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Svenskt Gastekniskt Center AB, SGC
SGC är ett spjutspetsföretag inom hållbar utveckling med ett nationellt uppdrag. Vi arbetar
under devisen ”Catalyzing energygas development for sustainable solutions”. Vi samordnar branschgemensam utveckling kring framställning, distribution och användning av
energigaser och sprider kunskap om energigaser. Fokus ligger på förnybara gaser från
rötning och förgasning. Tillsammans med företag och med Energimyndigheten och dess
kollektivforskningsprogram Energigastekniskt utvecklingsprogram utvecklar vi nya möjligheter för energigaserna att bidra till ett hållbart samhälle. Tillsammans med våra fokusgrupper inom Avfalls- och jordbruksbaserad biogasproduktion samt Storskalig gasförsörjning för drivmedels- och kraftproduktion identifierar vi frågeställningar av branschgemensamt intresse att genomföra forsknings-, utvecklings och/eller demonstrationsprojekt
kring. Som medlem i den europeiska gasforskningsorganisationen GERG fångar SGC
också upp internationella perspektiv på utvecklingen inom energigasområdet.
Resultaten från projekt drivna av SGC publiceras i en särskild rapportserie – SGC Rapport. Rapporterna kan laddas ned från hemsidan – www.sgc.se. Det är också möjligt att
prenumerera på de tryckta rapporterna. SGC svarar för utgivningen av rapporterna medan
rapportförfattarna svarar för rapporternas innehåll.
SGC ger också ut faktabroschyrer kring olika aspekter av energigasers framställning, distribution och användning. Broschyrer kan köpas via SGC:s kansli.
SGC har sedan starten 1990 sitt säte i Malmö. Vi ägs av EON Gas Sverige AB, Energigas
Sverige, Swedegas AB, Göteborg Energi AB, Kraftringen AB (publ) och Öresundskraft
AB.
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Martin Ragnar
Verkställande direktör
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Swedish Gas Technology Centre, SGC
SGC is a leading-edge company within the field of sustainable development having a national Swedish assignment. We work under the vision of “Catalyzing energygas development for sustainable solutions”. We co-ordinate technical development including manufacture, distribution and utilization of energy gases and spread knowledge on energy gases.
Focus is on renewable gases from anaerobic digestion and gasification. Together with private companies and the Swedish Energy Agency and its frame program Development
program for energy gas technology we develop new solutions where the energygases
could provide benefits for a sustainable society. Together with our focus groups on Waste
and crop based biogas production and Large-scale gas supply for fuel and power production we identify issues of joint interest for the industry to build common research, development and/or demonstrations projects around. As a member of the European gas research
organization GERG SGC provides an international perspective to the development within
the energygas sector
Results from the SGC projects are published in a report series – SGC Rapport. The reports could be downloaded from our website – www.sgc.se. It is also possible to subscribe
to the printed reports. SGC is responsible for the publishing of the reports, whereas the
authors of the report are responsible for the content of the reports.
SGC also publishes fact brochures and the results from our research projects in the report
series SGC Rapport. Brochures could be purchase from the website.
SGC is since the start in 1990 located to Malmö. We are owned by EON Gas Sverige AB,
Swedish Gas Association, Swedegas AB, Göteborg Energi AB, Kraftringen AB (publ) and
Öresundskraft AB.

Malmö, Sweden 2014

Martin Ragnar
Chief Executive Officer
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Authors’ foreword
This report sums up the Biogas grid Mälardalen project, which started in December 2013 and was finalized in December 2014. Biogas Öst (Jonas Forsberg) has
been the project manager and the project has been carried out in close cooperation and continuous dialogue with the reference group (listed below). All in all, the
project included six reference group meetings. All parties have contributed actively
to the project and have joined the discussions on the findings and opportunities for
the realization of a regional biogas grid from their respective fields of expertise.
The main part of the project is a study conducted by a consultant (BioMil AB),
Appendix 1 in present report. The entire reference group jointly prepared the basis
for the study and has monitored and discussed the progress continuously. The
scope of the project, and the findings so far has also been communicated at several times to different stakeholders.
The Biogas grid Mälardalen project has been very instructive, contributing new
and useful information to all project partners, hopefully moving biogas development a little bit further in the region. The project management wishes to thank all
parties involved contributing with much needed knowledge, insights and input.
The project reference group has consisted of the following persons:
Martin Ragnar, SGC (projektkoordinator)
Mathias Edstedt, Stockholm Gas AB
Per Elfvin, E.ON Gas AB
Caroline Steinwig, Swedegas AB
Ragnar Sjödahl, AGA Gas AB
Johan Larsson, Scandinavian Biogas Fuels AB
Tommy Thalbäck, Biogasbolaget i Mellansverige AB
Angelika Kvillebäck, Örebro kommun (delägare av Biogasbolaget)
Jonas Tengbrand, Eksilstuna Strängnäs Energi & Miljö AB
Niklas Leksell, Svensk Växtkraft AB
Carl-Olof Zetterman, SYVAB
Kjell Johansson, LRF
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Summary
Biogas is one of the cleanest and most versatile renewable fuels available today
and Sweden is one of the leading countries in using biogas as vehicle fuel. Biogas
produced and used locally or regionally, not only decreases environmental and climate impact but, also generates jobs and could increase energy security and longterm competitiveness.
In the Mälardalen region, including five counties in mid-eastern Sweden, biogas
is produced from organic residues and used as renewable vehicle fuel. The potential is still far from fully used though. Small-scale biogas grids are used to distribute
upgraded biogas locally in several cities but biogas is also distributed with trucks.
To further develop the biogas regionally; expanding it to more possible users, a
large-scale reliable distribution and back up system is key.
The Biogas grid Mälardalen project is an exploratory project aiming to examine
the basic market conditions for linking the existing local biogas grids in a greater
regional low-pressure grid. The area in focus consists of 19 municipalities.
The project concludes that today’s biogas production (approximately 447 GWh)
within the focus area should be increased significantly to justify a regional biogas
grid. But based solely on organic materials within the region, biogas production
could increase to well over 4 TWh annually through digestion and gasification. The
key factor though, is demand. So far the transportation sector has been the primary user and demand is assumed to increase to approximately 1 TWh in 2020,
but with favorable conditions this might increase even more even faster. In addition to this the energy use in manufacturing industries along the proposed biogas
grid route has been inventoried, which resulted in an additional possible demand
for approximately 1 TWh of biogas.
Based on estimated production and the characteristics of biogas demand in
2020, a regional grid system gradually expanded through six different stages is
proposed. The cost of the entire grid system, using low-pressure biogas distribution (10 bar) in plastic pipes, is estimated at 965 MSEK.
The possible effects of a regional biogas grid, and use of the biogas distributed
in it, are significant. Based on the estimated demand for biogas substituting fossil
energy sources, carbon dioxide emissions would decrease by more than 200 000
ton annually, equivalent of 40 percent of emissions from domestic flights in Sweden each year. Furthermore, emissions of acidifying nitrogen oxides and health
hazardous particles would also decrease significantly and the working environment in industries substituting oil or coal might also be improved.
The increased production of biogas to cover the future needs would create jobs
and have a positive impact on local and regional economic growth as well as increasing regional energy autonomy and security.
A regional biogas grid is a secure long-term outlet for biogas producers at all
times, allowing them to reach more potential customers and no biogas will go to
waste. This is also assumed to have a positive effect on the will to invest in increased production capacity. The grid is a back up and storage system in itself
and grid distribution is energy efficient, invisible, free of noise and emissions and
completely independent of local traffic situations. For biogas users this means
long-term reliable supply of clean renewable fuel at all times, which improves both
carbon footprints and competitiveness.
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Sammanfattning på svenska
Biogas är ett av de renaste och mest mångsidiga förnybara bränslena som finns
tillgängligt idag och Sverige är ledande när det gäller användning av biogas som
fordonsbränsle. Lokalt producerad och lokalt använd bidrar biogas till minskad klimat- och miljöpåverkan, samtidigt som det skapas lokala arbetstillfällen och energisäkerheten ökar.
I Mälardalen, precis som i Sverige i stort, syns en växande biogasproduktion,
men potentialen är fortfarande långt ifrån fullt utnyttjad. Användningen av biogas
som fordonsbränsle dominerar, tack vare att denna sektor hittills uppvisat störst
betalningsvilja. Men om biogasen ska kunna fortsätta växa och bli ett storskaligt
och pålitligt alternativ för fler olika användare i regionen, krävs ett storskaligt distributions- och backup-system. En gasledning är ett av flera sätt att distribuera biogas, som visserligen kräver stora volymer biogas för att motiveras, men som
också erbjuder tysta, utsläppsfria och långsiktigt tillförlitliga biogasleveranser.
Projektet Biogasnät i Mälardalen är av förstudiekaraktär, med syfte att närmare
utreda förutsättningarna för ett storskaligt regionalt distributionsnät för biogas. Projektledare har varit Biogas Öst (Jonas Forsberg) och projektet har genomförts under 2014 i nära samarbete med referensgruppen med representanter från Stockholm Gas, E.ON Gas, Swedegas, AGA Gas, Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö,
Biogasbolaget (och delägaren Örebro kommun), Svensk Växtkraft, SYVAB, Scandinavian Biogas Fuels, LRF och SGC.
Projektet har utgått ifrån befintlig infrastruktur och marknad för biogas i 19 ”fokuskommuner” kring Mälaren och Hjälmaren. I Stockholm, Eskilstuna, Västerås
och Örebro finns idag lokala biogasnät som kopplar samman en eller flera produktionsanläggningar med tankställen och/eller bussdepåer. Projektet har studerat
och diskuterat hur dessa lokala system skulle kunna länkas samman etappvis i ett
regionalt distributionsnät (plastledning, 10 bar tryck) för biogas, med en rad olika
biogasproducenter och -användare anslutna.
Huvuddelen av projektet har genomförts i form av en konsultstudie med BioMil
som utförare. Referensgruppen har kontinuerligt haft inblick i, och diskuterat, arbetet. Föreliggande rapport baseras till övervägande del på BioMils arbete (rapport
ingår som bilaga), men slutsatserna är resultatet av diskussioner i referensgruppen. Projektets viktigaste slutsatser, såväl generella som specifika för fallstudien i
Mälardalen, är:
 Produktionspotentialen för biogas via rötning och förgasning överstiger efterfrågan från transport- och industrisektorerna i Mälardalen.
 Produktions- och efterfrågepotential varierar kraftigt – ett regionalt biogasnät är ett sätt att utjämna skillnaderna och möjliggör att så mycket biogas
som möjligt kommer till användning.
 Ett regionalt biogasnät ger potentiella biogasproducenter en möjlighet att nå
en större marknad med fler potentiella kunder – produktion via termisk förgasning förutsätter dessutom en storskalig distributionslösning.
 Ökad efterfrågan från industrin är en nyckelfaktor för ett regionalt biogasnät
i Mälardalen.
 Ett regionalt biogasnät bör byggas ut etappvis, med utgångspunkt i de befintliga näten, allteftersom efterfrågan växer och marknaden utvecklas, men
det är viktigt att ha hela systemet för ögonen redan från början.
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Den totala investeringskostnaden för ett regionalt biogasnät i Mälardalen
har beräknats till 965 MSEK.
Ett regionalt biogasnät i Mälardalen, och användning av den biogas som
distribueras, skulle minska de årliga klimat- och miljöpåverkande utsläppen
markant (se Tabell 2 nedan).
Ett regionalt biogasnät väntas få ytterligare positiva effekter såsom ökad efterfrågan på lokal arbetskraft och investeringar i ökad produktionskapacitet.
Regionalt producerad biogas, distribuerad i ett gasnät, minskar behovet av
importerad energi samtidigt som nätet i sig är både ett energilager och en
backuplösning.
En långsiktigt säker tillgång till förnyelsebart bränsle kan på sikt öka industrins konkurrenskraft.

Rapporten innehåller en bedömning av potentialen för ökad biogasproduktion i fokuskommunerna som direkt berörs av föreslagen ledningssträckning. Idag produceras här ca 450 GWh biogas inklusive deponigas. Potentialen innefattar såväl biogas från rötning som termisk förgasning. Detta kompletteras också med ev.
”överskottspotential” i form av rötbara substrat som transporteras från intilliggande
kranskommuner. Notera att delar av potentialen nyttjas redan idag.
Potentialen från rötning av restprodukter och grödor i fokuskommunerna är
1 124 GWh/år. Tillkommande potential via rötning av substrat från kranskommunerna har beräknats till 208 GWh/år. En stor del av den rötbara potentialen finns
inom lantbruket. Vedråvaror för förgasning är mycket rörliga, men för att få en hanterbar siffra har enbart vedråvaror i form av GROT, stubbar och biprodukter från
fokuskommunerna införlivats. Potentialen uppgår till 2 240 GWh/år.
Möjlig efterfrågan på biogas i fokuskommunerna har också inventerats. Idag används regionens biogas övervägande som fordonsbränsle. Utifrån gjorda antaganden beräknas efterfrågan på biogas från fordon i fokuskommunerna år 2020 till 1
017 GWh; strax över 10 procent av dagens transportenergibehov i berörda kommuner. Detta har också kompletterats med inventering och uppskattning av möjlig
efterfrågan på biogas från industrier i fokuskommunerna. Uppgifter om energianvändningen hos ca 50 tillverkningsindustrier som bedömts som intressanta har inhämtats från tillsynsmyndigheterna. Kol, trädbränsle, lösningsmedel, biogas, naturgas, ånga, gasol, fjärrvärme, olja och el används idag och den totala energianvändningen i inventerade industrier uppgår till 1 960 GWh/år. Utav detta har 1 012
GWh bedömts som en konverterbar potential, där biogas skulle kunna ersätta dagens energikälla.
Efterfrågan från olika sektorer har också brutits ned på kommunnivå för att visa
på möjlig marknadskaraktär och lokala över-/underskott, vilket ger en bild av hur
de huvudsakliga flödena i nätets etapper skulle se ut, men också visar vikten av
helheten för att jämna ut obalanser mellan olika delar av regionen. Utifrån potentialen för produktion och efterfrågan föreslås en stegvis utbyggnad av biogasnätet i
sex olika etapper. Vid dimensionering av ett detta bör hänsyn tas till helheten,
även om utbyggnaden sker etappvis. Investeringskostnaden för respektive etapp
har också beräknats översiktligt. I Tabell 1 nedan redovisas biogasnätets etapper.
Kolumnen med över-/underskott inbegriper enbart biogas från rötning samt efterfrågan från fordon och industrier i fokusområdet.
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Tabell 1. Sammanfattning av biogasnätets etapper.
Etapp Sträckning
Längd
Investering
(km)
(MSEK)

Över/underskott
(+/–, GWh/år)

A

Örebro–Västerås

86

201

42,5

B

Västerås–Stockholm

95

336

–324,7

C

Stockholm–Södertälje

27

112

–485,1

D

Eskilstuna–Arboga

38

85

118,9

E

Södertälje–Eskilstuna

70

152

0,6

F

Örebro–Karlskoga

38

79

–50,1

354

965

–697,9

Totalt

Anläggning av en förgasningsanläggning (ca 100 MW) skulle naturligtvis påverka gasflödet, vilket också påverkar nätets kapacitet. Då en tänkt förgasningsanläggning placerats i Västerås respektive Strängnäs, ökar investeringsnivån med 7
respektive 4 procent. Investeringskalkylen ingår som separat bilaga i föreliggande
rapport.
Effekterna på klimat- och miljö har också beräknats. Då det regionala nätet ersätter lastbilstransporter samtidigt som transportsektorn använder 100 procent biogas och industrierna en blandning av 50 procent biogas och 50 procent naturgas,
reduceras släppen enligt Tabell 2.
Tabell 2. Reduktion av miljö- och klimatpåverkande emissioner
Koldioxid (ton)
Kväveoxid (ton) Partiklar (kg)
Gasdistribution
Transportsektorn
Industrin
Totalt

2 099

17

353

130 494

490

14 017

72 079

39

10 122

204 672

546

24 492

Ett utbyggt regionalt distributionssystem öppnar upp för ökad och ny biogasanvändning samt realisering av större del av potentialen, vilket påverkar regional tillväxt och sysselsättning genom ökad efterfrågan på arbetskraft. Därtill kommer investeringar i ökad produktionskapacitet och nya användningsområden. En långsiktigt säker tillgång till förnybart bränsle kan också antas påverka konkurrenskraften
för industrier i regionen positivt på sikt, allteftersom fler vill ställa om till förnybara
energialternativ.
Projektet Biogasnät i Mälardalen och resultaten har kommunicerats ut vid olika
tillfällen och till olika målgrupper såsom lokal- och regionalpolitiker samt privata
markägare i regionen. En artikel om projektet har publicerats i tidningen ”ATL
Lantbrukets Affärstidning” och den 14 oktober anordnades ett öppet seminarium i
Stockholm där resultaten från konsultstudien och investeringskalkylen presenterades och diskuterades av en panel med deltagare från olika typer av intressenter.
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1. Background
1.1 Why biogas?
Biogas is one of the cleanest and most versatile renewable fuels available today. It
might be used to produce heat and electricity, both in small and large-scale applications. It might also be used in various industrial processes or as vehicle fuel replacing petrol or diesel. The burning of biogas contributes with less harmful particles and nitrogen oxides locally. Biogas can be produced from almost any organic
material available through either digestion or gasification. Biogas produced from
organic digestible materials also prevents emissions of methane, making it exceptionally good for the climate. In addition to this the bio fertilizer, a “byproduct” from
digestion, is used in the agricultural sector, which closes local eco-cycles of nutrients and decreases the use of other fertilizers.
Biogas production is increasing in Sweden. In 2013 a total of 1 686 GWh biogas
was produced through anaerobic digestion of organic materials, a 6 percent increase from 2012 (Energimyndigheten, 2014). The first large-scale gasification
plant, GoBiGas, set to produce biogas from wood materials, is presently starting
up in Gothenburg. The GoBiGas plant will be directly connected to the natural gas
grid running along the west coast of Sweden.
The main driver for biogas development in Sweden in general is the demand for
renewable fuels in the transportation sector, set to be fossil fuel independent in
2030. Since different renewable vehicle fuels are scarce, the transportation sector
has demonstrated the greatest will to pay for biogas so far, directing more and
more biogas this way. In 2013 54 percent of the biogas was upgraded and used as
vehicle fuel and over the past years biogas has substituted millions of liters of diesel and petrol in Sweden, significantly decreasing green house gas emissions.
Even so, the supply is insufficient and natural gas, chemically basically the same
as upgraded biogas, is used as back up. The biogas is growing all over Sweden,
but the development has taken different shapes and conditions and challenges for
further development still vary considerably between different regions in Sweden.
1.2 Biogas in the Mälardalen region
The Mälardalen region includes five counties surrounding lake Mälaren and
Hjälmaren in mid-eastern Sweden including the capital city Stockholm, with a total
of around 3.8 million inhabitants. Biogas is produced locally from wastewater,
household food waste, food industry waste, ley crops and manure throughout the
region, but the potential is still far from fully used. The majority of the biogas is
used as renewable vehicle fuel in all counties but by far the biggest demand is in
the greater Stockholm area. As the demand has grown rapidly over the past years
more and more natural gas is also used as back up. To further develop the biogas
regionally; expanding it to more possible users, a large-scale reliable distribution
and back up system is key.
Four cities in the region have local biogas grids of varying scale; Stockholm,
Eskilstuna, Västerås and Örebro. Some cities in surrounding municipalities and
counties also have similar grid systems. Due to this a relatively large share of biogas is still distributed through pipelines but it has also meant that the market for biogas as vehicle fuel is concentrated to these cities. Most cities also have back-up
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systems of LNG or LBG (liquefied natural gas or biogas), but surpluses and shortfalls of biogas supply are also covered by road transport of compressed biogas.
The idea of linking the existing small-scale grids in the Mälardalen region is not
new, but during 2012 more intense discussions began with a group of stakeholders. A very general analysis of energy use along a suggested biogas grid route
concluded that the transportation and industry sectors uses approximately 13 TWh
of fossil oil-based fuels each year. The idea is that much of this energy need could
be covered by regionally produced biogas instead, decreasing impact on environment and climate, decreasing the need for imported fuels while also creating jobs
locally; but to what extent? Biogas Öst took on the role of forming the Biogas grid
Mälardalen project, which started in December 2013 and ended in December
2014. All owners of the existing small-scale gas grids as well as all other stakeholders involved in biogas distribution within the region today joined the project.
1.3 Biogas distribution
The west coast of Sweden is the only Swedish region with a large-scale high-pressure (80 bar) gas grid. In other regions biogas development is built on different local initiatives. Over the past 20 years several cities have built local biogas systems
where small-scale biogas grids connect production plants with nearby bus depots
and fillings stations. There are basically three different methods of distributing upgraded biogas used today:
 Compressed biogas in gas cylinders
 Liquefied biogas in tanks
 Low or high pressure gas grid, plastic or steal pipes
All the different methods, of course, have their respective merits or shortcomings. The characteristics of production and the intended biogas use might also affect the choice of distribution mode. Road transport is the only choice in many
places, while also being a relatively flexible solution. Liquefied biogas is even more
transport-effective, but the liquefying process is costly and today there is only one
production plant in Sweden. A pipeline is often considered advantageous to road
transports as it is more energy efficient, emissions of green house gases and particles are lower and the risk of leakage or incidents is smaller. It is also invisible,
noise free and independent of local traffic situations. It is, of course, a bigger investment, and requires large quantities of biogas to be justified.
1.4 Purpose and aim
The purpose of the project is to investigate the basic conditions and possibilities of
linking existing local biogas grids in a greater regional biogas grid. The Mälardalen
region is used as a model for the study, aiming to highlight and disseminate the
basic prerequisites and possible effects of a regional biogas grid.
1.5 Delimitations
This study summarizes biogas production and use today and estimates the biogas
production potential and potential demand in 2020. However, no assumptions are
made as to exactly what the development from now until 2020 would, or should,
look like. EU and national legislation, taxes and other incentives will undoubtedly
affect the rate of investments in increased production, distribution and use of biogas in different sectors, but this is not discussed in any more detail here.
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2. Experimental
The Biogas grid Mälardalen project has been managed by Biogas Öst but all activities have been carried out in close cooperation and dialogue with the reference
group. The reference group consisted of local and regional biogas producers and
gas distributors as well as the Federation of Swedish Farmers (LRF). All owners of
the existing small-scale gas grids as well as all other stakeholders involved in biogas distribution within the region today have participated in the reference group.
All parties have contributed actively to the project from their respective fields of expertise.
The project is exploratory and consists of two main parts: 1) a study (conducted
by a consultant) of market conditions, system design, investment costs and possible effects of the regional grid system, and 2) communication activities disseminating information about the project as well as results and experiences.
2.1 Market conditions, system design, investment costs and possible effects
The entire reference group jointly prepared the basis for the consultancy study,
which included the following basic parts:
1. Review, estimation and calculation of biogas production and use in transport
and industry sectors, today and in 2020.
2. Given the analysis in 1), how could the existing local grids and markets be
expanded and linked together through different stages?
3. Given 1) and 2), how would the system effect emissions of green house
gases and particles, as well as local/regional development and competitiveness?
BioMil was chosen to do the study and Biogas Öst have also contributed with input, statistics and knowledge about local conditions. Biogas Öst and BioMil have
had close contacts throughout the study and the reference group was asked to
give input and monitor the progress at several occasions.
The study is loosely based on an existing idea of a regional low-pressure biogas
grid distribution biogas at 10-bar pressure. The study is not concerned with highpressure gas transmission. Given that four existing local grids should be interlinked, limits the scope considerably. The study has included a focus area, which
consists of 19 primary municipalities, and a surrounding area including all adjacent
municipalities within 50 km of the suggested biogas grid route, adding another 32
municipalities. See Figure 1 below.
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Figure 1. Map of the focus area, the surrounding municipalities and the existing biogas grids
The study began with an overview of todays’ biogas production and the potential
for increased biogas production from organic materials within the focus area and
the surrounding municipalities until 2020. The potential for different materials was
calculated and allocated to each municipality using generally accepted data and
methodology.
The current demand for biogas in the transportation sector, and calculations of
future potential demand, is based on statistics from Statistics Sweden
(www.scb.se) and Transport Analysis (www.trafa.se) as well as the Swedish Taxi
Association (www.taxiforbundet.se) and assumptions and calculations from a previous study (Biogas Öst, 2012).
The potential demand for biogas in the industry sector was estimated using a
gross list of approximately 90 manufacturing industries in the focus area. The list
was produced by Biogas Öst and used to gain information on todays’ energy
sources and use from supervisory and regulatory authorities. Based on this an assessment of potential biogas use in industries in 2020 was made.
Given the estimation and analysis of potential biogas production and use, different stages of the biogas grid have been suggested. Based on this, a calculation of
the investment cost for the different stages respectively, and the entire grid, was
made in close cooperation between BioMil, Biogas Öst, the primary gas grid experts of the reference group and LMP Support AB.
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The benefits to the climate and environment from an increased use of biogas,
distributed in a regional biogas grid, substituting fossil fuels in transport and industry sectors, have been calculated using generally accepted input values. It is assumed that the transportation sectors uses 100 percent biogas while industries
use a mix of 50 percent biogas and 50 percent natural gas. This assumption was
made because of the assumed shortage of biogas to supply both the transportation and industry sectors initially.
The analysis of possible effects on local/regional development and competitiveness is based on a previous study (WSP, 2011) as well as contacts with industries
in the region and along the west coast of Sweden.
2.2 Communication and dissemination
The second part of the project concerning communication and dissemination of information about the project and its results was managed and carried out by Biogas
Öst in dialogue with the reference group.
One key group of stakeholders is the locally and regionally elected officials responsible for local climate and energy schemes, issues regarding permits and local land use, trade and industry etc. A list of approximately 200 different officials
was compiled by Biogas Öst, also using a lot of previous contacts. A letter was
sent via email to inform all of them on the ongoing project and consultant study, as
well as briefing them of the upcoming seminar (more information below and in
chapter 3.8) presenting the results.
Another key group of stakeholders is the private landowners along the suggested biogas grid route, most of whom are farmers and/or foresters. In discussions with the Federation of Swedish Farmers the trade magazine ATL was suggested as a suitable way of reaching out to this target group.
Finally an open seminar was organized in Stockholm in October. The purpose
was to present and discuss the results so far, but also to gain input on the progress from different stakeholders outside the project partnership group.

Svenskt Gastekniskt Center AB, Malmö – www.sgc.se

15

SGC Rapport 2014:300
3. Results and discussion
3.1 Supply of biogas
3.1.1 Biogas production
Today there are 25 facilities within the focus area of the study producing biogas,
including digestion plants and landfills. In 2013 the combined biogas production
amounted to 447 GWh. Ten of the plants are upgrading the biogas to vehicle fuel
quality equivalent of approximately 340 GWh. There are plans for five new production facilities with a combined (theoretical) capacity of 285 GWh. All figures are
presented for each municipality respectively in the BioMil report (see Appendix 1).
3.1.2 Biogas potential from digestion
The potential for biogas production through anaerobic digestion of organic materials was estimated using the assumptions in Table 3.
Table 3. Assumptions made for biogas potential estimates
Parameter
Value
Food waste collection rate
Amount of food waste

85 %
128 kg/person, year

Waste water treatment plant connection rate

95 %

Available land for crop cultivation

10 %

This resulted in a production potential within the focus area of 1 124 GWh annually. This includes wastewater (172 GWh), household food waste (228 GWh), food
industry waste and miscellaneous organic waste (20 GWh), manure (108 GWh),
energy crops (367 GWh) and crop residues (238 GWh).
Note that some of the materials included in the study are already used to produce biogas within the region. The wastewater treatment plant connection rate is
high in Sweden in general and much of the wastewater potential is already used.
Some of the food industry waste is also used, and the collection of source separated organic household waste for biogas production is increasing steadily.
Much of the unused potential is found in the agricultural sector; manure, energy
crops and different crop residues. The possibilities of more large-scale agriculturally based biogas production are mainly decided by specific local factors such as
access to digestible materials within reasonable distances, as well as access to
potential biogas users. A regional biogas grid would likely increase the agricultural
sector’s possibilities of delivering biogas to more users.
Also note that materials suitable for biogas production are sometimes transported long distances and is not necessarily treated in the area of its origin. For instance, some digestible materials are transported from surrounding municipalities
to biogas plants in the focus area today. A regional biogas grid connecting several
biogas plants while offering a long-term secure biogas outlet could be assumed to
attract even more digestible materials from surrounding areas. Including biogas
potential from all surrounding municipalities within 50 km, based on the assumptions in Table 3, of the suggested grid route adds approximately 1 066 GWh annually to the biogas production potential.
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3.1.3 Biogas potential from gasification
Apart from digestion biogas could also be produced through gasification of wood
materials. This type of biogas is often referred to as biomethane, but chemically it
is the same as upgraded biogas from digestion. Wood material is even more “mobile” than organic waste, but for the sake of this study it is assumed that all wood
materials suitable for gasification stays within the focus area. The assessment of
biogas potential from gasification amounts to 2 240 GWh annually. This includes
branches and tops (615 GWh), stubs (625 GWh) and byproducts from forestry (1
000 GWh).
Hence, gasification of wood materials is a possibly large source of biogas (biomethane). But this also means a gasification plant is dependent on large-scale distribution solutions at all times. A regional grid should be seen as a prerequisite for
establishing a gasification plant within the region, but it is not a guarantee that a
gasification plant is ever built. A gasification plant is also dependent on the possibilities of excess heat outlet and a sensible logistics for raw materials, which narrows the number of possible locations in the region drastically.
3.2 Demand for biogas
3.2.1 Transportation sector
Today a majority of the biogas produced in the region is used as vehicle fuel but
some of it is also used to produce heat and/or electricity. The demand is higher
than the supply, resulting in natural gas being used to cover the deficit. The total
demand from the transportation sector today, given that all existing biogas powered vehicles could access as much biogas as needed, is estimated at 555 GWh.
The following assumptions have been made in order to estimate the potential demand from the transportation sector in 2020. Note that the different shares in biogas taxis is due to Arlanda Airport, which has a queuing system rewarding biogas,
primarily affecting taxis in Stockholm and Uppsala counties.
Table 4. Assumptions for biogas use in different vehicle categories
Vehicle category
Percentage
Passenger cars
Taxi

5%
70 % (90 % in Stockholm and Uppsala county)

Light duty trucks

5%

Heavy duty trucks

1%

Public transport buses

90 %

Based on this the potential demand for biogas in the focus area in 2020 is estimated at 1 017 GWh, which corresponds to approximately 10 percent of the total
energy need in the transportation sector today. By far the biggest potential demand is in the greater Stockholm area. To extend the analysis, giving an idea of
additional possible biogas production potential to be transferred to the focus area,
the potential demand from transports in the surrounding municipalities have also
been estimated. This increases total demand from transports to approximately
1 900 GWh annually.
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3.2.2 Industry sector
The Mälardalen region is traditionally not a region of heavy energy intensive industries, but this sector has also been inventoried. From a gross list of approximately
90 manufacturing industries within the focus area, approximately 50 industries
were assessed to be of interest for the study. Data on energy sources and energy
use were collected from supervisory and regulatory authorities.
The total energy use today is 1 960 GWh. Energy sources include coal, oil, wood
fuels, solvents, biogas, natural gas, steam, LPG, district heat and electricity. A
qualified assessment was made on what energy sources, and how much, could be
substituted with biogas. Given that all oil, coal, propane and natural gas as well as
some electricity and steam would be substituted, the potential demand for biogas
is estimated at 1 012 GWh annually. There are very likely many more (small scale)
industries whom could use biogas as energy source, but these are not considered
large enough to play any decisive part in realizing a regional biogas grid today.
However, the potential demand is likely bigger than estimated here.
3.3 Potential supply and demand summary
The potential biogas supply and demand in 2020 have been summarized in three
different scenarios to give different views of the market conditions. The scenarios
are:
1. Biogas production from digestion in the focus area, biogas demand from the
transportation sector in the focus area.
2. Biogas production from digestion and gasification in the focus area, biogas
demand from the transportation and industry sectors in the focus area.
3. Biogas production form digestion in the focus area and surrounding municipalities, biogas demand from the transportation and industry sectors in the focus area as well as biogas demand from the transportation sector in the surrounding municipalities.
The details of all scenarios, for each municipality, are presented in the BioMil report (see Appendix 1). The basic supply and demand conditions are summarized
below in Table 5. The surplus/deficit column was calculated by subtracting the potential demand form the potential production. This gives an idea of the net potential in each municipality, which also indicates the importance of the entire regional
biogas system.
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Table 5. Summary of supply and demand conditions in the focus area in 2020
Municipal- Biogas po- GasificaDemand,
Demand,
Surplus/
ity
tential
tion poten- transports industry
deficit
(GWh)
tial (GWh)
(GWh)
(GWh)
Botkyrka

27.7

46.6

55.6

44.8

–26.2

Huddinge

23.8

26.7

34.6

0.0

15.9

Järfälla

15.4

7.9

46.2

15.5

–38.4

Nykvarn

6.7

45.3

8.4

0.0

43.6

Salem

5.3

13.7

4.4

0.0

14.6

Stockholm

204.5

0.5

509.2

0.0

–304.2

Södertälje

47.9

129.2

49.5

262.9

–135.4

UpplandsBro

19.8

57.3

6.9

13.0

57.2

Eskilstuna

112.6

276.3

50.4

66.2

272.3

Strängnäs

50.5

183.8

10.3

47.8

176.2

Enköping

159.8

218.3

20.5

0.0

357.6

Håbo

16.0

29.1

11.5

95.4

–61.8

Arboga

24.4

108.6

8.6

0.2

124.2

Hallstahammar

19.2

45.9

4.5

52.7

7.9

Kungsör

26.4

53.0

2.7

0.1

76.6

Köping

55.5

195.0

8.0

203.2

39.3

Västerås

135.5

258.4

92.6

26.9

274.4

Karlskoga

20.2

183.3

10.8

78.5

114.2

Örebro

152.7

368.4

82.5

105.3

333.3

1 123.9

2 247.3

1 017.2

1 012.5

1 341.3

Total

The table above shows that total supply exceeds total demand by more than 1
TWh, given that biogas is produced from both digestion and gasification. Hence,
biogas demand from the transportation or industry sectors could be covered completely by renewable biogas produced within the focus area.
Next, the conditions in the surrounding municipalities were also taken into account. The idea is that a regional biogas grid, securing outlet for all biogas produced at all times, would attract more potential materials from the surrounding municipalities. The biogas potential from digestion and demand from transports in the
surrounding municipalities was calculated using the same assumptions as in the
focus area. The surplus of 208 GWh in the surrounding municipalities, i.e. the difference between supply and demand, was then added to the focus area.
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3.4 Regional biogas grid: stages and back-up
The market conditions in the municipalities within the focus area differ significantly.
The biogas production potential from wastewater and household food waste is
greatest in densely populated urban municipalities, while production potential from
agricultural materials is more prominent elsewhere. The demand for biogas as
transportation fuel has mainly been concentrated to major cities so far; there are
22 public filling stations and 6 bus depots within the focus area supplying biogas
today. Use of biogas (or natural gas) in the industry sector is rare today, but there
are some municipalities with significant potential.
Based on the estimated supply and demand conditions in each of the municipalities within the focus area, also adding the biogas production potential from the surrounding municipalities, a regional biogas grid system has been proposed and discussed. The system includes six different stages linking the existing local grids in
Stockholm, Eskilstuna, Västerås and Örebro. Since market conditions differ greatly
between different stages a gradual expansion of the system will be necessary.
However, when building the different stages it is important to keep the full system
capacity in mind.

Figure 2. The regional biogas in Mälardalen grid with the proposed stages
The different stages are presented in Table 6 below. To give an idea of the stage
characteristics the demand from the transportation and industry sectors respectively are presented. The surplus/deficit column illustrates the net biogas flow of
each stage. This includes the biogas production potential from digestion in the focus area (1 123.9 GWh) and additional surplus digestion potential from the surrounding area (208 GWh), which is allocated to the nearest municipality within the
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focus area, as well as potential demand from transportation (1 017.2 GWh) and industry (1 012.5 GWh) sectors in the focus area. This gives an idea of different demand characteristics in different stages while also showing the importance of all
different stages to try and even out regional imbalances. More details can be
found in Appendix 1.
Table 6. Summary of demand characteristics in the regional biogas grid stages
Stag Route
Dist. Demand,
Demand,
Surplus/
e
(km) transports industry
deficit
(GWh)
(GWh)
(GWh)
A

Örebro–Västerås

86

198.9

388.4

42.5

B

Västerås–Stockholm

95

594.3

123.9

–324.7

C

Stockholm–Södertälje

27

144.1

307.7

–485.1

D

Eskilstuna–Arboga

38

50.4

66.2

118.9

E

Södertälje–Eskilstuna

70

18.7

47.8

0.6

F

Örebro–Karlskoga

38

10.8

78.5

–50.1

354

1 017.2

1 012.5

–697.9

Total

There will be imbalances in the system from time to time. Hence, a redundant regional biogas system requires back up. The most common solution today is to use
liquefied natural gas, LNG, which is re-gasified and fed into the grid to ensure supply of gas at the appropriate pressure (in this case 10 bar) at all times. There are
also small amounts of liquefied biogas, LBG, which could be used similarly.
3.5 Investment cost
An approximate investment cost has been calculated. This is based on the proposed stages and the characteristics of supply and demand (and the consequent
surplus/deficit) in each grid stage. The grid is assumed to be plastic, with a diameter of 160-400 mm, and the biogas is distributed at 10-bar pressure. Assumptions
on ground characteristics, the number of roads, highways and railways to cross
and number of pressure raising units along the grid was also made. LMP Support
AB did the calculations in close cooperation and dialogue with BioMil, Biogas Öst
and the primary gas grid experts of the reference group. The results are presented
below in Table 7, more information is found in Appendix 2.
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Table 7. Summary of biogas grid stage length and investment
Stage Route
Distance (km) Investment (MSEK)
A

Örebro–Västerås

86

201

B

Västerås–Stockholm

95

336

C

Stockholm–Södertälje

27

112

D

Eskilstuna–Arboga

38

85

E

Södertälje–Eskilstuna

70

152

F

Örebro–Karlskoga

38

79

354

965

Total

3.6 Effects on climate and environment
An increased use of biogas, substituting fossil fuels in the transportation and industry sectors, would decrease emissions of fossil carbon dioxide, nitrogen oxide
and particles. Carbon dioxide is a greenhouse gas, which is affecting the global climate. Nitrogen oxide contributes to acidification and eutrophication of land, forest
and water. High concentrations of particles, which is the case in some parts of
several Swedish cities, might be harmful to humans affecting the airways and
lungs, causing respiratory problems and even diseases. Using gas (biogas or natural gas) in industries could also lead to cleaner working environment since the
burning and handling of fuel is cleaner than, for instance, with oil, coal or wood
materials.
Increasing the production of biogas, distributing it more energy efficiently in a regional biogas grid, and using it in the transportation and industry sectors instead of
fossil fuels could decrease these emissions significantly. Given the previously presented supply and demand projections, the emission reductions for biogas distribution and use in transportation and industry sectors respectively are presented in
Table 7 below. For the basis of the calculations it is assumed that the transportation sector uses 100 percent biogas, while the industry sector uses a mixture of 50
percent biogas and 50 percent natural gas.
Table 8. Emission reductions due to grid distribution and increased biogas use
Carbon dioxide Nitrogen oxides
Particles
(ton/year)
(ton/year)
(kg/year)
Distribution
Transportation sector
Industry sector
Total

2 099

17

353

130 494

490

14 017

72 079

39

10 122

204 672

546

24 492

To put the emission reductions into some perspective it was compared to the
yearly carbon dioxide emissions from all domestic flights in Sweden, which according to the Swedish Environmental Protection Agency amounts to approximately
520 000 ton (2012). Hence, a regional biogas grid, and the biogas distributed in it,
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could have significant effect on environmental and climate impact from the Mälardalen region.
3.7 Effects on regional economic development and competitiveness
The effects on regional economic development and competitiveness are difficult to
quantify. However, an increased production and distribution of biogas to cover the
estimated increase in demand would undoubtedly require both labor and additional
investments. In a previous report (WSP, 2011) the effects on regional development due to increased biogas production in mid-eastern Sweden was quantified
and discussed. The report only covered biogas production through digestion and is
based on experiences from, and investments in, existing biogas facilities. The direct effects are said to be the labor force needed for the actual biogas production
as well as everything directly related to biogas production (transports, etc.). The indirect effects are the scattering effects in the economy as a whole due to increased demand for subcontractors, spare parts, etc.
By recalculating the results of the previous report in proportion to the municipalities in focus in the Biogas grid Mälardalen project, it was estimated that more than
1 100 people would be directly or indirectly employed due to the increase in biogas
production. The additional investments needed for the increased production have
not been estimated here, but it is assumed to be far greater than the investments
in the regional biogas grid itself (965 MSEK).
The issue of competitiveness has been discussed with industries both within the
Mälardalen region, and on the west coast of Sweden along the existing high-pressure gas grid for comparison. The reference group has also contributed useful insights based on previous experiences from this. The manufacturing industries in
general are dependent on long-term reliable and cost competitive energy supplies
at all times. This puts certain pressure on the energy infrastructure needed, be it
gas, electricity or something else.
The cost of energy is a substantial part of the variable costs in all industries today. For now, the manufacturing industries have an advantageous tax rate on fossil energy, which might make the step directly into biogas too long. Increased energy costs would affect overall productions costs, which would make the industries
less competitive. But natural gas, which is basically the same as upgraded biogas
chemically, is on the agenda and could improve climate and environmental performance significantly while being cost competitive.
A transition to natural gas also opens the door to adding small amounts of biogas and, in the long run, making a full-scale transition to regionally produced renewable biogas. Hence, from an industry perspective, it would be of interest to
start out by distributing a mixture of natural gas and biogas in the grid. Since a regional biogas grid itself serves as storage and back up facility it also increases the
long-term security in supply, which is a top priority in most manufacturing businesses.
Most industries are interested in improving their carbon footprint and see the
need to switch to clean and renewable fuels in the long term. In the short term,
though, the ones who would benefit the most from a transition to clean and renewable fuels are probably manufacturing industries in direct contact with consumer
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level. Some sectors, such as food industry or producers of other consumer products, might be more concerned with being branded as “green” and environmentally
friendly since it has a more direct impact on their competitiveness.
3.8 Communication and dissemination
Starting to gain a wider interest and acceptance for the idea of a regional biogas
grid in the Mälardalen region has been part of the project as well. The main way of
doing this is by demonstrating the purpose and possible (positive) effects of the
grid itself and the biogas distributed in it. The main target groups at this stage was
identified by the reference group; locally and regionally elected officials and private
landowners.
A list of approximately 200 different officials was compiled by Biogas Öst, also
making use of previous contacts. A letter was sent via email in May to inform all of
them of the purpose and aims of the ongoing project and consultant study, as well
as the upcoming seminar organized to present and discuss the results. The other
main target group is the private landowners, most of whom are farmers or foresters. This group is widely spread and diverse, but getting an article about the scope
of the project published in the trade magazine ATL was identified as a possible information channel. ATL has a large edition and credibility among its readers in the
agricultural sector. An article, interviewing the project manager among others, was
published in May 2014 (see Appendix 3).
Finally, on October 14th, an open seminar was organized in Stockholm. Approximately 50 people attended. During the first half of the seminar the scope of the
project as well as the BioMil study was presented. During the second half a panel
of different stakeholders, including a local biogas producer, the Federation of Swedish Farmers, a local politician, a biogas user and the Swedish Energy Markets Inspectorate, discussed the basic conditions and obstacles in a future regional biogas grid investment. The panel concluded that there is still a very long way to go
and the main focus from now on is to develop the market and continue to increase
demand from different sectors.
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4. Conclusions
The primary findings and conclusions of the Biogas grid Mälardalen project, both
generally speaking and specific to the Mälardalen case was put together and discussed by the reference group. The conclusions are listed in short below and
some of them are also discussed in little more detail further down.
 Biogas production potential exceeds estimated biogas demand from the
transportation and industry sectors in 2020.
 Conditions for producing and using biogas vary significantly between different
municipalities and the regional grid is a way of evening out imbalances.
 Increasing the demand for gas (biogas or natural gas) as energy source in
the industry sector in the region is a key factor.
 A regional biogas grid should be built gradually through several stages as the
market develops.
 The total investment for the regional biogas grid is estimated at approximately 965 MSEK.
 The regional biogas grid, and the biogas distributed in it, would have significant positive effects on the climate and the environment. Emissions would
decrease by:
 Carbon dioxide: 204 000 ton
 Nitrogen oxides: 546 ton
 Particles: 24 ton
 The regional biogas grid, and the investments in increased production capacity, would also increases the need for local, directly or indirectly biogas related, labor.
 Regionally produced and used biogas decreases the need for imported fossil
fuels and the biogas grid itself also acts as a back up and storage facility,
which increases security of supply.
 Competitiveness in different industry sectors could be improved both short
and long term with a reliable supply of renewable fuel.
A regional biogas grid is a way of evening out imbalances between supply and demand for biogas in different parts of a certain region. It provides long-term, secure
outlet to biogas producers reaching a larger market with more potential customers.
Therefore, a grid system could be assumed to have a positive effect on the will to
invest in increased biogas production (and use) in the region. Furthermore, a regional gas grid offers invisible, noise-free biogas distribution causing no emissions
of green house gases or particles. It is also independent of local traffic congestions
and other incidents.
Today, there is a lack of biogas in the Mälardalen region in general, but production could increase significantly. Even so, it is hard to balance the supply and demand perfectly at all locations at all times and producers are sometimes forced to
flare off biogas. A regional grid providing an outlet for all biogas at all times means
no biogas would have to go to “waste”. This would maximize the benefits of the biogas regionally. The grid itself also serves as a storage and back-up facility, which
means greater security in supply and, all in all, a greater confidence in the biogas
system.
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In order for it to be an effective and preferred distribution solution certain market
conditions needs to be in place. The amount of biogas distributed in the Mälardalen region needs to increase considerably to justify the investment in a grid. Current production of biogas must increase considerably but this, in turn, is only motivated by increased long-term demand.
So far, the transportation sector has been the primary user of biogas in the region, and demand is likely to continue to increase, but how much and how fast ultimately decided by different incentives (not discussed here). The potential demand
from manufacturing industries within the focus area have also been inventoried
and estimated. The study concludes that the potential biogas demand from the
transportation and industry sectors in the focus area could be met by 100 percent
renewable biogas, but this includes biogas production through gasification of wood
materials. This, however, requires a large-scale distribution system. Hence, a regional biogas grid is an important part of realizing the full biogas potential from all
the different organic materials through digestion as well as gasification.
On the basis of estimated supply and demand, as well as the overall characteristics of market conditions in each municipality respectively, a grid system with six
different stages has been proposed. Expanding the grid gradually is probably the
only way to go, due to different local circumstances and market maturity. But it is
important to keep the entire proposed system in mind when building the different
stages. The total length of all the six stages of the regional biogas grid is 354 km.
The total investment is estimated at 965 MSEK.
A specific challenge in the Mälardalen region is the transportation sector’s relatively large share of potential biogas demand and its “uncertainty” in long-term
commitment since vehicles are exchanged relatively often. Industries making the
transition to gas (biogas or natural gas) however, investing in new technology
long-term, are in many ways more persistent and long-lived customers. Hence,
gaining interest from the industry sector in the region is key to realizing the biogas
grid.
Even though the transition directly to biogas might be to costly today for industries, natural gas is becoming an increasingly attractive option. Long-term, this
also opens the door to gradually adding biogas. A regional biogas grid could offer
manufacturing industries a long-term reliable supply of renewable clean energy at
all times.
Producing, distributing and using the full biogas potential within the region would
have significant positive effects on the climate and the environment. Annual emissions of carbon dioxide, nitrogen oxides and particles would decrease substantially. Biogas produced locally from different organic residues and used locally also
creates jobs and contributes to regional economic growth and development. It also
reduces the need for imported (mostly fossil) energy considerably, improving energy autonomy and energy security.
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APPENDIX
Investeringskostnader för tänkt biogasnät Mälardalen
BioMil AB har anlitats inom projektet Biogasnät i Mälardalen, som leds av Biogas Öst, för
att utreda de grundläggande förutsättningarna för att länka samman befintliga lokala
biogasledningar i Mälardalen (Stockholm, Eskilstuna, Västerås, Örebro) i ett regionalt
biogasnät. BioMils underlag innehåller bedömningar av biogaspotential,
marknadsförutsättningar och -potential, samt beskrivning av föreslagna etapper och
utformning av dessa.
Utifrån underlaget har ungefärliga investeringskostnader för de olika delsträckorna tagits
fram av Lennart Perborg på LMP Support AB, i samråd med Swedegas, E.ON Gas,
Stockholm Gas, Biogas Öst och BioMil. I detta PM, sammanfogat av Biogas Öst,
redovisas kortfattat de underlag och antaganden som ligger till grund för
investeringskalkylen.
Resultatet av investeringskalkylen:
Etapp

Kommuner som berörs av
ledningsdragningen

Etapp A

Örebro, Arboga, Kungsör,
Köping, Hallstahammar,
Västerås

86 km

201 MSEK

Etapp B

Enköping, Håbo, Upplands Bro,
Järfälla, Stockholm

95 km

336 MSEK

Etapp C

Huddinge, Botkyrka, Salem,
Södertälje

27 km

112 MSEK

Etapp D

Eskilstuna

38 km

85 MSEK

Etapp E

Strängnäs, Nykvarn

70 km

152 MSEK

Etapp F

Karlskoga

38 km

79 MSEK

354 km

965 MSEK

SUMMA

Längd

Investering

Etablering av en förgasningsanläggning i Västerås alt. Strängnäs skulle medföra ökade
gasvolymer som ställer förändrade krav på ledningens dimensioner, detta beräknas öka
investeringen med ca 4 resp. 7 %.
Innehåll:
1.
2.
3.
4.
5.

!

Karta över fokusområdet med befintliga biogasanläggningar och industrier utmärkta
Beräknade gasflöden i systemet
Beräknade gasflöden i systemet då en förgasningsanläggning etableras i Västerås
Beräknade gasflöden i systemet då en förgasningsanläggning etableras i Strängnäs
Investeringskalkyl

1

!
1. Karta över fokusområdet med befintliga biogasanläggningar och olika industrier utmärkta

!
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2. Beräknade gasflöden i systemet

Ort
Nettoinlflöde
Kundbehov

K/R
R

GWh/år
GWh/år
Kompressor/Reglerstation
Reglerstation
LokaltJgasnät

R
Köping
8150
8211

198
R
Arboga
16
89
39

48
57

R
Hallstah
832
857

K/R
V8ÅS
97
8120

16
120

113

K/R
Enköp
202
820

315

R
Håbo
872
8106

243
K/R
Bro
835
854

211

208
R
Järfälla
881
8111

485

228

143
K/R
K8Skoga
850
889

50
89

Dim$Flöde$

Etapp
A
B
C
D
E
F

GWh/år

120
320
480
120
120
50

K/R
Örebro
89
8188
Längd
km
86
95
27
38
70
38

Kungsör
24
83
R

119

E8Tuna
119
8117
K/R

117

Rördiam
PE
250
400
355
200
225
160

MaxflödeJdåJBiogasproduktionenJärJavstängdJiJenJort

!

127

3

Strängn
37
858
K/R

Nykvarn
836
843
R

S8tälje
8299
8347
R

Salem
834
839
R

Botky
8107
8135
K/R

K/R
STHLM
8340
8544

Hudd
845
869
K/R
Extern
698

!
3. Beräknade gasflöden i systemet då en förgasningsanläggning etableras i Västerås

Ort
Nettoinlflöde
Kundbehov

K/R
R

GWh/år
GWh/år
Kompressor/Reglerstation
Reglerstation
LokaltJgasnät
100JMWJFörgasningsanläggning

R
Köping
8150
8211

198
R
Arboga
16
89
39

48
57

R
Hallstah
832
857

K/R
V8ÅS
900
8120

16
120

916

K/R
Enköp
202
820

1118

R
Håbo
872
8106

1046
K/R
Bro
835
854

211

1011
R
Järfälla
881
8111

485

228

143
K/R
K8Skoga
850
889

50
89

Dim$Flöde$

Etapp
A
B
C
D
E
F

GWh/år

120
1100
480
120
120
50

K/R
Örebro
89
8188
Längd
km
86
95
27
38
70
38

Kungsör
24
83
R

119

E8Tuna
119
8117
K/R

117

Rördiam
PE
250
450
355
200
225
160

MaxflödeJdåJBiogasproduktionenJärJavstängdJiJenJort

!
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Strängn
37
858
K/R

Nykvarn
836
843
R

S8tälje
8299
8347
R

Salem
834
839
R

Botky
8107
8135
K/R

K/R
STHLM
8340
8544

Hudd
845
869
K/R
Extern
8105

!
4. Beräknade gasflöden i systemet då en förgasningsanläggning etableras i Strängnäs

Ort
Nettoinlflöde
Kundbehov

K/R
R

GWh/år
GWh/år
Kompressor/Reglerstation
Reglerstation
LokaltJgasnät
100JMWJFörgasningsanläggning

R
Köping
8150
8211

198
R
Arboga
16
89
39

48
57

R
Hallstah
832
857

K/R
V8ÅS
97
8120

16
120

113

K/R
Enköp
202
820

315

R
Håbo
872
8106

243
K/R
Bro
835
854

208
R
Järfälla
881
8111

211

228

143
K/R
K8Skoga
850
889

50
89

Dim$Flöde$

Etapp
A
B
C
D
E
F

GWh/år

120
320
480
120
800
50

K/R
Örebro
89
8188
Längd
km
86
95
27
38
70
38

Kungsör
24
83
R

119

E8Tuna
119
8117
K/R

117

Rördiam
PE
250
400
355
200
355
160

MaxflödeJdåJBiogasproduktionenJärJavstängdJiJenJort

!
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Strängn
837
858
K/R

837

502
Nykvarn
836
843
R

801

S8tälje
8299
8347
R

468
Salem
834
839
R

127

361
Botky
8107
8135
K/R

316
Hudd
845
869
K/R

K/R
STHLM
8340
8544

Extern
8103

!
5. Investeringskalkyl

Förutsättningar
Grunddata
Dimensionerande flöde
Produktionstid
Flöde
Ledningslängd
Ledningsdata,
överföringsledning 10 bar
Tryck
Ledningsdiameter
Odöriseringsanläggning
RS-stationer
Kompressor 2 till 10 bar/RSstation
Markförhållanden
andel skogsmark
andel åkermark
andel parkmark
andel ledningsväg i stadsmiljö
andel berg
andel mosse
andel asfalterad gångbana
andel asfalterad huvudgata i
stadsmiljö
andel asfalterad uppsamlingsg.
andel asfalterad lokalgata
Andel asfalterad gång/cykelväg
Korsningar - Större
Korsningar - Mindre

!

Sort

GWh/år
h/år
3
Nm /h
km

Etapp A

Etapp B

Etapp C

Etapp D

Etapp E

Etapp F

120
3 200
3 750
86

320
3 200
10 000
95

480
3 200
15 000
27

120
3 200
3 750
38

120
3 200
3 750
70

50
3 200
1 563
38

10
250
2
3

10
400
3
2

10
355
2
2

10
200
1
1

10
225
1
1

st

2

3

2

1

%
%
%
%
%
%
%

32 %
61 %
0%
7%
5%
0%
0%

47 %
36 %
0%
17 %
5%
5%
0%

15 %
15 %
0%
70 %
5%
5%
0%

0%

0%

0%
0%
5%
0,65
1,00

0%
0%
5%
0,41
1,00

bar
mm
st
st

%
%
%
%
st/km
st/km

Summa

Etapp B
(förgasn.
anläggn. i
Västerås)

Etapp E
(förgasn.
anläggn. i
Strängnäs)

354

1 100
8 000
13 750
95

837
8 000
10 463
70

10
160
1
0

10
9

10
450
3
2

10
355
2
2

1

1

10

3

2

32 %
61 %
0%
7%
10 %
0%
0%

47 %
36 %
0%
17 %
10 %
5%
0%

15 %
15 %
0%
70 %
5%
5%
0%

47 %
36 %
0%
17 %
5%
5%
0%

40 %
50 %
0%
10 %
10 %
5%
0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%
0%
5%
0,30
1,00

0%
0%
5%
0,65
1,00

0%
0%
5%
0,41
1,00

0%
0%
5%
0,30
1,00

0%
0%
5%
0,41
1,00

0%
0%
5%
0,39
1,00

6

!
Ledning 10 bar, resultat
investeringsbedömning
Ledningsbyggnad inkl.
ventilarrangemang
Material, rör, ventiler, rördelar
Avgifter, ersättningar, arkeologi
Driftsättning
Förprojektering inkl.
tillståndshantering
Detaljprojektering inkl.
upphandling
Fältorganisation-Beställare
Projektledning
Summa Ledning
Investering per meter ledning,
SEK
RS-stationer
Kompressor/Reglerstation
Odöriseringsanläggning
Totalt Investering
Total investering per meter

Sort

Etapp A

Etapp B

Etapp C

Etapp E

Etapp F

Summa

Etapp E
(förgasn.
anläggn. i
Strängnäs)

kSEK

98 337

154 875

45 560

40 182

83 210

40 501

462 666

168 100

105 297

kSEK
kSEK
kSEK

37 096
4 306
1 000

104 888
5 432
1 000

23 479
1 486
1 000

10 496
1 812
1 000

24 463
3 421
1 000

6 726
1 740
1 000

207 149
18 198
6 000

132 756
5 658
1 000

60 873
3 853
1 000

kSEK

3 003

3 237

1 475

1 760

2 589

1 760

13 825

3 237

2 589

kSEK

6 380

6 875

3 135

3 740

5 500

3 740

29 370

6 875

5 500

kSEK
kSEK
kSEK

17 732
4 933
172 788

19 108
5 392
300 807

8 711
1 924
86 771

10 393
2 485
71 869

15 286
4 117
139 586

10 393
2 485
68 345

81 623
21 336
840 166

19 108
5 392
342 126

15 286
4 117
198 515

SEK/m

2 009

3 166

3 214

1 891

1 994

1 799

2 373

3 601

2 836

kSEK
kSEK
kSEK
kSEK
SEK/m

7 500
20 000
450
200 738
2 334

5 000
30 000
226
336 033
3 537

5 000
20 000
450
112 221
4 156

2 500
10 000
226
84 595
2 226

2 500
10 000
226
152 312
2 176

0
10 000
226
78 571
2 068

22 500
100 000
1 804
964 470
2 724

5 000
30 000
226
377 352
3 972

5 000
20 000
226
223 741
3 196

Total investering, kSEK
Total Investering med höjd för 100 MW förgasningsanl. i Västerås, kSEK
Total Investering med höjd för 100 MW förgasningsanl. i Strängnäs, kSEK

!

Etapp D

Etapp B
(förgasn.
anläggn. i
Västerås)

964 470
1 005 789
1 035 898
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Sammanfattning
Denna rapport utreder förutsättningar för ett regionalt biogasnät i Mälardalen avseende marknadsförutsättningar, systemlösning, påverkan på miljö, klimat och samhällsekonomi. Rapporten redovisar nuläge avseende produktion av biogas och användning
av fordonsgas i fokuskommunerna. Rapporten redovisar även marknadsförutsättningarna för biogas i fokuskommunerna med hänsyn till kranskommuner, förgasning och
efterfrågan från industrin.
Biogasproduktionen inklusive icke uppgraderad biogas i området motsvarar i nuläget
ca 445 GWh/år och efterfrågan på fordonsgas 555 GWh/år, vilket innebär att det finns
ett underskott på biogas även om all biogas från befintliga anläggningar skulle uppgraderas. Stockholms kommun och de närliggande kommunerna har ett underskott på
biogas.
Tre scenarier har tagits fram för att visa på möjliga framtida marknadsförutsättningar
för biogas i fokusområdet.
•

Scenario 1: där hänsyn tas till rötning samt efterfrågan på fordonsgas.

•

Scenario 2: där hänsyn tas till potentialen från förgasning, rötning i fokuskommunerna, efterfrågan från industri och fordonsgas.

•

Scenario 3: där hänsyn tas till rötning i fokus- och kranskommuner, efterfrågan
från industri i fokus- och kranskommuner samt efterfrågan från industri i fokuskommunerna.

I alla scenarier finns det ett underskott på biogas i Stockholms kommun och de närliggande kommunerna kring Stockholm. Köpings kommun uppvisar också ett underskott
när hänsyn inte tas till förgasningspotentialen. Resterande kommuner har ett överskott
av biogas som kan transporteras till kommuner med underskott.
Ett flertal möjliga etapper har identifierats och hänsyn har tagits till kranskommunerna
och potentialen från industrierna inför en möjlig etablering av ett regionalt biogasnät.
Varje etapp är indelad i tänkta uppsamlingsområden (kommuner) där det är möjligt att
ansluta till det regionala gasnätet.
Den totala kostnaden för att bygga hela det regionala biogasnätet skulle uppgå till ca
964 Mkr.
Att transportera biogas i ett gasnät är betydligt mer miljövänligt än att transportera biogasen med vägtransporter. Energiåtgången vid de vägtransporter som krävs för att endast utjämna obalansen mellan Stockholmsregionen och fokuskommunerna i Scenario
1, motsvarar 6 500 transporter per år med en total förbrukning på 755 000 l diesel, dvs
7,5 GWh/år.
Miljöberäkningar visar att om potentialen för gasfordon som använder biogas uppfylls
motsvarar det en minskning av växthusgasutsläpp med ca 130 000 ton per år, jämfört
med nuläget.
Regionalt biogasnät i Mälardalen
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Om de kartlagda industrierna konverterar delar av sin energiförbrukning till en gasblandning av 50 % naturgas och 50 % biogas, kan det leda till minskade växthusgasutsläpp motsvarande 72 000 ton per år.
Då industrier är starkt konkurrensutsatta är de mycket priskänsliga. Den uppskattade
kostnaden för biogas är oftast betydligt högre än kostnaden för den befintliga energikällan, vilket till stor del beror på att industrier har en fördelaktig skattereduktion när
det gäller fossila bränslen. Då naturgas har betydligt bättre miljövärden än kol och olja
och ett betydligt mer attraktivt pris än biogas, kan det vara en god idé att saluföra en
kombination av biogas och naturgas till dessa kunder. Ett sådant teknikskifte öppnar
upp för att på sikt kunna gå över till 100 % biogas även inom industrin.

Definitioner
Ord

Förklaring

Biogas

Gas som bildas vid syrefri nedbrytning av organiskt material. Huvudbeståndsdelarna är metan och koldioxid.

Biogasnät

Ett gasnät som transporter biogas från biogasproducenter
till kunder.

Fordonsgas

Består av naturgas, biogas (med en metanhalt på > 97%)
eller kombinationer av båda gaserna.

Förgasning

En process där ett organiskt bränsle reagerar med en kontrollerade mängd syre och/eller vattenånga och därmed
omvandlas till kolmonoxid och vätgas.

LBG

Liquified Biogas (flytande biogas)

LNG

Liquified Natural Gas (flytande naturgas)

Naturgas

Naturgas är en gasblandning som till största delen består
av metan. Naturgas utvinns från källor på land eller på
havsbotten.

Rågas

Obehandlad biogas. Benämningen på den gas som kommer direkt från rötkammaren, före uppgradering.

Rågasnät

Ett gasnät som transporterar rågas till en uppgraderingsanläggning.

Syngas

Den gas som bildas vid förgasning.

Uppgradering

Rening av rågas för att höja värmevärdet.

Regionalt biogasnät i Mälardalen
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Biogas Öst leder projektet ”Biogasnät i Mälardalen” som löper från 2013-12-01 t.o.m.
2014-12-31. Projektet syftar till att närmare utreda förutsättningarna för att kunna sammanlänka befintliga lokala biogasnät i Mälardalen till ett regionalt nät. De befintliga
näten finns i Stockholm, Västerås, Örebro och Eskilstuna.
Projektet ”Biogasnät i Mälardalen” är delfinansierat av Energimyndigheten via SGC
och har en projektkonstellation som består av Stockholm Gas, Swedegas, E.ON Gas,
AGA Gas, Eskilstuna Energi & Miljö, Svensk Växtkraft, Biogasbolaget i Mellansverige,
Örebro kommun, SYVAB, Scandinavian Biogas och LRF.
Som ett led i det arbetet har BioMil AB fått i uppdrag att se på frågorna som behandlar
marknadsförutsättningar, systemlösning och påverkan på miljö, klimat och samhällsekonomi.
I rapporten har även införlivats en investeringskostnad för bygga ett regionalt biogasnät. Denna investeringskalkyl har tagits fram i samråd mellan Swedegas, Stockholm
Gas och E.ON Gas.

1.2 Syfte och mål
Syftet med denna rapport är att utreda förutsättningar för ett regionalt biogasnät i Mälardalen avseende marknadsförutsättningar, systemlösning och påverkan på miljö, klimat och samhällsekonomi.

1.3 Avgränsningar
Det finns flera kritiska frågor att ta ställning till i en utredning om ett regionalt biogasnät och denna rapport är en del av ett större arbete där projektkonstellationen arbetar
separat med olika frågor.
Nedanstående frågor ingår inte i denna rapport:
•

Att utreda markåtkomst längs den tänkta sträckningen av gasledning.

•

Att utreda reglering av lokala/regionala biogasnät.

•

Att utreda frågan om det krävs koncession för att bygga ett regionalt gasnät av
denna typ.

•

Att utreda huruvida eventuella styrmedel kan tänkas påverka förutsättningarna
för ett biogasnät i Mälardalen.

Vid beräkning av förgasningspotentialen har enbart restprodukter från skogsindustrin
tagits med eftersom det antas att åkerareal avsätts för biogasproduktion via rötning,
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samt att halm används för biogasproduktion. Brännbart avfall som råvara till förgasning har inte heller inkluderats eftersom information enbart finns för mottagna mängder på Sveriges behandlingsanläggningar. Däremot saknas information om var avfallet
har uppkommit.
Denna studie har avgränsats geografiskt, vilket visas i Bild 1 nedan. Området som omfattas av en tänkt gasledning (fokusområdet) består av 19 kommuner och området som
omfattas av marknadsanalysen (kranskommuner) består av ytterligare 32 kommuner.
För en förteckning av kommunerna hänvisas till Bilaga 1.
Det finns ingen utredning gjord avseende energiförbrukning för industrier i kranskommunerna.
Alla energivolymer som anges i rapporten, om inte annat anges, är beräknade och ska
därför inte hanteras som exakta värden. Energivolymerna avser alltid årsvolymer.
Vid beräkningar av miljövärden har endast transportsträckor för vägtransporter och
bränsleförbrukning vid transport av komprimerad gas på lastbil tagits med. Hantering
av lastning och lossning, slitage på vägar, eventuella metanläckage i samband med lastning och lossning, komprimering av biogasen till flak samt hantering vid tankstationerna finns inte med i beräkningarna.

Bild 1. Visar fokus- och kransområdet för studien. Mörkgröna områden är tätorter.
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1.4 Metodik
Vid framtagandet av hur mycket biogas som produceras i nuläget har data och statistik
hämtats från Biogas Öst. Sökning har sedan gjorts på internet för att komplettera med
information om planerade anläggningar.
Vid framtagande av möjlig biogasproduktion år 2020 har biogaspotentialen med begränsningar beräknats på kommunnivå utifrån metodik beskriven i rapport ”Den
svenska biogaspotentialen från inhemska restprodukter”, med kompletteringar gällande halm och energigröda enligt rapport ”Realiserbar biogaspotential i Sverige år 2030
genom rötning och förgasning”[Linné m.fl,. 2008], [Dahlgren m.fl,. 2013]. För beräkning
av biogaspotentialen genom förgasning har data framtagen i rapport ”Metan från förgasning av biomassa” använts [Lundberg, 2011]. Dessa data har sedan allokerats till
kommunnivå utifrån statistik som visar arealen produktiv skogsmark per kommun
[www.scb.se, 2014-05-10].
I underlag, från SCB och andra källor, avseende bl a olika fordonskategorier som drivs
med gas, finns endast underlag avseende nuläge länsvis, medan rapportens syfte är att
se på dessa uppgifter kommunvis. Detta gäller bl a förbrukning av fordonsgas samt antalet taxibilar per kommun. En fördelning av dessa värden har gjorts med hänsyn till
respektive områdes befolkningsmängd.
Vid nuläges- och potentialberäkningar av efterfrågan inom de olika fordonskategorierna har underlag hämtats från SCB:s fordonsstatistik [www.scb.se, 2014-05-10]. Information om nuläge avseende gasfordon länsvis gällande taxi, kommer från Svenska Taxiförbundet medan nuläge om bussar, lätta lastbilar och tunga lastbilar kommer från Trafikanalys.
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Inför marknadsanalysen utökades antalet kommuner med de kommuner som bedömdes ligga inom 5 mils radie från tänkt gasledning. Kommunerna uppdelades sedan
länsvis för att möjliggöra allokering av resultat till fokusområdet som omfattas av tänkt
gasledning vilket visas i Bild 2. Allokeringen har utförts genom att marknadsförutsättningarna fördelades från kranskommuner till angränsande kommuner som ingår i fokusområdet i respektive län.

Bild 2: Områdesindelning
Vid volymberäkningar av energiförbrukningen hos industrierna i fokusområdet har respektive industris miljörapport beställts från Länsstyrelser och kommunala miljökontor. Ett antal industrier som inte är rapporteringsskyldiga, alternativt där det saknats
information om energiförbrukning i miljörapporterna, men som bedömts extra intressanta ur energihänseende, har kontaktakts via telefon eller e-post för att på så sätt få
möjlighet att ta del av deras energiförbrukning.
Utifrån föreslagen systemutformning, i samråd mellan Swedegas, Stockholm Gas och
E.ON Gas, har även en investeringsnivå för biogasnätet beräknats. Kostnaden har också
kompletterats med en beräkning av merkostnad om en storskalig förgasningsanläggning ansluts till biogasnätet i Västerås alternativt Strängnäs.
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Beräkningar av klimat- och miljöaspekter har utförts genom att göra en beräkning av
var underskottet på biogas finns i förhållande för utbudet av biogas. Notera att balansen mellan efterfrågan och utbud inte är jämnt fördelad över tid, utan att vägtransporter förmodligen är större än den obalans som använts som beräkningsunderlag. Den
genomsnittliga vägsträckan på 116 km som använts, har beräknats genom att summera
allt överskott av biogas per kommun, mäta vägsträckan till regionen där underskott
finns, summera den totala volymen biogas som ska transporteras och sedan dela med
den totala vägsträckan.
Indata för beräkningar avseende klimat- och miljöaspekter av fordonstrafik har i huvudsak hämtats från ”Miljöfaktahandboken 2011” [Gode m.fl, 2011]. Emissioner avseende fordon som drivs med biogas har hämtats från ” Miljönytta och samhällsekonomiskt värde vid produktion av biogas från gödsel” [Tufvesson m.fl,. 2013]. I beräkningarna har det antagits att fordonsgasen består av 100% biogas år 2020.
För att få jämförbara siffror avseende olika emissioner har endast underlag från ”Miljöfaktahandboken 2011” [Gode m.fl, 2011] samt ”Miljöfaktahandbok för bränslen 2001”
[Uppenberg m.fl, 2001] använts. Ånga antas ha samma emissioner som fjärrvärme. Vad
gäller både fjärrvärme och nordisk elmix saknas information om emissioner för kväveoxider och partiklar. Dessa värden är därför utelämnade när det gäller dessa bränslen. I
beräkningen av potentialen för gasanvändning till industrin år 2020, har antagits att
50% av gasen till industrierna är biogas och 50% naturgas.
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2 Marknadsförutsättningar
2.1 Utbud
Det finns idag 25 biogasanläggningar inom fokusområdet. Av dessa är tio reningsverk,
tre lantbruksanläggningar, fyra samrötningsanläggningar och åtta deponier, med en total produktion på 445 GWh/år. Tio av anläggningarna uppgraderar i dagsläget biogasen till fordonsgas vilket motsvarar 340 GWh/år per år om all biogas skulle uppgraderas, vilket inte är fallet idag eftersom en del av biogasen har andra avsättningsområden.
Det finns också fem planerade anläggningar med en kapacitet på 285 GWh/år varav
fyra är samrötningsanläggningar med en kapacitet på 241 GWh/år och en är en förgasningsanläggning med en kapacitet på ca 5 MW, vilket motsvarar cirka 44 GWh/år. Det
finns planer på att uppgradera biogasen från biogasanläggningarna, medan förgasningsanläggningen planeras att försörja en industri med gas för att producera värme.
Bild 3 nedan visar fördelningen av potentialen.

Bild 3. Nuvarande biogasproduktion samt möjlig tillkommande produktion i planerade anläggningar i fokusområdet.
Det är osäkert om den planerade biogasanläggningen i Enköpings kommun kommer
att realiseras i nuvarande form och konstellation [www.sverigesradio.se, 2014-06-01].
Cortus planerade förgasningsanläggning i anslutning till Nordkalk i Köpings kommun
har prioriterats ned och planer finns istället på att etablera en anläggning i annat EUland. Skälet till detta uppges vara sjunkande priser på kol och utsläppsrätter
[www.nordkalk.se, 2014-06-01].
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För det planerade kombikraftverket i Upplands-Bro kommun anger E.ON att ambitionen är att kunna börja leverera energi under 2018-2019 [www.eon.se, 2014-06-01]. Första
spadtaget för Scandinavian Biogas anläggning i Huddinge kommun som ska röta matavfall, togs den 3 juni. Anläggningen ska leverera fordonsgas till Stockholms län
[www.scandinavianbiogas.com, 2014-06-01]. Biogasanläggningen i Strängnäs kommun
har beviljats miljötillstånd, medan information saknas gällande när i tiden anläggningen ska byggas [www.strangnasbiogas.se, 2014-06-01].
Förutom ovan nämnda planerade projekt har Biogas Öst med samarbetspartners beviljats stöd inom LIFE+ programmet för demonstration av torrötning, småskalig uppgradering och förgasningsteknik. Projektet löper till 2018. Det är tänkt att en torrötningsanläggning ska etableras i Västerås medan lokaliseringen av en försöksanläggning med
metanisering av syngas med Cortus förgasningsteknik och småskalig uppgradering
inte är fastställd. [www.biogasxpose.eu, 2014-06-01]
Bild 4 nedan visar en kommunvis sammanställning över nuläget i fokusområdet.

Bild 4 Mängd biogas som produceras inom fokusområdet.
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2.1.1 Biogas
Potentialen för biogas producerad i regionen genom rötning, har beräknats utifrån tidigare framtagna rapporter. Statistik till beräkningarna har hämtats hos SCB
[www.scb.se, 2014-05-10]. Två beräkningar har utförts, en baserad på fokuskommunerna samt ytterligare en avseende kranskommunerna, dvs de kommuner som ligger
inom 5 mils radie från den tänkta biogasledningen. De substratslag som analyserats är
pappersmassa, övrig industri, livsmedelsavfall, avloppsslam, skörderester, matavfall,
energigröda och gödsel. Övrig industri innebär industri som inte passar in i någon annan kategori, men som producerar rötbara substrat. Dessa substrat kan vara restprodukter från garverier och glykol, som används som avisningsvätska på flygplatser. Tabell 1 nedan visar antaganden som har gjorts inför beräkningarna.

Tabell 1. Antaganden för beräkning av tillgänglig biogaspotential.
Parameter

Värde

Insamlingsgrad matavfall

85 %

Mängd matavfall

128 kg/person & år

Anslutningsgrad reningsverk

95 %

Tillgänglig åkerareal

10 %

Den totala biogaspotentialen för fokuskommunerna är 1,1 TWh/år. En fördelning av
denna visas i Bild 5 nedan.

Bild 5. Fördelning av biogaspotentialen i fokuskommunerna.
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Kommuner med stor befolkningsmängd har störst biogaspotential från avloppsslam
och matavfall medan kommuner med produktiv åkerareal och djurproduktion har
störst biogaspotential från lantbruksbaserade substrat, se Bild 6 för en sammanställning
av biogaspotentialen. Fem kommuner utmärker sig där 765 GWh/år eller 70 % av potentialen finns samlad. Dessa är Enköping, Eskilstuna, Stockholm, Västerås och Örebro
kommuner. Stockholm har möjlighet att producera nära 205 GWh/år eller 25 % av potentialen från dessa fem kommuner.

Bild 6. Biogaspotential kommunvis från fokuskommunerna.
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Den totala biogaspotentialen för kranskommunerna är 1,1 TWh/år. En fördelning av
denna visas i Bild 7.

Bild 7. Fördelning av biogaspotentialen i kranskommunerna.
Kommuner med stor befolkningsmängd har störst biogaspotential från avloppsslam
och matavfall medan kommuner med produktiv åkerareal och djurproduktion har
störst biogaspotential från lantbruksbaserade substrat. Se Bild 8 nedan för en kommunvis sammanställning av biogaspotentialen. Tre kommuner utmärker sig där 370
GWh/år eller 35 % av potentialen finns samlad. Dessa är Katrineholm, Uppsala och
Sala kommuner där Uppsala kommun har möjlighet att producera nästan 195 GWh/år
eller 55 % av potentialen från dessa tre kommuner.
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Bild 8 . Biogaspotential kommunvis från kranskommunerna.

2.1.2 Förgasning
Biogas kan, förutom genom rötning, också framställas genom förgasning av träbränsle
eller restprodukter från skogen. Potentialen i denna studie har till stor del baserats på
restprodukter från skogsindustrin. Dessa produkter är stubbar och grot (huvudsakligen grenar och toppar) samt biprodukterna spån, bark och flis. I denna studie har det
antagits att syngasen, den gas som bildas vid förgasning, omvandlas till metangas som
har samma kvalitet som uppgraderad biogas.
Det finns vissa svårigheter vid fördelning av den länsvisa produktionspotentialen från
län till kommuner. Detta eftersom skogsråvara redan är mycket rörlig, i den mening att
den transporteras från län med intensivt skogsbruk till andra delar av Sverige än fokuskommunerna. För att få en hanterbar siffra i denna studie antas här att skogsråvaran
inte transporteras bort från kommunen.
Vid placering av en förgasningsanläggning är det en stor fördel om det finns avsättning
för spillvärme, t ex till ett fjärrvärmenät eller en större värmeförbrukare, samt att det
finns bra förutsättningar avseende logistik kring bränsletillförseln till
anläggningen/anläggningarna.
Förgasningspotentialen i fokuskommunerna är 2,2 TWh/år och fördelar sig på 615
GWh grot, 625 GWh stubbar och 1 TWh biprodukter. Kommuner med stor yta och stor
andel produktiv skogsmark har störst potential. Se Bild 9 för en sammanställning av
biogaspotentialen från förgasning. Fyra kommuner utmärker sig där 1,1 TWh/år eller
50 % av potentialen finns samlad. Dessa är Enköping, Eskilstuna, Västerås och Örebro
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kommuner. Örebro kommun har möjlighet att producera nästan 370 GWh/år eller 35 %
av potentialen från dessa fyra kommuner.

Bild 9. Förgasningspotentialen kommunvis från fokuskommunerna.Se bilaga 2 för värmevärdet.

2.2 Efterfrågan
En stor potential för användning av biogas finns hos fordonsflottorna. Detta eftersom
alternativpriset för denna kategori av förbrukare är högre än hos uppvärmningskunder
och industrier, och således leder till en större betalningsvilja hos dessa kunder. Betalningsviljan är av stor betydelse eftersom produktion av biogas är relativt kostsamt. Det
finns även industrier som kan ha ett intresse av att byta ut sin befintliga energikälla till
biogas alternativt naturgas.
Prognosen för gasanvändning har bestått i beräkningar av potentiell volym för fordonsgas och en uppskattning av potentialen för industrier, baserat på deras nuvarande energiförbrukning och energikälla.
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Nedanstående bild visar fokuskommunerna, publika tankstationer, bussdepåer och lokalisering av de kartlagda industrierna. Det finns 22 publika tankstationer, 7 bussdepåer, varav en är planerad, och ett 90-tal identifierade industrier som har studerats.
Den beräknade efterfrågan i nuläget är 555 GWh/år, se bilaga 3. I kategorin efterfrågan
fordonsgas har beräkningar gjorts utifrån registrerade fordon per kommun vilket kan
vara en aning missvisande eftersom fordon kan vara registrerade i en kommun och användas i en annan kommun.

Bild 10. Översiktskarta som visar fokuskommunerna, industrier och tankstationer för
fordonsgas.

2.2.1 Fordonsgas
Potentialen avseende efterfrågan på fordonsgas i regionen baseras till stor del på underlag från SCB:s fordonsstatistik. Vidare har det gjorts två olika beräkningar av potentialen, en baserat på fokuskommunerna samt ytterligare en avseende kranskommunerna
som ligger inom 5 mils radie från den tänkta biogasledningen.
De fordonsslag som analyserats är personbilar, taxi, lätta lastbilar, tunga lastbilar och
bussar.
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Eftersom det är många kommuner som omfattas av beräkningarna, har det antagits att
samma andel av fordon per fordonskategori kör på gas 2020 i alla kommunerna, med
undantag för kategorin ”taxi” där 90 % av taxibilarna antas använda fordonsgas i kommunerna i Stockholms och Uppsala län, medan 70 % av taxibilarna använder fordonsgas i de övriga kommunerna.
Skillnaden avseende 70 % respektive 90 % i andelen taxibilar som körs med fordonsgas
beror på att taxibolagen i Stockholms och Uppsala län kräver en högre andel miljöbränsle, vilket beror på Swedavias miljökrav och belöningssystem vid Arlanda.
De andelar som ligger till grund för beräkningarna anges i tabell 2, nedan. Uppskattningen av andelen fordon med gas i respektive fordonskategori är baserad på flera tidigare studier, bl a ”Utbud och efterfrågan på fordonsgas i Biogas Öst regionen – uppdatering 2012”, samt på erfarenheter av hur utvecklingen sett ut historiskt i branschen
[Forsberg, 2012].
Fordonskategori

Andel

Personbilar

5%

Taxi

70 % (90 % i Stockholms och Uppsala län)

Lätta lastbilar

5%

Tunga lastbilar

1%

Bussar

90 %

Tabell 2: Antagande av andel fordon med fordonsgas per fordonskategori, vid beräkning av potentialen till år 2020 .
Den totala potentialen i de 19 fokuskommunerna som ligger längs Mälaren och Hjälmaren, är beräknad till 1 017 GWh/år, dvs drygt 1 TWh/år. Det motsvarar ca 10 % av
den totala transportenergivolymen i regionen, vilken motsvarar drygt 10 TWh/år. Den
största potentialen finns i Stockholm. Volymen som avser Stockholm kan däremot vara
missvisande eftersom många leasingbolag och företag är registrerade i Stockholm, även
om fordonen inte alltid används där.
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Bild 11. Potentiell efterfrågan på fordonsgas i fokuskommunerna år 2020.
De potentiella gasvolymerna fördelar sig kommunvis enligt ovanstående Bild 11. I beräkningar har Stockholm en potential på totalt 534 GWh/år, vilket är väsentligt högre
än övriga kommuner. För att tydliggöra även de andra kommunernas förbrukning, har
ytterligare ett diagram använts, bild 12, där Stockholm inte finns med.
Det orter med störst potential, näst efter Stockholm, är: Västerås, Örebro, Botkyrka, Södertälje och Eskilstuna.
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Bild 12: Potentiell efterfrågan på fordonsgas i fokuskommunerna år 2020, exkl
Stockholm.
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I den utvidgade analysen har beräkningar gjorts för de kranskommuner som ligger
inom 5 mils radie från den tänkta gasledningen. Den totala potential som då är aktuell
är närmare 1,9 TWh/år, att jämföra med den totala transportenergiförbrukningen på ca
18 TWh/år i samma område. Fördelningen mellan potentiell användning av fordonsgas
per fordonsslag och kommun visas i nedanstående Bild 13.
Den summerade potentialen per kommun finns i tabellform i bilaga 5.

Bild 13. Potentiell efterfrågan på fordonsgas i kranskommunerna år 2020.

2.2.2 Industrier
Det har gjorts en översiktlig genomgång av ett 90-tal tillverkningsindustrier i fokuskommunerna. Energivolymerna som sammanställts härrör sig från det 50-tal industrier
som det gått att få fram uppgifter om. De energivolymer som sammanställts utifrån
dessa motsvarar 1 960 GWh/år. Denna volym redovisas, uppdelad per kommun och
energislag, i Bild 14.
De industrier i fokuskommunerna där uppgifter saknas förmodas ha en energiförbrukning av en storleksordning som gör att de är mindre intressanta för denna rapport.
De industrier/verksamheter som har en liten egen förbrukning är inte avgörande för att
realisera ett regionalt gasnät, med de kan ändå ha ett intresse av gasanvändning. Potentialen för användning av gas inom industrin i regionen är således förmodligen större.
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Bild 14. Energiförbrukning per energislag och kommun för industrier.
Utifrån ovanstående förbrukningar har det gjorts en kvalificerad bedömning företagsvis om vilka energivolymer som kan vara möjliga att ersätta med biogas.
Bedömningen baseras på att all olja, gasol, naturgas och kol kan ersättas med biogas.
Flera industrier har en stor energiförbrukning av el och ånga och där har antagits att
hälften av den förbrukningen går att ersätta med biogas. Fjärrvärme, energi från lösningsmedel och trädbränsle, samt olja som använts till företagens fordon, har inte räknats med.
Den totala potentialen till 2020, gällande energianvändning hos industrier som går att
ersätta med biogas, blir då 1 012 GWh/år, dvs drygt 1 TWh/år.

2.3 Sammanställning
I detta avsnitt sammanställs marknadsförutsättningarna i fokusområdet. Först visas nuläget samt en framtida möjlig marknad utifrån ovan angivna antaganden. För varje kapitel finns det i bilaga en förstorad karta samt tabell som visar en kommunvis fördelning av utbud och efterfrågan.

2.3.1 Nuläge
I nuläget sammanställs befintlig biogasproduktion och befintlig fordonsgasförbrukning. Biogasproduktionen inkluderar deponigas och förbrukningen av fordonsgas innefattar såväl biogas som naturgas.
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Produktionen, inklusive icke uppgraderad biogas, i området motsvarar ca 445 GWh/år
och efterfrågan är 555 GWh/år, vilket innebär att det finns ett underskott på biogas
även om all biogas från befintliga anläggningar skulle uppgraderas. Det som framgår
av Bild 15 nedan är att det är Stockholms kommun som har det största underskottet av
biogas, samt att de närliggande kommunerna har ett mindre underskott på biogas. Resterande kommuner har ett överskott på biogas.
Om däremot hänsyn tas till att enbart 340 GWh/år uppgraderas till fordonsgas och att
fordonsgas kan transporteras över kommungränserna så råder det ett underskott i de
flesta kommunerna. Detta innebär att det redan nu finns en anledning att transportera
biogas från överskottskommunerna till underskottskommunerna.

Bild 15. Visar utbud (totalt utbud inklusive ej uppgraderad biogas) och efterfrågan på biogas respektive fordonsgas. Blå cirkel innebär utbud av biogas och
brunröd cirkel innebär efterfrågan på fordonsgas. Differensen visas i vita siffror.
En kommunvis fördelning av utbud och efterfrågan visas i Bilaga 3.
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2.3.2 2020
Tre scenarier har tagits fram för att visa på möjlig framtida marknadsförutsättning för
biogas i fokusområdet.
•

Senario 1 visas i Bild 16 där hänsyn tas till biogas från rötning samt efterfrågan
på fordonsgas i fokuskommunerna.

•

Scenario 2 visas i Bild 17 där hänsyn tas till biogaspotentialen från förgasning
och rötning samt efterfrågan från industri och fordonsgas i fokuskommunerna.

•

Scenario 3 visas i Bild 18 där hänsyn tas till biogas från rötning i fokus- och
kranskommuner, efterfrågan avseende fordonsgas i fokus- och kranskommuner
samt efterfrågan från industri i fokuskommunerna.

Läsaren bör vara medveten om att hänsyn inte tas till transporter av fordonsgas och
substrat över kommungränserna i Scenario 1 och 2, vilket innebär att marknadsförutsättningarna kan skilja sig åt gentemot nuläget i vissa kommuner där det finns en etablerad marknad eftersom mark-naden är rörlig. Även i scenario 3 kan marknadsförutsättningarna skilja sig åt gentemot nuläget eftersom transporter kan ske från kommuner längre bort än kranskommuner.
När hänsyn tas till enbart rötning och efterfrågan på fordonsgas, scenario 1, finns det
ett möjligt överskott av biogas i fokusområdet på 0,1 TWh/år. Överskott förekommer i
alla kommuner förutom Stockholms kommun samt de närliggande kommunerna kring
Stockholm. Störst överskott finns det i Enköping, Eskilstuna, Västerås och Örebro. Upplands Bro och Salem är de två kommuner som har det minsta överskottet. Detta innebär
att det kommer fortsatt att behövas någon form av transport av biogas för att tillgodose
underskottskommunernas behov av fordonsgas.
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Bild 16. Scenario 1. Visar utbud av biogas och efterfrågan på fordonsgas. Blå cirkel innebär utbud av biogas och brunröd cirkel innebär efterfrågan på fordonsgas. Differensen visas i vita siffror. En kommunvis fördelning av utbud och efterfrågan visas i Bilaga 4.
När hänsyn tas till den möjliga förgasningspotentialen, rötning och efterfrågan från
industri, scenario 2, finns det ett möjligt överskott av biogas i fokusområdet på 1,3
TWh/år. Överskottet förekommer i alla kommuner förutom Stockholms kommun samt
de närliggande kommunerna kring Stockholm. Störst överskott finns det i Enköping,
Eskilstuna, Västerås och Örebro. Hallstahammar och Köping är de två kommuner som
har det minsta överskottet.
Det finns en förgasningspotential i många av de kommuner som har produktiv
skogsmark, vilket ger ett överskott av biogas. Detta överskott skulle kunna tillgodose
underskottskommunerna i Stockholmsområdet. Det kan också vara intressant att se
över möjligheten att ta hand om resterande överskott på en och samma plats genom exempelvis produktion av LBG.
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Bild 17. Scenario 2. Visar utbud av biogas inklusive potentialen från förgasning och efterfrågan på fordonsgas. Blå cirkel innebär utbud av biogas och brunröd cirkel innebär
efterfrågan på fordonsgas. Differensen visas i vita siffror. En kommunvis fördelning av
utbud och efterfrågan visas i Bilaga 5.
När hänsyn tas till marknadsförutsättningarna från kranskommunerna, rötning i fokuskommunerna och efterfrågan från industri, scenario 3, så finns det ett underskott av
biogas i fokusområdet på 0,7 TWh/år. Underskottet är påtagligt i Stockholmsområdet
vilket visar att efterfrågan på fordonsgas är hög också i kranskommunerna kring Stockholm. Att Karlskoga, Köping och Hallstahammar som har en mindre efterfrågan på fordonsgas även de påvisar ett underskott av biogas beror på att dessa kommuner har
energikrävande industrier inom området.
Detta innebär att det kan behövas transporter av biogas för att tillgodose underskottskommunerna. Att det även kan behövas transporter av biogas till underskottskommuner som har en energikrävande industri visar att industrin kan vara en viktig aktör i
detta pussel.
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Bild 18. Scenario 3. Visar utbud av biogas inklusive potentialen från kranskommuner
och efterfrågan på fordonsgas. Blå cirkel innebär utbud av biogas och brunröd cirkel
innebär efterfrågan på fordonsgas. Differensen visas i vita siffror. En kommunvis fördelning av utbud och efterfrågan visas i Bilaga 6.
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3 Aktörer
I värdekedjan över ett regionalt gasnät finns ett antal olika roller. Dessa listas nedan.

Balansansvarig
Den som ingått avtal om balansansvar med systembalansansvarig. Tar på sig att ansvara ekonomiskt för att se till att balans hålls mellan tillförd och uttagen biogas för de
punkter ansvaret omfattar.

Gasanvändare
Användare (förbrukare av gas). Kan vara näringsidkare eller konsument (privatperson).

Gasleverantör
Köper och säljer biogas samt levererar till användaren. Köper biogasen vid en inmatningspunkt och säljer vid en uttagspunkt. Enligt naturgaslagen krävs att någon har balansansvaret för uttagspunkten. Antingen kan leverantören ha det själv eller anlita ett
annat företag för att sköta det åtagandet.

Gasproducent
Aktör som producerar gas. Det finns olika sätt att agera som gasproducent:
•

Producera rågas som sedan säljs till annan aktör som uppgraderar rågasen till
biogaskvalitet.

•

Producera rågas och uppgradera den i egen uppgraderingsanläggning.

Nätägare
Äger nätet och ansvarar för att gasen transporteras genom nätet från producent till användare. Nätägaren ansvarar för mätning och rapportering av gasmängder i inmatnings- och uttagspunkter.

Systembalansansvarig
Systembalansansvarig är ansvarig för den övergripande balansen mellan inmatning
och uttag genom övervakning av trycket i nätet och skall därmed se till att åtgärder
görs vid obalanser.
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4 Lantbruksbaserat samverkanskoncept
Det har tidigare gjorts utredningar inom Biogas Östs område som identifierar möjliga
lantbruksbaserade samverkanskoncept, sk hotspots [Forsberg, 2009]. En hotspot definierades då som ett område som innehåller tillräckligt med substrat för att få lönsamhet
vid produktion av fordonsgas, med hänsyn till avstånd mellan substratägare. Tre typer
av hotspots identifierades, där den gemensamma nämnaren är produktion av biogas
från lantbruksbaserade substrat. Alternativen som redovisats är en gemensam anläggning eller enskilda anläggningar som kopplas samman med ett gasnät som transporterar rågas till en uppgraderingsanläggning. En möjlighet är också att koppla ihop enskilda producenter av biogas med gemensamma anläggningar och existerande rågasproducenter. Flertalet hotspots identifierades inom området för studien vilket visas i
Bild 19 nedan.

Bild 19: Hotspots. Blått innebär en samrötningsanläggning, svart innebär en decentraliserad anläggning och rött innebär att det finns identifierade lantbruk, men att det är
svårt att få lönsamhet. Den stora blåa cirkeln innebär att det är möjligt att samverka
med identifierade hotspots i cirkeln.
Vissa av dessa hotspots har redan utretts vidare eller har realiserats. Exempelvis har
SBI byggt en samrötningsanläggning tillsammans med lantbrukare i Västerås där all
gas säljs till Växtkraft och kopplas samman med befintligt lokalt biogasnät
[www.swedishbiogas.com, 2014-06-01]. I Enköping har Scandinavian Biogas planerat en
biogasanläggning där substrat från lantbruket var aktuellt och i Eskilstuna har dialog
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förts med lantbrukare gällande avsättning av gödsel och grödor till biogas
[www.mynewsdesk.com, 2014-06-01 ]. Förstudier har även utförts i Köping och Örebro
[Åslund, 2009], [Waluszewski m.fl,. 2009]. Ett regionalt biogasnät skulle kunna förbättra möjligheterna och marknadsförutsättningarna för de projekt som inte har realiserats
genom att en infrastruktur byggs ut där uppgraderad biogas kan avsättas.
Baserat på potentialen utifrån hotspot-analys och statistik från SCB bedöms Örebro,
Eskilstuna, Köping och Enköping som möjliga områden för ett exempelprojekt eftersom dessa kommuner har störst biogaspotential från lantbruket och att ingen anläggning ännu är byggd. Här skulle biogasproducenter kunna koppla på ett lokalt gasnät,
det lokala gasnätet skulle kunna byggas ut etappvis och även kopplas på ett regionalt
biogasnät.

4.1 Decentraliserat projekt
Att transportera substrat till en gemensam anläggning är en möjlighet att anlägga en
större gemensam biogasanläggning och på så sätt sänka kostnaderna för produktion.
Däremot lämpar det sig inte alltid att transportera substrat till en gemensam anläggning som samrötar substrat på grund av ekonomiska, sociala och lagstadgade faktorer
samt faktorer som påverkar möjligheten att ta hand om biogödseln inom spridningsområdet för anläggningen. Detta innebär att andra lösningar liknande Brålandakonceptet kan vara intressant. Konceptet innebär att flera biogasanläggningar, som till största
del rötar lantbruksbaserade substrat, är sammankopplade med ett lokalt rågasnät som
leder gasen till en uppgraderingsanläggning. Från uppgraderingsanläggningen leds
fordonsgasen till en tankstation via en gasledning, men det finns också möjlighet att
transportera fordonsgas med lastbil till distributör. Se rapporten ”Samverkanskoncept
för biogasproduktion inom lantbruket” för mer information kring Brålandakonceptet
[Benjaminsson m.fl,. 2009].
Projektet Biogas Brålanda är ett projekt som påbörjades 2005. Initiativtagare var Hushållningssällskapet, lantbrukare och Vänersborgs kommun. Tidigt togs kontakt med en
tredje part för att utveckla projektet tillsammans med Hushållningssällskapet och andra konsulter. Konceptet är det första av sitt slag i Sverige, men det finns andra projekt
som har försökt att utveckla liknande koncept i djurtäta områden både i Sverige och i
andra länder [Sandberg m.fl,. 2012]. Flera faktorer har möjliggjort att Biogas Brålanda
har lyckats, såsom att det finns en starkt drivande kraft i området samt att det finns avsättning för producerad fordonsgas till ett pris som möjliggör för involverade aktörer
att satsa på projektet.
Flera faktorer har identifierats som viktiga att tänka på vid planering av ett biogasprojekt som ansluter till ett regionalt biogasnät med ett lokalt gasnät. Dessa har delats upp
i specifika förutsättningar för projektet och marknadsförutsättningarna. Om inte rätt
marknadsförutsättningar finns, är det inte möjligt att realisera potentiella projekt.
Specifika förutsättningar innebär att identifiera områden där det finns tillräcklig potential att möjliggöra produktion av biogas och uppgradering till fordonsgas. Exempelvis
är uppgradering av biogas en investering som är kapitalkrävande för en aktör som har
tillgång till substrat. Det krävs oftast stora mängder substrat för att få ner investeringsRegionalt biogasnät i Mälardalen
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kostnaden för att producera fordonsgas då kostnaden stiger kraftigt för anläggningar
som har en kapacitet på mindre än 300 Nm3 rågas/h, vilket motsvarar cirka 16
GWh/år, jämfört med anläggningar som har en högre kapacitet [Bauer m.fl,. 2013]].
Samtidigt kan marknadsförutsättningarna som uppstår vid förhandling med köpare av
biogas innebära att gaspriset styr mängden biogas som bör uppgraderas. Detta innebär
att det kan vara intressant att koppla samman flertalet producenter av biogas för att
öka volymen biogas som kan uppgraderas. Här är det också viktigt att identifiera substrat som kan samrötas med aktuella substrat samt kostnaden för dessa substrat om
gasproduktionen behöver höjas. En annan viktig aspekt att tänka på är att ett lokalt
gasnät anslutet till ett stamnät ofta ger ökad möjlighet att leverera gas till fler kunder.
Om en anslutning till ett regionalt gasnät behövs för att distribuera biogas till kund kan
också kostnaden för anslutning avgöra vilken mängd biogas som behöver uppgraderas.
Detta eftersom kapitalkostnaden för gasledning och tryckhöjninsgsutrustning många
gånger är beroende av längd till regionalt biogasnät från uppgraderingsstation och
trycket i det regionala biogasnätet. För en kostnadsbild för produktion och transport av
biogas hänvisas det till rapporten ”kostnadsbild för produktion och transport av biogas” [Vestman m.fl,. 2014].
Läsaren bör också beakta att det finns möjlighet för andra typer av marknadsmodeller
än den som har diskuterats ovan för anslutning till regionalt biogasnät vilket reglerar
anslutningskostnaden. Exempelvis har Swedegas tagit fram tre modeller
[www.swedegas.se, 2014-06-12]. Dessa tre marknadsmodeller skiljer sig åt genom att
antingen står nätägaren eller biogasproducenten för kostnaden, eller så delas kostnaden
utifrån en gemensam överenskommelse.
En annan viktig faktor är att identifiera aktörer som är villiga att medverka i projektet
och att en affärsmodell tas fram med en tydlig rollfördelning. Dialog bör sedan föras
med identifierade rågasproducenter såsom kommuner och ägare av regionala biogasnät så att planerad produktion av fordonsgas sammanfaller med en tidpunkt när det
regionala biogasnätet är i drift. Kapacitet bör finnas tillgänglig hos det lokala biogasnätet, uppgraderingsenheten och kompressorstationen vid eventuell etappvis anslutning av produktionsanläggning och gasnät.
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5 Systemlösning
Att bygga ett regionalt biogasnät är ett sätt att jämna ut obalansen mellan produktion
och användning i olika delar av regionen och medverkar till att så mycket biogas som
möjligt kan komma till användning. Ett regionalt biogasnät är också ett sätt att nå en ny
marknad, fler användarkategorier och ett mer miljövänligt sätt att transportera gas jämfört med vägtransporter. Tillgång till ett biogasnät kan också ha betydelse för lantbruket då mer av deras potential kan förverkligas om det finns en långsiktig och säker avsättning till en större marknad.
Systemlösningen baseras på en tänkt sträckning av ett regionalt biogasnät, vilket visas i
Bild 20 nedan. Denna sträckning är baserad på en idé som ligger till grund för detta
projekt och har använts som en mall för att utgå ifrån. I resonemanget tas det hänsyn
till ovan nämnda scenarion där fokus är på scenario 3 medan hänsyn tas till scenario 1
och 2. Detta innebär att systemlösningen tar hänsyn till att det skulle kunna finnas ett
underskott på biogas på 0,7 TWh/år.
Inmatningstrycket i det regionala biogasnätet kommer till stor del att bero på hur
mycket biogas som transporteras per område med hänsyn till en flödesökning vid anslutning av flera etapper. Detta innebär att vid dimensionering av gasnätet bör hänsyn
tas till helheten och inte enbart etapperna.

Bild 20. Tänkt sträckning av regional biogasnät.
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5.1 Etapper
Fokusområdet består av kommuner med olika marknadsförutsättningar, där vissa
kommuner är befolkningstäta, andra har energikrävande industrier och ytterligare andra har stor tillgång till lantbruksnäringens restprodukter. Detta innebär att förutsättningarna skiljer sig åt mellan kommunerna, där vissa kommuner skulle kunna försörja
andra kommuner avseende efterfrågan på biogas.
När sedan hänsyn tas till att biogasmarknaden är rörlig, genom att inkorporera kranskommunernas förutsättningar, ges det en tydligare bild av marknadsförutsättningarna
som påvisar ett underskott på biogas som skulle kunna mättas genom etablering av en
eller flera förgasningsanläggningar. Dessa marknadsförutsättningar förutsätter dock en
mogen marknad utan hänsyn till marknadsutvecklingen på vägen till detta scenario. En
möjlighet att stegvis utveckla marknaden är att etablera det regionala biogasnätet i
etapper utefter områden där en lokal marknad för fordonsgas redan finns eller där det
finns industrier som är energikrävande. Detta möjliggör för marknaden att växa när
nästa anslutning planeras.
Flera möjliga etapper har därför identifierats när hänsyn har tagits till kranskommunerna och potentialen från industrierna inför en möjlig etablering av ett regionalt biogasnät. Dessa etapper benämns etapp A till F och visas i Bild 21. Varje etapp är indelad
i tänkta uppsamlingsområden (kommuner) där det är möjligt att ansluta till det regionala gasnätet.

Bild 21. Visar tänkt gasledning och dess möjliga etapper.
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5.1.1 Etapp A
Etapp A uppskattas till ca 86 km och innefattar kommunerna Örebro, Arboga, Kungsör, Köping, Hallstahammar och Västerås. Detta område har sedan tidigare en lokal
fordonsgasmarknad, lokala distributionsnät i Västerås och Örebro samt en energikrävande industri. Köping är den kommun som påvisar den största efterfrågan från industrin, där ett företag ensamt har en efterfrågan på minst 200 GWh/år. Detta företag
har erfarenhet av naturgas inom koncernen och har också ett intresse av att ersätta fossilt bränsle med förnybara energikällor.
Etapp A bedöms som självförsörjande, där Örebro, Arboga, Kungsör och Västerås förmodas ha ett överskott på biogas medan Köping och Hallstahammar förmodas ha ett
underskott.
Etapp A har ett underskott av biogas i Köping och Hallstahammar och ett överskott i
resterande kommuner, som skulle kunna fördelas till Köping och Hallstahammar. Cirka
100 GWh/år skulle kunna transporteras från Västerås mot Hallstahammar och Köping
medan ca 120 GWh/år skulle kunna transporteras från Örebro, Arboga och Kungsör
mot Köping för att tillgodose en efterfrågan på cirka 180 GWh/år. Överskottet på etappen är uppskattningsvis på 40 GWh/år.
Det kan vara möjligt att industrin i Köping kan hantera en annan kvalitet av gas än fordonsgas för produktion av värme vilket innebär att det finns andra möjliga alternativ
såsom icke uppgraderad biogas eller syngas.
I detta område finns det möjlighet att etablera en eller flera förgasningsanläggningar eftersom logistiken är fördelaktig med tillgång till djuphamnar och järnvägsnät, avsättning för värmeöverskott samt att det finns produktiv skogsmark. Om en förgasningsanläggning etableras så kan överskottet bli större och tillgång till andra marknader kan
vara nödvändig. Djuphamnar finns i Västerås och Köping.
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Nedanstående Tabell 3 visar marknadsförutsättningarna per kommun avseende etapp
A.
Etapp A

Biogaspotential

Utökning
kranskommuner

Efterfrågan
fordonsgas

Industri

Summa

Örebro

152,7

122,9

-82,5

-105,3

87,8

Arboga

24,4

0

-8,6

-0,2

15,6

Kungsör

26,4

0

-2,7

-0,1

23,6

Köping

55,5

6,2

-8

-203,2

-149,5

Hallstahammar

19,2

5,7

-4,5

-52,7

-32,3

Västerås

135,5

81,3

-92,6

-26,9

97,3

Summa

413,7

216,1

-198,9

-388,4

42,5

Tabell 3: Marknadsförutsättningar år 2020, Etapp A
Idag finns bussdepåer i Västerås, Köping och Örebro. Bussdepåerna i Västerås och Örebro försörjs idag via gasledning.
Med hänsyn tagen till etappbeskrivningen ovan samt kundunderlaget som sammanfattats i Tabell 3, har investeringskostnaden för denna etapp beräknats till ca 200 miljoner
kronor.

5.1.2 Etapp B
Etapp B uppskattas till ca 95 km och innefattar kommunerna Enköping, Håbo, Upplands Bro, Järfälla och Stockholm. Delar av detta område har en etablerad fordonsgasmarknad. Det finns även ett lokalt distributionsnät och en LNG-terminal i Stockholmsområdet. Däremot är infrastrukturen inte utbyggd i resterande kommuner. Området
saknar också energikrävande industri.
Etapp B har ett underskott av biogas i alla kommuner förutom Enköpings kommun. Totalt är underskottet cirka 320 GWh/år. Vid en anslutning mellan Etapp A och Stockholm kan underskottet sänkas och samtidigt erhålls en backup från den befintliga
LNG-terminalen och det lokala distributionsnätet.
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Nedanstående Tabell 4 visar marknadsförutsättningarna per kommun avseende etapp
B.
I området har även kranskommunerna ett underskott på biogas.
Etapp B

Biogaspotential

Utökning
kranskommuner

Efterfrågan
fordonsgas

Industri

Summa

Enköping

159,8

62,7

-20,5

0

202

Håbo

16,0

18,8

-11,5

-95,4

-72,1

Upplands Bro 19,8

-34,5

-6,9

-13

-34,6

Järfälla

15,4

-34,5

-46,2

-15,5

-80,8

Stockholm

204,5

-34,5

-509,2

0

-339,2

Summa

415,5

-22

-594,3

-123,9

-324,7

Tabell 4: Marknadsförutsättningar år 2020, Etapp B
Det finns idag flera bussdepåer i Stockholm. Flera av dem försörjs via gasledning.
Med hänsyn tagen till etappbeskrivningen ovan samt kundunderlaget som sammanfattats i Tabell 4, har investeringskostnaden för denna etapp beräknats till ca 336 miljoner
kronor.

5.1.3 Etapp C
Etapp C uppskattas till ca 27 km och innefattar kommunerna Huddinge, Botkyrka, Salem och Södertälje. Detta område har till viss del sedan tidigare en lokal fordonsgasmarknad och en energikrävande industri i Södertälje.
Etapp C har ett underskott av biogas i alla kommuner, vilket totalt är 480 GWh/år. Detta underskott beror på efterfrågan på biogas från kranskommuner samt energikrävande
industrier i Södertälje. En anslutning till Stockholm möjliggör en anslutning av områden som har ett överskott av biogas såsom etapp D.
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Nedanstående Tabell 5 visar marknadsförutsättningarna per kommun avseende etapp
C.
Etapp C

Biogaspotential

Utökning
kranskommuner

Efterfrågan
fordonsgas

Industri

Summa

Huddinge

23,8

-34,5

-34,6

0

-45,3

Botkyrka

27,7

-34,5

-55,6

-44,8

-107,2

Salem

5,3

-34,5

-4,4

0

-33,6

Södertälje

47,9

-34,5

-49,5

-262,9

-299

Summa

104,7

-138

-144,1

-307,7

-485,1

Tabell 5: Marknadsförutsättningar år 2020, Etapp C
Med hänsyn tagen till etappbeskrivningen ovan samt kundunderlaget som sammanfattats i Tabell 5, har investeringskostnaden för denna etapp beräknats till ca 112 miljoner
kronor.

5.1.4 Etapp D
Etapp D uppskattas till ca 38 km och innefattar Eskilstuna kommun. Detta område har
sedan tidigare en lokal fordonsgasmarknad och en viss potential från industrin. Det
finns idag en bussdepå i Eskilstuna.
I Eskilstuna kommun finns det ett överskott på biogas på 120 GWh/år som kan transporteras till marknaden via anslutning till det regionala gasnätet i Arboga kommun,
etapp A.
Om/när etapp C och E byggs finns det även möjlighet att transportera biogasen till Södertälje och Stockholmsregionen söder om Mälaren.
Nedanstående Tabell 6 visar marknadsförutsättningarna för Eskilstuna i etapp D.
Etapp D

Biogaspotential

Utökning
kranskommuner

Efterfrågan
fordonsgas

Industri

Summa

Eskilstuna

112,6

122,9

-50,4

-66,2

118,9

Tabell 6: Marknadsförutsättningar år 2020, Etapp D
Med hänsyn tagen till etappbeskrivningen ovan samt kundunderlaget som sammanfattats i Tabell 6, har investeringskostnaden för denna etapp beräknats till ca 85 miljoner
kronor.

Regionalt biogasnät i Mälardalen

38

BioMil AB

5.1.5 Etapp E
Etapp E uppskattas till ca 70 km och innefattar Strängnäs och Nykvarns kommun. Varken Nykvarn och Strängnäs kommun har sedan tidigare någon marknad för fordonsgas och industrin påvisar inte heller någon stor potential. Det är istället kranskommunernas marknadsförutsättningar som påverkar dessa kommuner.
I Nykvarns kommun finns det ett underskott och i Strängnäs kommun finns det ett
överskott på biogas. Kommunerna har tillsammans ett överskott på 0,6 GWh/år. Detta
innebär att dessa marknader borde kunna försörja sig själva. Det kan ändå vara intressant att ansluta etapp E till det regionala biogasnätet för att se till att det finns två transportvägar för producerad biogas att nå Stockholmsområdet för att bidra till en ökad leveranssäkerhet i systemet.
Nedanstående Tabell 7 visar marknadsförutsättningarna per kommun avseende etapp
E.
Etapp E

Biogaspotential

Utökning
kranskommuner

Efterfrågan
fordonsgas

Industri

Summa

Strängnäs

50,5

44,4

-10,3

-47,8

36,8

Nykvarn

6,7

-34,5

-8,4

0

-36,2

Summa

57,2

9,9

-18,7

-47,8

0,6

Tabell 7: Marknadsförutsättningar år 2020, Etapp E
Med hänsyn tagen till etappbeskrivningen ovan samt kundunderlaget som sammanfattats i Tabell 7, har investeringskostnaden för denna etapp beräknats till ca 85 miljoner
kronor.

5.1.6 Etapp F
Etapp F uppskattas till ca 38 km och innefattar Karlskoga kommun. Detta område har
sedan tidigare en lokal fordonsgasmarknad och en viss potential från industrin. Läsaren bör vara medveten om att det också finns en potential från kranskommuner kring
Karlskoga att leverera biogas eller substrat till kommunen får att på så sätt förstärka utbudet av biogas.
I Karlskoga kommun finns det ett underskott på biogas på 50 GWh/år som skulle kunna försörjas via anslutning till det regionala gasnätet i Örebro kommun. Underskottet
är till stor del baserat på en möjlig efterfrågan från industri. En anslutning till det regionala biogasnätet skulle innebära att överskottet som finns, om inte hänsyn tas till industrier, kan transporteras till områden där efterfrågan finns.
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Nedanstående Tabell 8 visar marknadsförutsättningarna för Karlskoga avseende etapp
F.
Etapp F

Biogaspotential

Utökning
kranskommuner*

Efterfrågan
fordonsgas

Industri

Summa

Karlskoga

20,2

19,0

-10,8

-78,5

-50,1

Tabell 8: Marknadsförutsättningar år 2020, Etapp F
Med hänsyn tagen till etappbeskrivningen ovan samt kundunderlaget som sammanfattats i Tabell 8, har investeringskostnaden för denna etapp beräknats till ca 79 miljoner
kronor.

5.2 Backup-behov
Eftersom det finns en obalans mellan produktion och användning i olika delar av området, måste det även finns möjlighet till en backup-lösning. Biogasproduktion kan variera över året, då det rör sig om levande processer. Det kan också vara långa ledtider
när det gäller byggnation av ny biogas och att användningen periodvis är större än produktionen.
Den vanligaste lösningen när det gäller backup är att använda LNG. Att använda LNGlager som backup innebär att den flytande naturgasen kan återförgasas och föras ut på
nätet, för att tillse att det alltid finns gas i nätet och att nätet håller rätt tryck. Det förekommer även att LBG används som back-up, t ex i Eskilstuna.

5.3 Reglering och försörjningstrygghet
Förslagsvis etableras flera mät- och reglerstationer utmed det regionala biogasnätet. Exempelvis vid respektive etapp samt där det finns kunder som har ett behov som kräver
en tryckförändring i systemet.
Försörjningstryggheten kan delas upp i lokalt och regionalt. Regionalt beror försörjningstryggheten i ett biogasnät till stor del på hur väl förgrenat biogasnätet är. I ovan
nämnda fall är det regionala biogasnätet förgrenat norr och söder om Mälaren samt att
det finns en LNG-terminal som kan försörja det regionala biogasnätet om utbudet av
biogas minskar på grund av produktionsbortfall. Lokalt bör nätägare planera förläggning av biogasnät så att försörjning kan kopplas om om det uppstår ett driftproblem i
en av ledningarna alternativt etablera en LNG-backup.

5.4 Kostnader
Det har även gjorts en beräkning av kostnaden för investeringen per etapp av det regionala biogasnätet. Dessa redovisas under kapitlet för reseptive etapp. Den totala kostnaden för att bygga hela biogasnätet uppgår till ca 964 miljoner kronor. För att illustrera
effekten på infrastrukturen på en storskalig förgasningsanläggning i Västerås skulle investeringskostnaden öka till 1006 miljoner kronor, medan en anläggning placerad i
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Strängnäs skulle ge en totalkostnad på gasnätet på 1036 miljoner kronor, dvs en kostnadsökning på 4 % resp 7 %. En beskrivning av vilka delar som ingår i investeringskostnaden och hur beräkning på den tänkta gasledningen har gjorts, visas i en separat
rapport/sammanställning (se Appendix 1).
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6 Påverkan på klimat & miljö
En god tillgång till biogas via ett effektivt transportsätt kan leda till en större ökning av
användning av biogas än vad som annars kunde ha varit fallet. Ett regionalt biogasnät
skulle förmodligen innebära att ingen biogas skulle behöva facklas bort, vilket idag
sker med ungefär en tiondel av landets biogasproduktion ”Produktion och användning
av biogas och rötrester år 2013” [Statens Energimyndighet, 2014].
Avsaknad av ett effektivt transportsätt kan å andra sidan leda till ökad användning av
naturgas (LNG) som backup, samt att fordon i större utsträckning körs på bensin eller
diesel. Försörjningstryggheten i ett biogasnät bidrar förmodligen till ett ökat intresse
för företag och privatpersoner att använda biogas. Tillgång till ett biogasnät kan också
leda till att industrierna minskar sin förbrukning av i första hand olja och kol, även om
en minskning av el- och gasolanvändningen också kan ske.
För fordon och industrier skulle användning av biogas leda till:
•

minskade utsläpp av koldioxid

•

minskade utsläpp av kväveoxider

•

minskade utsläpp av hälsofarliga ämnen och partiklar

För industrier skulle användning av biogas dessutom leda till:
•

bättre arbetsmiljö

•

ökad konkurrenskraft

Generellt kan sägas att det finns ett utbudsöverskott i Södermanlands, Uppsala, Västmanlands och Örebro län, medan det finns en större efterfrågan än utbud på biogas i
Stockholms län, se bilaga 4.

6.1 Klimat– & miljöaspekter
Att göra ett skifte från dagens befintliga bränslen till biogas leder till stora miljöförbättringar. I nedanstående kapitel visas jämförelse mellan transport av biogas med vägtransporter på lastbil jämfört med transport av gas i det regionala biogasnätet. Dessutom görs en jämförelse mellan utsläpp från dagens fordonstrafik och hur utsläppen
ser ut när potentialen gått över till fordonsgas. Det har också gjorts en miljöberäkning
av de kartlagda industriernas utsläpp idag och hur det skulle sett ut om de övergått till
att använda gas istället för en del av sina befintliga energikällor.
Som en jämförelse till nedanstående beräkningar av minskning av växthusgasutsläpp,
var växthusgasutsläppen från inrikes flygtrafik 520 000 ton år 2012 [www.naturvardsverket, 2014-10-07].
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6.1.1 Transport av gas
I beräkningarna av klimat- och miljöaspekter har värden använts från biogaspotentialen i respektive fokuskommun och inga eventuella biogasleveranser till industrier finns
med.
Generellt kan utsläpp med avseende på gastransport delas upp i utsläpp som orsakas
av energiförbrukning under drift och utsläpp i samband med skapandet av nödvändig
infrastruktur. Transport i rörledning eliminerar förbrukning av lastbilsbränsle och tillhörande utsläpp av växthusgaser, kväveoxider och partiklar. I denna rapport har endast
utsläpp relaterade till lastbilskörning tagits med.
Om det inte finns något gasnät som kan transportera gasen måste obalanser mellan
produktion och efterfrågan utjämnas med lastbilstransporter som fraktar biogas. Obalanser mellan olika kommuner kommer att uppstå i flera fall, men i nedanstående beräkningar har endast obalansen mellan Stockholmsregionen och övriga kommuner i fokusområdet räknats med.
Eftersom efterfrågan i Stockholms län är 378 GWh större per år jämfört med utbudet,
beräknas transporten av överstigande biogasproduktion i de andra länen ske med lastbilar som transporterar 6000 Nm3 biogas vardera. Lastbilen antas ha en bränsleförbrukning på 5 l diesel/mil. Ingående värden avseende beräkningar av emissioner från transporter är hämtade från rapporten ” Miljönytta och samhällsekonomiskt värde vid produktion av biogas från gödsel” [Tufvesson m.fl,. 2013].
Det genomsnittliga transportavståndet som använts är 116 km enkel väg och den totala
bränsleförbrukningen är 755 000 l diesel, dvs 7,5 GWh/år för att transportera biogasen.
Det totala antalet transporter uppgår till knappt 6 500 per år.
Om transporten av komprimerad gas på lastbil ersätts med transport i gasledning innebär det en miljöförbättring med minskade emissioner enligt Tabell 9.
Minskade emissioner av:

Volym

Växthusgasutsläpp

2 099 ton/år

Utsläpp av NOx

17 ton/år

Partiklar

353 kg/år

Tabell 9. Tabellen visar de minskade emissionerna som är resultatet av transport av gas
i gasledning jämfört med vägtransport av gas, gällande de gasvolymer som beräknas
vara obalans mellan utbud och efterfrågan.
Energianvändningen för vägtransport beräknas till 0,19 kWh/Nm3 transporterad gas
vid ett genomsnittligt transportavstånd på 116 km enkel väg. Vid transport i gasnätet
krävs en tryckhöjning efter uppgradering till trycket i det regionala gasnätet. Eftersom
den transporterade gasen förutsätts användas som fordonsgas kommer energibehovet
för denna tryckhöjning innebära att energibehovet för tryckhöjning vid tankstationen
minskar i motsvarande grad. Övriga skillnader i energiförbrukning i samband med
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fyllning och tömning av gasflaken bedöms vara försumbara. Även energianvändningen
för transport av gas i ett regionalt gasnät är försumbar, då det förutsätts att trycket räcker för att nå slutkunden och att tryckhöjning utmed gasledningen inte är nödvändig.
En transport av biogas i ett regionalt gasnät innebär en bullerfri, osynlig, säker, väderoberoende och trafikkapacitetsoberoende gasdistribution. Det innebär också en minskad
trängsel på vägarna i förhållande till om gasen istället transporterats med lastbil.

6.1.2 Fordonsgas
Vid beräkning av klimat- och miljöaspekter har en jämförelse gjorts mellan nuläge på
befintlig fordonspark och fördelningen mellan fordonstyper enligt den tidigare beräknade potentialen avseende fordonsgas till år 2020.
Det har förutsatts att all fordongas år 2020 består av 100% biogas.
I beräkningarna av emissioner från fordonsgasflottan har fakta om emissioner hämtats
från ”Miljöfaktahandboken 2011” [Gode m.fl, 2011] samt ” Miljönytta och samhällsekonomiskt värde vid produktion av biogas från gödsel” [Tufvesson m.fl,. 2013]. Nedanstående tabell 10 visar emissionsminskningarna av växthusgasutsläpp, NOx och partiklar.
Andelen fordon som använder gas är samma som tidigare i tabell 2, dvs 5 % av personbilarna, 70 % av taxibilarna (90 % i Stockholms och Uppsala län), 5 % av lätta lastbilar, 1 % tunga lastbilar samt 90 % av bussarna kör på fordonsgas.
Minskade emissioner av:

Volym

Växthusgasutsläpp

130 494 ton/år

Utsläpp av NOx

490 ton/år

Partiklar

14 017 kg/år

Tabell 10. Minskade emissioner från fordonstrafiken i fokuskommunerna då biogas ersätter bensin och diesel.

6.1.3 Industrier
Vid beräkning av klimat- och miljöaspekterna har en jämförelse gjorts mellan de kartlagda industriernas energiförbrukning i dagsläget och en uppskattning av den potential som dessa industrier kan konvertera till gas. Gasblandningen som använts i beräkningen för 2020 är 50% biogas och 50% naturgas.
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I beräkningarna av emissioner avseende industrier, har samma energisammansättning
använts som tidigare beskrivits i kapitel 2.2.2. För att få jämförbara siffror avseende olika emissioner har endast underlag från ”Miljöfaktahandboken 2011” [Gode m.fl, 2011],
samt ”Miljöfaktahandbok för bränslen 2001” [Uppenberg m.fl, 2001] använts. Nedanstående tabell 11 visar emissionsminskningarna av växthusgasutsläpp, NOx och partiklar.
Minskade emissioner av:

Volym

Växthusgasutsläpp

72 079 ton/år

Utsläpp av NOx

39 ton/år

Partiklar

10 122 kg/år

Tabell 11. Minskade emissioner från industrin till följd av konvertering till biogas och
naturgas..
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7 Påverkan på regional tillväxt, sysselsättning och
konkurrenskraft
7.1 Regional tillväxt och sysselsättning
En utveckling av biogasproduktion och ett regionalt biogasnät leder till en ökad efterfrågan på arbetskraft, då biogas produceras lokalt/regionalt jämfört med alternativen
bensin och diesel.
I en tidigare rapport, Biogas, tillväxt & sysselsättning, diskuteras hur sysselsättning och
tillväxt kan utvecklas i Biogas Östs region fram till 2020 till följd av ökad biogasproduktion via rötning. Denna rapport har delvis en annan geografisk indelning, men ett rimligt antagande är att utvecklingen förmodas ske på likartat sätt

Direkta effekter: Den direkta sysselsättningseffekten är den arbetskraft som krävs för
biogasproduktionen samt den arbetskraft som krävs för att producera allt annat som efterfrågas direkt i samband med produktionen. Även den arbetskraft som krävs för att
bygga anläggningarna ingår.
Indirekta effekter: De indirekta effekterna utgörs av spridningseffekter i ekonomin som
uppstår på grund av den ökade efterfrågan i underleverantörsleden.
Enligt, Biogas, tillväxt & sysselsättning, görs en beräkning att antalet helårsarbetstillfällen är 1 960 vid en biogasproduktion på 3 TWh/år [Waluszewski m.fl,. 2011].
En proportionell omräkning av denna information ger att en biogasproduktion på 1,1
TWh/år sysselsätter motsvarande 720 helårsanställda år 2020. Dessa 720 är direkt involverade i biogasproduktionen. Utöver dessa beräknas 450 vara anställda i den indirekta sysselsättningen. Summeras de direkta och indirekta sysselsättningseffekterna
kommer 1170 personer vara direkt eller indirekt sysselsatta tack vare biogasproduktionen.
Utöver dessa tillkommer anställda pga av effekten av de investeringar som måste göras
för att biogasproduktionen ska kunna öka till 1,1 TWh/år i fokuskommunerna.
Beräkningar avseende sysselsättning baserat på eventuella förgasningsanläggningar
och biogasproduktion i kranskommuner har inte gjorts.

7.2 Konkurrenskraft
Det har gjorts intervjuer med flera industrier, både i Mälardalen och längs naturgasledningen på västkusten. Industrierna som kontaktats har alla haft energifrågan högt upp
på dagordningen, och kostnaden för energi har varit en stor del av företagens kostnader.
Alla företagen var intresserade av miljöförbättringar och att utveckla sin verksamhet.
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Ett av företagen har naturgas i sin process idag och är verksamt längs den befintliga naturgasledningen på västkusten. Deras miljöfokus har varit att använda sitt avfall och
förbränna det, både för att minska avfallet och få ner kostnaden att hantera avfallet. Avfallet bränns i samma panna som naturgasen, och behovet av naturgas minskar. Det har
däremot inte förts någon diskussion om att ersätta naturgasen med biogas, varken helt
eller delvis, inom företaget.
De övriga företagen som intervjuades var belägna i Mälardalen. De kunde eventuellt
vara intresserade av att börja använda gas som energikälla, men priset är viktigt. Tillverkningsindustrier har en lägre skattesats än uppvärmningskunder och steget från att
använda olja eller andra fossila bränslen till att istället använda biogas kan bli väl långt.
Det alternativ företagen i så fall har haft som huvudspår är LNG (flytande naturgas).
För industrierna är det ofta en stor miljövinst att byta ut sitt befintliga fossila bränsle
mot naturgas, då utsläpp av svaveldioxider och stoft försvinner helt när naturgas ersätter olja samt att koldioxidutsläppen minskar med upp till 20 %. Företagen har haft en
mycket bred palett i sina tankar om olika uppvärmningsformer för att kunna optimera
sin verksamhet ur både kostnadsaspekter, miljöaspekter och att de tekniska delarna ska
fungera.
En idé att öka tillgängligheten till gas för företagen kan vara att både transportera biogas och naturgas i det regionala gasnätet. Då har fordonsflottan och de kunder som är
intresserade av att använda biogas möjlighet att nyttiggöra sig den produkten och industrierna kan använda naturgasen. Det finns då också en möjlighet för industrierna
att börja använda en andel biogas i sin verksamhet och så småningom kunna öka den
andelen.
Det finns idag ett regelverk som används och benämns gröngasprincipen. Denna innebär att biogasen som säljs via ett gasnät ersätts med motsvarande mängd biogas, ofta
inmatat på ett annat ställe. Den gas som finns i de flesta gasnät i Sverige är en blandning av naturgas och biogas, med varierande andelar av de olika gaserna. Detta är möjligt eftersom naturgas och biogas är likartade i sin sammansättning och där huvudbeståndsdelen i gaserna består av metan. Gröngasprincipen är en skatteteknisk och ekonomisk fråga och det går inte att styra vem som får biogasmolekyler och vem som får
naturgasmolekyler. Möjligheten att mata in biogas på ett regionalt gasnät bidrar också
till en ökad användning av biogasen, genom att behovet av fackling minskar.
Slutsatsen för industriernas verksamhet är att prisfrågan på biogas är avgörande. En
kraftigt ökad kostnad att producera varorna bidrar till en sämre lönsamhet hos företagen eftersom konkurrenterna har ett annat prisläge. Ofta är det däremot en fördel, både
ekonomiskt och miljömässigt, för företag att byta sitt befintliga fossila bränsle till naturgas. Ett framtida byte till biogas är då tekniskt möjligt.
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8 Sammanställning och analys
Att investera i ett regionalt biogasnät innebär ett risktagande och det finns vissa kriterier som måste analyseras för att minimera dessa risker.
Tre scenarier undersöktes. När hänsyn tas till enbart rötning och efterfrågan på fordonsgas, scenario 1, finns det ett möjligt överskott av biogas i fokusområdet på 0,1
TWh/år. När hänsyn tas till kranskommunerna samt efterfrågan från industrierna, scenario 3, finns det ett möjligt underskott på biogas. Om däremot hänsyn tas till enbart
fordonsgasmarknaden i scenario 3 finns det ett överskott på cirka 0,3 TWh/år. Detta innebär samtliga fokuskommuner skulle kunna bli självförsörjande på fordonsgas och att
vissa industrier inom fokusområdet kan nyttja biogas.
I alla scenarier finns det ett underskott på biogas i Stockholms kommun och de närliggande kommunerna kring Stockholm. Köping påvisar också ett underskott när hänsyn
inte tas till förgasningspotentialen. Resterande kommuner har ett överskott av biogas
som kan transporteras till Stockholmsregionen i ett regionalt biogasnät.
Flertalet möjliga etapper har identifierats när hänsyn har tagits till kranskommunerna
och potentialen från industrierna, inför en möjlig etablering av ett regionalt biogasnät.
Fördelningen av dessa etapper återspeglar var det i dagsläget finns en etablerad fordonsgasmarknad samt var det finns industrier med stort energibehov.
En beräkning av investeringskostnaden för hela det regionala biogasnätet uppgår till ca
964 miljoner kronor. Investeringen som krävs för den ökade biogasproduktionen, som
är tänkt att transporteras i gasnätet, ingår inte i beräkningen.
Att transportera gas i ett gasnät är betydligt mer miljövänligt än att transportera biogasen med vägtransporter. Energiåtgången vid de vägtransporter som krävs för att endast
utjämna obalansen mellan Stockholmsregionen och fokuskommunerna, motsvarar 6
500 lastbilstransporter med en total förbrukning på 755 000 l diesel. En transport av biogas i ett regionalt gasnät innebär dessutom en bullerfri, osynlig, säker, väderoberoende
och trafikkapacitetsoberoende gasdistribution. Det innebär också en minskad trängsel
på vägarna i förhållande till om gasen istället transporterats med lastbil.
Naturgas har betydligt bättre miljövärden än kol och olja och har ett betydligt mer attraktivt pris än biogas. För att förbättra miljövärdena i utsläppen från en industri kan
det vara en god idé att saluföra en kombination av biogas och naturgas till liknande
kunder. Att samtransportera biogas och naturgas ger en stor flexibilitet och möjlighet
för industrierna att på ett smidigt sätt växla över till biogas på sikt. Idag vet vi ingenting om hur priser och skattesatser ser ut i framtiden. På sikt kanske det kan vara rimligt för industrierna att köpa 100 % biogas.
En jämförelse har gjorts av växthusgasutsläppen vid en övergång av till biogas från befintlig fordonspark jämfört med den potential som beräknats i rapporten avseende fokuskommunerna. De minskade emissionerna motsvarar då ca 130 000 ton/år. Om industrierna sedan konverterar sin energiförbrukning enligt rapportens antagande, kommer emissionerna minska med ytterligare 72 000 ton/år. För att ge en bild av storleksRegionalt biogasnät i Mälardalen
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ordningen på de minskade emissionerna av växthusgaser kan nämnas att inrikes flygtrafiks växthusgasutsläpp var 520 000 ton år 2012. Minskningen om endast fordonstrafiken övergår till biogas motsvarar således 25 % av inrikesflygets utsläpp. Om även industrierna tillkommer motsvarar minskningen 38 %.

8.1 Vidare arbete
Den totala potentialen av ca 50 industrier i fokuskommunerna visar att deras potential
att använda gas är drygt 1 TWh/år. Det hade varit intressant och värdefullt med en
fortsatt kartläggning avseende energiförbrukningen och användning av olika bränslen
till de industrier i fokuskommunerna som inte finns med som underlag i denna rapport. Även i kranskommunerna finns stora industrier som använder mycket energi. En
kartläggning av dessa hade också varit bra att komplettera med.
Förgasning är en intressant möjlighet som har undersökts tidigare inom fokusområdet i
Västerås, men då med fokus på avfall. Det har även gjorts en förstudie för ett etablera
en förgasningsanläggning i Kumla, som är en av kranskommunerna. Denna skulle kunna göra anspråk på en del av råvaran från fokuskommunerna [www.sakab.se, 2014-0601]. Det finns också exempel på småskalig förgasningsteknik som visar att det kan vara
möjligt att bygga mindre förgasningsanläggningar, med förbrukning på 24 GWh/år respektive 150 GWh/år och som då inte behöver importera råvara i lika stor utsträckning,
som större förgasningsanläggningar [Held m.fl,. 2014]. Det innebär att det kan vara intressant att se vidare på möjligheten med förgasning inom fokuskommunerna för att
tillgodose en möjlig efterfrågan.
Hur hanteras ett möjligt överskott av biogas som kan matas in i det regionala biogasnätet? Kan det vara intressant att utreda möjligheten till en LBG-anläggning som tar
hand om överskottet för vidare export inom Sverige? En LBG-anläggning som kan hantera större mängder biogas borde kunna uppvisa vissa skalfördelar gentemot mindre
anläggningar?

Regionalt biogasnät i Mälardalen

49

BioMil AB

9 Referenser
9.1 Publicerat material
Bauer F,. Hulteberg C,. Persson T,. Tamm D. Biogasuppgradering – En granskning av
kommersiella tekniker. SGC, 2013
Benjaminsson J,. Benjaminsson G. Samverkanskoncept för biogasproduktion i lantbruket – minimering av risker i realiserade projekt. Energikontoret i Mälardalen AB, 2013
Dahlgren S., Liljeblad A., Cerruto J., Nohlgren I., Starberg K. Realiserbar biogaspotential i Sverige år 2030 genom rötning och förgasning. Energigas Sverige, 2013
Statens Energimyndighet, Produktion och användning av biogas och rötrester år 2013,
2014
Forsberg J. Biogasens expansion i östra Mellansverige – Identifering av potentiella biogashotspots. Energikontoret i Mälardalen AB, 2009
Forsberg J,. Ahrne M,. Svensson M,. Torgnysson Klemme B. Utbud och efterfrågan på
fordonsgas i Biogas Öst regionen – uppdatering 2012, Energikontoret i Mälardalen AB,
2012
Gode J, Martinsson F, Hagberg L, Öman A, Höglund J, Palm D. Miljöfaktaboken 2011.
Värmeforsk Service AB, 2011
Held J,. Wiklander L. Småskalig Förgasning, Region Skåne 2014
JO 15 SM 1201, korrigerad version. Normskördar för skördeområden, län och riket 2012.
Statistiska meddelanden, SCB 2013
Linné M., Ekstrand A., Englesson R., Persson E., Björnsson L., Lantz M. Den svenska
biogaspotentialen från inhemska restprodukter. Avfall Sverige, Svenska Biogasföreningen, Svenska Gasföreningen och Svenskt Vatten, 2008
Lundberg J. Metan från förgasning av biomassa – En potentialstudie i Biogas Öst-regionen. LTH, 2011
Sandberg A,. Linné M,. Fransson M,. Hjort A,. Jansson L. Underlag till Regional Biogasstrategi i Hallands Län. Triventus & BioMil, 2012
Tufvesson L,. Lantz M,. Björnsson L. Miljönytta och samhällsekonomiskt värde vid produktion av biogas från gödsel, LTH 2013
Uppenberg S, Almemark M, Brandel M, Lindfors L-G, Marcus H-O, Stripple H, Wachtmeister A, Zetterberg L, Miljöfaktabok för bränslen, Del 2. Bakgrundsinformation och
Teknisk bilaga. IVL Svenska Miljöinstitutet AB, 2001
Vestman J,. Liljemark S,. Svensson M. Kostnadsbild för produktion och transport av
biogas. SGC, 2014
Regionalt biogasnät i Mälardalen

50

BioMil AB

Waluszewski D,. Biraht K,. Starberg K. Förstudie av förutsättningar för en biogassatsning inom KAK-kommunerna. Energikontoret i Mälardalen AB, 2009
Waluszewski D,. Johansson J,. Torgnyson E. Biogas, tillväxt & sysselsättning – Hur påverkar produktion och användning av biogas tillväxt och sysselsättning i Biogas Östs
region? Energikontoret i Mälardalen AB, 2011
Åslund P. BIODRIV i Örebroregionen. En studie av utvecklingsmöjligheter för regionalt producerade biodrivmedel. Energikontoret Regionförbundet Örebro, 2009

9.2 Andra referenser
www.scb.se Hämtat 2014-05-10
http://www.swedishbiogas.com/index.php/sv/referensanlaeggningar/sverige/vaest
eras Hämtat 2014-06-01
http://www.mynewsdesk.com/se/eem/pressreleases/lokala-lantbrukare-ocheskilstuna-energi-och-miljoe-i-nytt-biogas-och-biogoedselprojekt-798385 Hämtat 201406-01
http://www.nordkalk.se/streamer.asp?
act=EC6AFF8187A17BB68108DFF59923E051&id=1649 Hämtat 2014-06-01
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=5410380 Hämtat
2014-06-01
http://www.eon.se/om-eon/Om-energi/Produktion-av-el-gas-varme-ochkyla/Kraftvarme/Vara-kraftvarmeverk/Hogbytorp-/Energi-ur-avfall-for-ett-hallbartUpplands-Bro/FAQ/ Hämtat 2014-06-01
http://scandinavianbiogas.com/ny-biogasanlaggning-i-sodertorn/ Hämtat 2014-06-01
http://strangnasbiogas.se/strangnasbiogas.se/Om_Strangnas_Biogas.html Hämtat
2014-06-01
http://www.biogasxpose.eu/ Hämtat 2014-06-01
http://www.sakab.se/sv/foretaget/nyhets/nu-startar-forstudien-det-planeradebioraffinaderiet-i-kumla Hämtat 2014-06-01
http://www.swedegas.se/aktuellt/Nya_flexibla_modeller_for_mer_biogas_pa_natet
Hämtat 2014-06-12
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslappfran-inrikes-transporter/ Hämtat 2014-10-07

Regionalt biogasnät i Mälardalen

51

BioMil AB

Bilaga 1 - Kommunfördelning
Området för studie

Tillkommande kommuner vid marknadsanalys

Län

Kommun

Län

Kommun

Stockholms Län

Botkyrka

Stockholms Län

Danderyd

Huddinge

Ekerö

Järfälla

Haninge

Nykvarn

Lidingö

Salem

Nacka

Stockholm

Nynäshamn

Södertälje

Sigtuna

Upplands-Bro

Sollentuna

Södermanlands Län Eskilstuna
Uppsala Län
Västmanlands Län

Strängnäs

Sundbyberg

Enköping

Tyresö

Håbo

Täby

Arboga

Upplands Väsby

Hallstahammar

Vallentuna

Kungsör

Vaxholm

Köping

Österåker

Västerås

Örebro

Solna

Södermanlands län

Trosa

Karlskoga

Flen

Örebro

Gnesta
Katrineholm
Vingåker
Uppsala Län

Heby
Knivsta
Uppsala

Västmanlands Län

Sala
Skinnskatteberg
Surahammar

Örebro Län

Kumla
Hallsberg
Lekeberg
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Lindesberg
Nora
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Bilaga 2 - Värmevärde
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Bilaga 3 - Marknadsförutsättningar nuläge
Län

Kommun

Utbud biogas
(GWh/år)

Efterfrågan fordonsgas Differens
(GWh/år)
(GWh/år)

Stockholms Län

Botkyrka

35

14,4

20,6

Huddinge

15

13,9

1,1

Järfälla

0

9,7

-9,7

Nykvarn

0

0,5

-0,5

Salem

0

1,1

-1,1

Stockholm

96

364,6

-286,6

Södertälje

12

8,6

3,4

Upplands-Bro

27,4

1,5

25,9

Södermanlands
Län

Eskilstuna

23,8

27,2

-3,4

Strängnäs

0

0,9

-0,9

Uppsala Län

Enköping

1,2

1,7

-0,5

Håbo

0

1,2

-1,2

0,7

0,5

0,2

Hallstahammar

0,6

0,3

0,3

Kungsör

0

0,3

-0,3

Köping

0

1

-1

Västerås

82,4

61,3

21,1

Karlskoga

63,9

0,7

63,2

Örebro

88,8

45,4

43,4

446,8

554,8

-108

Västmanlands Län Arboga

Örebro
Summa
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Bilaga 4 – Marknadsförutsättningar 2020, scenario 1
Län

Kommun

Biogaspotential Efterfrågan
(GWh/år)
Fordonsgas
(GWh/år)

Differens

27,7

-55,6

-27,9

Huddinge

23,8

-34,6

-10,8

Järfälla

15,4

-46,2

-30,8

Nykvarn

6,7

-8,4

-1,7

Salem

5,3

-4,4

0,9

Stockholm

204,5

-509,2

-304,7

Södertälje

47,9

-49,5

-1,6

-6,9

12,9

Stockholms Län Botkyrka

Upplands-Bro 19,8
Södermanlands Eskilstuna
Län
Strängnäs

112,6

-50,4

62,2

50,5

-10,3

40,2

Uppsala Län

Enköping

159,8

-20,5

139,3

Håbo

16

-11,5

4,5

Arboga

24,4

-8,6

15,8

Hallsta-hammar

19,2

-4,5

14,7

Kungsör

26,4

-2,7

23,7

Köping

55,5

-8

47,5

Västerås

135,5

-92,6

42,9

Karlskoga

20,2

-10,8

9,4

Örebro

152,7

-82,5

70,2

1123,9

-1017,2

106,7

Västmanlands
Län

Örebro
Summa
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Bilaga 5 – Marknadsförutsättningar 2020, med förgasning, scenario 2
Län

Kommun

Stockholms Län Botkyrka

Biogas
Förgasnings Efterfrågan Efterfrågan Differens
Potential potential
Fordonsgas Industri
(GWh/år)
(GWh/år) (GWh/år)
(GWh/år)* (GWh/år)
27,7

46,6

-55,6

-44,8

-26,2

Huddinge

23,8

26,7

-34,6

0,0

15,9

Järfälla

15,4

7,9

-46,2

-15,5

-38,4

Nykvarn

6,7

45,3

-8,4

0,0

43,6

Salem

5,3

13,7

-4,4

0,0

14,6

Stockholm

204,5

0,5

-509,2

0,0

-304,2

Södertälje

47,9

129,2

-49,5

-262,9

-135,4

UpplandsBro

19,8

57,3

-6,9

-13

57,2

Södermanlands Eskilstuna
Län
Strängnäs

112,6

276,3

-50,4

-66,2

272,3

50,5

183,8

-10,3

-47,8

176,2

Uppsala Län

Enköping

159,8

218,3

-20,5

0,0

357,6

Håbo

16

29,1

-11,5

-95,4

-61,8

Arboga

24,4

108,6

-8,6

-0,2

124,2

Hallstahammar

19,2

45,9

-4,5

-52,7

7,9

Kungsör

26,4

53,0

-2,7

-0,1

76,6

Köping

55,5

195,0

-8,0

-203,2

39,3

Västerås

135,5

258,4

-92,6

-26,9

274,4

Karlskoga

20,2

183,3

-10,8

-78,5

114,2

Örebro

152,7

368,4

-82,5

-105,3

333,3

-1017,2

-1012,5

1341,3

Västmanlands
Län

Örebro

1123,9
2247,3
Summa
* - Betyder att det finns ett underskott på metan.

Regionalt biogasnät i Mälardalen

59

BioMil AB

Regionalt biogasnät i Mälardalen

60

BioMil AB

Bilaga 6 - Marknadsförutsättningar 2020 – med kranskommuner, scenario 3
Län

Kommun

BiogasUtökning
potential krans(GWh/år) kommuner
(GWh/år)*

Efterfrågan
Fordonsgas
(GWh/år)

Efterfrågan Differens
Industri
(GWh/år)

27,7

-34,5

-55,6

-44,8

-107,2

Huddinge

23,8

-34,5

-34,6

-0,0

-45,3

Järfälla

15,4

-34,5

-46,2

-15,5

-80,8

Nykvarn

6,7

-34,5

-8,4

0,0

-36,2

Salem

5,3

-34,5

-4,4

0,0

-33,6

Stockholm

204,5

-34,5

-509,2

0,0

-339,2

Södertälje

47,9

-34,5

-49,5

-262,9

-299,0

Upplands-Bro 19,8

-34,5

-6,9

-13

-34,6

Stockholms Län Botkyrka

Södermanlands Eskilstuna
Län
Strängnäs

112,6

122,9

-50,4

-66,2

118,9

50,5

44,4

-10,3

-47,8

36,8

Uppsala Län

Enköping

159,8

62,7

-20,5

0,0

202,0

Håbo

16

18,8

-11,5

-95,4

-72,1

Arboga

24,4

0,0

-8,6

-0,2

15,6

Hallsta-hammar

19,2

5,7

-4,5

-52,7

-32,3

Kungsör

26,4

0,0

-2,7

-0,1

23,6

Köping

55,5

6,2

-8

-203,2

-149,5

Västerås

135,5

81,3

-92,6

-26,9

97,3

Karlskoga

20,2

19

-10,8

-78,5

-50,1

Örebro

152,7

122,9

-82,5

-105,3

87,8

Västmanlands
Län

Örebro

1123,9
207,9
-1017,2
-1012,5
-697,9
Summa
* Utökningen med kranskommuner innebär att hänsyn har tagits till marknadsförutsättningarna i respektive kommun som sedan har allokerats till kommuner inom området för studien. Beräkningen av summan i ”utökning kranskommuner” är skillnaden
mellan biogaspotential i aktuella kranskommuner minus efterfrågan på fordonsgas i
samma område.
- Betyder att det finns ett underskott på metan.
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Gas direkt till city

Lantbrukarna ska kunna leverera rakt in i ledningen

En gasledning i Mälar
dalen för att förse Stock
holm med fordonsgas.
Och möjlighet för
lantbrukare att koppla på
längs vägen. Det är
visionen i ett nytt
projekt.
Tanken är att det ska gå en
gasledning från biogasreakto
rer i Örebro, Västerås, Eskils
tuna, Enköping och Katrine
holm till den stora marknaden
för fordonsgas, den i Stock
holm.
– Det vi studerar nu är nå
gon form av sträckning från
Stockholm till Örebro. Men se
dan vet man inte om ledningen
ska gå både söder och norr om
Mälaren. Vi pratar om mellan
20 och 40 mil, säger Jonas
Forsberg på Biogas Öst.

Uppgraderad
Längs vägen mot Stockholm
ska grupper av lantbrukare
kunna mata in uppgraderad
gas i ledningen. Gas som an
tingen produceras i en gemen
samhetsanläggning eller en
skilt på gården med ledningar
till en gemensam uppgrade
ringsstation.
– Lantbruk är så klart en

Intressenterna
l Finansiärerna bakom
projektet är: Aga Gas, Biogasbolaget i Mellansverige,
Energimyndigheten, Eon
Gas, Eskilstuna Energi &
Miljö, Lantbrukarnas Riks
förbund, Scandinavian
Biogas, Stockholm Gas,
Swedegas, Svensk Växtkraft
och Syvab.

viktig del. Det finns viss pro
duktion från några större an
läggningar, men möjligheten
är inte alls så utnyttjad som
man skulle vilja, säger Jonas
Forsberg.

Hinder i vägen
Vem som ska betala för de
uppåt 40 mil ledning som mås
te byggas är inte klart. För
hoppningar finns på statligt
stöd.
Ett annat problem är mark
ägarna längs vägen som kom
mer att få ännu ett intrång på
marken.
– Det är viktigt att lantbru
karna är med från början och
kan styra det så att det inte
bara blir storbolagen som ritar

Västerås

Stockholm

Trenden fortsätter

Katrineholm

sina streck på kartan
och går fram, säger Kjell Jo
hansson, lantbrukare i pro
jektgruppen.

Naturgas
Alla tidigare försök att bygga
gasledningar i Mälardalen har
stupat på politisk ovilja mot
fossil naturgas. Och även i det
här projektet finns sannolikt
ett intresse att koppla på na
turgas till industrin.
– Gasbolagen ser nog en
möjlighet att man kopplar på
naturgas. Och tittar vi på indu
strisidan kommer naturgasen
att vara med ett tag och vara
bra mycket bättre än andra
lösningar, säger Erik Erjeby,
LRF:s regionchef i Sörmland

Noteringen ligger fast.
Arlas avräkningspris
till ägarna är oföränd
rat i juni, meddelar
mejerijätten.
Den så kallade Arlanote
ringen är 388,1 öre per kilo
konventionell mjölk och
461,6 öre per kilo ekologisk
mjölk.

Enköping

Eskilstuna

Örebro

Mjölkpriset
ligger still

som tidigare jobbade på Swe
dish Biogas.
Jonas Forsberg på Biogas
Öst vill tona ner naturgasen.
Ska det matas in naturgas blir
det sannolikt flytande natur
gas som importeras med båt
till Nynäshamn.
– Att koppla på naturgas
från Ryssland är knappast
aktuellt. I nuläget fokuserar vi
på hur ett nät skulle kunna
f yllas med biogas från rötning
och förgasning och koppla
detta till efterfrågan på biogas
från transport- och industri
sektorerna, säger Jonas Fors
berg.
Torbjörn Esping
040-601 64 71 • torbjorn.esping@atl.nu

Eftersom det globala utbu
det av mjölkråvara fortsät
ter att öka håller den hårda
pressen på industripriser
na i sig.
”Trenden väntas fortsät
ta under de kommande
månaderna, vilket tyder på
att ytterligare sänkningar
av mjölkpriset kommer att
krävas”, uppger Arla.
ATL

Maskin
hittades
med gps
Mannen misstänks ha
försökt smuggla ut en
hyrd grävmaskin ur
landet – men han av
slöjades av dess gps.

Inget stöd från regeringen

Fordonet, som är värt cirka
700 000 kronor, hyrdes i
Stockholm i fredags.

Regeringen har inga pla
ner på att stödja en gas
ledning i Mälardalen, inte
för biogas och definitivt
inte för fossil naturgas.

När ägaren via gps fick se
att grävaren var på väg
mot färjeläget på Verkö i
Karlskrona larmade han
polisen, rapporterar lokala
medier.
Ekipaget stoppades och
den misstänkte, en 37-årig
man, greps på platsen.

– Nej, jag tror inte det finns
några förutsättningar för det,
säger Hannes Carl Borg, poli
tisk sakkunnig under it- och
energiministern på Närings
departementet.

Körs i tankbil
I dag körs biogas i tankbil till
den stora marknaden för for

donsbränsle i Stockholmregi
onen.
Biogas Öst gör en förstudie
om en stamledning från Öre
bro till Stockholm, som är klar
om några veckor.

20 eller 40 mil lång
Beroende på om ledningen ska
gå på båda sidor Hjälmaren
och Mälaren blir gasledningen
mellan 20 och 40 mil lång.
Det blir dyrt och svårt att fi
nansiera för biogasproducen
terna själva.
Intressenterna hoppas på

statligt stöd till gasledningen.
Men regeringen är avvisande,
även om man ser att det finns
ett behov av infrastruktur.
– Jo, det gör det ju, men ur
vårt perspektiv har det hand
lat om vilka insatser som varit
de bästa för att främja förny
bar energi, och när det gäller
biogasen så är det produktio
nen vi har siktat på. Det har
inte varit aktuellt vad jag vet
med någon riktad satsning på
infrastruktur på biogassidan,
säger Hannes Carl Borg.
Det finns med i diskussio

Larmade polisen

nerna kring gasledningen att
också använda den för fossil
naturgas till industrin. Men då
kan branschen glömma tan
ken på statligt stöd.

På egna villkor
– Där har regeringen slagit
fast i energiöverenskommel
sen att naturgasen ska finnas
på sina egna villkor, så sådan
infrastruktur är ingenting
som staten kommer att enga
gera sig i.
Torbjörn Esping
040-601 64 71 • torbjorn.esping@atl.nu

Nekar till brott
Mannen sitter nu anhållen.
Han nekar till brott och
hävdar att han agerade på
uppdrag av någon annan,
enligt lokala medier.ATL

EN LITE BÄTTRE VALLKEDJA
Schuitemaker Rapide 520S: Snittkvalitén som verkligen märks i silon.
Stark och kompakt. Perfekt foder. Effektbehov från endast 120 hk.
Volym 34 m3. Följande styrning. Hjul Vredestein: 710/40R/22,5.
Pris Rapide 520S: ..............................864.000:Hitta din närmaste återförsäljare på nordfarm.se

youtube.com/nordfarm

facebook.com/nordfarm

nordfarm.se

Priser är exkl. moms.

