Götaland. En processledare deltog vid workshop i Göteborg.

Closer

En nationell samverkansplattform, kunskapsnod och projektverkstad för ökad
transporteffektivitet. Senior project management – deltog på workshop i Göteborg.

Cryo Pur

Cryo Pur designar, tillverkar och underhåller anläggningar för biogasuppgradering och
förvätskning av biometan (LBG). Affärsutvecklare deltog vid workshop i Karlskrona.

Dagab Inköp &
Logistik AB

Logistikbolag för lager och leveranser av dagligvaror till handeln. Sedan 2000 Axfoods
logistikbolag. En intervju med transportchef.

16
Dels har respektive aktör i region Blekinge, Jönköping och Örebro medverkat genom identifiering av aktörer,
inbjudan av aktörer till, och organisation av, workshops, samt även bidragit med annat innehåll och som
medförfattare till denna rapport.
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DB Schenker

Ledande internationellt företag inom leverans- och logistiklösningar. En intervju med
kvalitet och miljöchef.

DHL

Transport- och logistikföretag. En intervju med anställd som arbetar med
hållbarhetsfunktionen inom företaget.

Energikontor Norra
Småland

Ett av 15 energikontor i Sverige som arbetar med utbildning, koordinering och
utvecklingsprojekt för ökad energieffektivitet och ökad biobränsleanvändning i regionen.
3 personer medverkade vid workshopen i Jönköping: en verksamhetsledare för biogas,
en projektledare och en uppköpare/upphandlare.

Energikontor
Sydost

Ett av 15 energikontor i Sverige och är en plattform som bland annat stärker kontakterna
mellan universitet, näringsliv och kommun inom förnybar och energieffektivt byggande
och transporter. En projektledare deltog vid workshop i Jönköping och Karlskrona.

E.ON Sverige

Producent och leverantör av energi till den nordiska marknaden. Vid workshopen i
Karlskrona medverkade försäljningschefen för gas (Chef Sales g-mobility) och en
marknadsutvecklare för bio-/fordonsgas medverkade vid workshopen i Göteborg.

FordonsGas
Sverige

Driver och utvecklar gastankstationer. En Affärsutvecklare och en Senior advisor deltog i
workshopen i Jönköping. En Senior advisor deltog i workshopen i Göteborg.

Gasum

Biogasproducent med produktionsanläggningar i Finland och i Sverige. Under 2018
expanderar de sitt nätverk av tankstationer för LBG/LNG till Sverige och Norge (utöver
de som finns i Finland). Svenska försäljningschefen deltog både vid workshop i
Jönköping och workshop i Karlskrona.

Göteborg Energi

Energiföretag som bl.a. säljer och distribuerar elektricitet, fjärrvärme, fjärrkyla och
naturgas. En omvärldsanalytiker, forskningsavdelningen, deltog på workshop i
Göteborg.

LogPoint, Södra
Munksjö utveckling
AB

Logistikområde och industriområde i samverkan mellan Vaggeryds- och Jönköpings
kommun. Området sträcker sig över båda kommunerna, från Torsvik i norr till Södra
Stigamo vid riksväg 30 i söder. En affärsutvecklare deltog på workshop i Jönköping.

Länsstyrelsen
Blekinge

Länsstyrelse. En klimat- och energistrateg deltog i workshopen i Karlskrona.

Mörbylånga
kommun

Kommun i Kalmar län. En politiker och en Klimat- och miljöstrateg deltog i workshopen i
Karlskrona.

Oatly

Svenskt livsmedelsföretag med bas i Malmö som utvecklar, producerar och marknadsför
havrebaserade produkter. En intervju med hållbarhetsansvarig.

Oskarshamns
kommun

Kommun i Kalmar län. En utvecklingschef deltog vid workshop i Karlskrona.

OX2

Utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar för vindkraft och förnybar
energi i Sverige och Norden. En operativ chef och en anläggningschef deltog vid
workshopen i Jönköping. Dessa två deltagare behövde dock avvika och deltog därför
bara under delar av workshopen.

PostNord

Speditör. En intervju med miljöchef.

Region Blekinge

Ansvarar bl.a. för kollektivtrafik och för att samordna utvecklingsinsatser inom
infrastruktur i länet. En projektledare deltog i Karlskrona.

VTI rapport 981

41

Region Jönköpings
Län

Ansvarar bl.a. för kollektivtrafik och för att samordna utvecklingsinsatser inom
infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och utbildning i Jönköpings län. En
infrastrukturstrateg deltog vid workshopen i Jönköping

Region Örebro Län

Ansvarar bl.a. för kollektivtrafik och för att samordna utvecklingsinsatser inom
infrastruktur i länet. Enhetschef på Samhällsplanering och infrastruktur (som är under
förvaltningen Regional Utveckling) deltog vid workshop i Örebro.

SÅM

Samverkan återvinning och miljö, Vaggeryds kommun. En utvecklingsingenjör deltog vid
workshopen i Jönköping.

Scania

Lastbilsproducent. En affärsutvecklare medverkade vid workshopen i Jönköping och en
hållbarhetsansvarig medverkade vid workshopen i Karlskrona.

Sveriges
Åkeriföretag

Svenska åkerinäringens branschorganisation. Ansvarig för certifiering deltog vid
workshop i Jönköping.

Södra
Skogsägarna

Sveriges största skogsägarförening och internationell skogsindustrikoncern. Producerar
bl.a. trävaror och träinteriörprodukter, pappers- och textilmassa och bioenergi. En
intervju med en energisamordnare.

Vaggeryds
Kommun

Kommun i Jönköpings län. Biträdande kommundirektör deltog vid workshop i Jönköping.

Volvo (Lastvagnar)

Lastbilproducent. En anställd som arbetar med den svenska marknaden deltog vid
workshopen i Karlskrona.

Örebro Express

Godsleverans företag. VD för företaget deltog vid Workshop Örebro.

Samma typ av frågeställningar användes vid både workshops och intervjuer, dock med utgångspunkt
att aktörerna befinner sig i olika delar av biogaskedjan och på vissa frågor därför skulle svara utefter
sin egen roll i kedjan.
Workshoparna i Jönköping och Karlskrona inleddes med föredrag. Dessa var ämnade både som
kunskaps- och inspirationskälla. Vid båda tillfällena medverkade representanter från myndigheter
(Länsstyrelsen), kommuner, regionen, gasproducenter och fordonsproducenter som föredragshållare.
Vid varje workshoptillfälle deltog två forskare. En av forskarna styrde frågorna, medan den andra
antecknade det som sades.
Intervjuerna genomfördes av en och samma forskare över telefon eller Skype och antecknades av
samma person samtidigt som intervjuerna genomfördes.
De frågor som diskuterades vid workshoptillfällena och under intervjuerna följde följande punkter:
•

Vilken erfarenhet av, och intresse för, förnybara bränslen och biogas finns inom er
organisation?

•

För vilka typer av gods, flödesmängder och sträckor är biogas lämpliga ur ert perspektiv?

•

Vilka drivkrafter och hinder för användningen av biogas finns?

•

Vad skulle krävas för att ni/er organisation skulle komma igång/ta mer fart med förnybara
drivmedel?

•

Vad skulle krävas för att flytande biogas skulle användas för en större andel tunga fordon?
Vem bör ansvara för att detta sker? Vad är er egen roll i detta?
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•

Vilka förutsättningar finns för att initiera ett eller flera demonstrationsprojekt?

•

Ligger det i ert intresse att göra ett demonstrationsprojekt – i så fall vad/hur skulle det se ut
och vad skulle ni konkret kräva för att delta i ett sådant?

Transportköpare och speditörer frågade vi även om de kunde dela med sig av viktiga knutpunkter för
deras godsflöden. Frågan ställdes för att kunna identifiera stora specifika godsflöden och därmed var
det skulle kunna vara kostnadseffektivt att placera eventuella tankstationer. Efter de tre första intervjuerna bytte vi plats på frågan om organisationernas stora godsflöden, så att denna fråga kom som
sista fråga, istället för som tredje fråga tillsammans med frågan om för vilka typer av gods, flödesmängder och sträckor som biogasen är lämplig. Detta gjorde vi dels för att vi ville att mer fokus skulle
ligga på själva biogasen i början av intervjun, dels för att vi upplevde att organisationerna skulle ha
mer förståelse om relevansen för frågan om stora godsflöden ifall den ställdes efter övriga frågor.
De flesta anteckningarna från intervjuerna och workshopstillfällena renskrevs innan vi genomförde
analysen. Innan vidare analys sammanställdes resultaten i tabeller för att få en överblick över hur
många aktörer som pratat om exempelvis samma typ av barriärer och möjligheter. Då resultaten
sammanställdes fann vi att det inte var några större skillnader i resultat beroende på var i biogaskedjan
som aktörerna befann sig. Eftersom anonymitet utlovats till de deltagande aktörerna beslutade vi
därför att inte skriva resultaten utifrån var i kedjan som aktörerna befinner sig annat än i de fall då
något endast nämndes av exempelvis transportköpare. Vi nämner alltså inte vilken organisation som
har sagt vad utan hänvisar till de som respondenter, aktörer, organisationer, eller i särskilda fall till
vilken roll som aktören fyller i biogaskedjan.
I nästa kapitel beskrivs de stora godsflödena i de tre medverkande regionerna i projektet: Region
Blekinge, Region Jönköpings län och Region Örebro län, som underlag för de förutsättningar som
finns i respektive län. Därefter följer en kort beskrivning av de stora godsflödena generellt i Sverige,
eftersom till exempel placering av tankställen och utbyggnad av infrastruktur även är beroende av de
nationella godsflödena.
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6.

Godsflöden och relaterat klimatarbete i Blekinge, Jönköping och
Örebro län

På olika håll i landet pågår diverse arbete och informationsinsatser för att öka kunskapen kring, och
användandet av biogas i allmänhet, LBG för tunga transporter och andra icke fossila drivmedel. Detta
för att bidra till att det nationella målet om att växthusgasutsläppen från inrikestransporter ska minska
med 70 procent senast år 2030 och målet om netto noll växthusgasutsläpp år 2045 ska kunna nås.
Som framgick i avsnitt 2.1 sker majoriteten godstransporter med lastbil, men även mycket med sjöfart
och järnväg. Ur ett internationellt perspektiv kommer mycket gods från de svenska hamnarna och
Europa. Med bland annat Scanias, Volvos och Iveco:s nya flytande biogaslastbilar som lanseras kan
behovet av biogas längs stråken (till exempel, och inte minst, genom Jönköpings län) öka även i ett
europeiskt perspektiv.
Nedan ges en kort beskrivning av det arbete som pågår hos de regioner som medverkat aktivt inom
detta projekt, dvs. Region Blekinge, Region Jönköpings län och Örebro län. Därefter följer ett avsnitt
kring större specifika godsflöden.

6.1.1.

Blekinge län

Figur 8. Karta över Blekinge län.
Med en landareal på 2 946 km2 är Blekinge till ytan Sveriges minsta län men trots det av stor
betydelse för Sverige i utmaningen att möta upp den ökade handeln med växande ekonomier i centrala
och östra Europa. Internationaliseringen är tydlig och sedan våren 2018 har Blekinge varit det län som
exporterar mest per capita i landet. I Blekinge finns flera stora företag t.ex. skeppas en stor del av
Volvos produktion ut i världen från Olofströms fabriker.
Transporterna på väg, järnväg och via hamnarna har ökat i Blekinge. Bland annat är Sydsveriges
järnvägsnät ett av Sveriges mest trafikerade. Förutom riksväg 27 och E22, som går genom Blekinge i
nord-sydlig respektive öst-västlig riktning, finns Kustbanan och Sydostlänken, den senare en
järnvägssatsning mellan Olofström och Blekinge kustbana, som Blekinge, grannregioner, berörda
kommuner och näringslivet arbetat hårt för att den ska prioriteras i nationell infrastrukturplan.
Sydostlänken knyter samman Sverige med handeln över Östersjön och Asien vilket är av stor
betydelse för svenska företag.
Blekinges hamnar utgör sammanlagt Sveriges femte största sett till godsmängd över kaj 2017.
Karlshamn har den största reguljära linjen mellan Sverige och Baltikum. Karlskrona har den största
enskilda färjelinjen vad avser passagerare till och från Polen. De båda hamnarna har haft en
genomsnittlig årlig ökning med 7–8 procent det senaste decenniet.
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6.1.1.1. Blekinge i världen

Figur 9. Karta över Blekinge och södra Östersjön.
Blekinge har ett strategiskt läge vid södra Östersjön. Enligt Trafikverkets prognoser ökar Sveriges
handelsutbyte med regionerna i centrala- och östra Europa kraftigt.
Svensk industri kommer framöver att i större omfattning transportera gods via Blekinges hamnar.
Också industrin i Blekinge har verksamheter som exporterar till Kina och med den utbyggnad som
sker av infrastrukturen i öst kommer Asien närmre.
Karlshamn och Karlskrona ingår i det transeuropeiska nätverket för transport (TEN-T comprehensive
network) dock ligger de utanför någon TEN-T korridor. Betydelsen av att knyta ihop
TEN-T korridorerna i Sverige med de i Polen och Baltikum via Blekinges hamnar framstår som allt
mer väsentligt.
Ett bra transportnät österut för att undvika flaskhalsen över exempelvis Öresundsbron är av största vikt
för svenska företag och kravet på effektiva och hållbara transporter. För Blekinge och övriga Sverige
är det därför av stor vikt att knyta ihop TEN-T nätet i Sverige över Östersjön via Blekinge vilket
öppnar möjligheterna för investeringar i infrastruktur i vägar, järnvägar och hamnar.
Region Blekinge har målmedvetet både initierat och lett regionala samverkansprojekt inom infrastruktur och transporter med internationell koppling. Under senare år har Region Blekinge lett och
deltagit i flera större EU-finansierade initiativ som starkt bidragit till utvecklingen av länets infrastruktur. Bland dessa projekt kan nämnas SEBTrans och SEBTrans Link, Motorways of the Sea, en
fortsättning på dessa, med syfte att öka kapaciteten för transporter mellan Gdynia och Karlskrona.
EWTC och EWTC II, det senare med det övergripande syftet att ta fram ett grönt transportkorridorkoncept för området som ett gott exempel i Europa.
Idag är EWTC del av kommissionens handlingsplan för Östersjöregionen. Andra intressanta projekt är
GoLNG, som utvecklade en strategi för transportkorridorer i Östersjöregionen med flytande naturgas
som drivmedel, samt det pågående projektet TENTacle, som verkar för att dra nytta av TEN-T
stomnätskorridorerna för välstånd, hållbar utveckling och territoriell sammanhållning i Östersjöområdet. Det sistnämna projektet omfattar – bland annat – analyser och åtgärder för att få en direktanslutning från Blekinges hamnar till logistikcentra i Göteborg samt till det europeiska stomnätet.
Ett av de största infrastrukturprojekten i Europa, Baltic–Adriatic Transport Corridor, pågår just nu
söder om Sverige. Polen, Tjeckien, Slovakien, Österrike och Italien har påbörjat byggandet av en
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transportkorridor som sträcker sig ca 1 700 km från Gdynia i norr till viktiga hamnar i Adriatiska
havet i söder. När den är klar år 2030 kommer gods att kunna transporteras i 160 km/tim på järnvägar
genom Europa.
År 2023 ska EU göra en översyn av sina huvudtransportkorridorer och tanken är att i samband med det
förlänga Baltic-Adriatic Corridor norrut – via Motorway of the Sea Gdynia-Karlskrona till Baltic-Link
som går mellan Karlskrona och Göteborg. Genom Baltic-Link ansluts Skandinavien från Oslo, via
färjelinjen Karlskrona–Gdynia, till Centraleuropa och hamnarna i norra delen av Adriatiska havet.
Baltic-Link omfattar riksväg 27 17, Kust till kustbanan Göteborg–Karlskrona/Kalmar och Stena Lines
färjor Karlskrona–Gdynia. Längs Baltic-Link korridoren finns redan i dag fungerande logistik med
omlastningsterminaler för lastbil och tåg.
Om planerna förverkligas blir en förlängd Baltic-Adriatic Corridor i så fall Sveriges och
Skandinaviens nya transportled genom östra Centraleuropa.

Figur 10. Karta med illustration av Baltic-Adriatic Corridor.

17
Riksväg 27 gick före hösten 2005 enbart sträckan Växjö–Borås. Sträckan ingick i projektet SEB-Trans
(Southeast Baltic Transport) och förlängdes i samband med det till att gå från Karlskrona till Göteborg istället.
EU anser detta vara en viktig väg för lastbilstrafik mellan Göteborgs hamn och Polen.
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6.1.2.

Jönköpings län.

I Jönköpings län har tillverkningsföretagens spridning i länet kartlagts för att kunna bedöma hur
transportflödena kan se ut inom regionen samt för att visualisera fördelningen mellan företag som
ligger på landsbygden och de som ligger stadsnära. Se kartan nedan:

Figur 11. Karta över Jönköpings län.

Jönköpings län är ett landsbygds-län men är ändå väg- och järnvägstätt. Trots det finns stora
utmaningar för arbetspendling med kollektivtrafik med anledning av de större städernas position och
Jönköpings stad som ligger längst norrut i länet. Det ger långa avstånd och därmed långa restider. Från
regionens egna utredningar har det framkommit att i princip alla tillverkningsföretag har avtal med
speditörer och de allra flesta har flera olika ramavtal med speditörer. För transporter i närområdet
används lokala transportföretag mer än regionala/nationella. För längre transporter används tåg- och
lastbil och det finns signaler, som även framkom vid workshopen inom föreliggande projekt, att
konflikten som pågått i hamnen i Göteborg har stor påverkan på företagen i regionen. Dels med
anledning av att Båramo-terminalen är torrhamn för Göteborgs hamn och dels med anledning av de
många tillverkningsföretagen som finns i länet. Konflikten har medfört att flera av länets företag kör
sina transporter på väg ner i Europa direkt nu – utan båttrafik via Göteborg.

6.1.3.

Örebro län

Örebro län har i tidigare studier utrett vilka de stora transportstråken i regionen som är viktigast för
transporter i nord-sydlig och öst-västlig riktning. I länet möts E18, E20 och riksväg 50, Sveriges
största rangerbangård ligger här och det senaste året har många nya centrallager etablerats. Tack vare
detta är regionen tillsammans med Göteborgsregionen utnämnd till att ha Sveriges bästa logistikläge
enligt Intelligent logistik (2018). Nästan allt gods på järnväg till och från norra Sverige passerar
Hallsbergs rangerbangård, Västra Stambanan, Godstråket genom Bergslagen, Mälarbanan,
Svealandsbanan och Bergslagsbanan går genom regionen. Mängder av gods passerar därmed Örebro
och gör länet till en transitregion. Hallsberg finns med som en viktig Rail-Road terminal på EU:s
utpekade stomnätskorridor, ScanMed-korridoren. Hallsbergsterminalen är en torrhamn till Göteborg
med dagliga tågavgångar. Kartorna nedan visar godstransporterna i länet och transportsättför dessa.
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Figur 12. Godsflöden i Östra Mellansverige. Källa: Från projektet ”Godsflöden i Östra
Mellansverige”, Örebro län. Maj 2013.
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Figur 13. Trafikflöden av tung trafik (lastbilar och bussar) i Örebro län. Källa: Trafikverket.
Inom regionen vill man satsa på åtgärder som bidrar till att man når sitt eget satta mål att bli en grön
logistikregion. Idag har man låga utsläpp av koldioxid från godstrafik, 0,04 kg koldioxidekvivalenter
per ton km, vilket är mycket lågt jämfört med övriga landet, till exempel Östergötland (0,11 kg
koldioxidekvivalenter eq per ton km), Värmland (0,07 kg koldioxidekvivalenter per ton km) och
Jönköping (0,09 kg koldioxidekvivalenter per ton km) (Mikusinska et al., 2017). Fortfarande står dock
person- och godstransporter för nästan 40 procent av koldioxidutsläppen.
Region Örebro län ser för närvarande över de förnybara alternativ som finns på marknaden utifrån ett
hållbarhets- och regionalt utvecklingsperspektiv, samt i vilken utsträckning de finns tillgängliga
framöver för att länets transporter ska vara fossiloberoende år 2030. För att nå målet att skapa en
fossiloberoende fordonsflotta i Örebro län kommer en fordons- och drivmedelstrategi att arbetas fram i
projektet Vägval 2030 där man vid projektslut ska ha en färdig strategi för hur målet ska nås. Strategin
tas fram genom att först identifiera ett nuläge i en nulägesanalys av regionen och dess förutsättningar
med avseende på infrastrukturen för drivmedel och energiförsörjning. Därefter identifieras en målbild
för år 2030 baserad på regionens utvecklingsplaner, övergripande mål och strategier samt regeringens
mål om ett fossiloberoende transportsystem. Hänsyn tas till både person- och godstransporter i både
nuläge och målbild. Dessutom identifieras och prioriteras de områden som för regionen anses viktigast
att arbeta inom. Detta mynnar ut i en strategi för omställning till en fossiloberoende fordonsflotta där
mål, åtgärder och tidshorisonter redovisas och genomförandeplaner med milstolpar preciseras.
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Strategin och projektet ska arbeta för att öka kunskapen om de förnybara alternativen som finns och
om verkningsfulla metoder för omställning till förnybara alternativ inom transportsektorn. Projektet
ska använda befintliga strukturer, styrmedel och verktyg för att accelerera omställningen av transportsektorn till fossiloberoende, på ett för regionen genomförbart och effektivt sätt. Detta projekt ska vara
färdigt 2020 18.
Region Örebro län tror att fler fossilfria transportmedel kommer att behövas för att nå klimatmålen då
de måste komplettera varandra. Järnvägen i Region Örebro län är mycket viktig. Dock är kapaciteten
på järnvägen begränsad och måste kompletteras med miljövänliga transporter som går på väg, så som
elväg, biogas etc. Last mile är en sträcka som kan bli mer miljövänlig. I Örebro gäller detta framför
allt sträckan från Hallsbergsterminalen till Örebro. För att fånga upp tunga pendelrörelser, där man vill
möjliggöra för mer miljövänliga transporter, gjordes en kartläggning inom länet bland relevanta
aktörer. Resultatet från denna kartläggning visade på att sträckorna från norra länsdelen till
Hallsbergsterminalen – riksväg 50, E20 mot Göteborg samt från flygplatsen och Karlskoga längs E18
mot Västerås – skulle det finnas potential för elväg eller biogas.
I regionen finns både DSV och DHL lastbilsterminaler. Närkefrakt, ALI frakt, Örebro express och
Bengts Åkeri är ett axplock av de lokala åkerierna. Några av de centrallager som etablerat sig där är
Elon Elkedjan Logistics, Elektroskandia, Lidl (från 2019), XXL, Swedol, Würth och Onninen etc.
Epiroc, Strängbetong, Meritor, Ovako, Outokumpu, Orica, Zinkgruvan etc är tillverkande företag i
regionen. Dessa är exempel på några av de många mycket logistikintensiva verksamheter.
I ett tidigare genomfört projekt: ”Utveckling av grönare logistiktjänster” har Örebroregionen jobbat
med att vara en hållbar logistikregion och att driva på utvecklingen mot mer energieffektiva och
klimatsmarta godstransporter. Att utveckla och erbjuda energieffektiva och gröna logistiktjänster som
bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser ingår i örebroregionenes utvecklingsstrategi. Detta var
under åren 2013–2014.

6.1.4.

De stora godsflödena i Sverige

I genomsnitt transporterades per år under 2012–2014 totalt 632,5 miljoner ton gods inom samt in till
och ut ur Sverige (Trafikanalys, 2016a). Den största andelen av godset transporterades med tunga
lastbilar (65 %), vilket totalt utgjorde 40 133 miljoner ton km för år 2015. Övriga transporter gjordes
framförallt med sjöfart (25 %) och järnväg (11 %). Flygets andel av större godstransporter var enligt
denna sammanställning försumbar (Trafikanalys, 2016a). I Figur 14 nedan visas modellberäkningar av
Trafikanalys (2016b) på hur dessa godsflöden fördelar sig inom landet.
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Figur 14. Beräknade godsflöden i Sverige. Blå sjöfart, grön järnväg, röd väg. Källa: Trafikanalys
(2016b) ”Svenska godstransportflöden – Modellberäkningar”.
De största godsflödena med lastbil utgörs av Malm och andra produkter från utvinning, där det totala
flödet i Sverige utgör 27 procent av allt transporterat gods (Trafikanalys, 2016a). Näst störst godsflöde
utgörs av Produkter från jordbruk, skogsbruk och fiske, som står för 13 procent av det totala
godsflödet i Sverige. Inom båda dessa står lastbilstransporterna för att transportera 75 procent av detta
gods. Stora lastbilstransporter sker också för Livsmedel, drycker och tobak, Returmaterial och
återvinning samt Styckegods och samlat gods som utgör 5 procent, 4 procent respektive 6 procent av
totala mängden gods i Sverige men där lastbilstransporterna står för mellan 96–99 procent av det gods
som transporteras. Trä samt råvaror av trä och kork utgör också en relativt stor godsandel i Sverige
(8 %) där gods som transporteras med lastbil uppgår till 70 procent (Trafikanalys, 2016a).
De allra flesta transporter, 58 procent, med svenskregistrerade tunga lastbilar görs inom samma
kommun. Det vill säga såväl start- som slutpunkt är inom samma kommun. Därefter följer transporter
som sker mellan kommuner i samma län (23 %) och endast 19 procent utgörs av transporter som sker
mellan olika län (Trafikanalys, 2016a). Nära hälften av godset, 45 procent, startade respektive
avslutades i täta kommuner nära en större stad, följt av gods som fraktades från respektive till
storstadskommunerna (ca 20 %). I de mycket avlägsna landsortskommunerna startade och avslutades
endast runt 3 procent av det transporterade godset, emedan i övriga landsortskommuner, såväl de som
har nära respektive är avlägsna större städer, startade och avslutades cirka 12 procent (Trafikanalys,
2016a).
I Figur 15 finns de av Trafikanalys (2016a) beräknade godsflöden i Sverige med svenska tunga lastbilar
i genomsnitt per år under åren 2012–2014.
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Figur 15. Godsflöden i Sverige med svenska tunga lastbilar (ton) (Kopierat från Trafikanalys, 2016a
”Godstransporter i Sverige – en nulägesanalys”).
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7.

Resultat från workshops och intervjuer – möjligheter och barriärer

7.1.

Drivkrafter

I de workshops och intervjuer som genomförts gav i allmänhet de olika aktörerna från utbudssidan och
efterfrågesidan väldigt lika svar gällande vilka möjligheter och barriärer de ser för biogas till tunga
fordon. För en snabb överblick över resultaten visas nedan en kortfattad sammanställning över vilka
olika drivkrafter och möjligheter med flytande biogas till tunga fordon som har nämnts i de intervjuer
och workshops som har genomförts. Drivkrafterna har delats in efter flertalet kategorier under vilka
resultaten beskrivs mer detaljerat efter denna sammanställning. Sammanställningen följer därför
samma kategorier.
Kategori
Förnybart alternativ

Punkter
•

Ett förnybart alternativ som kan bidra till en mer hållbar och fossilfri
transportsektor.

Lokalt alternativ och cirkulär
ekonomi

•

Uttalade mål om att bli fossilfria

•

EU-målsättningar om hållbarhet

•

Lokal produktion

•

Cirkulär ekonomi och ett ökat kretsloppstänkande

•

Kopplingen till livsmedel

•

Möjligheter att producera egen gas

•

Säkerhetsaspekten – Med lokal produktion av biogas av lokala råvaror
kommer en ökad energitrygghet.

Krav från kund

Lönsamhet/konkurrensfördel

•

Avfall som tas om hand

•

Hållbart i alla avseenden med lokal produktion

•

Krav från konsumenter på hållbarhet.

•

Krav från offentlig sektor i upphandlingar

•

Biogas är ett bra bränsle att berätta om för konsumenterna

•

Profileringsfråga

•

Möjlig konkurrensfördel.

•

Affärsnytta/lönsamhet - på sikt kan flytande biogas till tunga transporter
komma att leda till högre energieffektivitet och kostnadseffektivitet

Nya styrmedel
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•

Reduktionsplikt

•

Bonus malus

•

Förändrade HBK-verktyg

•

Förändringar i omvärlden

•

Klimatklivet
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Kategori

Punkter

Nya fordon/teknikutveckling

•

Räckvidden – Med flytande gas blir räckvidden mycket längre än med
komprimerad gas.

7.1.1.

•

Det finns nu nya lastbilar på marknaden att köpa.

•

Erfarenhet och teknikutveckling i produktionen

Förnybart alternativ

Vad gäller flytande biogas och tunga godstransporter anger samtliga aktörer att en av de starkaste
drivkrafterna är att biogas är ett hållbart, förnybart alternativ som kan bidra till en fossilfri transportsektor och minska organisationernas miljö och klimatpåverkan. Sverige har ett uttalat mål att bli
fossilfritt och enligt en av respondenterna i denna studie har detta påverkat flera organisationer, bland
annat deras egen organisation som satt upp egna mål om att bli fossilfria. En respondent uttrycker att
klimatnytta är en stark drivkraft som allt fler förstår. Genom att använda biogas i transportsektorn så
”har man därför ryggen fri”. Flertalet av de deltagande aktörerna menar att målsättningar om
hållbarhet och miljöaspekter just nu är viktiga drivkrafter för biogas i transportsektorn.

7.1.2.

Lokalt alternativ och cirkulär ekonomi

En av aktörerna anger att en stor fördel med biogas är att den kan ingå som en del av ett kretsloppssamhälle och genom detta kan bidra till att uppfylla hållbarhetsmålsättningar inom EU, där vår
framtida hälsa och miljö i ett resurseffektivt kretsloppssamhälle har en stor betydelse som viktiga
drivkrafter. Flertalet respondenter anger att biogas gör det enkelt att bidra till en cirkulär ekonomi, och
att det kan användas för att visa att organisationen är en del i ett kretslopp där avfall tas om hand och
nyttjas som en resurs. Detta är speciellt tydligt för livsmedelsindustrier där man konkret kan se hur det
bildas ett kretslopp med avfall, biogödsel, bränsle etc., vilket är mycket attraktivt att berätta om för
kunderna nämner en av respondenterna.
Flera av aktörerna ser möjligheter att producera egen biogas av sitt avfall och på så sätt få avsättning
för produkten. Biogasens koppling till livsmedel kan även bidra till ökad lönsamhet för många
småföretagare i de län där livsmedelsproduktion och -industri är en betydande verksamhet menar en av
de deltagande aktörerna. Ytterligare en respondent pratar om lokal produktion som en stark drivkraft,
och att man vill ha en väl fungerande biogasproduktion i regionen. Det har redan investerats mycket
pengar i produktionsanläggningar och det är viktigt att skattepengarna gör nytta.
Att biogasen kan produceras lokalt av lokala råvaror är en drivkraft som flertalet aktörer lyfter i
studien. En aktör uttrycker att biogasen är ett drivmedel som blir hållbart på riktigt tack vare den
lokala produktionen. Ytterligare en respondent menar att med den lokala produktionen kommer även
säkerhetsaspekten med energitrygghet vilket är en viktig faktor som man påpekar inte får glömmas
bort. Det påpekas att det är viktigt att alltid kunna ha tillgång till drivmedel för sina verksamheter. En
av aktörerna som varit ute och pratat om fördelarna med biogas med bland annat politiker menar att
energitryggheten är något som setts som en stor fördel med biogas.

7.1.3.

Krav från kund

Flertalet av de deltagande aktörerna från alla delar av biogaskedjan, uttrycker att ökade krav på
hållbarhet från konsumenter är en drivkraft för att använda biogas till tunga transporter. En av
aktörerna berättar att de har samlat in information genom enkäter från transportföretagen i regionen
och att resultaten pekar på att kraven och önskemålen från kunderna är en stark drivkraft. Om ett
företag exempelvis har det offentliga som en stor kund, till exempel för upphandling av bussar,

54

VTI rapport 981

busstrafik, taxi eller skolskjuts, så är deras eventuella krav avgörande för företagets beslut om
drivmedel.
En av aktörerna från efterfrågesidan menar att eftersom de har en konsumentnära vara ställer
konsumenter mycket krav. De menar att det är vanligare att konsumenter ställer frågor om vilka
transporter som används i verksamheten än att de frågar om exempelvis vilken energi som används till
själva produktionen. De menar att detta skulle kunna bero på att det pratas mycket om transporter i
politiken, vilket gett konsumenterna en ökad medvetenhet kring transporternas klimatpåverkan än
själva produktens miljö- och klimatpåverkan. När kunderna ställer allt mer krav är biogasen ett bra
drivmedelsalternativ att berätta om, särskilt för livsmedelsindustrier där det går lätt att se hur det bildas
ett kretslopp med avfall, biogödsel, energi etc. Det blir allt viktigare att kunna visa att man har
erbjudanden som kan bidra till minskade koldioxidutsläpp. Intresset hos konsumenterna gör det helt
enkelt intressant och viktigt för företag att satsa på förnybart. Ytterligare en aktör menar att kunder
ställer allt mer krav på hållbara transporter och att det därför har blivit en profileringsfråga att satsa på
förnybara bränslen. Att använda LBG till sina transporter kan därför bidra till att ett företag stärker sin
klimatprofil.

7.1.4.

Lönsamhet/konkurrensfördel

Några av de deltagande aktörerna nämner att de ser det som en möjlig konkurrensfördel att använda
flytande biogas till tunga godstransporter, både rent ekonomiskt och genom att utmärka sig
hållbarhetsmässigt gentemot konkurrenter. En av respondenterna menar att givet att det kommer
fungera bra att köra på gasen, vilket utlovas av fordonsproducenterna, medför LBG för tunga fordon
en konkurrensfördel som troligtvis kommer bli större i framtiden. De menar att en omställning i
transportbranschen kommer vare sig man vill eller inte och att LBG då är ett bra alternativ. Ytterligare
en aktör ser möjliga fördelar med att köra godstransporter på LBG eftersom det kan bli både energieffektivare och kostnadseffektivare. De tillägger dock att detta inte har visat sig vara en drivkraft
hittills, utan ser det mer som ett scenario om något år.
En aktör ser även möjligheter till konkurrensfördelar genom själva infrastrukturen. Genom att bygga
ut tankmöjligheter för LBG och tunga fordon i regionen ser de möjligheter till regional konkurrens och
att företag därför ska välja dem vid val av vilka vägar som transporterna ska köra.

7.1.5.

Nya styrmedel från första juli 2018

Dagens och framtidens styrmedel diskuterades i stort sett på varje workshop och vid varje intervju.
Styrmedel diskuterades framförallt som en barriär då det enligt aktörerna hittills funnits en avsaknad
av långsiktiga och tydliga styrmedel som gynnar biogasen. Flertalet aktörer tror dock att de styrmedel
som träder i kraft i juli 2018 kan komma att påverka biogasens utveckling i en positiv riktning. De
styrmedel som framförallt diskuterades var bonus-malus och reduktionsplikten (se kapitel 3.4 och 3.5
för mer information om dessa styrmedel). Bonus-malus förväntas påverka utvecklingen för biogas i en
positiv riktning. Trots att bonus-malus endast omfattar personbilar tros det få en indirekt effekt även
på lastbilar eftersom intresset för gasfordon generellt bedöms bli större. Aktörerna hoppas att fordonsbranschen kommer att hänga med i utvecklingen och ta fram fler fordonsmodeller för biogas på
marknaden.
Flertalet aktörer menar att när reduktionsplikten träder i kraft kan det komma att påverka både priset
på HVO och mängden tillgänglig HVO. Framförallt är det ren HVO, dvs. HVO100, av bra råvaror (fri
från exempelvis palmolja) som aktörerna tror kan bli dyrare eller svårare att få tag på. En av aktörerna
som använder HVO till många av sina godstransporter idag, säger att i och med att reduktionsplikten
träder i kraft så kommer de inte längre att lägga lika stor kraft på att hitta tankställen som erbjuder
HVO100 som de gör idag. De tror att vissa drivmedelsleverantörer kanske inte ens kommer kunna
erbjuda diesel som uppfyller kravet på 19,3 procents inblandning av biodrivmedel i diesel. De tror
därför att reduktionsplikten kan komma att bli en drivkraft för att använda andra förnybara bränslen,
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exempelvis biogas. Man påpekar att i och med att reduktionspliktens krav bidrar till att den diesel som
tankas blir mer miljövänlig, kommer reduktionsplikten medföra att ”alla blir lika duktiga”. De tror då
att en del organisationer kommer tycka att det är viktigt att visa upp att de är duktigare än andra och
ligger klimatmässigt i framkant genom att exempelvis köra på biogas. Flertalet av de aktörer som idag
kör mycket på HVO berättar att de på grund av reduktionsplikten nu har börjat se över vilka andra
förnybara alternativ som kan passa deras transportbehov eftersom de tror att det kan komma att bli
brist på HVO och därmed även prishöjningar.
Flertalet aktörer nämner möjligheterna att söka bidrag till olika typer av biogasprojekt via
Klimatklivet, ett investeringsstöd som delas ut av Naturvårdsverket, som en drivkraft. Efter vissa
ändringar i Klimatklivet går det nu även att söka bidrag för den merkostnad som en biogaslastbil
innebär. Trots att Klimatklivet ses som en positiv drivkraft tar en av aktörerna från efterfrågesidan upp
att det är ganska komplicerat att söka bidrag via Klimatklivet och att ansökningsprocessen inte är
anpassad för lastbilar. Trots detta har ett flertal aktörer sökt investeringsbidrag till lastbilar.
En aktör menar att mycket av de förändringar som just nu pågår i omvärlden kan komma att leda till
ökad användning av biogas. Bonus-Malus och reduktionsplikten, men även möjliga miljözoner,
dieselgate, dyrare HVO till följd av mindre användning av PFAD (palm fatty acid distillate) och
palmolja i bränslet, m.m. kan tänkas påverka användandet av biogas inom transportsektorn. Aktören
nämner även att det nyligen gjorts förändringar och uppdateringar i drivmedelsbranschens verktyg för
hållbarhetsredovisning och växthusgasberäkningar inom hållbarhetslagen. De menar att dessa verktyg
tidigare använt systemgränser som missgynnat biogasen i jämförelse med exempelvis HVO. I och med
de förändringar som trädde i kraft inför 2018 års rapportering gjordes ett antal viktiga uppdateringar
som nu istället gynnar biogasen. Dessa förändringar ser aktören som en viktig drivkraft.

7.1.6.

Nya fordon, teknikutveckling, erfarenhet och räckvidd

Att tekniken utvecklas och att det nu finns nya tunga LBG fordon på marknaden tas upp av många
som möjligheter och drivkrafter för flytande biogas till godstransporter. En betydande fördel med LBG
är dess räckvidd. En aktör menar att räckvidden i kombination med klimatnyttan är en drivkraft för
LBG. Med CBG får man göra avkall på räckvidden, vilket många inte ser som en attraktiv lösning. De
menar att det är önskvärt för transportköpare att få behålla sina beteenden och samtidigt få klimatnytta.
Detta kommer att bli enklare med LBG än med CBG på grund av räckvidden. En aktör tror att LBG
framförallt kommer att användas till fjärrfordon medan fordon som kör mer lokalt, framförallt i
storstäder kommer att vara mer el- och hybridfordon. De menar dock att det finns frågetecken om el
och laddningstid. Eftersom de vill använda sina bilar 20 timmar om dygnet kan de inte stå och ladda
eller tanka bilarna för länge. Att tanka LBG menar de går tillräckligt fort vilket gör det mer attraktivt
än exempelvis elen.
Även den teknik- och kunskapsutveckling som kommit av att biodrivmedel kan produceras lokalt
nämns som en fördel. En av aktörerna menar att man numera vet hur de ska gå tillväga i produktionen
och att de har en teknik som bidrar till att biogasen håller god kvalitet.
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7.2.

Barriärer och vad som skulle krävas för att få fart på marknaden

När det kommer till barriärer som behöver överkommas anges ett flertal gemensamma hinder, men
även olika perspektiv beroende på var i värdekedjan (t.ex. producent, distributör, transportköpare) som
organisationen befinner sig. Nedan visas en sammanställning över vilka barriärer som framkommit
från intervjuer och workshops. I sammanställningen visas också respondenternas svar på vad som
skulle krävas för att dessa hinder ska överkommas. Efter sammanställningen beskrivs resultaten mer i
detalj.
Kategori
Ekonomiska barriärer

Punkter
•

Investeringskostnader i fordon är dyrare än motsvarande dieselfordon

•

Produktionskostnad och priset på gasen

•

Totalkostnadskalkylen

•

Driftkostnader

•

Osäkerheter kring andrahandsvärden

•

Omogen marknad – höga kostnader

•

Bransch med små marginaler

•

Höga kostnader för hanteringen av matavfall som skulle kunna gå att komma runt

•

Krävs någon form av bidrag eller subventioner för att komma runt ekonomiska
utmaningar

Styrmedel

•

Avsaknad av långsiktiga, stabila styrmedel och regelverk

•

Osäkerheter gällande framtida styrmedel, exempelvis vad som händer 2020 när
skattebefrielsen upphör

•

Krävs styrmedel som sträcker sig över flera mandatperioder för att aktörer ska våga
investera i den flytande gastekniken

•

Krävs fler styrmedel som riktar sig mot användarsidan, exempelvis investeringsstöd till
fordon

EU och dansk gas

•

Olika styrmedel inom EU skapar ojämlika konkurrensvillkor

•

Problem för producenter med tuff konkurrens från dansk biogas som får dubbla stöd
när den säljs i Sverige

Infrastruktur och
tillgänglighet på gas
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•

EU-regler om markanvändning

•

Tveksamheter gällande gasdrivna fordon på färjor klipper av Sverige mot kontinenten

•

Få tankstationer för flytande biogas

•

Tillgänglighet på gasen – tidigare erfarenheter av att gasen inte räckt till skapar oro

•

Svårt att få tag på mark till att bygga tankstationer

57

Kategori

Punkter

Kunskap, information
och rykten

•

Brist på kunskap och information om biogas

•

Rykten eller myter om exempelvis att fordon skulle explodera

•

Osäkerheter om vad som är förnybart och vilka drivmedel som är bäst

•

Traditioner/kultur av att köra på diesel

•

För få praktiska exempel ute på vägarna

•

Saknas information om godsflöden

•

Krävs stor informationsinsats och demonstrationsprojekt som visar upp tekniken ute på
vägarna

Konkurrens med andra
drivmedel

Ny teknik

•

Konkurrens med andra förnybara alternativ

•

Hållbara alternativ krigar med varandra istället för att komplettera varandra

•

Konkurrens med fossila alternativ

•

Risker med ny teknik – både vad gäller lönsamhet, andrahandsvärden samt underhåll
och service

•

Tillverkningen av fordon – Det måste finnas fordon att köpa och fordonen måste vara
anpassade efter organisationernas specifika behov

•

Man blir låst till ett drivmedel på gasen (vissa bilar går ju ex att köra på både
RME/FAME, HVO och diesel, medan de nya LBG-bilarna enbart går på biogas)

Bristande efterfrågan
och kravställning

En samlad bransch

7.2.1.

•

Eftermarknaden

•

Chaufförer måste lära sig hur de tankar gasen

•

Otillräcklig efterfrågan – kunderna behövs för att lösa marknaden

•

Otillräckliga krav från köpare och upphandlingar

•

Krävs en samlad bransch för att få igång marknaden

•

Viktigt att också få in utlandet

Ekonomiska barriärer

Aktörer i alla led i kedjan betonar att det idag finns rent ekonomiska hinder för att använda biogas. En
aktör menar att de höga kostnaderna beror på en omogen marknad och att styrmedel inte har varit
harmoniserade inom EU. Regeringen har under året tillsatt en utredning som ska analysera biogasens
roll och konkurrensförutsättningar utifrån bland annat de nya energi- och klimatpolitiska målen, den
ökade integreringen av biogasmarknaden i EU och utvecklingen mot mer förnybar energi i transportsektorn (Regeringskansliet, 2018). Investeringskostnaderna i själva fordonen är idag högre än
motsvarande dieseldrivna fordon och enligt en av aktörerna finns det även en uppfattning att själva
drivmedlet är dyrare. De menar också att utöver den extra grundprislapp som finns på LBG-fordonen
tillkommer även extra fordonskostnader i de fall som fordonen behöver skräddarsys efter aktörernas
specifika behov. Exempel kan vara kyltankar och sopbilar med lägre golv för chaufförernas arbetsmiljö etc. Ingen har dock kunnat säga hur stora extrakostnader det rör sig om, men man anger att en
stor barriär för åkerier just nu är totalkostnadskalkylen och till viss del även utbudet på fordon. För
transportköpare är en stor barriär att den transportköpare som först ställer krav på åkarna kan få bära
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hela extrakostnaden för det fordon som köps in. En lösning skulle kunna vara gemensamma
upphandlingar mellan olika aktörer.
Att driftkostnaden är högre för att köra på gas än exempelvis diesel nämns av flera aktörer som en
barriär. Exempel på dyrare driftkostnader är tätare serviceintervall för biogasbilar än dieselbilar och att
driften i sig är något dyrare (vilket bl.a. är erfarenheten från stadsbussar som framgår från avsnitt 2.7,
men kan komma att ändras som resultat av förändrade marknads- och styrmedelsförutsättningar).
Flertalet aktörer menar att det idag därför är ett ekonomiskt minus för biogas jämfört med andra
drivmedel. Få företag kan få extra betalt för att de erbjuder transporter som drivs på biogas. Det är en
bransch med små marginaler, med mycket fokus på enbart ekonomi hos både kunder och åkerier, och
företagen kan inte ta på sig dessa extrakostnader. Trots att transportköparna ofta frågar åkerierna vilket
bränsle de använder, är det än så länge ovanligt att andra kunder än offentlig sektor ställer krav på
förnybara drivmedel eller på uppföljningar.
Inte bara de högre investeringskostnaderna för själva fordonen och de ökade driftkostnaderna tas upp
som barriärer, utan flertalet aktörer tar även upp att osäkerheter över fordonens värde på andrahandsmarknaden ses som ett hinder för LBG-fordonen.
Barriärer relaterade till produktionskostnaderna av biogas i Sverige tas också upp av flertalet aktörer.
En aktör menar att kostnaden för att producera biogas i Sverige ligger på ungefär samma nivå som det
danska biogasstödet och är mer än dubbelt så hög som priset på naturgas. De menar därför att det inte
finns någon drivkraft att ta steget från diesel till biogas utan ekonomiskt stöd. Några av aktörerna
menar att en av faktorerna bakom de höga produktionskostnaderna ligger i hanteringen av matavfall.
Enligt en av aktörerna kan inte företag ge sitt matavfall direkt till gasproducenterna, utan måste först
betala kommunen för att hämta och sortera avfallet och kan först efter det köpa avfallet från
kommunen. De menar att detta steg borde gå att komma runt för att spara in på kostnader. Idag är det
den som producerar biogasen och till slut köparen som får betala för sorteringen av matavfallet. För att
kunna komma över de ekonomiska barriärerna måste totalkostnadskalkylen vara positiv för alla
inblandade menar flera aktörer. Det har det hittills inte varit för exempelvis GoBigas som en av
aktörerna menar behövde erbjuda biogas till för låga priser.
Genom att lagstifta om utsortering av matavfall skulle en del av kostnaderna gå att få bort enligt flera
aktörer. En aktör menar att Klimatklivet kan bidra till att komma över den ekonomiska tröskeln och
tror att om staten på detta eller andra sätt hjälper till med bidrag så kan det bli möjligt. Flera aktörer
menar att det behövs subventioner i början för att kunna komma över extrakostnaderna. En av
respondenterna hänvisar till projektet BiMe trucks som pågick mellan 2010 och 2013 och där det gick
att få hjälp för de extra merkostnader som ett gasfordon innebar. De tyckte att detta projekt var ett bra
sätt att uppmuntra fler organisationer att köpa in gaslastbilar och menar att liknande projekt skulle
kunna få igång marknaden för flytande biogas till tunga fordon nu när det kommit ut nya fordon på
marknaden. Liknande projekt är LNG Blue Corridors på EU nivå och GREAT som är ett CET-projekt
som leds av Region Skåne.
Det anses idag svårt både för biogasleverantörerna och för de som erbjuder infrastrukturen att gå runt
ekonomiskt. Ett problem är att det tankas för lite LBG per station och därför är det betydelsefullt att
det ges bidrag till fordonssidan för att få upp tankvolymerna. Respondenterna menar att det är svårt att
ge mer stöd till själva gasen och att det inte heller vore så bra att lägga på så mycket mer straff på
dieseln då det kan leda till att svenska åkerier konkurreras ut och att utländska åkerier tankar
utomlands och sedan kör i Sverige på den diesel de tankar i utlandet.

7.2.2.

Styrmedel och långsiktighet

En av de barriärer som nämns mest frekvent är utformningen av dagens styrmedel och avsaknaden av
långsiktiga stabila regelverk. Flera aktörer anser att de osäkerheter kring framtida styrmedel som berör
biogas är ett stort hinder. Att man fortfarande inte vet vad som händer efter år 2020 när
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skattebefriandet av koldioxidskatt och energiskatt upphör är något som problematiseras av flertalet
aktörer. Enligt en av aktörerna finns det stora risker med att investera i fordon som är tänkta att
användas i åtminstone 7 år framöver om det inte går att veta vad som händer efter 2020.
Osäkerheten gällande styrmedel verkar vara ett problem för alla typer av drivmedel. En av aktörerna
påpekar att långsiktigheten är, och har varit dålig, och att det ständigt varierar vad som är gångbart och
inte gångbart. En av aktörerna menar att de har satsat på att köra på HVO 100 och därmed investerat i
bland annat att lära upp sina chaufförer var de ska tanka. Nu förändras plötsligt förutsättningarna för
HVO. De är trötta på de stora svängningarna inom politiken som förändrar deras förutsättningar. Man
menar att det är viktigt att kunna veta vad de ska satsa på utefter mer långsiktiga styrmedel än vad som
funnits fram till idag. Just nu anser de att det är en situation där aktörer investerar i fordon som sedan
inte kan användas när förutsättningarna förändras.
Generellt anses att om fler organisationer ska våga göra investeringar i fordon, gas och anläggningar är
det mycket viktigt med långsiktighet i styrmedel och beslut. En aktör menar att utan långsiktigheten
hamnar de i en situation där de sitter med fordon som inte går att köra på grund av avveckling av
stationer och gas eller för att gasen är för dyr. De anser därför att det är viktigt att man låter gassatsningen få leva i ett antal år så att inte ”hjulen som kommer i rullning stoppas”. Enligt en av
aktörerna är det viktigt att snabbt få ett ramverk som gör att man vet vad som gäller. Ett tydligt mer
långvarigt ramverk kommer även att göra skillnad på andrahandsvärdet av fordonen. En aktör menar
att det är viktigt att lobba mot politikerna för att komma vidare. De anser att spelreglerna hittills har
varit röriga och att många beslut har kommit för sent.
Osäkerheter kring styrmedel gäller för alla delar av biogaskedjan, både vad gäller produktionen,
anskaffning av fordon och pris på gasen. En av aktörerna menar att det behöver finnas skattesubventioner för gröna drivmedel under lång tid och att det måste gälla under flera mandatperioder. Samma
aktör säger att det behövs investeringsstöd som gör att de kan producera biogas till ett tillräckligt lågt
pris.
Det är framförallt långsiktigheten hos styrmedel som behöver säkerställas enligt flera aktörer. Man ser
bland annat med oro på vad som händer efter 2021 då nuvarande statsstödsgodkännande för
skattebefrielse på biogas som drivmedel inte längre gäller. En aktör säger styrmedel behöver vara
åtminstone 10 år när det gäller tunga fordon för att de ska kunna få full effekt.
Trots att det funnits vissa problem med skattebefrielsen i Sverige då utländska aktörer kunnat få
dubbla stöd för sin biogas, menar flera aktörer att det ändå är viktigt att det finns den typen av stöd
från användarsidan och som påverkar själva affären. En aktör menar att det kan vara bra att göra en
översyn av hur den typen av stöd har sett ut i andra länder, exempelvis Frankrike och Holland, för att
hitta bra styrmedel som påverkar användarsidan. En annan aktör menar att Klimatklivet är ett
uppskattat stöd i Sverige, men att det inte är tillräckligt bra utformat för att köpa lastbilar. De menar att
hela processen för att ansöka om stöd och få ut lastbilen på marknaden kan ta sju till åtta månader,
vilket de anser vara för långsamt när en aktör ska köra på gas.

7.2.3.

EU och dansk gas

Framförallt från utbudssidan anger man att styrmedlen inte heller är enhetliga inom EU vilket lett till
ojämlika konkurrensvillkor. Eftersom Sverige idag fokuserar på stöd riktade till användarsidan av
biogas, medan de flesta andra EU-länder istället har produktionsstöd kan vissa EU-länder få dubbla
stöd när de säljer sin biogas i Sverige. En aktör menar att det är problematiskt att Sveriges uppsättning
av styrmedel skiljer sig från övriga EU-länders.
Flertalet av de deltagande aktörerna diskuterar problematiken med att bland annat Danmark kan sälja
sin gas så billigt i Sverige till följd av att den omfattas av dubbla stöd. Enligt en av aktörerna ligger
produktionskostnaderna för biogasen i Sverige på samma nivå som det danska biogasstödet. Att kunna
konkurrera med den danska biogasen är därför mycket svårt. Flera aktörer menar att det är viktigt att
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produktionen av den svenska biogasen blir billigare så länge Danmark har sitt produktionsstöd. En av
aktörerna menar dock att det inom EU inte går att kombinera både produktionsstöd och användarstöd
till biogasen. Därför blir det svårt för Sverige att kunna skaffa ett produktionsstöd på samma nivå som
Danmarks och samtidigt kunna behålla skattebefrielsen.
Trots problemen med import som konkurrerar med den svenska biogasen anser ändå flera aktörer att
det är viktigt att vi har styrmedel som påverkar drivmedelspriset i sig. Flera respondenter anser att vi
inte kan lägga på skatt på biogas eftersom det då blir för dyrt att köpa biogas. Både fordonen och
biogasen behöver ha ett tillräckligt bra pris.
En aktör tar också upp att den billiga danska gasen medför vissa fördelar. Exempelvis hade Estrella
inte kunnat gå över från 100 procent naturgas till biogas på en dag om det inte hade varit för den
danska gasen. De menar att det är bra att biogasmarknaden ökar, men att det inte får vara på bekostnad
av den svenska produktionen.
En aktör tar upp ytterligare en problematik med olikheter inom EU. Det finns idag osäkerheter
gällande att transportera gasfordon på färjor. Det är tillåtet att föra ombord tankbilar med LNG/LBG,
men när det gäller fordon som drivs på LNG/LBG är det inte alltid säkert att styrman tillåter fordonet
på färjan. Detta kan leda till att Sverige klipps av från resten av kontinenten och hindras från en
marknad där man kan köra mellan Sverige och EU med svenska godstransporter. En aktör tillägger att
det därför är viktigt att EU sätter en generell rekommendation till färjor.
En av aktörerna tar även upp att stadsstödregler ibland kan vara ett hinder för biogas. Till exempel
menar de att det finns problem för biogasen genom regler om markanvändning som innebär att marken
ska användas till mat och inte får användas till bränsle. Jämfört med resten av EU, där man anser att
dessa regler kanske har mer relevans, så menar man att det ser annorlunda ut i Sverige. De menar att
Sverige har exempelvis bara två (eller två och en halv) istället för tre skördar om året. I Sverige finns
det då ”mellangrödor” som exempelvis kan användas till biogas men inte till mat. I sådana fall kan
EU-regler ställa till det för Sveriges biogasproduktion där skördarna skiljer sig från resten av EU. I
Sverige finns det exempelvis stor biogaspotential i skogen vilket de flesta övriga EU inte har. Detta
menar man medförde att det var nära att vi inte heller i Sverige skulle få använda skogen till biogas.

7.2.4.

Infrastruktur och tillgänglighet på gas

Ytterligare en barriär som nämns av flertalet aktörer från både utbud, efterfrågan och distributionssidan avseende flytande biogas och tunga fordon är att infrastrukturen för att kunna tanka fordonen är
bristfällig. För att företag ska vilja köpa gasbilar och för att tillverkarna ska producera och sälja brett
krävs det bra infrastruktur. Flera aktörer nämner att det är viktigt att det går att tanka på alla ställen
och efterfrågar fler tankstationer på strategiska platser och att det finns någon form av nät. Flertalet
aktörer tar dock upp att det är problematiskt att få vill köra på LBG innan de vet att infrastrukturen är
tillräcklig, men samtidigt är det få aktörer som kan tänka sig att bygga infrastrukturen innan de vet att
det finns kunder som tankar på stationerna. Det blir helt enkelt en höna eller ägget-situation.
En av biogasproducenterna menar att det som krävs för att få igång marknaden för LBG och tunga
fordon är att infrastrukturen faktiskt byggs. För närvarande är det biogasproducenterna själva som
finansierar och bygger tankstationer, men även större logistikcentraler finansierar och kan vara med
och finansiera tankstationer. De menar att kunderna behöver få se riktiga anläggningar och inte bara
PowerPoints på vad som kan eller ska byggas för att det ska finnas en trovärdighet. Exempel kan vara
att ha en pump för LBG och för CBG på en och samma tankstation (även om ytorna inom
stationsområdet behöver vara indelat så att takning av personbilar respektive lastbilar är separat för
respektive fordonstyp). Då kan man ånga upp och komprimera den LBG som inte går åt i tunga fordon
och använda den i fordon som går på CBG. En av respondenterna tror att när infrastrukturen väl är
byggd kommer det att hända saker. De tar dock upp att ett hinder för att faktiskt få fram tankstationer
är själva markfrågan. De menar att det nu har varit högkonjunktur de senaste 8 åren och att det därför
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är många som vill ha mark. På grund av konkurrensen om marken är det därför svårt med detaljplaner
och att köpa mark. Ytterligare en aktör håller med om att markfrågan är ett stort problem för
byggandet av infrastrukturen och menar att eftersom det än så länge är en liten marknad för LBG är
det väldigt viktigt att få bra marklägen. En av aktörerna menar dock att det händer mycket på
infrastrukturfronten nu och att flera LNG/LBG tankstationer är planerade att byggas på strategiska
platser i Sverige.
Det tas också upp av flera aktörer att det är vanligt att det efterfrågas egna tankstationer i anslutning
till åkerier eller transportköpare. Vissa transportköpare kör exempelvis upphämtningsrundor som inte
går förbi några tankstationer och behöver därför egna tankstationer vid sina baser för att kunna tanka
fordonen. Eftersom en del kunder är vana vid att ha en egen depå hemma menar några av aktörerna att
LBG passar bättre för vissa fordon inledningsvis, exempelvis för de godstransporter som går längs de
större transportstråken där det finns möjlighet att tanka.
Några av aktörerna uttrycker även att det finns en oro för att gasen inte kommer att räcka till eller
finnas tillgänglig. Än så länge bara finns en enda förvätskningsanläggning för nedkylning av gas i
Sverige, i Lidköping. En av aktörerna menar att det är viktigt att tänka på efterfrågan och tillgång, då
Lidköpings LBG produktion idag enbart räcker till cirka 150 lastbilar. De tror att med Volvos och
Scanias nya LBG fordon kan nog 150 bilar säljas ganska fort. De menar därför att det behöver byggas
fler förvätskningsanläggningar och att det är viktigt att det kan bli lönsamt även för något mindre
anläggningar. Det bör tilläggas att det i dagsläget planeras för nya anläggningar i Sverige, exempelvis
i Linköping och i Nymölla.
En aktör menar att det tidigare har funnits problem med att gasen inte har räckt till. Under år 2008 blev
det köer till tankstationerna i vissa delar av landet för att efterfrågan var så hög och att biogasen då inte
räckte till. Om marknaden för flytande biogas skulle komma igång måste vi därför vara beredda på att
kunna hantera en hög efterfrågan för att inte få samma problem som uppkommit tidigare. Om detta
uppkommer tror man att det finns en risk att naturgasinblandningen i biogasen kommer att öka.
Ytterligare en aktör uttrycker en oro för att biogasen inte kommer att räcka ifall marknaden kommer
igång och ger som exempel att Örebros biogasbussar tvingades köra på naturgas för att biogasproduktionen under en period inte räckte till. De trycker därför på att det är väldigt viktigt att biogasen finns
tillgänglig när marknaden för LBG och tunga fordon väl kommer igång, eftersom de tror att det
kommer gå fort när företagen väl väljer att satsa.

7.2.5.

Kunskap/information/rykten/myter

Att det inte finns tillräcklig kunskap och information om biogas och tunga fordon ses som ett stort
problem. Det tas upp att många organisationer och viktiga aktörer saknar kunskap om vilka olika
drivmedelsalternativ som finns och hur de fungerar. Det är därför viktigt att tydliggöra vilka alternativ
som finns och visa att det finns en ekonomi i de förnybara drivmedlen. Flera aktörer menar också att
det finns osäkerheter om vad som räknas som förnybart. Det är i allmänhet svårt att veta vilka
drivmedel som är bäst och även hur de konkurrerar med varandra. En av transportköparna uttrycker
därför att de inte vill lägga alla sina ägg i en korg som sen visar sig vara fel. En annan transportköpare
tror att det är viktigt att exempelvis branschorganisationer tar fram och skickar information och
argument till organisationer som har möjlighet att påverka genom kravhållning. De uttrycker att de
själva tycker att det är svårt att veta hur bra de olika alternativen är och att det inte alltid finns
tillräckligt med kunskap inom organisationen för att kunna veta vilka drivmedel som ger minst
klimatavtryck. Transportköparnas argument för att inte tidigare ha ställt krav på att använda biogas har
varit att biogas är dyrt, att man inte förstår klimatnyttan och att man inte är uppdaterad med avseende
på fordonens prestanda, köregenskaper osv. De vill därför ha mer kunskap själva för att kunna ställa
krav.
Flera aktörer uttrycker att ett hinder är att det finns för få praktiska exempel med pilotanläggningar
och projekt som demonstrerar hela värdekedjan. De anser därför att det är viktigt att det startas
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demoprojekt som visar fordonen ute på vägarna och visar att tekniken fungerar. För att marknaden ska
komma igång är det viktigt att det finns organisationer som går före och visar vägen. En aktör menar
att det som kunder och medborgare faktiskt ser är det de tror på.
Flertalet aktörer menar att det som krävs för att få goda och bra exempel är en stor informationsinsats
och kunskapsuppbyggnad i alla led. Det krävs en stor utbildningsinsats som utbildar alla personer i
kedjan: alla chaufförer, verkstäder, utrustning osv. De menar också att det är viktigt att det är samma
information som kommer ut från exempelvis tankstationer och biltillverkare.
Flertalet aktörer uttrycker att rykten eller myter är en barriär för biogasen. Det finns fortfarande rykten,
eller myter, om att gasbilar skulle vara farliga och kunna explodera. Det finns även felaktiga rykten
gällande tidigare fordonsfel (som åtgärdats i dagens modeller) som man har skyllt på själva gasen
istället för fordonen. En av aktörerna oroar sig därför för hur den tekniska trovärdigheten ska visa sig
vara. De menar att snacket alltid går fort och att om någon råkar ut för något negativt med de nya
fordonen sprids det snabbt till många aktörer. De tror därför att om någon aktör upplever tekniska
svårigheter med de nya fordonen kommer det kunna dröja innan vi har en marknad.
En av aktörerna menar att ren konservatism är ett hinder, dvs. att vi gör som vi alltid gjort och att det
är mycket kopplat till okunskap. De menar att det finns många motståndare till det som är nytt och att
det är viktigt att aktörer går ihop och gör något tillsammans för att komma ut med information.
Att det saknas information om godsflöden är också något som några av aktörerna menar är ett hinder.
En aktör menar att det är viktigt att det finns kunskap om godsflöden och att köparna och åkarna är
med i diskussionerna. En annan aktör menar att det inte riktigt finns den helikoptersyn idag som
behövs över vilka stora varuflöden som vi har i Sverige och vilka behov finns. De menar därför att det
behövs en seriös diskussion om marknadsutveckling.

7.2.6.

Konkurrens med andra drivmedel

Att ställa om godstransportsektorn till fossilfri energi kommer att kräva mer än ett energislag. Ett
hinder för biogasen som tas upp av flera aktörer är dock att det finns en konkurrens mellan de
förnybara drivmedlen. De hållbara alternativen idag jämförs och konkurrerar mot varandra och
konkurrar inte med olja på liknande villkor. Flertalet aktörer menar att det idag är ett stort elfokus i
samhället (dvs. i media och vad som pratas om bland politiker och allmänhet), vilket till viss del
bekräftas av en av aktörerna från efterfrågesidan som menar att det de själva framförallt håller ögonen
öppna för är just elfordonen och tror att det kommer vara enklare att bygga upp en infrastruktur för
elen då det redan finns el i hela landet.
Även HVO nämns som en konkurrent till biogasen bland flertalet aktörer. En aktör tar upp att enligt
det sätt som man har jämfört biodrivmedel med hållbarhetskriterierna har gasen tidigare hamnat sist.
Dessa hållbarhetskriterier har dock inte tagit hänsyn till alla de fördelar som gasen har exempelvis
genom biogödsel. Därför har HBK-verktygen tidigare gynnat HVO och missgynnat biogas, vilket
dock har ändrats nu när nya systemgränser används för biogasen 19. Dock menar flera aktörer att
biogasen fortfarande måste stå sig bättre i totalkostnadskalkylen än vad den gör idag mot HVO. Det
finns inte formella siffror kring kostnadskalkyler som vi tagit del av i föreliggande projekt, och än så
länge är det mesta ganska hemligt. Dock är detta i överensstämmelse med tidigare sammanställningar
för bussar med HVO respektive biogas.

19

http://www.energigas.se/publikationer/haallbarhetskriterier-foer-biodrivmedel/
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Konkurrensen med bensin och diesel är också ett stort hinder. Det är viktigt att tänka på vad
alternativen till det förnybara är menar en av aktörerna. De anser att dieseln inte ska kunna vara ett
alternativ och menar att det blir enklare för gasen att kunna ta fart om dieseln blir dyrare. En annan
aktör menar att vissa helt enkelt är ”dieselkramare” och att de är svåra att övertyga. De menar också att
det finns vissa aktörer som bestämt sig för att bara köra vissa bilmärken. Om det bilmärket inte
erbjuder gasfordon så vill dessa aktörer inte byta märke om inte fordonen finns. Det finns helt enkelt
personer som är vana vid ett sätt och kräver att det måste vara minst lika enkelt om de ska byta till
något nytt.
När vi frågar transportköparna/speditörerna vilka drivmedel de kör sina lastbilar på idag nämns,
förutom diesel, HVO mest frekvent, men även exempelvis RME, bio-DME och gas är exempel på
drivmedel som nämns. Att många valt att köra på HVO visar sig dels ha att göra med enkelheten. De
flesta dieselfordon går att köra på HVO och även om alla inte kör på HVO100 har det varit lätt att köra
på inblandad HVO. Infrastrukturen finns redan och fordonen behöver inte bytas ut. Flera av aktörerna
från efterfrågesidan menar också att en viktig anledning till att inblandad HVO är det bränsle de kör på
har med priset att göra då det stått sig kostnadsneutralt mot att köra på diesel. En aktör säger att priset
och kostnaden för bränslet är en väldigt viktig faktor för dem då bränslekostnad är den största
kostnaden efter föraren. De har ändå velat tanka så mycket förnybart som möjligt och eftersom HVOinblandat inte har kostat mer har det varit ett bra alternativ. De menar dock att efterfrågan på HVO är
så stor att råvarorna inte räckt till.

7.2.7.

Ny teknik

Många av de deltagande aktörerna menar att det alltid finns risker med ny teknik vilket kan ses som en
barriär även för flytande biogas. Förutom de risker som är kopplade till exempelvis priset på bränslet,
andrahandsvärdet och framtida styrmedel finns det även många risker med service, underhåll och
själva tekniken. En av aktörerna menar att det alltid är en risk med underhåll och service med ny
teknik och att det kostar mycket att underhålla en lastbil. De menar därför att det är viktigt att fordonstillverkarna tar ett stort ansvar och ser till att eftermarknadsorganisationen har rätt kompetens att
snabbt kunna laga de nya produkterna ifall det uppstår problem. En viktig del i verksamheten är att det
fungerar bra med verkstäderna eftersom fordonen kostar mycket och att det är dyrt när de inte är i
rullning. Om bilen exempelvis får driftstopp på natten menar de att de är mycket angelägna om att
bilen kommer fram till sin destination. Det är därför viktigt att ha bra kontakt med fordonsleverantören
och att snabbt få service så att bilarna alltid kan rulla. Ytterligare en aktör trycker på att det är viktigt
att den tekniska trovärdigheten är hög och att fordonstillverkarna ”står på tå” och löser eventuella
problem fort så att kunderna inte blir lidande. Flera aktörer menar att när man väl valt en gasbil kan
den bara köra på metan och då måste det helt enkelt fungera.
På grund av riskerna med ny teknik menar en av aktörerna att en väg framåt är att fordonstillverkarna
ska ta mer ansvar för de första bilarna som går ut på marknaden. När Euro V LBG-lastbilarna släpptes
var de inte helt felfria och fordonstillverkarna hade kunnat ta ett större ansvar för det. Ytterligare en
aktör menar att en del råkade ut för problem med Euro V-modellerna vilket gör att det ligger extra stor
press på att de Euro VI-modeller som nu kommer ut på marknaden fungerar som de ska. De menar att
de som hade problem med sina Euro V LBG-lastbilar antagligen inte kommer vilja pröva igen på ett
tag om inte Euro VI-fordonen fungerar tillräckligt bra på alla stationer. En av aktörerna menar att det
finns tidigare erfarenheter av att köra på gas på 90-talet inom organisationen och att det då var en hel
del problem och att fordonen stod mycket på verkstad. De menar därför att det är viktigt att det finns
en tillförlitlighet med de nya fordonen. En annan aktör menar att det är viktigt att det går att få med de
som var pionjärer och vågade köra på LBG första gången, men som råkade på problem. Det är viktigt
att få dessa aktörer att våga testa igen och visa att tekniken nu fungerar som den ska.
För att få fart på marknaden behöver den nya tekniken finnas tillgänglig i fler fordonsmodeller och
skräddarsys för att kunna passa aktörers speciella behov. En av aktörerna menar att det är viktigt att
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fordonen designas på rätt sätt då de har många särskilda behov för deras lastbilar. En annan aktör
menar också att om det inte går att erbjuda fordon som kan hantera timmer försvinner en stor del av de
möjliga LBG-transporter som annars skulle finnas. Att det finns ett bra utbud av fordon att köpa är
alltså viktigt för aktörerna; flera aktörer menar dock att det idag saknas vissa alternativ, till exempel
för mindre lastbilar som exempelvis är lämpliga för matkassar såsom transporter av Linas matkasse
och andra transporter med mindre lastbilar. En aktör menar också att vikten kan ställa till det för
exempelvis sopbilar och att det därför krävs bättre tillgång på lämpliga fordon.

7.2.8.

Bristande efterfrågan och kravställning

För att marknaden för LBG och tunga fordon ska komma igång krävs det en efterfrågan. Att
efterfrågan hittills inte varit tillräckligt hög är en stor barriär som måste överkommas. En av aktörerna
menar att det hittills funnits mycket fokus på själva produktionen av biogas, men att det inte funnits
några tydliga planer för användarsidan.
En av aktörerna från den offentliga sektorn menar att problemet är att det inte finns en efterfrågan från
den privata marknaden. Det offentliga kan inte göra satsningar om de inte vet att någon är intresserad.
Däremot menar de att det skulle räcka med att ett par större eller halvstora intressenter kom och sa att
de var intresserade och stod inför beslut att köpa nya fordon. I en sådan situation menar de att det
offentliga skulle kunna hjälpa till med att exempelvis finansiera några förstudier, tex för att ta fram
planeringsunderlag för att bygga tankstationer men även mer konkreta fysiska infrastrukturella
pilotstudier, etc. De menar också att det offentliga kan garantera någon form av nivå på konsumtion
genom biogas i kollektivtrafiken. Offentliga aktörer såsom kommuner och Trafikverket kan börja
ställa större krav på sina godstransporter och andra tunga transporter vid upphandlingar och på det
sättet föregå med goda exempel och påverka sin del av marknaden.
Några av aktörerna menar att en av barriärerna för biogas är att transportköpare inte ställer tillräckligt
med krav. Flera aktörer menar att det inte finns kravställning på samma sätt för tunga godstransporter
på väg som det gör för andra typer av transporter, till exempel bussar i kollektivtrafik, och att det är
bristande kravställning i upphandlingar. En viktig skillnad är att kollektivtrafiken drivs av offentliga
aktörer, medan de flesta godstransporter drivs av privata företag på en ”tight” och konkurrensutsatt
marknad. Enligt en av aktörerna är det idag mycket fokus enbart på ekonomi hos kunder och åkerier.
Även om vissa kunder och åkare frågar vad de använder för bränslen är det än så länge inga kunder
förutom offentlig sektor som ställer krav eller ber om uppföljningar. En av aktörerna från efterfrågesidan menar att ett steg framåt är att transportköparna ställer mer krav på sina leverantörer och helt
enkelt har med biogasen på sin önskelista till sina leverantörer.
Utöver att offentliga verksamheter ställer krav borde det gå att göra mer än idag. Om man kunde
förmedla bättre kunskap och argument till transportörer och transportköpare så skulle det kunna leda
till bättre kravställning. En aktör tror att transportköparna i sin tur kan påverka genom krav. De menar
att särskilt i mindre regioner skulle det kunna gå att samla de större transportköparna och få dem att
tillsammans ställa krav.

7.2.9.

En samlad bransch

Flertalet av de deltagande aktörerna anser att det är viktigt att samla branschen och samarbeta för att
kunna få igång marknaden för LBG och tunga fordon. En av aktörerna menar att det ofta kan ta tid att
få den information de letar efter. De menar att alla inte kan vara experter på hela området och därför
måste de ha kontakt med varandra och veta vilka experterna är för att kunna få hjälp av rätt personer.
De efterlyser därför mycket mer samarbeten inom området för att de ska kunna dra nytta av varandra
och varandras kunskap vilket till exempel kan hjälpa till i upphandlingar. Ytterligare en aktör menar
att det är viktigt att samla branschen för att kunna hitta projekt och lösa finansieringen. Genom att
samla hela biogaskedjan och få en blandning av både privata och offentliga aktörer runt samma bord
blir det lättare att få till samarbeten och att ta reda på vad som behövs göras.
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Det nämns att det krävs samverkan mellan aktörer för att få igång marknaden. Just nu drar flera
aktörer åt samma håll vad gäller biogas, och politiken och transportköparna har därför börjat få upp
ögonen för biogas och tunga fordon. En aktör påpekar att det inte bara är viktigt att samarbeta på den
svenska marknaden utan menar att det även är viktigt att samverka utanför landet. Samarbeten med
exempelvis Tyskland eller kanske Kina tror de kan ha en stor effekt på marknaden.

7.3.

Lämpliga godsflöden, tankställen och demonstrationsprojekt

En av de frågor som ställdes vid varje workshop och intervju var vilka typer av tunga godstransporter
och godsflöden som aktörerna ansåg vara lämpliga för biogas generellt, och för flytande biogas
specifikt. Den här frågan tolkades på många sätt och fick flertalet olika svar.

7.3.1.

Ekonomi, styrmedel och information viktigare än specifika transporter

Flera av de deltagande aktörerna menar att så länge det finns ekonomiska incitament och infrastruktur
så kan biogasen lämpa sig för de flesta transporterna.
En av aktörerna från efterfrågesidan menar att långsiktiga spelregler och infrastruktur spelar mer roll
än vad det är för typ av gods och sträckor som det handlar om. Ytterligare en transportköpare trycker
på att biogas egentligen lämpar sig för de flesta transporter så länge det går att få ekonomi i det. För att
det ska kunna bli ekonomiskt i dagsläget måste dock bilen gå många mil per transport. De menar att
det därför är mest lämpligt att använda den flytande biogasen till fjärrtransporter. En av aktörerna från
efterfrågesidan menade att med de förutsättningar som finns idag är det än så länge inte lönsamt att
byta till flytande biogas för någon av deras transporter.
Trots att det finns sex tankstationer för LBG och de som medverkat på workshoparna ser behov av
fler, används inte de stationer som finns i någon större utsträckning. Vid en av workshoparna var man
eniga om att en stor del av problemet med att dessa inte används i den utsträckning man räknat med är
att kunskapen om att de finns, och framförallt var dessa exakt finns, är mycket liten. Detta används
också som argument för att inte investera i biogasfordon.
Dessutom angavs ytterligare ett skäl till detta att det ofta sitter i ryggmärgen att man kör till samma
tankstation som man alltid gjort. Även om den nya ligger relativt nära krävs det en liten insats för att
köra dit istället. Behovet av information kring såväl att det finns tankställen som var dessa är
lokaliserade tillsammans med information om nyttan med biogas generellt och LBG specifikt kopplat
till detta framkom vid flera tillfällen under de workshopar som hölls.
Sådana informationskampanjer skulle det underlätta utvecklingen av biogas och utvecklingen med
ytterligare tankstationer på strategiska platser i landet.
Även om ekonomi och styrmedel är avgörande för den framtida utvecklingen, och för tunga fordon
och biogas anser flertalet aktörer från hela biogaskedjan att LBG är lämpligt för tunga och långväga
transporter. De stora svenska speditörerna menar att deras stora godsflöden sammanfaller med de
flöden som är störst nationellt.

7.3.2.

Behov av tankställen längs de stora godsflödena

Enligt de speditörer som intervjuats sammanfaller deras godsflöden med de flöden som är störst
nationellt, och framförallt transporter mellan Stockholm, Malmö och Göteborg, men även andra större
städer längs med viktiga vägar som E4an, se Figur 15.
De sex tankstationer som finns för LBG idag är redan placerade längs med dessa större stråk (Figur, 7)
men fler tankstationer behövs för att bättre kunna tillgodose de transportbehov som finns. Flera
speditörer ser att det behövs flera tankstationer längs dessa stråk. En speditör som redan idag kör några
av deras fordon på flytande biogas använder dessa till just längre sträckor, exempelvis mellan
terminaler i större städer på nätter. De menar att det hittills har fungerat tillräckligt bra att köra på den
66

VTI rapport 981

flytande biogasen även om det var lite strul med den första bilen. De menar att cirka 20 tankstationer
skulle täcka upp väldigt stora transportbehov.

7.3.2.1. Lämpliga platser i relation till större specifika godsflöden
För att göra riktade kostnadseffektiva investeringar i tankstationer bör dessa etableras till specifika
transportköpare och godsflöden (till exempel Ekengren, 2018-02-06), personlig kommunikation). För
att kunna identifiera dessa och var de har sina stora godsflöden har vi, genom intervjuer och sökningar
på nätet, försökt kartlägga ett antal större transportköpares viktiga knutpunkter. Följande kartor visar
var ett flertal stora transportköpare i Sverige t.ex. har större lager, butiker, produktionsanläggningar
etc., vilka det går många transporter emellan och i Tabell 4 finns även de aktuella orterna för viktiga
knutpunkter sammanställda.
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Dagab (Lagerdistribution och
störst konsumtion)

Coop (Huvudlager, Fryslager,
Färskvarulager, Stora Coop)

ICA (terminaler och lager)

Ikea (butiker)

Jula (Centrallager och butiker)

HM (Centrallager, näthandelslager
och butiker i Västra Götaland)

Figur 16. Exempel på var stora transportköpare i Sverige har större lager, butiker och
produktionsanläggningar.
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Tabell 4. Sammanställning över de orter som visats i kartorna i Figur 16.
Företag

Viktiga knutpunkter såsom större lager, butiker, produktionsanläggningar vilka det går mycket
transporter emellan

Coop logistik
AB

Huvudlager i Solna, Frysterminal i Enköping, Färskvaruterminal i Västerås. I Västra Sverige finns Stora
Coop-butiker i Borås, Brunna Park, Finspång, Göteborg (Norra Backa) Halmstad, Jönköping,
Kristinehamn, Kungsbacka, Kållered, Lund, Väla Helsingborg. Det finns dessutom väldigt många olika
Coop butiker fördelade över hela landet.

Dagab

Göteborg, Göteborg (Hisingsbacka), Jönköping, Malmö, Stockholm, Stockholm (Jordbro), Örebro

ICA

Arlöv, Borlänge, Helsingborg, Kallhäll, Kungälv, Umeå, Västerås, Umeå

IKEA

Borlänge, Göteborg Bäckebol, Göteborg Kållered, Gävle, Haparanda, Helsingborg, Jönköping, Kalmar,
Karlstad Bergvik, Linköping, Malmö Svågertorp, Stockholm, Sundsvall, Uddevalla Torp köpcentrum,
Umeå, Uppsala, Västerås Erikslund, Älmhult, Örebro

JULA

Centrallager i Skara, Varuhus: Borlänge, Borås, Charlottenberg, Eskilstuna, Gävle, Göteborg (Kållered,
Sisjön, Partille), Halmstad, Helsingborg-Hyllinge, Hudiksvall, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Karlstad,
Kristianstad, Kungälv, Linköping, Luleå, Lund, Malmö (St Bernstorp och Sågertorp), Mora, Norrköping,
Norrtälje, Nyköping, Skara, Skellefteå, Skövde, Stockholm (Arninge, Barkaby, Bromma, Haninge,
Häggvik, Kungens kurva, Nacka, Värmdö), Sundsvall, Södertälje, Trollhättan, Uddevalla, Umeå, Uppsala,
Varberg, Visby, Västervik, Västerås, Växjö, Örebro, Örnsköldsvik, Östersund. JULAs frakter sker antingen
med Postnord eller Schenker, vem som kör väljs av kund.

HM

Centrallager i Eskilstuna, man bygger nu ut för näthandel som ska utgå från Borås. I Sverige finns 170
affärer och i Västra Götaland finns butiker i Alingsås, Borås, Göteborg, Jönköping, Lidköping, Falköping,
Partille, Skövde, Stenungssund, Trollhättan, Uddevalla (Torp Köpcentrum), Västra Frölunda

Stora
speditörer

Göteborg, Malmö, Stockholm. ”Sveriges flöden är även deras flöden”

Skaraborgs
Logistik Center
(FLC)

Har sex terminaler på Marjarps logistikområde: Brogärdet. Kommunal terminal för diverse ändamål, främst
vagnslast. Hanteringsytan är cirka 20 000 kvadratmeter. Spårlängd cirka 700 meter, Stora Enso/Sydved.
Privatägd virkesterminal, Södra Skogsägarna. Privatägd virkesterminal, Dryport Skaraborg.
Containerterminal med en hanteringsyta som är cirka 35 000 kvadratmeter (hårdgjord och plattsatt).
Spårlängd cirka 650 meter. Delar av denna terminal köps av Jula Logistics AB, Carlsson & Persson
Skogstjänst AB. Privatägd flisterminal, GreenLog Falköping. Terminal för crossdocking och lager som ägs
av Fastighets AB Mösseberg och driftas av TBN Sweden AB. Automotive Components i Floby (tidigare
Volvo) är en stor kund som tar in gods till denna terminal från Tyskland, via järnväg. 23 april 2018
godkändes försäljningen av tågterminalen Dryport Skaraborg till Jula Logistics AB för 24 miljoner kronor.

En av de stora speditörerna, som har sina flöden längs de stora huvudstråken (Figur 15), föreslog att
Borås, Göteborg, Halmstad, Jönköping och Uddevalla skulle vara strategiska platser för tankstationer
vid en övergång till LBG.

7.3.3.

Förslag på demonstrationsprojekt

De flesta aktörerna i denna studie har visat någon form av intresse för eventuella demonstrationsprojekt. Flera av aktörerna menar att det idag finns för få praktiska och goda exempel att titta på och
att det därför behövs demonstrationsprojekt, piloter eller exempel där aktörer får se att det faktiskt
fungerar att köra tunga transporter drivna på LBG ute på vägarna. Mest diskuterades praktiska
exempel där det sker samarbeten mellan aktörer från både utbud, distribution och efterfrågesidan och
att det byggs tankstationer där transportköpare kör sina transporter på LBG och därmed visar upp
fordonen på vägarna. Det framgår att samverkan mellan gasleverantörer och logistikcentra är av
mycket stort intresse för att tillsammans utveckla en infrastruktur för LBG vid logistikcentret eller
alternativt vid redan idag etablerade tankställen för tunga lastbilar. Även olika typer av informationskampanjer via exempelvis broschyrer eller lånebilar var något som diskuterades som möjliga
demonstrationsprojekt.
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7.3.3.1. Samverkan kring tankstationer
Bland förslagen på samverkan på tankstationer framkom det olika förslag på demonstrationsprojekt
där några var platsspecifika och andra angavs mer generiskt. En av aktörerna från efterfrågesidan
menade att det skulle vara intressant med något liknande demonstrationsprojekt som BiMe trucks som
pågick mellan 2010 och 2013 och där det byggdes tankstationer samtidigt som aktörer kunde få bidrag
för att köpa LBG-bilar, vilket innebar att fordon kom ut på marknaden. Eftersom det nu har kommit ut
nya fordon på marknaden skulle det kunna fungera bra att dra igång ett liknande demonstrationsprojekt igen. Dessutom har Energimyndigheten, som resultatet av den färdplan som togs fram för
biogas av Kalmar län tillsammans med FF Sverige, fått 200 mkr från staten som de fått beviljat att
använda till byggandet av ett innovationskluster/demoarena för LBG. Huruvida olika regioner tävlar
om det eller går samman är oklart. Dessa medel kommer att ge en möjlighet att starta denna typ av
projekt.
En aktör från efterfrågesidan menar att de skulle vara intresserade av att delta i något demonstrationsprojekt som innebär att de till att börja med kör på flytande biogas och på sikt även tillverkar egen
biogas. En idé vore att börja med att köra på LNG, som inte är förnybar, men som gör det enklare att
skifta till LBG. I demonstrationsprojektet skulle de då samarbeta med andra aktörer för att kunna
bygga tre tankstationer på tre väl valda platser och köra några av deras tyngre transporter på LNG
under ett till två år.
Ytterligare en transportköpare ser också möjligheter till demonstrationsprojekt så länge det finns bra
samarbeten. Givet att de kan göra ett demonstrationsprojekt tillsammans med de åkerier som de köper
transporter av skulle de kunna vara med som köpare och dela risker och möjligheter.
Konkreta exempel på demonstrationsprojekt
Trots att det idag redan finns en tankstation för LNG/LBG längs E18 vid Berglundavägen i
Örebrokom det under workshopen i Örebro upp ännu ett konkret förslag på en ytterligare tankstation.
Denna skulle kunna ligga vid Zinkgruvan i södra länsdelen, som har alla sina transporter till
Otterbäcken för vidare transport på sjö. Denna skulle kunna byggas och användas som del av ett
intressant demonstrationsprojekt eller liknande.
Ett annat konkret förslag på demonstrationsprojekt är en LBG tankstation i närheten av Truckstop i
Örebro. Detta är en säkerhetsparkering för tung trafik som har en viktig del i Örebros helhet som ett
logistikcentrum. I närheten av detta skulle det kunna finnas hög potential för en biogasstation
På workshopen i Jönköping föreslogs en LBG tankstation vid Bårnamoterminalen i Skillingaryd.
Denna terminal fungerar som en torrhamn till Göteborg. Vid terminalen förvaras det även containrar
och det finns mycket tillverkande industrier i närheten. Till terminalen färdas det mycket gods med tåg
in, och med trailer ut, men de fyller även tågen ut. Det finns även förhoppningar om att nyttjandet av
terminalen kommer att öka när järnvägen kallad Y:et elektrifieras. Att köra på flytande biogas ut och
in till terminalen skulle därför kunna fungera i detta område.
I Jönköping diskuterade även bland flertalet av aktörerna att ett intressant demonstrationsprojekt vore
att bygga någon form av green fuel zone för lastbilar på lämplig plats runt Jönköping, där det ska gå att
tanka alla typer av förnybara drivmedel. De menar att en sådan green fuel zone lämpligtvis borde ligga
helst längs med E4:an där det varje dag passerar stora mängder gods. Denna strategiska plats är viktig
eftersom åkerier inte kör omvägar för att tanka, utan tankar längs med de vägar de faktiskt kör. I ett
sådant projekt är det då viktigt att se till att hela värdekedjan finns med i demonstrationsprojektet och
att det finns med kunder och transportköpare som kör på LBG.
I diskussionen tas det även upp att för att utmärka sig som logistiklän är det, förutom att logistiken ska
vara enkel, även viktigt att erbjuda fler funktioner för att förenkla transporterna på flera sätt. Det är
exempelvis viktigt att se till att området erbjuder saker runtomkring såsom restauranger och sovplatser
för att lastbilsförare ska vilja köra där. Även om allt detta kanske inte ryms i ett demonstrationsprojekt
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är flertalet aktörer under denna workshop ändå överens om att det behöver byggas något konkret i
demonstrationsprojektet. En av aktörerna tar upp att om till exempel Torsvik, Ikea, Scania, Bring och
Gasum eller FordonsGas Sverige är projektägare som driver ett sådant demoprojekt, kanske till
exempel El-Giganten tycker att det ser intressant ut och också kan tänka sig att börja köra på LBG.
Det framkom inte under workshopen på vilket sätt dessa förslag kompletterar, eller i vilken mån man
var medvetna om den LBG station som idag finns i Jönköping, 20 respektive om det behövs förbättrad
information avseende denna tankstation. Med hänsyn till att det finns behov av ytterligare LBG
tankstationer, och med en mer detaljerad och övervägd planering än vad som kunnat göras under
workshopen, kan dessa exempel ses som en utgångspunkt för att det finns intresse och viss
betalningsvilja för att medverka i demonstrationsprojekt.

7.3.3.2. Samverkan kring information
Bland annat workshopen i Göteborg resulterade i diskussioner om att det är viktigt att nå ut med
information och kunskap och att olika typer av informationspaket därför skulle kunna vara lämpliga
demonstrationsprojekt för att bidra till ett kunskapslyft. Dels finns det ett behov av att förmedla
kunskap om prestanda och köregenskaper hos dagens tunga LBG lastbilar och att den är likvärdig en
konventionell tung lastbils motsvarande egenskaper. De menar också att det kan vara bra att
kommunicera ut fördelarna med biogas såsom att det bidrar till minskade utsläpp av koldioxid,
kväveoxider och partiklar och bidrar till mindre buller än konventionella fordon. De tror också att
information om fördelar med cirkulär ekonomi och hur biogasen kan bidra till denna, liksom att visa
på fördelarna med den energitrygghet som kan uppnås av en lokal produktion är viktigt att
kommunicera ut. Flertalet av aktörerna nämner även att det är väldigt viktigt att få ut fordon på
vägarna och testa tankstationer för att visa att det fungerar.
Trots att det finns sex tankstationer och de som medverkat på workshoparna ser behov av fler, används
inte de stationer som finns i någon större utsträckning. Vid en av workshoparna var man eniga om att
en stor del av problemet med att dessa inte används i den utsträckning man räknat med är att
kunskapen är mycket liten om att de finns, och framförallt var dessa exakt finns. Att tankstationer inte
finns används också som argument för att inte investera i biogasfordon.
Behovet av information kring såväl att det finns tankställen som var dessa är lokaliserade tillsammans
med information om nyttan med biogas generellt och LBG specifikt kopplat till detta framkom vid
flera tillfällen under de workshopar som hölls.
Sådana informationskampanjer skulle underlätta utvecklingen av biogas och utvecklingen med
ytterligare tankstationer på strategiska platser i landet.
Under den workshop som genomfördes i Karlskrona diskuterades att det skulle vara intressant att
genomföra någon form av informationskampanj, antingen via broschyr, lånebilar eller genom att åka
runt och informera i länet.
En aktör menar att demonstrationsbilar kan vara en väg framåt då det är enklare att sälja genom att
låna ut en lastbil i kanske 2 veckor istället för att sälja den via broschyr. En annan aktör menar att det
är viktigt att visa att det finns fordon ute på vägarna och tar upp att Stockholm förut hade en elbil som
de lät olika län prova. Resultatet blev att många valde att köpa elbilar när de såg hur det fungerade och
att det fungerade. Att låta transportköpare få pröva på att köra LBG-lastbilar skulle därför kunna vara
ett möjligt demonstrationsprojekt.
Det är dock också viktigt att åka runt och informera möjliga transportköpare och sprida allmän
kunskap, exempelvis genom Gasbilens dag.
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7.3.4.

Förutsättningar för demonstrationsprojekt

För att medverka i demonstrationsprojekt krävs vissa förutsättningar. Flera av de deltagande aktörerna
menar att så länge det finns ekonomiska incitament och infrastruktur så kan biogasen lämpa sig för de
flesta transporterna.
En av aktörerna från efterfrågesidan menar att långsiktiga spelregler och infrastruktur spelar mer roll
än vad det är för typ av gods och sträckor som det handlar om. För att det ska kunna bli ekonomiskt i
dagsläget måste dock bilen gå många mil per transport. En av aktörerna från efterfrågesidan menade
att med de förutsättningar som finns idag är det än så länge inte lönsamt att byta till flytande biogas för
någon av deras transporter.
Framförallt nämns det att det krävs mycket tid och pengar för att få igång och delta i ett sådant.
En av aktörerna nämner att det finns mycket pengar inom EU och Klimatklivet till den här typen av
projekt, men de menar att det medför komplicerad administration, är tidskrävande och att man måste
hitta många kontakter och bygga relationer för att kunna ta del av EU-medlen, få projektet att fungera
och för att överhuvudtaget våga.
En aktör menar att Klimatklivet har förändrats så att det går att få stöd för den merkostnad som det
innebär att anskaffa ett biogasfordon och menar därmed att förutsättningarna för demonstrationsprojekt har blivit bättre. Tack vare det har det börjat komma in fler ansökningar. Dock menar de att det
krävs en lång årlig körsträcka för att det ska gå att få pengarna beviljade.
Några av aktörerna har även tidigare varit med i demonstrationsprojektet BiMe Trucks, där det kördes
på LBG med de Euro V modeller som var nya på marknaden då. Medan några menade att det
fungerade bra att köra med de lastbilarna, menar andra aktörer att det uppstod problem då många av
fordonen hade tekniska problem. Nu när det kommit ut nya modeller på marknaden är dock flertalet av
aktörerna beredda att prova igen och ställer sig allmänt positiva till demonstrationsprojekt.
Några av aktörerna tar upp att tillgången till mark till viss del begränsar förutsättningarna för att
initiera olika demonstrationsprojekt och fullskaliga implementeringar. Att det är hög efterfrågan på
mark och ont om mark på de strategiska platser där det skulle passa extra bra att bygga tankstationer
gör det svårare att starta ett demonstrationsprojekt.
Det som de flesta deltagande aktörerna från efterfrågesidan framförallt efterfrågar för att de ska kunna
tänka sig att ställa upp i olika demonstrationsprojekt är att det ska vara lönsamt och att det ska gå att få
ekonomiskt stöd för det, exempelvis investeringsstöd eller subventioner. Endast någon enstaka
transportköpare säger att de kan vara beredda att betala lite mer, men att det är en bransch med för små
marginaler. Många aktörer efterfrågar även billigare bränslen och fler samarbeten.
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8.

Slutsatser och rekommendationer

För att uppnå målet att utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 70 procent från inrikes
transport (utom flyg) till 2030 jämfört med 2010, och det mer långsiktiga målet om inga nettoutsläpp
av växthusager 2045, krävs en omställning inom hela transportsektorn. Det kommer att krävas
energieffektivare fordon både för personbilar och lastbilar, förbättrad logistik osv. Dessutom krävs en
övergång från fossila till icke fossila bränslen. För att klara denna omställning kommer det krävas att
flera olika ickefossila bränslen används parallellt. Biogas är ett av dessa potentiella drivmedel.
Studien visar på att flytande biogas för tunga lastbilstransporter på mellanlånga samt långa sträckor
(30 mil och längre) är ett bra drivmedelsalternativ. Detta baseras på att det är ett förnyelsebart
drivmedel med låg nettoinverkan på koldioxidutsläpp vid produktion och användning, och eftersom
näringsämnena kan återföras till marken medför även detta till att undvika koldioxidutsläpp vid
produktion av syntetisk gödsel. Biogasen i den svenska fordonsflottan har låga utsläpp av andra
luftföroreningar såsom kväveoxider och partiklar, och bidrar till lägre bullernivåer än konventionella
dieselfordon. Dessutom har biogasen ett flertal ytterligare fördelar och möjligheter kopplade till bland
annat en cirkulär ekonomi, lokala arbetstillfällen, energitrygghet och att avfall tas om hand. Inte minst
inom livsmedelsbranschen finns det stora möjligheter för biogas att kunna utgöra en viktig del av den
cirkulära ekonomin. Den samhällsekonomiska nyttan är således mycket stor.
Under 2015 producerades knappt 2 TWh biogas. Potential från jord- och skogsbruk för ökad tillförsel
av svensk biomassa för energiändamål uppskattas till mellan 40 och 50 TWh/år idag. Detta kan genera
runt 30 TWh biodrivmedel per år. Potentialen förväntas öka och upp till runt 80 TWh/år runt år 2050.
Råvarupotentialen i jord- och skogsbruk för biodrivmedelsproduktion fördelar sig olika över landet,
med hög andel jordbruk i Skåne, och hög andel skogsmark i Södra Norrland och Småland. Potentialen
för ökad tillförsel av biogas från avfall och restprodukter uppgår idag till ca 4,5 TWh/år och antas vara
oförändrad fram till år 2050.
Såväl gasleverantörer som fordons- och gasproducenter är intresserade av att investera i biogas för
tunga transporter och det har under året lanserats tunga LBG lastbilar av både Scania, Volvo och
Iveco. Även övriga aktörer ser många fördelar med biogas, men för de flesta krävs mer säkra
ekonomiska förutsättningar även om en investering på sikt kan vara lönsam. Det finns inga offentliga
kostnadskalkyler för dagens tunga LBG lastbilar. För bussar är såväl investerings- som
driftskostnaderna större för biogas än för diesel, men kostnadseffektiviteten beror också på körda
sträckor och bränslepris. För att göra kostnadseffektiva investeringar i tankstationer för tunga fordon
bör dessa etableras längs de stora godsflödena, framförallt mellan Stockholm, Malmö och Göteborg,
men även andra större städer längs med viktiga vägar som E4:an. Dessutom kan riktade
kostnadseffektiva investeringar i tankstationer göras till specifika transportköpare och godsflöden och
större logistikcentra. Kostnadseffektiviteten för de enskilda beror på ett flertal faktorer inklusive vilka
styrmedel som finns. Genom olika styrmedel kan kostnadsbarriärerna överkommas så att det kan bli
en relevant investering för de enskilda intressenterna.
Den största drivkraften för att investera i biogas för tunga fordon är att det är ett förnybart drivmedel
som kan bidra till klimat- och andra hållbarhetsmålsättningar. Att det nu finns tunga LBG-fordon på
marknaden med lika bra prestanda som konventionella tunga lastbilar, samt att nya styrmedel, så som
reduktionsplikten, trätt i kraft under året ses som faktorer som kan komma att sätta fart på marknaden
för flytande biogas och tunga fordon. För aktörer som vill utmärka sig hållbarhetsmässigt och tror att
biogaslösningar på sikt kan komma att bli mer lönsamma, är även konkurrensfördelar och möjligheter
till lönsamhet drivkrafter.
Höga priser och kostnader är en av de största barriärerna som nämns i studien, både avseende
produktionskostnader, fordonspriser och bränslepriser. Trots att biogasen idag är skattebefriad menar
flertalet aktörer att driftkostnaderna för att köra på biogas ändå är högre än alternativet att köra på
diesel. Möjligheter till mer och fler typer av stöd som exempelvis gynnar produktionen av biogas eller
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stöd som täcker de merkostnader som investeringen av en LBG-lastbil innebär skulle därför kunna
vara exempel på styrmedel som krävs för att fler organisationer ska våga investera i biogastekniken.
Tillsammans med långsiktiga och stabila övriga styrmedel är detta avgörande för att marknaden ska
utvecklas. Idag finns stöd till produktion och tankställen, och från och med i år också för fordonen,
genom Klimatklivet. Klimatklivet ses som ett gott exempel, men skulle kunna förenklas eller bättre
anpassas till exempelvis stöd till fordonsinköp.
En av de barriärer som nämns mest frekvent är att det saknas långsiktiga, stabila styrmedel. Även om
styrmedel såsom subventioner inte bör vara permanenta finns det behov av att de inte ändras allt för
ofta. För att en dyrare investering, som en tung LBG lastbil, ska kunna hanteras krävs styrmedel som
varar sju år eller längre enligt en av aktörerna. Man ser med stor tillförsikt på reduktionsplikten, och
flera tror även att bonus malus, indirekt, kommer att kunna påverka till en större och långsiktigare
marknad för biogas och tunga fordon. Osäkerheter kring andrahandsvärden på fordonen är också en
barriär. Att se över vilka styrmedel som även kan inkludera fordonens andrahandsmarknad är därför en
väg framåt.
Det behövs också en ökad koordinering med de europeiska styrmedlen. Idag ser styrmedlen olika ut
inom EU, vilket har skapat en ojämn konkurrens där utländsk gas kan säljas i Sverige med dubbla
stöd. Detta har försämrat förutsättningarna för de svenska biogasproducenterna eftersom det är svårt
att konkurrera med exempelvis den danska gasen som både omfattas av produktionsstöd i Danmark,
men även av den skattebefrielse som gäller i Sverige.
En väl fungerande infrastruktur är en förutsättning för att tunga långväga transporter med LBG ska
fungera. Det finns endast sex tankstationer i Sverige som erbjuder LBG. Dessa används inte i den
utsträckning som man vid investeringen räknade med. Anledningen till detta är bland annat att det
tidigare, när Euro VI kraven kom, inte fanns fordon att välja bland, en högre bränsle och
investeringskostnad, samt brist på information om att och var tankstationer finns, samt brist på
information kring biogasens fördelar och möjligheter för dagens tunga lastbilar. Dessutom, även om
dessa anses vara placerade på strategiska platser, täcker de inte tillräckligt väl de logistikbehov som
finns i landet. För att uppnå en kostnadseffektivitet vid investering av nya tankstationer bör
tankstationer placeras vid logistikcentrum, befintliga nuvarande tankställen där flera olika bränslen
finns att tillgå samt vid strategiska punkter på sträckor med stora specifika varuflöden. Identifierade
barriärer är att det krävs tillgång till mark för att kunna investera i tankställen och att processen för
detta kan vara lång. Det krävs också långa avtal med kunder för att distributörerna ska bygga
tankställen och köpa gasen liksom för att banker ska bevilja lån.
Vidare förs en diskussion ur transportköparnas och åkarnas synvinkel gällande risker med ny teknik
avseende underhåll, service och att tekniken faktiskt kan garanteras att den fungerar som den ska.
Önskemål om att fordonstillverkare ska ta ett stort ansvar för eventuella problem och se till att
eftermarknadsorganisationen har rätt kompetens framförs därför av flertalet aktörer. Både som ett sätt
att överkomma problemet med bristande infrastruktur och riskerna med ny teknik kan demonstrationsprojekt vara en god väg framåt.
Demonstrationsprojekten kan fylla en funktion där samarbeten sker mellan exempelvis transportköpare, åkerier, fordonsleverantörer, drivmedelsdistributörer, gasproducenter, logistikcentrum, m.fl.
för att sätta upp tankstationer på strategiska platser där transportköpare och åkerier får pröva att köra
de nya LBG-fordon som finns. På så sätt får de olika aktörerna i värdekedjan lösa eventuella problem
tillsammans och lära sig av varandra. Idag finns existerande samarbeten genom de regionala biogasnätverken som finns i hela Sverige. Dessa driver också, var och en för sig och även tillsammans, den
här typen av projekt så det finns redan en struktur som kan utökas och utvecklas. Det krävs dock
medel och ytterligare demonstrationsprojekt med fokus på tunga godstransporter. Genom att visa upp
fordon, genom den här typen av demonstrationsprojekt, ute på vägarna sätts förhoppningsvis goda
exempel som kan leda till att fler aktörer vågar investera i biogastekniken.
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Ytterligare en stor och avgörande barriär är att det råder kunskapsbrist inom området. Viktiga aktörer
saknar kunskap både om flytande biogas, men även om förnybara drivmedelsalternativ i allmänhet och
dess olika egenskaper. För att marknaden ska kunna komma igång krävs stora informationsinsatser
och fler pilotprojekt som visar hur tekniken fungerar ute på vägarna. Förslag om informationskampanjer som demonstrationsprojekt kommer därför upp under workshopdiskussionerna där lånebilar,
broschyrer eller informationsdagar nämns som exempel. Det lämnas dessutom önskemål från
transportköpare att branschorganisationer ska ta fram information och argument som kan hjälpa
transportköpare att ställa krav. Bristande kravställning från offentliga och privata kunder är också en
barriär.
För att kunna sammanställa all den kunskap och information som krävs är det viktigt att samla
branschen. Experterna inom området finns på olika platser och det är viktigt att kunna samla alla för
att uppnå samarbeten och dra nytta av varandras kunskap. Även när det gäller att ställa krav är det
viktigt att samla branschen och att få transportköpare att tillsammans gå ihop och ställa krav. Dessa
aktiviteter bör utföras i samverkan mellan olika aktörer, men det har påpekats att det är viktigt att en
neutral aktör såsom en branschorganisation som exempelvis Energigas Sverige, myndigheter eller
energikontoren ansvarar och koordinerar verksamheten.
Även om biogaspotentialen är större än vad som produceras idag finns det gränser på hur mycket
biogas som går att producera på ett ekologiskt hållbart sätt. Utmaningen med att ställa om
godstransportsektorn till fossilfri energi kommer att kräva mer än ett förnybart alternativ. Det är därför
viktigt att få bort den konkurrens som idag finns mellan olika förnybara drivmedel. Det är även viktigt
att få mer kunskap om hur den flytande biogasen tillsammans med övriga förnybara
drivmedelsalternativ bäst kan komplettera varandra, både vad gäller typer av transporter samt vad som
är en bra mix. Detta för att ställa om till en fossilfri godstransportsektor med hänsyn tagen även till
samhällets övriga sektorer, som också står inför utmaningen att nå ett samhälle med netto noll utsläpp
av växthusgaser år 2045 och samtidigt sträva mot att uppnå andra miljö- och hållbarhetsmål.
Sammanfattningsvis
Biogas för tunga fordon medför betydligt lägre koldioxidutsläpp än fossil diesel. Hur mycket beror på
ett flertal faktorer bland annat vilka råvaror som används, vilken typ av fordon som använder den och
hur restprodukter används.
Alla aktörer som ingått i studien ser klimatmässiga och även andra fördelar med biogas. Detta är också
den mest viktiga drivkraften. Denna drivkraft anges vara viktig i sig, men nämns också med tanke på
att det kan medföra konkurrensfördelar.
De två mest nämnda barriärerna för enskilda intressenter är ekonomi och osäkerheter i styrmedel.
Kostnadseffektiva investeringar av tankstationer är längs de stora godsflödena och även för specifika
stora godsflöden samt runt logistikcentra.
Det finns ett stort behov av information och att denna sprids till relevanta aktörer. Detta gäller både för
att beskriva klimatnyttan och möjliga andra nyttor av LBG och biogas i förhållande till andra
drivmedel och för att informera om var befintliga tankstationer för LBG finns.
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9.

Vidare behov av studier och forskning

Flertalet kunskapsluckor utanför det här projektets ramar har identifierats under studiens gång, vilket
har lett till nya frågor som är av intresse att följa upp med nya forskningsprojekt. Den här studien har
sitt fokus på Sverige och framförallt på de olika områden i Sverige där det genomförts workshops. Att
göra en mer omfattande studie som mer i detalj jämför de olika förutsättningarna i olika delar av
Sverige är av intresse, då förutsättningarna för att använda flytande biogas i tunga fordon idag ser ut
att vara sämre i exempelvis de norra delarna av landet till följd av bland annat sämre infrastruktur och
längre avstånd.
För att omställningen till fossilfria tunga transporter ska vara hållbar krävs flera olika bränslen.
Uttagspotentialer för detta finns beräknade som också kan relateras till behovet men det är kopplat till
stora osäkerheter. I takt med den tekniska utvecklingen och att allt fler sektorer övergår till fossilfria
energilösningar behöver dock såväl behovet som bedömningen och värderingen av den möjliga
uttagspotentialen uppdateras.
I litteraturstudien hittade vi inga studier avseende biogas och tunga fordon i andra länder än Sverige.
Vidare har de intervjuer och workshops som genomförts i studien fokuserat på svenska förutsättningar.
Att genomföra en studie över hur förutsättningarna för tunga biogasgodstransporter ser ut i andra
länder vore därför av stort intresse. I Europa finns ett omfattande gasnät och tankstationer för LNG
finns mer tätt än vad de gör i Sverige. Dock är det naturgas som framförallt nyttjas i dessa. Däremot
borde existerande infrastruktur och gasnät kunna utgöra goda förutsättningar för att kunna användas i
högre utsträckning till biogas. Den europeiska marknaden har också stor påverkan på den svenska
marknaden. Att identifiera produktionspotential och studera vad som krävs för att marknaden för
biogas i transportsektorn ska kunna ta fart i Europa är därför av stort intresse.
Flertalet aktörer från efterfrågesidan, dvs. åkerier, speditörer och transportköpare, vill minska sina
utsläpp, men de upplever inte att de har kunskapen om vilka drivmedel som kan hjälpa dem att nå det
målet på bästa sätt. Det skulle därför vara av stort intresse att på ett lättillgängligt sätt jämföra olika
förnybara drivmedels för- och nackdelar, barriärer och möjligheter, klimatprestanda, samt för vilka
typer av transporter de lämpar sig bäst och hur dessa förnybara drivmedel bäst kompletterar varandra.
Resultaten från dessa bör utgöra basen för relevanta styrmedel, inklusive informationsrelaterade
åtgärder för att företag och offentlig sektor ska kunna utveckla effektiva lösningar.
Det saknas offentliga data avseende emissioner, buller och energieffektivitet för den fordonsflotta som
kan börja byggas idag för att kunna bedöma vilka drivmedel, och fordonstyper, som passar bäst till
olika typer av tunga lastbilstransporter. Det finns studier för bussar men inte för tung godstrafik, och
än mindre i förhållande till den omställning som krävs inom alla sektorer, för att kunna bedöma i
vilken omfattning samt vilka drivmedel som bör användas var, i vilken omfattning och hur en optimal
kombination bör se ut. Den tekniska utvecklingen går ständigt framåt och effektiviteten för olika
drivmedel ökar ständigt vilket bör tas hänsyn till i sådana studier.
Den här studien har haft sitt fokus på just flytande biogas och tunga lastbilstransporter. En utökad studie
som även inkluderar flytande biogas för exempelvis sjöfart och andra godstransporter skulle kunna vara
av intresse då detta är exempel på transporter som kommit upp i studien.
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