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Statsrådet och chefen för Näringsdepartementet

Regeringen bemyndigade den april29 1998 chefen för Nä-
rings- och handelsdepartementet tillkalla utredare medatt en
uppdrag lämna förslag på projekt skall bidra tillatt ett ett attsom
främja kostnadseffektiv utveckling produktion, distributionen av
och användning biogas för fordonsdrift.av

Med stöd regeringens bemyndigande förordnade chefen förav
Närings- och handelsdepartementet, statsrådet Sundström, den 24
augusti f.d.1998 generaldirektören Svante Englund, särskildsom
utredare i Utredningen Nl998:02 introduktion biogasom av

fordonsbränsle. Chefen för Näringsdepartementet, statsrådetsom
förordnadeRosengren, den oktober följande13 1998 experter att

ingå kommitténi för introduktion biogas fordonsbränsle:av som
departementssekreterama Marie Jordbruksdepartemen-Ingerup

Harald Perby Miljödepartementet Andersson,Tomtet, Irenesamt
Kolare och AnderssonLars Näringsdepartementet,numera
handläggare Blad ochBengt programdirektör Urban Kärrmarck
Statens energimyndighet, politiskt sakkunnige Stefan Edman

Miljödepartementet, avdelningsdirektör Alexandra Norénnumera
Naturvårdsverket, avdelningsdirektör Hans Petterson Kommuni-
kationsforskningsberedningen och civilingenjör Olof Hådell
Vägverket.

Statens energimyndighet har utgjort sekretariat för utred-
ningen.

Vi har lämnat delredovisning den oktoberl 1998.en

Närings- och handelsdepartementet har för handläggning
överlämnat skrivelser från Projekt Distributionsbil DB 7070, rn

projekt biogas drivmedel till lastbilar frånom om som resp.
Svenska Biogasföreningen myndighetsregler hindrar bio-attom
gasbilar.
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Vi har under utredningsarbetet haft samverkan mednära
Kommunikationsforskningsberedningen, Statens naturvårdsverk
och Statens jordbruksverk. Vi har vidare erhållit synpunkter från
Jordbrukstekniska Institutet, Arbetarskyddsstyrelsen, Sprängäm-
nesinspektionen, Konsumentverket, Linköpings kommun, Miljö-
teknikdelegationen, Svenska Kommunförbundet, LRF, Stiftelsen
Svensk Etanolutveckling, Stockholm Vatten, Svenskt Gastekniskt
Center, Svenska Biogasföreningen, Svenska Gasföreningen,
Svenska Petroleuminstitutet, Sydkraft, Växtkraft Västerås,
Projekt Distributionsbil 70 DB 70, Stockholms stads materiel-
försörjningsorganisation MFO, SAAB Automobile AB, BMW

Rover Sverige och AB VOLVO.samt

Vi har besökt biogasanläggningar i Stockholm, Kalmar, Väs-
terås, Uppsala, Helsingborg, Kristianstad, Linköping och Laholm

studerat projekt i Skövde, Västsverige Göteborg, Trollhät-samt
och Borås och Västerås.tan

harVi berett Stockholm stad och Göteborgs kommun samt
Svenska Biogasföreningen och Svenska Gasföreningen tillfälle

del utkast till detta betänkande.att ta ettav

skallVi enligt direktiven Dir 1998:33 redovisa jäm-även
ställdhetspolitiska konsekvenser konsekvenser för brottslig-samt
heten och det brottsförebyggande arbetet. Några sådana konsek-

har inte återfunnits.venser

Vi har identifierat lämpliga för samverkanspro-tre orter som
jekt, nämligen Stockholm, Göteborg och Linköping. Den närmare
uppläggningen projektet, kostnadernainkl. för det, bör fast-av
ställas i överläggningar mellan och respektive kommun.staten

överlämnarVi i särskild skrivelse till Näringsdepartementeet
de förslag till samverkansprojekt erhållit frånvi Stockholm,
Göteborg och Linköping promemoria avseendesamt en
utvärdering sådana projekt.av
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Sedan utredningsarbetet slutförts får vi härmed överlämna
slutbetänkandevårt Biogasen fordonsbränsle.som

Särskilda yttranden har lämnats Stefan Edman ochav
Alexandra Norén.

Stockholm den 24 1999.mars

Svante Englund
Urban Kärrmarck
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Sammanfattning

Konkurrenssituationen för biogas förhållandei till såväl an-
vändning för el- och värrnegenercring andra fordonsbränslen,som
främst bensin/diesel, sådan biogas fordonsbränsleär inteatt som
under överskådlig tid kan förväntas generellt bli realistiskt al-ett
temativ.

Biogas från avloppsreningsverk kan konkurrera med samtliga
bränslen inom uppvärmningssektom, förädlings- ochsamt, om
distributionskostnaden tillräcklig låg, med bensin. Biogasär även
från avfallövrigt kan enbart konkurrera med biobaserad etanol

med bensin i naturgasanknutna områden. Isamt ett naturgasom-
råde det emellertid på lite längreär sikt inte bensin biogasenmot
kommer konkurrera Prismässigt kanatt inteutan mot naturgas.

konkurrerabiogas med naturgas.

Det därför endast under mycketär förutsättningar,gynnsamma
med avloppsreningsanläggning harorter påatt taex. en som vara

mängd avlopp och/eller mängder med industriavfallstor storaen
anläggningen kan betalt för det i dagslägetta att ta emot,som som

kan tänkas bli ekonomiskt realistiskt framställa biogas för for-att
donsdrift. Tillgången på råvaror i övrigt fn allt för begränsadär
eller kostsam hämta in till biogasanläggningarna.att

Beträffande kunderna vi den uppfattningen det finns till-är attav
räckligt många presumtiva kunder villiga något högreär att tasom
livscykelkostnader för och köra biogasbiläga och möjligenatt en

obehagen något minskadäven bekvämlighet formi mins-av en av
kad rörlighet, färre tankstationer och minskat last- resp.
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bagageutrymme, förutsatt leveranssäkerheten minst lika godatt är
för bensin och diesel.som

Det framförallt kostnaderna förär rening, och distri-transport
bution kostnaderna för leveranssäkerhet kaninte täckassamt som

de intäkter användning biogas för fordonsdrift Deav som av ger.
höga fasta kostnaderna distributionsledeti kräver förvolymerstora

ned enhetskostnaden. Våra beräkningar tyder på det krävsatt en
gasvolym på GWh. Befintlig40 stadsgasledning eller närhet tillca
befintlig naturgasledning kan sänka kostnader för leveranssäkerhet
och distribution. fråga bör utredasDenna vidare.

Få anläggningar kan påräkna intäkter täcker verksamhetenssom
rörliga kostnader. Permanenta driftsunderskott därför täckasmåste
huvudsakligen med kommunala medel.

Skall biogasen introduceras fordonsbränsle skulle krä-ettsom
långsiktigt och varaktigt tillskott skattemedel, gårettvas av som
den konkurrensfördel befrielse frånutöver ochenergi-som

miljöskatter utgör.

Biogas fordonsbränsle kan tänkas komma till användningsom
på vissa nischbränsle främst för lo-orter ett tungasom
kala/kommunala dieseldrivna fordonsflottor: bussar, distribu-
tionslastbilar, arbetsfordon, fordondvs. används inom ettsom
begränsat geografiskt område. också deDär miljövins-är största

hämta. harDet inte ingått i vårt uppdrag någonterna att göraatt
samhällsekonomisk bedömning miljö- och andra samhälleligaav
vinster.

har identifieratVi lämpliga förtre orter ettsom samver-
kansprojekt, nämligen Stockholm, Göteborg och Linköping. Den

uppläggningen projektet, inkl. kostnaderna för det, börnärmare av
fastställas överläggningari mellan respektiveoch kommun.staten
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1 Utredningsarbetet

Utredningen har haft två huvuduppgifter dels lämna förslagatt
till samverkansprojekt skall bidraett till främja kostnads-attsom en
effektiv utveckling produktion, distribution och användningav av
biogas för fordonsdrift, dels belysa biogasens kostnader och dessatt
konkurrenssituation med andra alternativ. fullständigaDe direktiven
för utredningen återfinns i bilaga

Utredningen skiljer frånsig hittills genomförda utredningar, där
framförallt har biogasenspå tekniska möjligheter lösasett attman

vissa övergripande miljöproblem. Vi har lagt huvudvikten vid att
utreda och redovisa de villkor måste uppfyllda för attsom vara
marknaden skall biogasen likvärdigt och helstacceptera ettsom
bättre bränsle bensin och diesel. Samtidigtän har vi också lagt oss
vinn identifiera de tänkbara marknadsaktöremaatt och derasom
motiv för investera fordoni och nödvändiga anläggningar,att distri-
butionssystem och tankställen, kundernaFör biogas handlarm.m. av
det, förutom miljöegenskaper, driftkostnader, livscykel-även om
kostnader, bekvämlighet och framförallt leveranssäkerhet. För pro-
ducenter, distributörer finansiärer det förhållandet mellansamt är
vinst och risktagande motiv för investera biogas.iutgör attsom

Beträffande kunderna vi den uppfattningen det finnsär till-attav
räckligt många presumtiva kunder villiga något högreär att tasom
livscykelkostnader för och köra biogasbil och möjligenägaatt en
även obehagen något minskad bekvämlighet formi mins-av en av
kad rörlighet, fárre tankstationer och minskat last- bagageut-resp.

förutsatt leveranssäkerheten minst lika föratt godärrymme, som
bensin och diesel.
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det måste finnas tillräckligtutgångspunktEn poten-är storatt en
enskiltför attrahera privata investeraretiell biogasmarknad attatt

distribu-anläggningar,eller i samverkan med kommuner investera i
fordontillhandahålla för gasdrift.tionssystem och att

densöka beräknakoncentrerats på delsUtredningen har att
tillgängliga råvarubasen för produktionpraktiskt och ekonomiskt av

producera ochundersöka möjligheternabiogas, dels attnärmareatt
distribuera till marknadsmässiga priser.biogas

uppmärksammade olika hin-har vi blivitUnder arbetets gång
behandlas iintroduktionen biogas. Dessaförsvårader avsom anses

särskilt avsnitt.ett

sådanför biogaskonkurrenssituationenfunnit ärVidare har vi att
drivmedel be-alternativtkan introducerasden icke utanettatt som

indirekta subven-densubventioner,tydande och utöverpermanenta
hu-centrala fråganskattebefriad. Denden ärtion ligger i ärattsom

minsk-medför tillräckligtbiogasanvändningruvida ökad storaven
fossilaförknippade medeffekternadening negativa externaav

samhällsekonomiskt moti-kanpå biogassatsningbränslen så att en
fi-ochstöd skall utformassådantfallet, huroch, så är ettveras om

haroch komplicerad.omfattande DetFrågeställningennansieras. är
effek-samhällsekonomiskadeutredauppdragingått Vårtinte i att

huvudsakredovisas iekonomiska bedömningar ärDetema. som
och körakostnader förföretagsekonomiska äga ettattsamt

biogasfordon.

anläggningarföreträdare för flertaletmedsammanträffatharVi
avsikter ihar uttalatfordonsdrift ellerförproducerar somgassom

utnyttjafinns isynergiertanke på deden Med attstoravägen. som
deuppmärksamhetsärskildhar ägnatsbefintligt naturgasnät an-

tillanslutninglokaliserade i naturgasnätet.finnsläggningar som
Malmö iochGöteborgStockholm,bindaMöjligheterna att samman

medhar tagitsKontakteruppmärksammats. ävennätverk harett
utvecklaefterhöra deras intressebilindustrin för attnärmareatt av
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vidareutveckla tekniker för gasfordon. Slutligen har haftviresp.
kontakter med nuvarande undersökt möjlig-avnämare samtav gas
heterna förutom bussar knyta lokala distributionsflottor tillatt även
befintliga eller tänkbara anläggningar.

Ett delvis motstående har identifieratsintresse mellan producent-
företrädare företrädarnaoch för miljöintresset. lönsamhetsskälAv
vill de förra koncentrera biogassig på ersättningsbränsle forsom
bensin under det de framförallt med hänvisning till lokalaatt senare,
hälso- och miljöproblem, förstai hand vill biogasen ersätt-se som
ningsbränsle för diesel. Med tanke på den begränsade tillgången av
biogas har funnitvi det angeläget den fortsatta utvecklingen in-att
riktas endera bensin eller diesel.mot

Genomgående har vi i alla kostnadsberäkningar jämförelseroch
m3.mellan drivmedel använd kWh bas i stället for ellerlitersom

Biogas har mycket lågt energiinnehåll volymsenhet. literEnett per
biogas kan därför inte jämföras med liter bensin diesel.elleren

frånBortsett verkningsgradsförluster däremot kWh likabiogasär en
mycket värd kWh bensin eller diesel. fallI några har visom en

detn bensin- eller dieselekvivalenta priset/kostnaden förangett
biogas. Med ekvivalent pris/kostnad vi priset/kostnaden föravser
den mängd biogas krävs för i motordrift liter ben-att ersättasom en
sin diesel.resp.
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Biogasverksamheten2 i Sverige

Biogas energiråvarasom

Biogas kan enklast beskrivas CH4 bildadmetangassom ge-
nedbrytning organiskt material. Orenad biogas består tillnom av

55 %75 koldioxid, och små mängdermetan samt vatten,av sva--
vel och kväveföreningar. bildasI naturen metangas, t.ex. sumpgas,

till atmosfären. Metangas växthusgasema, räk-ärsom avges en av
kolatom den kraftfull 20 tillnat är 25 gånger koldi-änper mer

oxid. Vid förbränning den upphov till koldioxidutsläpp.ger

Metan energigas, innehållerär 10,4 kWhmetangasen ren ca
m3.energi Den har något lägre energiinnehållett än naturgas.per

Naturgas fossilgas den främstär beståräven metan,en s. som av
i den ingår och butanäven mängder Föro-smärresamtmen propan

reningar. Efter rening biogasen jämförbar medär Vidnaturgas.
fordonsdrift kan emellertid inte dieselfordon problemtunga utan
växla mellan bio- och Såväl biogas har lågnaturgas. naturgas som
energitäthet jämfört med övriga fossila bränslen. Diesel innehåller

m31000 gånger så mycket energit.ex. och bensin 870per ca
m3gånger så mycket energi 97 % metangasper som ren

Biogas nybildas ständigt i den kan också avsiktligtnaturen, men
produceras dels restprodukt vid hanteringen organisktsom en av

l kWh/l000m3gas.Energiinnehållet i 100 % vid normaltryck 10är 400metangasren
kWh/100Om3Biogas drivmedelskvalitet har energiinnehåll knappt 10 000ettav av

kWh/m3Dieselbrännolja har energiinnehåll 9890 dieselolja.ett Bensin hargas. ettav
kWh/m3energiinnehåll 8720 bensin.av
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avfall från hushåll och industri, dels utgående från jordbrukspro-
dukter, såsom vallväxter.

Vid de kommunala avloppsreningsverken finns slamrötnings-
anläggningar. En biprodukt vid dessa anläggningar biogas.är
Rötslammet kan användas jordförbättringsmedel ochsom gasen

bränsle. Alternativet till bränsleanvändning facklasom är att upp
Vid deponier bildas biogas, kan tillvara. alltNästangasen. tassom

organiskt avfallsmaterial kan Slakteri- ochrötas. restaurangavfall
liksom riskavfall, såsom djurkadaver, måste hygieniseras innan det
kan gå in i Enligt nuvarande på avfallshantering,synsättprocessen.
med så hög grad återvinning möjligt kretsloppsprinci-en av som
pen, kommer deponering rötbart material förbjudas. Iatt ut-av en
vidgning laetsloppsprincipens tillämpning ingår rötningävenav av

och avfallsprodukter frånrest- jordbruket såsom gödsel, halm,
blast, särskilt odlade vallväxter.ävenm.m, men

Biogas kan i princip användas energiråvara allaisom processer
kräver energi såsom uppvärmning bostäder och lokaler,som av

ångproduktion, elgenerering, motordrift och industriprocesser som
torkning. Eftersom biogasen hart.ex. relativt lågt energiinnehållett

och därmed blir dyr distribuera och lagra det förståeligtatt är att
biogasproducentema i första hand undersöker användnings-
områden där energin har högt förädlingsvärde. Förett utnyttjaatt
dess miljöegenskaper bör, redan framgått, förstai hand fossilasom
bränslen med biogas. Utifrån dessaersättas två utgångspunkter har
därför följdriktigt biogasproducentemas intresse riktas mot
drivmedel.

Produktion biogas optimeringsproblem kompliceradär ettav av
Tekniken kapitalintensiv, varför det här,natur. liksomär i de flesta

processanläggningar, finns påtagliga stordriftsfördelar. Samtidigt
har såväl den ingående råvaran, avfallet, den levereradesom pro-
dukten, biogasen, lågt energivärde förhållandei till volymen.ett
Detta innebär höga transportkostnader. För eliminera delatt en av
transportkostnaden kan den färdiga komprimeras, dvs.gasen
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tryckas Tryck till 250 bar används. En gastanksamman. upp som
m3 m31 kan med denna teknik fyllas med 250 bio-rymmer gas

gas Detta innebär mängd kanstörre tillatt transporterasen gas
given kostnad, samtidigt kräver komprimeringen energi och ökar
kostnaden.

Befintliga anläggningar

I finnsSverige 220 biogasanläggningar 10 demon-samtca ca
strations- och försöksanläggningar. Flertalet anläggningarna ut-av

rötkammare på avloppsreningsverk,görs 140 inklusivest.av ca
industriellt avloppsvatten. Vidare sker utvinning biogas 60av ur ca
deponier. Deponiema under avveckling. Några deponier be-är nya
räknas därför inte tillkomma, samtidigt gasproduktionen be-isom
fintliga deponier kommersuccessivt Gårdsanläggningaratt avta.
för utvinning biogas gödsel har uppförts på gårdar,14 8av ur av
dessa har lagts ned på grund bristande lönsamhet. Resterandeav
anläggningar, uppförts med statligt stöd, 15utgörssom av ca sam-
rötningsanläggningar baserade på olika kombinationer hus-av
hålls-, och storköks-, livsmedels-, slakteri- ochrestaurang- övrigt
industriellt avfall och avfallsprodukter från jordbruket.samt rest-
Den totala produktionen biogas år 1998 har uppskattats tillav ca

TWh.1,5

Merparten nuvarande produktion sker vid avloppsrenings-av
verken, TWh1 enligt uppgifter frånnärmare Svenska ochvatten
avloppsföreningen. Utvinningen deponianläggningar nårav gas ur

till TWh.0,4 Resterande produktion sker vid övrigaupp ca an-
läggningar.

2 För underlätta beräkningar inte energiinnehållet den trycksattaatt ianges
i stället den mängd den trycksatta vidgasen, representeraranges gas som gasen

m3.1,013 bara och 00 det härC. I exemplet 250 För inteatt ärattange gasen
Nm3.trycksatt preñxet stårN, for normal, framförsätts volymangivelsensom
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Staten har under år på olika stöd, främstsätt investe-gettsenare
ringsbidrag, till biogasanläggningar. Bidrag har främst givits av
Miljödepartementet, Naturvårdsverket, Kommunikationsforsk-
ningsberedningen KFB Statens energimyndighet.samt De ojäm-
förligast bidragen har lämnatsstörsta Miljödepartementet,av en-
bart under 1998 lämnades totalt mkr132 bidragöver i fördelat
21 olika projekt. Statens energimyndighet tidigare NUTEK har
under 1990-talet givit drygt lO mkr i stöd därutöver finansie-samt

forskning inom biogasområdet förrat 20 mkr. KFB har sedan 1991
beviljat bidrag till anläggningar med fordon12, 18 samt ut-ca ca
värderingar 10 mkr. Miljödepartementet och Naturvårds-m.m. ca
verket har inte lämnat någon samlad redovisning sina bidrag.över

Biogasanläggningar för produktion och försäljning for-av
donsgas

-Uppsala
Anläggningen dimensionerad förär produktion 1,7en av ca

m3miljoner biogas år. Anläggningen för gasrening har ka-per en
pacitet motsvarande 12 GWh renad år. Råvaruinsatsen,gas per ca
30 000 avfall/restprodukterutgörs frånton, läkemedelsindust-av
rin, och storkök, slakterierrestauranger gödsel. Sedan tidigaresamt
produceras biogas vid avloppsreningsverket.även Gassystemen
har byggts på möjliggörsätt frånett renings-attsamman som gas
verket kan och användas back-up vid produktionsstör-renas som
ningar. Uppsala kommun till anläggningenär ägare med vidhäng-
ande reningsanläggning och tankstation. Stationen komp-utgörs av

gaslager, snabbtankningsplats förett två fordon 22ressorer, samt
platser för långsamtankning. Totalt drivs 21 gasbussar, 12 person-
bilar sopbil med biogas. Gaslagretsamt 18 tim-motsvararen ca

gasproduktion. Anläggningen har haft intrimningssvårigheter,mars
vilket innebär dess totala kapacitet produceraatt biogasatt ännu
inte har utnyttj ats.
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-Stockholm
Stockholm Vatten producerar årligen 35 GWh biogas vid sittca

reningsverk i Bromma. Huvuddelen den produceras vidav gas som
Bromma används för uppvärmning, sedan år finns1996 driftimen

anläggning för rening och torkning biogas. Vid anläggningenen av
finns tankstation föräven Stockholm Vatten fordon.en egna
Maximalt kan levereras GWh3,6 renad biogas år. Stockholmsper
stads materielförsörjningsorganisation MFO 345 biogasfor-äger
don, däribland tankbil för distribution biogas. MFOen av ansvarar

för distributionenäven säljs vid publika tank-treav gasen, som
ställen ägda och drivna Statoil, Shell OK. köperMFO 3av resp. ca
GWh från Stockholm Vatten l GWh från Linkö-samtgas ca gas
ping. Bränslet säljs sedan vidare till bensinekvivalent pris Ett ra-
battsystem finns slutpriset kan variera.gör attsom

Det går inte tillföra fordon inte gastillgången ökar.att mer om
Möjligheter till sådan ökning finns i regionen där potentialenen
enligt Stockholm Vatten 150 GWh/år. Stora mängder biogasär
produceras bl.a. i Stockholm Vatten anläggning vid Henriksdal, ca
65 GWh år. Denna används framförallt för och el-värme-per gas
produktion planeras utnyttjas till fordonsbränsle och till bio-men
gasspisar i det planerade bostadsområdet vid Hammarbynya
sjöstad.

En biogasanläggning, med SKAFAB huvudman, för röt-som
ning organiskt avfall planeras till Gladö Kvarn. anlägg-Omav
ningen byggs, det aktuellt utnyttjaär för fordonsdrift.att gasen

-Linköping
Tekniska Verken i Linköping AB och lantbruksorganisatio-

Scan-Fannek, Konvex ochAB, bildadeLRF i decembernerna
1995 bolag, Linköpings Biogasett AB. Bolaget drivergemensamt

l Med bensinekvivalent pris priset på biogasen så denatt är satt attavses
mängd biogas liter bensin kostar kundenersätter lika mycketsom en som en
liter bensin.
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sedan januari biogasanläggningen1997 i Linköping. Till anlägg-
ningen kommer gödsel, slakteriavfall organiskt avfall.samt annat
Anläggningen dimensionerad förär 100 000 ton/år. Under 1998
behandlades 48 000 Endast pumpbart materialton. in i anlägg-tas
ningen. Materialet genomgår hygienisering under minst l timma
vid lägst 70° C.

ÄvenGasen används drivmedel för fordon. frånsom gas av-
loppsreningsverket används periodvis drivmedel. Efter reningsom
leds till stadens bussterminal där komprimeras och därgasen gasen

gaslager för dygnsutjämning finns.ett 55 bussar för innerstadstra-
fik drygt 20 personbilar förses med biogas.samt Under 1998 sål-
des 29 GWh biogas.

-Kalmar
Anläggningen Kalmar Vatten ochägs Renhållning AB ochav

kan producera 12 GWh år. Anläggningen driftitogsca gas per un-
der 1998 och befinner fortfarandesig under intrimning. Den totala
mängden kan produceras, inklusive det kommunalagas som re-
ningsverket, 22 GWh rågas år.är Gasen framställs göd-ca per av
sel, slakteriavfall, avfall från livsmedelsindustrin i framtidensamt

andra organiska avfall. siktPå kommer den delenstörstaav av ga-
användas för fordonsdrift. Gasreningskapacitetenatt för for-sen

donsdrift beräknad räcka till fordon.400är Hittills användsatt ca
i det lokala fjärrvärmenätet för ångproduktion ochsamtgasen

vid sjukhuset, slutligen betjänastappvatten i dagsläget fem for-st.
don. Ytterligare tolv fordon beställda.är

-Trollhättan
Anläggningen i Trollhättan frånutgår det befintliga avloppsre-

ningsverket vid Arvidstorp, på andra sidan Götaväster centrumom
Älv. Vid denna anläggning har uppförts station för att ta emoten
avloppsslam från ñskindustrin i Bohuslän. Efter rening förs gasen

Älvvia rörledning Göta till tankställe. Gasenöver används förett
drift stadsbussar, anläggningen har möjlighet tillävenav men
snabbtankning utnyttjad några personbilar. Anläggningenav
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betjänar tolv bussar och två lastbilar. Den inte kan utnytt-gas som
för fordonsdriftjas används för värmeproduktion. Totalt finnssett
för ansluta ytterligare fordon. Under 1999 iattgas avses, samar-

bete med Norsk Hydro, uppföras publik tankningsstation. Denen
årliga produktionen orenad biogas knappt GWh8 år.ärav per

-Helsingborg
Biogasanläggningen och drivs Nordvästra Skånes Ren-ägs av

hållnings NSR. har kapacitet behandlaAB Den 80 000att tonen
avfall år. Avfall från livsmedelsindustrin för rötning.tas emotper
Även gödsel kommer närvarandeFör produceras 8 GWhrötas.att
biogas. fullVid kapacitet beräknas anläggningen producera 30
GWh sikt avfallPå från ochäven utsorterat restaurangergas. avses
hushåll för förrötning. En viss konkurrens de itas emot oro om
regionen begränsade tillgångarna på lämpligt avfall finns. Totalt
produceras GWh biogasgas vid70 Filboma avfallsanläggning,ca

huvuddelen, deponigas.64 GWh, Gasen huvud-användsärmen
sakligen till produktion kraftvärme, levereras tillävenav men gas

antal handelsträdgårdar. Vid tankningsstation, medett en egen en
Nm3/h,reningskapacitet försörjs fordon20 15 personbilar ochav

lätta lastbilar med biogas. Renhållningsfordon kommerett par
framtidinom kunna tankas vid anläggningen.atten snar

planerasVid det kommunala avloppsreningsverket separaten
tankningsanläggning.

-Kristianstad
Anläggningen och drivs Kristianstads Renhållnings ochägs av

Avfalls KRAB. Vid anläggningen hanterasAB totalt 73 000ca
avfall årligen, främst industriavfall från livsmedelsindustri ochton

slakterier, hushållsavfall 5000 tonäven smärre mäng-samtmen
Ävender med frångödsel. Kristianstad framförs farhågor attom

överetablering biogasanläggningar i förhållande till råvaru-en av
tillgången på ske i Skåne. Anläggningen i Kristianstadär väg att är

de få anläggningar har funnit fårvi ersättning för deen av som
levereras till jordbruket. Ersättningen harrötrester mestsom som

uppgått till kr/ton.20
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All levereras till kraftvänneverket. Planer har funnitsgas att
och använda den till fordonsdrift. Främst ifrån ekono-rena gasen

miska hänsynstaganden, har dessa planer fn skjutits på framtiden.

-Eslöv
Biogas produceras i det Eslövs kommun och Procordiaav ge-

ägda reningsverket Ellinge.i Verket har funnitsmensamt drifti se-
dan mitten 1980-talet. produceradeDen har hittillsav gasen an-

förvänts uppvärmning villor, såväl Procordia kom-av men som
har biogasdrivna bilar, tio Sydgas köperAB renadst.munen ca

biogas från anläggningen och för distribution ochsvarar
försäljning fordon.till Försäljningspriset ligger under bensinpriset,

dieselpriset.övermen

Användningen av gas

Antalet fordon i Sverige helt eller delvis försörjs med bio-som
fördelade500, påär 350 personbilar, 100 bussargas samtca ca ca

50-tal lastbilar och arbetsfordon. finnsett Det ingen möjlighet att
via bilregistret få reda på det exakta antalet biogasfordon, utan
antalet har uppskattats utgående från uppgifter lämnade företrä-av
darna för verksamheten. totalaDet antalet gasfordon i Sverige är

högre. såvälI Göteborgavsevärt Malmö och Lund drivs rela-som
tivt buss- och taxiflottor medstora Sammantaget finnsnaturgas.
därför ytterligare ungefär 500 metangasdrivna fordon, varav
mindre 200 bussar, huvudsakligenän är personbilar.resten

Ännu så länge finns tankställen för allmänt bruk enbart Stock-i
holm och Eslöv. I Trollhättan byggs publik tankningsstation ien
samarbete med Norsk Hydro. Planer finns därutöver på ytterligare
publika biogasstationer, förstai hand i Göteborg.

Den totala förbrukningen biogas fordonsdrivmedel vidav som
m3de åtta anläggningarna beräknas 300 bensin ochersätta ca ca
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m34002 diesel, vilket 30 GWh energi. Normal för-motsvarar ca
säljning bensin vid bensinstation ligger mellan 1 500- 2 000av en
m3/år och för diesel kan försäljningen vid s.k. Truck- stations

m3/år.uppgå till 10 000 Sett landets totala förbrukningmotca
m3 m31997 bensin 6005 000 3 200 000 diesel för-ärav resp.

brukningen biogas försumbar. Samtidigt det uppenbartär attav
nuvarande anläggningar har alltför liten produktion och försälj-en
ning för det skall finnas förutsättningar för effektivtatt ett utnytt-
jande infrastrukturen. finnsHär de grundläggandeettav av pro-
blem måste åtgärdas biogas skall kunna bli realistisktettsom om
alternativ.

Planerad verksamhet

fleraPå håll planeras för fordonsdrift för biogas antingen ut-
gående från befintlig gasproduktion eller investeringar igenom nya
anläggningar.

-Göteborg
GöteborgI pågår förhandlingar mellan Göteborgsregionens

Ryaverks GRYABAB och Göteborgs energi. Den totala gaspro-
duktionen vid GRYAB uppgår till 50 GWh år och utgörsca per
helt slam från avlopps- och reningsverket. Tanken Göte-är attav
borgs skallenergi köpa biogas från GRYAB och efter ochreningj

l uppgradering distribuera denna i det befintliga stadsgasnätet där

l den Fordonsgas ochVäst säljs i deras anläggningartas emot av
tillsammans med Fordonsgas Väst Norsk Hydro,naturgas. ägs avl Vattenfall Naturgas AB Göteborgs Energi. Bolagets affärsidésamt

sälja i form och biogasär för fordonsdrift.att metangas natur-av
Redan förfogar bolaget fyra tankställen i Göteborg ochövernu
planerar för utbyggnad ytterligare Produkten kommertre.en av
främst Försäljningen biogas,utgörasatt jäm-naturgas.av av som
fört med den planerade naturgasmarknaden blygsam, dockär är en
viktig profilfråga.
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Konceptet bygger på sälja s.k. tillatt företaggrön och möj-gas
ligen privatpersoner.även Genom distribuera tillsammansatt gasen
med kan distributionskostnademanaturgas hållas samtidigtnere,

hög leveranssäkerhet kan nås. Det konceptetsom en gröna har sin
förebild inom elproduktionen. I tillämpningen inom biogasområdet
innebär det överskottsgas underatt vintern kan lagras i form av

och säljas biogasnaturgas under efterfrågannärsom ärsommaren
högre.

Sydgas AB, dotterbolag i sydkraftkoncemen,ett arbetar med
motsvarande koncept. Företaget stationer föräger metangas.sex
Försäljning biogas sker så länge enbartännu i Eslöv. Beslutav
finns köpa biogas frånäven Laholmsatt Biogas EfterAB. rening

biogasen föras in i naturgasnätet.avses

Försäljning kangrön nischmarknad där biogasenav gas vara en
sina höga kostnader kantrots konkurrera.

-Jönköping
Jönköpings kommun planerar nyttja befintlig rötkammareatt en

för rening avloppsvatten för samrötning med hushållsavfall.av
Anläggningen planeras kunna behandla 15 000 avfall år. Iton per

första planeras för produktionetapp 10 GWh år renaden en av per
för använda drivmedel fordon.metangas iatt I andra etappsom en

kan ytterligare lika mycket komma produceras. Kapacitetenattgas
deni planerade anläggningen överstiger kommunens tillgångar av

rötbart material. Samverkan med omkringliggande kommuner är
därför nödvändig.

-Borås
I befintlig anläggning hushållsavfall och slamrötas från av-

loppsreningsverket. Verksamheten planeras byggas för ävenut att
behandla industriavfall. Anläggningen kommer fulli drift att pro-
ducera 16 GWh energi år. Gasen skall användas for-tillca per
donsdrift vid renhållningsverket, busstrafiken ochtaxisamt
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budbilar. Ett tankställe för personbilar planeras byggas i centrum
tankställe för bussar vid lokaltrañkBoråssamt ett bussgarage.

-Skövde
SkövdeInom kommun pågår utredningsarbete kring småskaliga

och lokala kretslopp, innefattar förstai hand Skövde,som men
eventuellt Götene. Projektet gåräven under Bystaden inamnet
Skaraborg. Grundtanken vi förstått denär, rätt, attom engagera
hela befolkningen och näringsliv i lokal produktion, föräd-ortens
ling, konsumtion och slutligen återanvändning. Jordbruketäven ses

väsentlig energiproducent ingående i kretslopp. Kom-ettsom en
skulle således förutom sluta kretsloppet öka sinatt ävenmunen

självförsöijningsgrad.

l projektet finns andra innovativaäven Hygieniseringgrepp. av
matavfall förutsätts ske direkt i livsmedelsaffarer, restaurangkök

Tekniken innebär avfallsproduktemaetc. kompakteras ochatt
blir därmed billigare Utrustning för distribution,att transportera.
förädling och försäljning leasas. Risktagandetav gasen avses
minskas därmed för de kommunala huvudmännen. anläggningDen

planeras kommer årligen producera 6,5 GWhattsom ca gas.

-Västerås
Västerås planerar för anläggning i full drift skall kunnaen som

producera 20 GWh fordonsgas/år. Anläggningen skall baserasca
vallgröda, hushållsavfall restaurangavfall. produce-Densamt

rade gasmängden beräknas räcka till 700 personbilar eller bus-30
i innerstadstrafik. Ett eventuellt två tankställen uppföras.sar avses

Den totala investcringskostnaden beräknad till mkr.är 175 In-ca
vesteringsbeslutet avhängigt statligt investeringsstödär 50av om
0O.

Övriga projekt

Bilindustrin bedriver viss utvecklingsverksamhet avseendeen
metangasdrivna fordon. uppmärksammadMest har Volvos nya
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modeller, S/V 80- Bifuel, blivit. Utrustningen, framförallt tanken,
har bättre integrerats i fordonet, vilket ökar bekvämligheten och
lastkapaciteten. Huvudintresset riktas be-mot personvagnar, som
döms ha framtida marknadspotential, framföralltstor meden

drivmedel. Insatsemanaturgas på fordon såtunga är ännusom
länge begränsade.mer

På användarsidan har Arla, ASG, BTL, DAGAB, ICA samt
Postverket bildat konsortium, DB-70, med syfte genomföraett att

storskalig satsning på biogasdrivna lastbilar. Inom projekteten av-
upphandla antaläven naturgasdrivna fordon.att Pro-ettser man

jektets huvudinriktning således koncentreraär sig påatt metangas-
drivna fordonsflottor, förstai hand längs den befintliga gasled-
ningen.

Ekonomin i befintliga anläggningar

Redovisningen biogasens ekonomi i de befintliga anlägg-av
ningarna bristfällig. I den utsträckning ekonomiskaär resultat re-
dovisas de knutna till biogasbolaget, enbartär redovisarsom egna
kostnader och intäkter, övriga kostnader, såsom statliga bi-men
drag, kostnader för distribution till de delar de faller utanförm.m.

ibolaget redovisas inte. faktiska kostnadenDen därför avsevärdär
högre vad framgår årsredovisningarän underlag. Medsom ur m.m.
vägledning de uppgifter redovisats i slutrapporter och i fö-av som
rekommande fall årsredovisningar har totalkostnadema för pro-
duktionen biogas i Laholm Trollhättan beräknats.av resp.

Laholm har anläggning drift fyravarit i i år. Råvaranen som nu
i första hand lokalt producerad svingödsel.utgörs Gasenav an-

vänds uteslutande deti näraliggande bostadsområdet Trädgårds-
staden. Eftersom värrnebehovet lågt under sommarhalvåretär
facklas mellan 10 15 % Utgående från årsredovis-av gasen.-
ningen för år 1997 har vi beräknat kostnad levererad kWhen per
på mellan 0,25 till 0,30 kr för orenad fritt Trädgårdsstaden.gas
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Räknas kapitalkostnaden förin detäven statliga bidraget, ärsom
betydande del den totala investeringen, ställs avkast-samten ettav

ningskrav gäller för kommersiella investeringar energisek-isom
ökar kostnaden med mellan 0,15 till 0,20 kr/kWh.torn rörligaDen

kostnaden kr/kWh.0,15är ca

Trollhättan har anläggning där hälften råvaran ären ca av av-
loppsslam från fiskindustrin i Bohuslän. Anläggningen förstaiär
hand avsedd för produktion fordonsgas. Beräkningen för Troll-av

g hättan, utgår från från slutrapporten projektet, kost-som av ger en
nad för levererad fordontill på 0,75 kr/kWh. Räknas ävengasen ca
det statliga bidraget in och kommersiellt avkastningskrav stigerett
kostnaden till kr/kWh4.1,70 harDet inte varit möjligt sär-attca
skilja kostnaderna för produktion- distribution försälj-ochresp.
ning. högaDe kostnaderna för Trollhätteanläggningen förklaras av
höga transportkostnader för råvaran anläggningensamt att ärav
för liten för bära investeringar i distributionssystem.att ett

Vi har översiktligt beräkningargjortäven biogasverksam-över
heten i Stockholm planerad verksamhet i Göteborg ochresp.
Skövde. StockholmI och Göteborg det uteslutande frågaär om
slam från avloppsreningsverk råvara till gasproduktionen. Be-som
räkningarna tyder på det Stockholmi möjligt sälja tillatt är att gas

tankställe, dvs. stationskostnaden tillkommer, tillett kostnaden av
i0,40 kr/kWh.

Kostnaden för den planerade verksamheten i Göteborg upp-
skattar vi till storleksordning. Enligt vår bedömning ärsamma pro-
duktionskostnaden vid GRYAB tillräckligt låg för skallatt gasen
kunna kommersialiseras. problem dockEtt används förär att gasen
intern el- och värmeproduktion överskottsgas säljs tillsamt att
Göteborgs energi för kraftvärmeproduktion.AB Möjligheterna att
utnyttja infrastrukturen i för distribution, lagring ochgasnätet
back-up innebär distributionskostnaden kan hållas lägreatt iän
icke gasanslutna Samtidigt finns anledning peka påorter. att näratt

4Biogasbolaget motsvarande kostnader för 1998 lägre.att är avsevärtuppger



Biogasver/csamheten30 Sverigei SOU." 1998. 15 7

väl biogasen introducerats i naturgasområde förändrasett konkur-
renssituationen. Biogasen Ävenskall då konkurrera med naturgas.
med betydande skatt på drivmedel klararnaturgas inte bio-en som

prismässi konkurreraatt medgasen naturgas.

Beträffande Skövde, allt organiskt avfallröta inklu-som avser
sive jordbruksavfall vallväxter, finner vi detsamt osannolikt att gas
kan levereras till fordon till kostnad understigande kr/kWh.len

Produktionskostnadema för övriga samrötningsanläggningar är
knappast lägre i Laholm. Anläggningenän i Laholm enligt vårär,
bedömning, den anläggning för samrötning har den lägstasom
produktionskostnaden kWh. börDet observeras anlägg-attper
ningen i Laholm inte belastas med några kostnader för rening,
torkning, distribution försäljningoch till fordon. Kostnadenav gas
för dessa uppgår till mellan 0,35 ochsteg kr/kWh.0,50 Vi är av
den uppfattningen det idag inte finns någonatt samrötningsanlägg-
ning kan leverera till fordon till pris under kr/kWh.0,8som ettgas
Kostnaden ligger under kr/kWh.löver än Det tveksamtärsnarare

försäljningsintäktema vid flertalet samrötningsanläggningarom
täcker de rörliga produktionskostnadema.ens

Slutsatser

Gasvolymema vid de enskilda anläggningarna för försmåär att
kunna bära alla investeringar i infrastruktur för, distribution och
användning biogas. Därtill kommer produktionskostna-ävenattav
dema alltför höga för biogasenär skall kunna konkurrera. Ge-att

effektivare utnyttjande kan kostnadenett sänkas nå-nom av gasen
Samtidigt står många anläggningargot. inför nödvändigt kravett

investera i lager för kunna klaraatt leveranssäkerhet.sinatt Sam-
innebär detta kostnadernamantaget kommeratt öka iattsnarare

stället för minska. nytillkomnaFör anläggningaratt gäller be-att
investeringskostnaderna.gränsa kapitelI fem redovisar våravi

beräkningar ekonomin föröver nytillkomna anläggningar.egna
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Tillgången3 på råvaror

Jordbrukstekniska institutet JTI har på uppdrag NUTEKav
och Volvo gjort omfattande kartläggning råvarutillgångens.en av
JTI har beräknat råvarutillgången i varje kommun. underlagetI tas
med alla former rötbart material såsom hushållsavfall, restau-av
rangavfall, avloppsvatten, industriella avlopp, industriavfall, avfall
från parker, kyrkogårdar och trädgårdar, enskilda avlopp, gödsel,
halm, boss och blast vallgröda.samtagnar,

Tabell 1 Teoretisk biogaspotential TWh

Halm 7,14
Vallgröda 3,25
Träck och urin 2,94

frånSlam avloppsreningsverk 0,97
Blast och bortsorterad potatis 0,92
Övrig industri 0,82
Hushållsavfall 0,60
Pappers- och massaindustri 0,11
Boss och 0,06agnar

frånAvfall och handel 0,06restauranger
Slam från enskilda avlopp 0,03
Parkavfall 0,02
Totalt 17,3
Källa: JTI Biogaspotential och framtida anläggningar irapport. Sverige.

Beräkningsmetodiken har varit multiplicera antalet innevå-att
med olika nyckeltal för avfall och avlopp, antalet djur mednare

5JTI-rapport. Biogaspotential och framtida anläggningar i Sverige.
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nyckeltal gödselproduktion,över antalet hektar åkermark med
nyckeltal halmproduktionöver Med dessa förutsättningar fin-etc.

JTI det finns teoretiskatt potential för biogasproduktion påner en
17 TWh.

JTI har vidare uppskattat tillgången under den tioårs-närmaste
perioden till 7 TWh möjligheter till biogasproduktion ica som ger

kommuner,55 lokaliserade till södra Sveriges jordbruksområden.

Efter genomgång beräkningarJTI:s finner ingen anled-av
ning ifrågasätta beräkningsmetoden eller dessatt resultat i stort.
Emellertid det angeläget framhållaär harJTI gjortatt att teore-en
tisk beräkning landets totala tillgångaröver rötbart material.av
Endast delar denna potential praktiskt möjligär utnyttja. Avattav
den praktiskt möjliga potentialen kommer i sin endast deltur atten

ekonomiskt försvarbar utnyttja.attvara

Nedan genomgång den praktisktgörs och ekonomiskten av
tillgängliga potentialen biogas för fordonsdrift. Till skillnad frånav
JTI enbart produkter från jordbruket inomantas att ett transportav-
stånd två mil ekonomiskt tillgängliga för biogasproduktion.ärav
Vidare bonde villig frånavstå gödsel,antas sinatt är attvarannan
vall Slutligen enbart kommuner med total tillgångantas attm.m. en

rötbart material omfattande minst GWh/år40 aktuella förärav
biogasproduktion. Skälen för detta utvecklas i kapitel 6 Biogas

drivmedel på konkurrensutsatt marknad. Sedermera harsom en
JTI, utgående från utredningens förutsättningar med undantag för
tvåmilskriteriet, angivit potential 2,5 TWh i kommuner.31en om

studie omfattarJTIs inte biogas från deponier. Betydande vo-
lymer kan utvinnas deponier. Emellertid kan inte ba-gas ur man

beslut industriell verksamhet förutsätter bibe-sera ettom en som
hållande verksamhet under avveckling. Därförärav en annan som

vi inte med deponigas tillgång.tar som en
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Jordbruksprodukter

De rötbara mängder produceras inom jordbruket ingårsom re-
dan i jordbrukets interna kretslopp. Incitamenten lämna ifrån sigatt
dessa produkter därför små. Intäkterna för biogasen måsteär be-
kosta transportarbetet, bonden för hans merkostnaderersätta samt
antagligen betala del det mervärde kan ligga i biogas-en av som

Ävenproduktionen. tillgången kan sig kommer dete storom
praktiska förutsättningarna utnyttja den mycket begrän-att att vara
sad.

-Vallgrödor
Den praktiskt ekonomiskt tillgängliga potentialen vallgrödorav
betydligt lägre den totalt möjligaär potentialen enligt be-än JTIs

räkningar. ökad trädaEn i sig önskvärt, så länge jord-EU:sär men
brukspolitik består kan vallodling inte konkurrera med spann-
målsodling eftersom de ekonomiska incitamenten för spannmåls-
odling allt för höga. Trädor liggerinte inomär för EU:ssom ramen
jordbrukspolitik torde inte komma ifråga. Andelen träda bestäms
årligen utifrån EU:s bedömning läget på världsmarknaden.över
Andelen har varierat från lägst5 % och 17 % högst. En-som som
ligt förslag från EU-kommissionen kommer trädesläggning bliatt
frivillig. Realiseras förslaget kommer tillgången till vallväxter att
bli mycket begränsad. tillgängligaDen arealen för vallodling med
dagens förutsättningar bedöms förtotalt riket högst %. På5utgöra
längre sikt tillgången helt avhängig hur regelsystemär EU:sav
förändras. Om, och hur detta sker kan inte förutses.när

Även logistiken begränsar den tillgängliga mängden vallväxter.
Vallväxtema skördas under sambandI med skördensommaren.
skall den samlas in, hackas, till silo för ensileringtransporteras en

förvaringoch för därefter kontinuerligt under året iinatt matas
rötningskammaren. alternativEtt till ensileringen kan balningvara
och därefter inplastning. Hanterings- och transportkostnaderna är
så höga optimistiskt räknat kan endast vallodlingaratt inom ett av-
stånd på högst två körmil från biogasanläggningen komma fråga.i
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Utredningen har frånutgått bonde kan lämna sinatt antasvarannan
vallgröda till anläggningen. detta måste betraktasAven ett op-som
timistiskt antagande.

-Gödsel och träck
Gödsel tradition alltid denoch träck har återanvänts inomav

förproduktionen. enskilde bonden saknar därför motivDenegna
förhållandenlämna ifrån denna råvara. Under vissa speciellasigatt

kan detta aktuellt de fall han har djurhållningi störret.ex.vara en
för antal svingår-han har tillgång till areal. kan gällaDettaän ett

Hal-dar. utsträckning lokaliserade till Skåne ochDessa iär stor
gödsel tillland. också tjugotal gårdar lånar sinDet är ett utsom

gårdarbiogasanläggningen Laholm. Förutom dessa torde antaleti
med gödsel få.har behov sig singöraattsom av varaav

denkostnad återfår näringsvärdet iEmellertid, bonden utanom
kan gödsel tänkbar råvara.gödsel han lämnar till rötning, utgöra en

ochdet med hänsyn till logistikexemplet LaholmI transport-är
avståndsamla gödsel påkostnader möjligt inknappast ettatt

optimis-emellertidfrån anläggningen. Vilängre mil görän etten
från biogasan-två milgödsel producerat inomtiskt antagande att

lämnabonde kommerochläggningen kan utnyttjas attatt varannan
gödsel anläggningen.till

-Halm
för biogaspro-potentiell tillgångnågonHalm inteutgör stor

energi-gånger högreenergiråvara fyraharduktion. Halmen som
Halmen måstevid rötning.värde vid förbränning än sam-pressas,

lag-till anläggningen,till bilväg,las och föras transporterasutupp
under anläggningen.året in iföri halmlador matasrestenatt avras

dess-tillgångenlerjordarna, därPå de störst, utgörärtunga som
mullhalten jorden.för öka ivärdefull tillgånghalmen attutom en

villigabetalningfå bönderkommer finnasDär ärmotatt som ens
från halm.avstå sinatt
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Från bondens synpunkt ingår halmen i gårdens kretslopp.eget
Han saknar därför motiv lämna ifrån sig sin halm. Men hanatt om
ändå kan förmås till detta kommer han kräva förersättning deatt
näringsämnen han går förlustig övriga merkostnader i formsamt

åtföljande energiförbrukning ochsamt transportav pressar m.m.
till bilväg. Skördearbetet den tidsmässigt pressadeär periodenmest
i jordbruket. Bonden kommer kräva ersättning föräven sittatt
merarbete och för risken skördearbetet försenas och försvårasatt

grund arbete med halmen.av

Även hos anläggningsägaren uppstår extrakostnader. Halmen
måste förvaras under delen året i halmlador och för han-större av
tering krävs truckar eller utrustning. Mest avgörande detärannan
logistiska problemet. produceraFör TWh7 renad åt-att metangas
går miljoner m350 halm. Halmen skall från åkerntransporterasca
innan höstplöjningen. innebärDetta under någon månad skallatt

miljon lastbilslass halm köras från åkeröver till biogasanlägg-en
ningar. Antalet fordon dagligen måste utföra detta trans-som
portarbete under höstmånader uppgår till flera Kanett tusen.par
halmen mellanlagras kan självfallet transportarbetet fördelas över
året, samtidigt ökar lagringskostnaden för halmen.men

Administrationen för anläggningsägaren, för planera ochatt
handla transporttjänster, och bestämma torrsubstansen ivägaupp
halmen för fakturering och avräkning, blir omfattande.samt

Den halm kan bli aktuell använda för derötningatt ärsom
halmmängder finns i stallgödsel och i omedelbar närhetsom av en
rötningsanläggning. Tillgången till halm för därutöverrötning är
mycket liten. Denna situationen förändrasinte inom över-ut attser
blickbar tidsperiod.

-Blast m.m.
Blast från potatis och betor ingen praktisk hanterbar ochär an-

vändbar råvara. Sett från bondens synpunkt saknas, liksom beträf-
fande halmen, motiv för samla in blasten och den bortsorteradeatt
potatisen. Blastinsamling innebär däremot både kostsamt ochett
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ersättning.han kommer krävaarbetskrävande för vilket attmoment
beroende skördebeting-påTillgången blast kommer varierapå att l

skördeförhållanden kommer bon-och blötaelsema. Under regniga
blastinsamling han intefrånden troligen helt avståatt gesom-

ekonomiska incitament.kraftigamycket

ochjordför sig, blast,potatisenVid potatisupptagning sorteras
denmåsteblasten kunna utnyttjasför Skallsig. särsorterasstenar

ellerför detta utvecklasutrustningmåsteoch samlas Antingenupp.
för insamling,Särkostnadenhand.ske förså får sorteringen oav-

föräd-hög för blastensbli alltförinsamlingsmetod, torde attsett
för in-samlade kostnadendenöverstigalingsvärde skall kunna

fall lagring.förekommandesamling, isamttransport

ifrånförmås lämnaskulle kunnabondenden utsträckningI att
förkräva kompensationdärförkommer hansig blasten motsva-att

för insamlingmerkostnadermängdrande näringsämnen, samt er-
såledesblast för rötning kanpåTillgångenför merarbetet.sättning

förändras inomintetill noll. Situationenuppskattas attutnära ser
tidsperiod.överblickbar

-Boss och agnar
tröskning och rensningrestprodukter frånochBoss är avagnar

Även samla boss ochinmöjligtdet teknisktsäd. är att agnarom
skördear-samband meditill antal stömingsmomentleder den ett

ochsiktar, fläktarrensbord,för ut-Riskenbetet. är stor att annan
Även in-självadriftsstopp.tidsödandemedigen,rustning sätts

ellerskördeförhållandensvåratidskrävande. Vidsamlingen t.ex.är
saknasEnligt vår meningsvår.troligeninsamlingfukthalthög är

nå-förtillräckligt mycketbetalaförutsättningarekonomiska attatt
avfalls-dessaoch levererasamla invilligskallbonde attvaragon

praktikendärför i när-ochTillgången på bossprodukter. äragnar
förändrashellerinteobefintlig. situationDenna ut attmast ser

tidsperiod.överblickbarinom
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Övriga tillgångar

De övriga tillgångarna på rötbart material i hus-utgörs stort av
hålls- och industriavfall kvittblivningsproblemutgör ettm.m, som
för avfallsproducenten. Denne därför villig betalaär för bliatt att

med sitt avfall. De ekonomiska förutsättningarna nyttjaav att av-
fallet därför bättre förär jordbruksprodukter.än

-Hushållsavfall
Källsortering förutsättning förär hushållsavfall skallatten

kunna utnyttjas för rötning. Denna sortering kan hushål-göras av
len själva eller vid särskilda anläggningar för sopsortering. Kost-
naderna för källsorteringen kan antingen belasta biogasproduktio-

eller finansieras via renhållningsavgifterna.nen

Avfallet måste, förutom fritt från miljöskadligaatt ämnen,vara
från allt icke organisktrensat material, särskilt metallföremålvara

och plast kan skada utrustningen i anläggningen såsom kvar-som
omrörare, Sortering direkt i hushållen,etc. med så-nar, pumpar en

dan noggrannhet materialet direkt kanatt hand för biogas-tas om
produktion, bedöms på sikt, i bästa fall, kunna gälla för 50 % av
avfallet. Andelen dock beroende på incitamentenär för sopsorte-
ring.

-Park- trädgårdsavfalloch
Tillgången på park- och trädgårdsavfall har bedömts vara

mycket begränsad. enskildeDen villaägaren har rimligen små in-
citament samla in trädgårdsavfall för vidareatt till bio-transport en
gasanläggning, jämfört med själv kompostera avfallet.att Den

arbetsinsatsen torde bli ungefär densamma. Däremot går hanegna
förlustig användbar kompostjord. Avfallet från kyrkogårdar och
kommunala parker kan möjligen tillgång.utgöra detMen ären
uppenbarligen bättre kompostera det och återföra kompostres-att

till parken kyrkogården.tema De mängder kan kommaresp. som
lämnas förin rötning saknar praktiskatt betydelse.
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från-Avfall och handelrestaurang
material frånOrganiskt rötbart och handel utgörrestauranger en

gripbar kan bli därförPå de där rötning aktuella görsorterresurs.
bedömningen allt sådant avfall kan utnyttjas. Den JTIatt av an-

potentialen har därför räknats medgivna 50 %.upp

från-Slam avloppsreningsverk
beräknats till TWh Vitotala potentialen har JTI l år.Den av per

före-bedömning. Redan nyttjas 0,8 TWh,ingengör annan nu ca
trädesvis värmeproduktion. tillgängliga potentialenför el- och Den

TWh/år spriddaför fordonsdrift på antal0,16är stortett orter.

från-Slam enskilda avlopp
från lantbruksfas-avlopp enskildaPotentialen iutgörs stort av

Även tillgången begränsad kan dentigheter fritidshus.och ärom
utnyttjas.

-Industriavfall
avfall från livsmedelsindustrinomfattar alltuppskattningJTI:s

ñskberedningsfabriker och anlägg-slakterier,såsom mejerier,
ochfärdiglagad inklusive konserverningar för beredning matav

Avfallmängder avfall.producerardylikt. industrierDessa stora
kostnaderbetydande hantera. Förut-förknippade med attärsom

goda.för biogasproduktion Idettaanvändasättningarna äratt
det.betalt förkunnafall torde anläggningenmånga ta att emotta

riskta-peka det långsiktigaanledning påEmellertid finns att
betydandeinnebär.avfallshantering Engande denna om-som

därdeindustribranscher pågår. Pådessastrukturering inom orter,
domine-avfall heltdetta denförekommer,sådan verksamhet utgör

slakteriavfallbiogasproduktionen pårande råvaran. Baseras t.ex.
upphöraanläggningentroligenned tvingasoch slakteriet läggs att

med verksamhet.sin
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Den praktiskt tillgängliga potentialen

Utredningen har granskat JTI:s potential i två detI förstasteg.
har beräknats den totalasteget mängden råvaror prak-rentav som

tiskt kan samlas in. Resultatet denna granskning redovisas i ta-av
bell

Tabell 2 Tillgängliga råvaror totalt TWh
Tätorter med 20 innevånareän 000mer

Avloppsverk 0,37
lndustriavfall 0,37
Vallväxter 0,11
Gödsel 0,11
Hushållsavfall 0,07
Restaurangavfall 0,03
Halm 0
Blast 0m.m.
Boss och 0agnar
Park- och trädgårdsavfall 0
Summa 1,07
Bearbetning JTI statistik.av

1 andra har utredningen bedömtett steg vilka kommuner som
har tillräcklig riklig tillgång på råvaror inom rimligten ett trans-

förportavstånd kunna bära biogasanläggning.att en

Resultatet denna granskning redovisas i tabell Det ärav
denna tillgång bedöms den praktiskt ekonomisktutgöra till-som
gängliga potentialen för fortsatt utbyggnad. Sammanställningen
omfattar bara tillgångar möjliga förutnyttja fordonsdrift. Vidatt

och elproduktiont.ex. värme- fördelarna med stordriftär inte lika
uttalade varför tillgången på råvaror för sådan produktion högre.är

harVi emellertid inte haft i uppdrag beräkna potentialen för el-att
och värmeproduktion.
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utbyggnadframgår tabell iMöjliga nytillskott i utöversom, -
Örebro, Norrkö-Trelleborg,Stockholm och Göteborg utgörs av-

dessa ligger i utpräglade skogs-Malmö.ping och Ingen orterav
nytillskott påde möjligtbygder. Tillsammans representerar ett

eko-hela tillgångendock givetknappt TWh. inte0,3 Det ärär att
nomiskt lönsam utnyttja.att

påråvarors fördelning kommunerTillgängliga3Tabell GWh

hushåll Summagödsel vallindustriOrt avlopp
mm

17431 0 OStockholm 136 7
18 1712 17Kristianstad 10 124
9 1031059 5Linköping 20

7999lTrelleborg 3 57
7512 l l7Uppsala 26 19
6855 6Malmö 52 -
681l5 1023Norrköping 19
592 3918Göteborg 27
5452 632Kalmar 9
498 74Helsingborg 18 12

Örebro 43n4 10117
943899075337 352Summa

material.Bearbetning JTIav
anläggningar.Befintliga

redan dispo-GWhGWh, 720totala volymen,den 943 ärAv ca
ochelproduktionochGWh för690nerade, restenvärme-varav ca

produktionen,lönsammafordonsbränsle. DenGWh30 mestsom
förheltreningsverk, utnyttjasavlopps- och nästanfråndvs. biogas

kraftvärme-eller säljs tillelproduktionochantingen intern värme-
till for-omdisponerasproduktionvärmeverk. Skall dennaeller

medGWh biogasfrigjorda 690de ersättasdonsbränsle måste
uppvärmningssystemioch investeringarandra bränslen göras nya

omdis-försvarbartföretagsekonomisktgenerellt inte attDet äretc.
förutsättningar.under dessaponera gasen
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Stockholm möjligt undantag. I Stockholmsregionenutgör ett är
den sammanlagda årliga produktionen enbart avlopps- ochur re-

Ävenningsverk GWh.100 delar förnyttjasstoraca om av gasen
el- och värmeproduktion det, enligt Stockholm möjligtär Vatten,

till rimliga kostnader effektivisera anläggningamas energiför-att
sörjning och därmed frigöra tillräckligt gasvolymer förstora att en
satsning på biogas för fordonsdrift skall tekniskt och ekono-vara
miskt realistisk. Förutsättningarna likartade i Göteborg,är även om
de totala volymerna lägre.är avsevärt

Räknar bortvi de gasvolymer redan utnyttjas återstår 220som
GWh i möjlig produktion. Emellertid inte hela dennaärny ens
mängd ekonomiskt användbar för produktion fordonsbränsle,av
eftersom anläggningarna flera falli blir allt för små för kunnaatt
bära kostnaderna för förädling och distribution. kapitelI Biogas6

drivmedel på konkurrensutsatt marknad har vi beräknat attsom en
samrötningsanläggning behöver producera 40 GWh åren gas per

för kunna bära alla kostnader. harVi därför räknat igenom deatt
icke utnyttjade tillgångarna för samtliga med potentialorter en
överstigande 40 GWh, under den volymen har vi inte gjort några
beräkningar. Endast på åtta finns förutsättningar investeraorter att
i anläggningar eller utöka befintlig anläggningar.attnya

MöjligTabell 4 tillkommande biogasmängd
GWh

Ort Potential
Stockholm 38
Linköping 5
Trelleborg 61
Uppsala 7
Kalmar 2
Helsingborg 4
Summa 117
Utökning produktionen i befintliga anläggningar.av
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Härutöver kan det, tidigare framgått, ochekonomisktsom vara
tekniskt möjligt omdisponera biogas rötslam från avloppsre-att ur
ningsverken och Göteborg.i Stockholm
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4 Biogasens miljöeffekter

Kretsloppsprincipen

Restprodukter från jordbruket bör enligt kretsloppsprincipen
återföras till åkermarken. På bör skogsbruketssätt restpro-samma
dukter återföras till skogen. Restproduktema innehåller mineraler
och näringsämnen på detta återanvänds i kretslopp.sätt ettsom
Härigenom minskar behovet tillföra handelsgödsel och be-attav
lastningen på miljön blir lägre, samtidigt värdefulla mineral-som
tillgångar kan för framtida behov. Organiska restproduktersparas
från skogs- och jordbruket kan enligt princip användassamma som
ersättning för främst fossilt bränsle. De efter energiutvinningen
återstående restproduktema bör återföras till skogs- jordbru-resp.
ket.

Utsläppen koldioxid från biogasförbränning ingår i ettav
kretslopp och påverkar därför inte koldioxidbalansen. den månI
fossila bränslen med biogas minskar därmedersätts nettotillskottet

koldioxid atmosfären.i Emissionerna i övrigt från förbränningav
biogas lägre motsvarande emissioner frånär än fossila bränslenav

eller jämförbara för viktigEn förutsättning för dettanaturgas. är att
tekniken stabil, d.v.s. utsläppenär inte ökar utrustningenatt när
åldras.

Användning biogas i stället för fossila bränslen kan därförav
vissa miljöfördelar.anses ge
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Mindre hälften de uppstår vid produktionän rötrester som avav
biogas återförs till jordbruket deponeras eller hanteras påResten

bland avloppsreningsverkenfrån in-Rötrestemasätt.annat annat
nehöll tidigare skadligt mängder tungmetaller. har ocksåDetstora
framförallt från jordbruket funnits misstankar rötrestemaattom

Ävenvid bristfällig hygienisering smittorisk.kan utgöra röt-en om
betydande mängder koppar ochfortfarande innehållerrestema av

detunder gällande gränsvärden ochzink ligger samtliga utsläpp
för jordbruket skullefinns vetenskapliga belägg iinga rötresteratt

innebära hälsoproblem.

för-utredningsuppdraget värdera biogasen iingår inte iDet att
ligger till grund för kretslopps-hållande till de principer m.m. som

avfallshantering.och därav betingadprincipen

Emissioner

driv-för introducera biogashuvudsakliga motivenDe att som
försörj-miljö i viss måntill hälsa ochmedel begränsas samt

traditionellakonkurrera medkanningstrygghet. Biogasen inte
prismiljöpåverkan avspeglas högredrivmedel dessas iinte ettom

används ieller deneller biogasen subventioneras,alternativt att om
kostnad för driv-högrenisch användaren kan motiveradär enen

med dagensfossila kolvätenmedlet. Drivmedel baserade på ger,
koldioxid iökar haltenteknik, upphov till luftföroreningar samt av

häl-för förfarliga både miljön ochatmosfären. Föroreningarna är
proposi-beslut Transportpolitiskatrafikpolitiska1998 årsAvsan.

för transportsektornetappmål1997/98:56 framgårtionen sta-som
reduktion kväveoxider,bilisering koldioxidutsläppen, 40 % avav
för hälsoeffekter och bio-Etappmållägre kolväteutsläppen.60 %

hälsoeffekter luft-Vad gällermångfalden utvecklas.logiska bör av
företappmål bl.a. för riktvärdendet tidigareföroreningar finns

skallcancerframkallandeluft. Utsläppengränsvärden i ämnenav

6 och avloppsföreningen,SvenskaBiogasanläggningar i Sverige, Vatten
återförs till jordbruket.1997 1/3 rötrestemaattanger ca av
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halveras fram till år Utsläppen från2005. trafiken ämnenav som
framkallar allergi, och ohälsa måste på siktastmacancer, annan
minskas till ofarliga Luftennivåer. i svenska har blivittätorter
bättre, halten utsläppen kväveoxider dimensio-ärmen av ozon av

förnerande ozonbildningen och cancerframkallande ämnen anses
fortfarande hälsoproblem.utgöra ett

Sverige kommer begränsatvingas sina koldioxidutsläppatt som
följd eventuell ratificering Kyoto-överenskommelsenen av en av

och överenskommelser inom RiksdagenEU. har beslutat ut-att
släppen koldioxid skall stabiliseras fram till år 2000 på års1990av
nivå för därefter minska. Enligt Kyoto-överenskommelsen skallatt
koldioxidutsläppen inom EU minskas med 8 % jämfört med 1990
års nivå. har därefter bördefördelningEU vilkeni Sve-enats om en
rige ålagts begränsa COg-utsläppsina år 2008 till-2012 4 %att

års1990 nivå. Nyligen haröver regeringen tillsatt parlamenta-en
risk kommitté skall utarbeta klimatstrategi för fortsattsom en ar-
bete klimatfrågoma.med Enligt Naturvårdsverkets årsredovisning
har koldioxidutsläppen från transportsektorn under perioden 1990
till 1997 varierat obetydligt. I har de varit konstanta. Av-stort sett
gasutsläpp föroreningar från fordon minskar bland bero-annatav
ende på bilparkens ökade andel bilar med lägre bränsle-av nyare
förbrukning. Dessutom har bränslekvaliteten under 90-talet förbätt-

införandet miljöklassystem för bränslenavsevärtrats genom av
med skattedifferenser de bästa kvaliteterna. fram-Mensom gynnar
förallt landetshar totala förbrukning drivmedel för vägtrans-av

minskat.porter

harEU inom för Auto-Oil antagit direktiv för skärptaettramen
avgaskrav på lätta fordon 98/69/EG och för fordonsbränslenett
98/70/EG. Miljökraven skärps i två år 2000 och år 2005.steg,
Båda dessa direktiv centrerade kring bensin- och dieseltekno-är
logi. Vad gäller för fordon pågår förhandlingar inommotorer tunga
EU. decemberI 1998 Europeiska minsisterrådetantog en gemen-

ståndpunkt, där utalar kraven bör skärpas medstegvisattsam man
början från år 2000. krav införsDe år kräver2005 i praktikensom

alla konventionellt drivna dieselfordon förses med partikelfälla.att
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År efterbe-för kväveoxidutsläpp såskärps gränsvärdet2008 att
die-för konventionellabehövashandlingsutrustning kommer att
förgäller med vissa begränsningarKravnivåemaselmotorer. även

ståndpunktendengasdrivna fordon. I även enangesgemensamma
främsttätortsfordon. Denför mycketfrivillig standard är av-rena

Direk-liknande.styrmedel ellerekonomiskasedd främjas medatt
viautformas kommissionenfordon såtivförslaget för ettatttunga
inklu-tilläggsreglernödvändigakommittéförfarande kan anta som

förstaetanol.bränslen, bland Detalternativaderar andra ste-annat
berör Sverigeinförs år 2000,98/70/EG,bränsledirektivetiget som

bräns-kraven påfrivilliga svenskaeftersom deendast marginellt,
bättrelika med ellerbränslen redan änför berördalekvaliteter är

med år 2000.från ochEU-kraven gällersom

påluftföroreningarutsläppenbilindustrinSåväl olje- tar avsom
emissionernuvarandedettaInnebördenallvar. är attstort suc-av

ökartransportarbetetinteminska, givetkommercessivt attatt
Emissio-fordonen.de enskildaiutsläppsreduktionensnabbare än

kunnaframledeskatalysatorutrustade medbilarfrån ansesnema
Även skertrafikenför dennivåer.lågatill mycketreduceras tunga

emissionema.sänkakommerteknikutveckling attsomen

bränslenfossilt koliemanerande från ärkoldioxidUtsläppen av
minskaskan de intebedömaskankaraktär. Såvitt nuav en annan

minskar. Debränslenfossilaanvändningenmed mindre än att av
så-siktuppfylla på längre ärsannolikt måsteåtagande Sverige av

fråntransportområdetundantamöjligtstorlek det intedan är attatt
olikapåminskaskankoldioxidutsläppTransportsektomsåtgärder.

upphovdrivmedel intebyte tillfordon,bränslesnålare gersätt: som
kol-utsläpp lägrelägrekoldioxid ellernettoutsläpptill p.g.ager lav .slutligentrafikvolymenbegränsningarinnehåll bränslet, samti av

tyder påerfarenheter inteHittillsvarande atteffektivare körsätt.
:kan lösakörsättoch effektivarefordon ut-bränslesnålareenbart

drivmedelmindre kolintensivatillbytesläppsfrågan ävenutan
undvikakunnamöjligt skaförkommer krävas attatt re-man om

fordon.användningenstriktioner i av

f
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frånEmissioner biogas i jämförelse med alternativen i en
livscykelanalys

Samtliga mätningar och teoretiska beräkningar utredningensom
tagit del visar emissionema från biogas, inklusiveatt koldioxid,av

mindre förär övriga tänkbara alternativän med undantag för och
Minskningen koldioxidutsläppenvätgas. vid tillämpningenav av

dessa två alternativ beroende framställningsmetodär valsamtav
råvaror. De kräver dessutom ytterligare fordonsutveckling.av

Skillnaden mellan biogas och övriga biobaserade drivmedel mins-
kar råvaran till biogasen insamlas med hjälp biltransporterom av
och/eller råvaran jordbruksprodukter.utgörs Sverige harIom av

antal livscykelanalyserett drivmedel genomförts.7över Nedanstå-
ende analys och slutsatser baseras i allt väsentligt på underlag från
KFB. De övriga två analyserna skiljer sig inte frånnämnvärt
KFB:s analys vad gäller slutsatser m.m.

Utsläppen kan enligt följande: koldioxid, kolvätengrupperas
exklusive metan, kväveoxider, svavelföreningar, ochmetan par-
tiklar och grundas på erfarenheter från dagens teknik och dagens
bränslen.

Koldioxid
Biogas vad gäller koldioxidutsläpp,är, likvärdigt med övriga

biobränslen, och i praktiken inga nettoutsläpp koldioxid för-ger av
fossila bränslen inte harutsatt att i produktionskedjan.använts

Naturgas förhållandei till diesel respektive bensin jämförbarager
koldioxidutsläpp för diesel, hänsyn till förlusten i verk-tasom
ningsgrad vid konverteringen från diesel till och lägreotto-motor,
utsläpp bensin.än

7 Livscykelanalys LCA drivmedel. KFB-meddelande, 1997:5 samtav
Emissioner från alternativa drivmedel i livscykelperspektiv, Ahlvik,Peterett
Åke Brandberg, Ecotraffic RD AB, 1998.
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Kolväten exkl. metan
och avfallproducerat från slamBiogas samt naturgas ger

alter-jämfört med samtliga andrautsläpp kolvätenmycket små av
råvarubas tillkommermedbiogasen producerasnativ. Om annan

och arbetsmaskiner.eventuellautsläpp från transporter

Kväveoxider
beroende pålaboratorieförsök biogas,ochprovbänks-I ger

praktisk drift harkväveoxider.mycket utsläpp Iprovmetod, små av
biogas visat sig kunna högafordon drivna meddock ut-tunga ge

för fordonmotorteknikkväveoxider.släpp Dagens ärtungaav
injustering.förändringar ibåde för gaskvalité ochkänslig motorns

liksomdessa problemförväntas lösateknikutveckling kanVidare
förS80. intressetfordon Volvo Detskett för lättaredan stora

förfinns förutsättningardetnaturgasdrift medföri Europa attatt
till lägre utsläpp.torde ledastabiliseras, vilketgastekniken

Svavelföreningar
deochalkoholertillsammans medBiogas naturgas gerrena

jämfört medSkillnadernasvavelföreningar.lägsta utsläppen av
dockdock små,totala utsläppTrafikensbensin värre ärärär stora.

reningsutrustning.avanceradskadliga försvavelföroreningar äratt
används Sverigehuvudsakligen idieselkvalitetenbästaDen som

drivmedelproduktionensvavelinnehåll. Vidmycket lågthar ett av
diesel,bensin ochbränslen, inklusivealladet möjligtär att rena

ochorenad biogassvavelföreningarfrån naturgasävensamt att
svavelföreningar.innehållakan

Metan
katalysa-fungerandedåligtgrundpåUtsläppen ärmetan avav

avsevärda, tioförbränning iofullständig änoch motorntorer mer
giftig,intediesel.för bensin och Metanhögregånger än anses vara

fordonfrånMetanutsläppenkraftig växthusgas. tungaärmen en
med skärptakommande direktivenligtregleras EU:skommer att

avgaskrav.
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Partiklar
mycketdagens mätmetodermedpartikelutsläppBiogasens är

biobränslen medoch övrigajämförbara förlåga och naturgas un-
med bensin-i jämförelserapsbränslen RME. Dettadantag för

partiklar kan intedieseldrift. problem små inteoch Ett är ännuatt
hälsosynpunktmisstänks frånsamtidigt demätas, varasom

med da-utrustade med partikelfilterDieselmotorerfarligast. ger
utsläpp biogas, dvs. lägrehögremätmetoder 50 % änängens ca

partikelutsläppdubbelt så högabensin.för Bensinen somcager
Även bränslenpartikelutsläppen från fossilamätbaradebiogas. om

utsläppenför de idag omätbaratiden finns riskminskar över att av
partiklar ökar.små

avlopps-framställd rötslam frånbiogas,Sammantaget urger
så-Emellertid påtillgångenemissionsvärdena.verk, de lägsta är

livscykelanalysergoda utfall viddant slam begränsat. Biogasens
fraktionervartefter ytterligarealkoholer sjunkerjämfört med t.ex.

rötbart material tillförs.

for-internationellt såväl bränslenpånationellt ochKraven som
ytterligare.kommer skärpasår ochhar skärpts underdon attsenare

enbartdärför inteutveckling biogas kanbeslut fortsattEtt avom
dagens för biogasförutsättningar.och Ettutgå från krav system

framtidalivslängd minst 25 år. Strängareförutsättas hakan aven
innebär emis-teknologiutvecklingtillavgaskrav leder attsomen

minska, därigenomfortsätterfrån samtliga bränslensionema att
innebärtal minska, vilketabsolutaskillnaderna ikommer attäven

fordonsbränsle minskar. Biogasensmiljöfördelarbiogasen,att som
då kommabränslen kan på siktskattefördel relativt övriga att

minskas.

biobaseradeliksomfrån biogas, övrigaSkillnaden emissioneri
såledesbränslen förväntaskonventionellabränslen jämfört med

skill-finnasdock alltid vissminska tiden. kommerDet attöver en
Fossilafördel.talar till biogasensnad den krymper,ävensom, om

koldioxidut-ifrånteknik inte sinaalternativ kommer med dagens
miljöfördel.kvarståendesläpp, vilket blir biogasens
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KFB den samlade bedömningen biogasgör i dagsläget detatt är
från miljösynpunkt bästa bränslealtemativet, och effektenatt attav

andra bränslen med biogasersätta både globala mindre koldi-är
oxid, regionala och lokala bl.a.med minskad hälsopåverkan, ned-
smutsning och försurning. allmänEn ståndpunkt biogasensär att
miljöfördelar främst kommer till sin den används die-rätt om som
selersättning i tätortsmiljöer. Utgående från biogas be-att är en
gränsad och teknikläget för och avgasrening idag,motorerresurs,

dock valet diesel ellerär bensin inte helt självklart.ersätta Dettaatt
beror dels på de förluster i verkningsgrad diesel-görs närsom en

konverteras till ochmotor dänned ökad bränsleför-otto-motor,
brukning, och dels ofullkomligheter i biogasmotorer medtunga

Årisk för högre kväveoxidutsläpp. andra sidan minskas kallstarts-
emissionema biogas används i bensinmotor. Trañkanternasom en
höga exponering för från fordon i tätortstrafik viktigäravgaser en
faktor och då sannolikt kan lösa både kväveoxidproblemenman
med biogas i och kallstartsemissionema vid ben-tunga motorer
sindrift bör inriktningen biogasen miljö- hälsoskälochattvara av
främst bör diesel iersätta tätorter.

Övriga miljöeffekter

beakta vid beslutAtt användning biogas fordons-om av som
bränsle den alternativa användningen. För närvarande användsär
huvuddelen den producerade biogasen för uppvärmning och el-av
produktion. Om alternativet till biogas för detta ändamål utökadär
användning fossilt bränsle, bortfaller koldioxidreduktionen närav
biogasen användes för fordonsdrift. Beroende på lokala förhållan-
den kan lokala och regionala utsläpp från kraft-även värmepro-
duktionen öka biogasen utnyttjas till fordon och medersättsom

bränsle med egenskaper biogas. En erfarenhetannat sämre än är att
biogasproduktion baserad på enbart från avloppsrening oftagas
kompletteras med rötning avfall och biomassa. Då deav senare
varierar tiden kommer det effektiva utnyttjandet tillöver av gasen
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normaltutnyttjad biogas dåfordonsbränsle och gårvarieraatt
kraftvärmeproduktion.fortfarande till

Slutsatser

fördelar med använda biogasfinns miljömässigaDet att som
utvecklingen kan dock på sikt inne-fordonsbränsle. tekniskaDen

olika alternativ minskarmellanbära skillnaden i emissioneratt
energibärare blir tillgängliga.bl.a. andraattgenom

optimal lösningemissionsperspektivUtifrån ett varasynes en
fordon trafikerarreningsverk diesel ibiogas från ersätteratt som

i tätort.centrum
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för biogasproduktionKostnad

finna ekono-svårigheter relevantahar haft betydandeVi att
från produktion tillhela kedjanmiska data för biogasen i använ-

biogas för försäljningproduktiondare. Till del beror detta på att av
tidigare. Biogasen frånhar förekommitpå marknad inte av-en

metoden med rötslamfunnits så längeloppsreningsverk, harsom
huvudsakligenrestprodukt. harhar Denhar tillämpats, setts som en

fallnågraför uppvärmning, iinom anläggningeninterntanvänts
facklats bort, dvs. eldatseller har denelgenerering, så utan attupp

frånbiogasproduktionAnläggningar förhar tagits tillvara.energin
befinner sig iavfall restprodukter relativt Deövrigt och är nya.

InitialtInkömingsproblemen har varierat.olika faser intrimning.av
Ännu länge förefaller det intehöga. såhar driftkostnadema varit

börhur driften kan ochfinnas enhetlig uppfattningnågon över op-
och variabler. Detingåendetimeras med hänsyn till alla parametrar

uppbyggda distributions-marknad ellerfinns heller egentligingen
Även godtag-de fall det finnsioch försäljningsorganisationer. en

anlägg-förutsättningarna frånvarierarbar ekonomisk redovisning,
bliri kostnadsbildenvarför variationemaning till anläggning,

stora.

avfall därbaseras allt väsentligt påbiogasproduktion iDagens
avfallshanteringen sköts påhar förkommunen ettattett ansvar

avgift förbetalaAvfallsproducenterna tvingasgodtagbart sätt. en
avfall kommerbli med sitt avfall. Deponering motar-attatt avav

medinförassärskild skatt på 250 kr/tonbetas att avsesgenom en
regler år 2002.införsbörjan år 2000. Inom EU gemensamma
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Organiskt material får fr.0.m. år 2005 huvudöver inte depo-taget
måste hanteras på alternativtutan sätt, rötningneras är ettvarav

möjligt alternativ vid sidan kompostering eller förbränning. Enom
viktig fråga i valet mellan rötning eller alternativ behand-annan
lingsmetod produktionenär biogas täckningsbidragettom av ger
till avfallshanteringen, eller avfallsproducenterna i stället viaom
sina avgifter tvingas täckningsbidrag till biogasproduktionen,ge
dvs. de betalar högre avgiftatt avfallet hade lämnatsän tillen om
förbränning eller kompostering. Redan börjar alternativ intro-nu
duceras fabricering brikettert.ex. avsedda bränslenav samtsom
behandling avfall bl. resulterarosorterat i detattav som a. orga-
niska avfallet sortering kan skiljasutan kompost. Visar detut som
sig sådana behandlingsmetoderatt bättre ekonomi ochger en sam-
tidigt uppfyller ställda miljökrav kommer rötningen inte kunnaatt
konkurrera avfallet.om

Vid bedömningen biogasens kostnader har genomförts ettav
omfattande beräkningsarbete baserat på olika teoretiska beräk-
ningar material från biogasanläggningar ochsamt branschorgani-
sationer. harVi frånutgått bästa teknik och i övrigt optimeraden
drift. Vad gäller produktionskostnader har vi utgått frånrena un-
derlag från JTI. Detta innebär de kostnadsnivåer vi utgåratt som
från ligger lägre de faktiskaavsevärt kostnaderna förän
motsvarande befintliga samrötningsanläggningar.

harJTI i sina beräkningar avskrivningstiden till 15 år medsatt
avkastningskrav Intäkterna8 %. frånett avfall uppgårmottaget

till 350 kr/ton. Värdet har beräknats från dessrötrestema nä-av
ringsvärde gödsel och jordförbättringsmedel. Vi har haftintesom
någon möjlighet granska intäktsposten från avfall.att Be-mottaget
träffande kan marknaden,rötrestema jordbrukama,noteras att

så länge inte värderarännu näringsvärdet i lika högtrötrestema
JTI. Endast 1/3 återförs till jordbruket. Regelmässigtsom tarca

jordbruket endast det levereras kostnadsfritt.rötresteremot Ettom
avkastningskrav på 8 % för lågt har för avsikt sökaär attom man
riskkapital utanför den kommunala sektorn. Avkastningskravet bör
därför 12 %.vara
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underlag,distributionskostnaden har inhämtatberäkna viFör att
utrustningsleverantörer,frånförutom från nuvarande aktörer, även

Ävenoljehandeln härochdistributionsföretag isamt m.m.gas-
räknar med kalkylränta på 12 %.vi en

kostnaderna för köpaöversiktligt sökt belysaSlutligen har vi att
biogasfordon.och äga ett

typfall.baseras på olikaoch bedömningamaBeräkningarna
Även det fin-och kantypfall realistiska representativadessa ärom

avvikerkostnadsbilden starktexempel därenskilda konkretanas
kan där-beräknade kostnaderna.och nedåt från de Manbåde uppåt

för bedöma ekonomin itypfallenför inte använda sig att en en-av
marknad harmed vidhängandeanläggningskild anläggning. Varje

tillgången på och kostna-särskilt vadunika förutsättningar, avser
individuellt.bedömasmåsteför insamlingen råvaror,der somav

generella slut-representativa förtypfallen tillräckligtDäremot är
nationell nivå.systemkostnader påbiogasenssatser om

Vadteknik och regelsystem.dagensgrundas påBeräkningarna
teknik-forskning ochbiogas kanför produceragäller tekniken att

för påproduktionskostnaderna biogasbidra till sänkautveckling att
framförallt kostnaderna för rening,emellertidmarginalen. Det är

leveranssäkerhetkostnaderna föroch distribution samttransport
imarginella minskningarvarförkostnadsposterna,deär storasom

Regelsystemen,resultatet.påverkarproduktionskostnadema inte
villighet levererajordbruketsochavfall hanterashur attstyrsom

liksomrestprodukteravfalls- och rötrester,emotsamt ta
utsträckningbetalningsvilja, kan ibiogaskonsumentemas stor

politiska beslut.påverkas genom
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Kostnader för rågasproduktion organiskt materialav ur

-Biogas avlopps- och reningsverk deponiersamtur
Rötslam del i avloppsvattnet.är Produk-atten processen rena

tionen själva rägasen kan därför inte ha några direktasägas sär-av
kostnader. Däremot uppstår kostnad för insamling, rening, tork-en

Ävenning och försäljning. rening och torkning betraktaär attom
del produktioneni har kostnaden här redovisats delsom en som en

distributionsverksamheten.i Dessa tillkommer endastmoment om
skall användas fordonsbränsle eller distribueras i ettgasen som

naturgassystem.

Befintliga och avloppsverk använder ofta förvatten- gasen egen
värmeförsörjning för elkraft.generering Skall biogassamt av an-
vändas för fordonsdrift måste motsvarande mängder ochvärme
kraft med andra energibärare. All föranvänds inteersättas gas

och elproduktion. räknarl genomsnitt vi därför med al-värme- en
temativvärde från 0,10 till kr/kWh för från0,25 befintliga vat-gas

och avloppsverk. Sätts priserna under denna nivå, tvingasten-
vattenverkens kunder subventionera biogasförsäljningen viaatt
vattenavgiftema. I våra kalkyler har vi utgått från den lägsta kost-
naden kr/kWh.0,10

-Biogas övrigt organiskt avfallur
denna kategoriI har hänförts allt avfall därövrigt avfallsprodu-

måste betala för kvitt avfall.avgift bli sitt beräknarVicenten atten
kostnaden för orenad biogas till 0,30 kr/kWh.ca

från-Biogas gödsel jordbruketur
Utgångspunkten för baseradeanläggningar på frånråvaror

jordbruket torde anläggningsägaren kostnadsfritt fåratt ut-vara
gödselnsnyttja energiinnehåll. hämtasRåvaran på gård ochresp.

återlämnas efter fonngasutvinning i Transporternarötrester.av
betalas anläggningsägama. Produktionskostnaden för biogasenav
blir hög samtidigt intäktssidan enbart består gasförsäljning.som av

beräknarVi kostnaden för sådan till lägst 0,40 kr/kWh.gas som
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från-Biogas avfalls- och restprodukter jordbruketur
Förutsättningen för produktion biogas baserat ochpå avfalls-av

restprodukterfrån jordbruket det finns tillräckligt mångaär att
bönder villiga sälja dessa. Insamlingen och hanteringenär attsom
kräver investeringar maskinell utrustning såväl jordbruketi i som
vid biogasanläggningen. Bonden får betydande merarbete.ett
Även vid biogasanläggningen uppstår betydande merarbete medett
administration och hantering slutligen ökadeävensamt trans-
portarbete. Ersättningen har bedömts uppgår till minst kr/kWh0,10

merkostnaden vid anläggningen till kr/kWh0,05 änsamt ca mer
vid gödselhantering. produktionskostnadentotala har beräk-Den

minsttill 0,55 kr/kWh.nats

-Biogas vallgrödaur
de företagsekonomiskt kalkylerna förI inriktade redovisatssom

biogas från vallgröda jord-kostnaden identisk med biogas frånär
bruksavfall. viktig kalkylförutsättning avkast-En jordbruketsär att
ningskrav helt täcks med jordbrukarstöd. detta kanOavsett om an-

långsiktigt realistiskt eller regler för jordbrukar-EU:sses vara
stöd kommer sannolikt på sikt under allamåstegörasatt om, om-
ständigheter församhällets kostnader produktionen ingå kost-i

Vinadsbilden. har fullständigainte gjort några beräkningar över
vallarealens altemativvärde, kan svårligen den understi-attmen se

0,20 kr/kWhbiogas. relevanta kostnaden för frånDen biogasger
vallgröda skulle därmed till kr/kWh.uppgå minst 0,75

Även JTIberäkningsförutsättningarvåra skiljer frånsig ärom
högredet räknar med betydligt hanterings-JTIvärt att notera att

kostnader, 0,40 kr/kWh, för vallgrödan bonden vadhos viänca
har antagit. kostnader jordbrukar-Dessa JTI täckasantas av genom
stöd.

s JTI-rapport Biogas i framtida lantbruk och kretsloppssamhällen, 12.1997:
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Diagram 1 Produktionskostnader rågasför öre/kWh

rågasKostnad för
öreIKWh

OO

Kostnader för distribution och försäljning biogasav

Används drivmedel eller in imatas naturgasnätetgasen som
måste den och uppgraderas innan leverans. Smärre förore-renas
ningar bort tillsammans med den koldioxid och dettas vatten som
rågasen naturligt innehåller. Detta relativt energikrävandeär en

innebär metanhalten höjs till 97 % 97 %att metan-process, som
halt i biogas förslag till svensk standard. Energiinnehålletär iett

höjs därmed från 0,005 till kWh/l.0,01 Används bästagasen ca
teknik uppgår kostnaden till kr/kWh.minst 0,10

-Distribution i rörledning
Gasen under lågt tryck rörledningitransporteras en av samma

kvalitet och med krav gäller för distribution natur-samma som av
i lågtryckssystemet, bar.högst 4 ekonomiskaAv skäl kan integas

rörledningen hur lång helst. finns dock rörledningarDet ivara som
bruk på till km. gasledning5 En den dimension och de kravupp av

gäller kostar kr/m bygga.1 500 Kostnaderna kan varieraattsom ca
uppåt eller nedåt beroende bl. på markens beskaffenhet. Gasena.
kan tekniskt in i eller kraftvärmeverk, eller i detvärme-matas ett
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tankställe. Användsslutligen tillbefintliga ochnaturgasnätet, ett
varföreller värmeproduktion behövs ingen rening,för el-gasen

Skall användasdenna fall bortfaller.kostnad i så somgasen
kostnader för komp-drivmedel tillkommer ytterligare rening samt

rimering gasen.av

med rörledning föredra. DetavståndVid kortare ärär attsystem
rörled-tänka utbyggtekonomiskt orealistiskt sigemellertid att ett

de områden täcksområden. Iningssystem över större av na-som
medtäckasframtid kan komma-eller i attturgassystemet som en

denna infrastrukturnaturligt utnyttjadet docksig attnaturgas- ter
villkoren för samdistri-juridiskaför biogas. Deäventransport av

Rörled-undersöktsharbution bio- och inte närmare.naturgasav
distributio-självaregleras i rörledningslagen. Förutomningar att

leveranssäker-fördelar vad gällerfinnskan bli billigare ävennen
heten.

-Distribution via tankbil
den tryckhöjas. Dist-tankställe måstetillDistribueras ettgasen

komprimerastankar tillgår på såribution i sätt att gasen re-av gas
tankbil tilloch körs sedan medbiogasanläggningendan vid ett

självamöjliga dels därflertal koncepttankställe. Ett är ett system
förbundna medflera stålcylindrartanken, eller utgörrörsystem,en

befint-med den därbyts vid stationenlagringsanläggning ochen
biogasanlägg-där gastanken fylls viddelsliga tanken, ett system

vid tank-motsvarande tankdärefter tillochningen töms över en
flytande bio-möjlighetfinnsstället. Slutligen även att transportera

flytandegasform tillövergår frånned tills denkylsGasengas.
ochgasoltransporterkonventionell teknik vidform. Detta år en

iförmängder gasollagring naturgastransporterstörre samt avav
Ännu finns konkretalänge ingatankbilar. såtankbåtar iävenmen

flytande biogas.planer på distribution av
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Tankställen

Sverige förekommerI två tankställen dels förstationertyper av
långsamtankning, dels för snabbtankning.stationer Långsam-
tankning förekommer enbart vid de tankställen avsedda förärsom
bussar. Skillnaden mellan för långsamtankningstationen resp.
snabbtankning den vid snabbtankning lagras tillräck-är att enupp
lig mängd för tankpâfyllnadtrycksatt skall kunnastor attgas en
ske inom ungefär tidsrymd konventionell tankningsamma som en
med bensin eller diesel. Vid långsamtankning i principtas gasen
direkt från produktionsanläggningen och fylls .på fordonet. På-i
fyllnad sker därför nattetid bussarna dockas till tank-attgenom
stället.

Leveranssäkerhet

skede tämligen bristfällig.Leveranssäkerheten nuvarande Iiär
produceras. denkonsumeras i takt den Istort gasen samma som

de sällan storlekmån lager överhuvud förekommer är av enav gas
Gaslagret finns regelöverskrider någon dags konsumtion.som som
delat på så ivid tankstället, det kan även sätt att gasmen vara

hopsamladetankbilar den vid anläggningen ingår i to-gasenresp.
ligger de avsidestallagret. Antalet tankställen få. Många gångerär

belägna industriområden och med begränsade öppettider.vid Detta
det uttalade syftetkan acceptabelt försöksskede, däri är attettvara

verksamhetenerfarenheter kring tekniken. skallsamla själva Men
omfattning leverans-kommersialiseras eller nå måstestörreen

säkerheten höjas.

haverier eller andraRiskerna för leveransstömingar består i
produktionen, distributionen form ha-i störningar i istörningar av

kompressorfel,trafikstömingarverier, söndergrävda ledningar, etc,
kondensbildning samband med komprimeringisbildning i avp.g.a.

efterfrågeökning tillförselkapacite-eller änär störregasen en som
medger.ten
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Konsekvenserna vid störningar drabbar busstrafi-är värst som
ken. Busstrafikbolaget får antingen ställa in samtliga underturer
den tid avbrottet hålla bussar i alternativt hyra bus-invarar, reserv,

detta möjligt. Personbilama har möjlighet tillär överattsar om
bensindrift och tankningsmöjlighetema för biogas upphör.närom
Det torde emellertid i längden omöjligt förtro-upprätthållaattvara
ende för biogas fordonsbränsle det sprids uppfattningsom om en

Ävenbiogasen osäkert alternativ. personbilarnautgöratt ettom om
har möjlighet köra förpå bensin det fall biogas tillgäng-inteatt är
lig, innebär detta kostnader och obehag. del denEnäven stor av

Ärtänkta marknaden består taxibilar. inte leveranssäkerhetenav
hög redan från början kommer denna kategori konvertera till-att
baka till diesel- eller bensinbilar.

Biogas mellanform mellan ledningsbunden ickeochutgör en
ledningsbunden energi. ledningsbundnaI energisystem skapas ut-
hålligheten redundans i produktionen och alternativa möj-genom
ligheter till överföring väl utbyggt ledningssystem.i Redundan-ett

i elproduktionen består i såväl toppkraftsreserver haveri-sen som
Icke ledningsbundna energislag bygger sin leveranssä-reserver.

kerhet på lager: centralt, regionalt och lokalt förbruka-stora nära
Naturgas mellanform bygger leveranssäker-sinutgörren. som en

het på tillförsel från olika håll lager. Redan självasamt naturgas-
ledningen lager kombinationi med avbrytbara kon-utgör ett som
trakt kan betydande uthållighet vid tillförselstömingar. Efter-ge en

kostnaderna höga krävs gasmarknad storlekavsevärdärsom en av
innan leveranssäkerheten få heltkan tillfredsställande lösning.en
För lösa biogasens leveranssäkerhet det ekonomiskt orealis-äratt
tiskt driva biogasanläggning för reservproduktion. Kost-att en ren
naderna för lagerhållning i omfattning högaockså alltförstörre är
för alternativ. skulle biogasanlägg-Däremotutgöraatt störreett en
ning kunna förutnyttjas flera ändamål, gasleveranser undert.ex.
vintersäsongen till värmeverk, med vid behov avbrytarättett att
leveranserna för i stället leverera till tankställe.att ettgas
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Säsongsvariationer

Efterfrågan på drivmedel varierar säsongsmässigt, ävenmen
veckansöver dagar och under dygnet. Dygnsvariationema fångas

i det buffertlager krävs för snabbtankningenupp att tek-som rent
niskt skall fungera. Däremot kan inte säsongsvariationema hante-

buffertlager. Rent ekonomiskt det orimligtras genom är att
säsongslagra biogas. Gasen produceras, anläggningen inteom
drabbas driftstörningar, i relativt jämn takt året. Kon-av överen
sumtionen bensin 40 % högreär under sommarmånadernaav än
under vintermånademag. Om tillräckligt många fordon försörjs vid

anläggning kan producenten få avsättning för all sinen undergas
hela året. Men bilägaren riskerar vid 40 % sina tankningsför-att av
sök under perioden maj september tanka bensint.o.m. i stället för

Ävenbiogas. under veckans dagar varierar förbrukningen. Den är
i anslutningstörst till helgerna och sjunker sedan. finnsDet risk att

fordonsparken för personbilar överdimensioneras förhållandei till
kraven på god leveranssäkerhet.

Diagram 2 visar bensinförbrukningen under året för normal-en
bilist.

9 SCB leveranser motorbensin.av
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normalbilisterförBensinförbrukning2Diagram
l/månad

förBensinförbrukning
Ilmånadgenomsnittsbilisten

150

100 töaFkn-ilriâ-i
,_J50 i

0 .
å 5

till 50 %biogasfordonfall riskerar attägare ettI värsta aven
upprätthållanödvändig förLeveranssäkerhet attbensin. ärköra på
biogasFörsäljningdrivmedel.för biogasförtroendet somavsom

isäsongsvariationemadärmed dyrbarblirbensinersättning p.g.a.
gasvolymerlagringskostnad. Storamedkombination extremen

marknadsprisergällandetillsäljasellerfacklas bortantingenmåste
värmemarknaden.på
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6 Biogas drivmedel påsom en

konkurrensutsatt marknad

påKrav kommersiell drivmedelsmarknaden

Skall det möjligt generellt och i skala använda bio-att storvara
kommersiellt fordonsbränsle måste följande kravettgas som vara

tillgodosedda:
l priset biogaspå får högreinte för ekvivalent mängdänvara.

bensin eller diesel
produktion, distribution inkl. detaljistförsäljning till fordon
måste för tillräckligtsig lönsamma för dra till sigattvar vara
aktörer
lönsamheten får inte bygga på subventionerpermanenta

måste förutsättas ha livslängd, tillräckligtsystemet ären som
lång för motivera investeringar i för produktion ochatt system
distribution, inkl. tankställen och fordon
biogasens stationsnät måste ha geografisk täckningen som.
minst den lokala marknadens behov taxi, linjebuss-motsvarar
trafiken, lokala arbets- och transportfordon kommunalasamt
eller privata företagsbilar
biogasstationema måste tillgängliga, dvs. lätt åtkom-vara vara
liga, ha öppettider vanliga bensinstationer olikasamma som
former samlokalisering med bensinhandeln föredraär attav
leveranssäkerheten måste hög, lager motsvarande minst trevara
till fyra dagars konsumtion måste finnas i det lokala systemet.
Möjlighet till back-up vid längre driftavbrott i produktions-
eller distributionskedjan måste kunna ske med kort frånvarsel

anläggning eller möjligen naturgasnätetannan
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på sikt måste priset för biogasfordon fordonetsett andra-samt
handsvärde, jämförbart med konventionella fordon.vara

Ovanstående krav tuffa, nödvändiga.är Finns det inte för-men
utsättningar för lönsamhet kommer ingen nödvändiga in-göraatt
vesteringar. Ett förutsättersystem subventionerpermanentasom
för lönsamhet kan inte drivas någon aktör Pri-än staten.av annan
vatmarknaden kommer knappast stå köi för köpa bilaratt att om
de både dyrare och köraär konventionellaäga fordon.att än Kan
de dessutom inte bruka dem fullt därför den geografiskaut att
täckningen alltför begränsad eller leveranssäkerhetenär uppfattas

låg, biogasintroduktionär utsiktslös.som en

Biogasens kostnader fordonsbränslesom

Biogas ersättning för bensinsom-
Kraven leveranssäkerhetpå privatbilismens säsongsvaria-samt

tioner innebär i praktiken i uppbyggda för personbilaratt system
kommer högst 65 biogasen% kunna användas drivme-attav som
del. Resten måste facklasantingen eller säljas till andra ända-av
mål. Eftersom bilismens högsäsong ligger under sommarhalvåret
finns förutsättningar sälja till lokala värmeverk under vin-att gas
terhalvåret. sådanEn försäljning möjlig så länge den intäkterär ger

täcker kostnaderna för försäljningen. framgår tabellSomsom av
10 det högsta pris kan påräknas vid försäljning frittär värme-som
verk kr/kWh.0,10 Gasen torde levereras via rörledning. Vica

det genomsnittliga avståndet från biogasanläggningen tillantar att
vänneverk till2 3 km.närmaste Investeringskostnaden förär ca en

rörledning blir då mellan till3 4,5 mkr. Till de beräknadeJTIav
kostnaderna skall läggas investeringskostnaden för rörledning.en
Den årliga kostnaden uppgår till 550 000 kr motsvarande 0,02
kr/kWh. biogasverkEtt producerar rågas för kr/kWh0,30som
måste för kunna sälja biogas för fordonsdrift dels öka sina kost-att
nader med 0,02 kr/kWh, dels sälja 35 % till värmeverkettav gasen
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kanför det lägsta pris anläggningenkr/kWh. innebär0,10 Det att
kr/kWh.leverera orenad 0,42ärgas

biogas bränsle förför distributionKostnader somm.m. av-
personbilar

för fåinfrastruktur måste tilli denInvesteringarna att ensom
personbilar höga. Skallfungerande försörjningsäkert sär-ärav

hållas på acceptabel nivåtankställe kunnakostnaden en perper
Vid dennafordon station.försåld behövs minst 400gasenhet, per
bensinhan-från erfarenheter frånutgåendevolym sker heller inte,
förKostnaderna rening,allvarliga köbildningar.deln, några mer

back-lager ochbränslet inte minsttorkning, transporter samtav
tankställe.läggaskostnaden skall påblir höga hela ettup, om

förtankställendelas mellan till 4infrastruktur behöver 3Denna att
lägstaställer i sin krav påkWh.få ned kostnaden Detta turper

Produktionsanläggningen behöverbiogasproduktionen.storlek på
GWhha årskapacitet 40 gas.av caen

för lokalt distributions-KostnaderTabell 5 ett
personbilarbiogas försystem av

kr/kWhAktivitet
0,10rening
0,06distributionssystem
0,06tankställe
0,27lager och back- up

underhållskostnader 0,07drift- och
0,56Summa

biogasenför distributionenEnbart kostnaden ut-motsvararav
kWh 0,56kr/l bensin 8,74,87bensinekvivalent pristryckt i ett

kr/kWh.

personbilarbiogas iFordonskostnader lör-
serier.tillverkas smådrift med iförFordon anpassade metangas

konventionelltillverkadärför dyraresådant fordon blirEtt änatt en
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bil. Den enskilt dyraste tillkommande komponenten personbili en
gastanken. skall tåla höga tryckDen 250 bar. Eftersomär per-

sonbilama, falli så länge, s.k. bifuel-fordon, dvs.ännu ärvart
förutrustade drift med såväl bensin dubbleras viss utrust-gas som

ning. Merkostnaden för Volvos "bifuel-bil Volvot.ex. nya
S80/V80 företaget till 50 000 kr. modell harI dennauppges av
Volvo bättrepå tidigare sökt integrera tankar och övrigsätt änett

förutrustning öka bekvämlighet och lastförmåga. Beroende påatt
hur väljer bilarna handelnprissätta i kan kundens prisattman

Personbilar tillverkade enbart förvariera. metangasdrift kan
Ökarmöjligen bli något billigare. produktionen till därnivåen

fordonen kan tillverkas produktionslinje tordevid deten egen vara
möjligt få biogasbil för pristillägg kr.20 000 Enatt ett av caen
andrahandsmarknad kommer troligen uppstå innebäratt attsom
andrahandvärdet behöver sjunka markant, jämfört medinte en
konventionell bil. Under förutsättning fordonet skrivs år5att av
och med körsträcka mil årlig merkostnadårlig l 500en om ges en

mil vid har avsiktligt valtpå 3 kr kalkylränta 6%. Vi enper en om
låg kalkylränta. ledet knappast beslutetI det här styrs om

faktorerbiogasdrift ekonomiska det ärutan snarare enav rena
eller proñlfråga för därför ställa lägreimage- företagen. De antas

krav på avkastning.

bensinersättningTotal kostnad för biogas som-
produktions- och distributionskostna-Totalkostnaden består av

Produktionskostnadema varie-der fordonsägarens kostnader.samt
beräkningar från tillenligt tidigare redovisade 0,10 0,75rar

till denkr/kWh, hänsyn skall 35 %även tas att avmen
producerade säljas till värmeverk till prismåste ettett av cagasen

vartill försäljningskostnad 0,020,10 kr/kWh skall läggas påen
för därför lägstkr/kWh. Kostnaden kommer attgasen vara som

frånför biogas från avloppsreningsverk, för biogaskr/kWh0,11
gödsel,avfall blir kr/kWh förorganiskt kostnaden 0,42övrigt samt

jordbruksavfall för vall 1,11övrigt och slutligen 0,57, 0,80 resp.
kostnadblir den lägstakr/kWh. bensinekvivalent prisI ett
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avloppsreningsverk för fordonsdriftkan sälja kr/kWh 8,70,96gas
kWh avfallsanläggning gödsel-0,11 kr/kWh 3,65,en en
anläggning baserad jordbruksavfall4,96, anläggning på övrigten

bensin.6,96 och slutligen anläggning baserad på vall 9,66 kr/len
sammanlagda kostnaden för distribution, uttryckta iDen samtgas

framgårbensinekvivalent för de olika produktionsaltemativenpris,
tabell fordonsägarens kostnad 2,80 kr/l tillkommer. Priset5 caur

medblyfri 95-oktanig bensin vid exklusive ochpå pump moms
tabellennormala rabatter oktober 1998 40 kr/l. Uriär ca

frånenbart biogas producerat slamframgår att ur
avloppsreningsverk kan konkurrera med bensin.

6 för biogas bensinersättningTabell Total kostnad som
kr/l bensin

bensinKr literBiogas producerat ersattperav
avloppsreningsverkslam från 5,83-

8,52avfallövrigt-
gödsel 9,83-

jordbruksavfall 11,83övrigt-
14,53vall-

kr/milmerkostnad 3fordonsägarensTillkommer1 mot-ca
bensin.svarande kr/l2,80ca

samdistribution medpåverkasKostnaderna ärnaturgasom
till omfattningkan begränsas denför lagermöjlig. Kostnaderna

back-upKostnaden för blirnuvarandehar avsevärtlagren i system.
kr/kWh.distributionskostnaden med 0,18sjunkerlägre. Totalt ca

Kostnaden förfordonsgas.kan säljasAll producerad biogas som
tillfrån kr/kWhavfall sjunker 0,42organisktbaserat på t.ex.gas

till motsvarande 5,92säljas prisbiogasen kan0,30 kr/kWh, dvs. ett
gödsel kan säljas för prisbaserad påkr/l bensin. Biogas ett motsva-

rande kr/l bensin.87

dieselersättning förBiogas som-
bussflottor lastbilar detlokalaSäljs tillbiogasen är sanno-resp.

fackla bort överskottsgasenbättre företagsekonomilikt än attatt
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möjligtbordevärmeverk. Detlokalt kraft-tillsälja den ett vara
mindre 10 %fordonsparken sådimensionera änattatt gasenav

facklas bort.behöver

fordonbiogasdrivnaför-Distributionskostnader tungam.m.
leveranssäkert distributionssystemför drivaKostnaderna ettatt

lägrelinjebussar,fordonsflottor, såsom änärför begränsade tunga
för personbilar.

hälf-mindreuppskattningsvistankställen blir änförKostnaden
med lång-teknikenFörutsättningenbensinstation. ärför attten en

medsamlokaliserasstationenochtillämpassamtankning att
deträckergångerMångaanläggningar.bussterminalens övriga

Skalltankningsmöjligheter.med fleraförseddatankställemed ett
vidnattuppställdadessutomdrivas, ärantal bussarett stort som

tankställen.krävs flerterminaler,flera

förbrukning.kändfordon medantalkäntBussflottan utgörs ettav
därförhela året. Detkonstant ärtämligenFörbrukningen överär

ochproduktionengäller optimeravadbådeoch billigareenklare att
Även lägre.underhållskostnadema blirochdrift-lagerhållningen.

vidomfattningiautomatiseras änkan störreDriften vid stationen
förkomplicerade rutinerlikabehövs intetankställe. Detvanligtett

kost-hållakreditkort, Förhanteringoch attbetalning etc. nereav
delstankställe,bussardels 50 attkrävshela kedjannaderna i perca

produce-denandel, 80-90 %,högrimligtförbrukarbussarna aven
rade biogasen.
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Tabell 7 Kostnader för lokalt distributionssystemett för
bussar i linjetratik

Aktivitet kr/kWh
rening 0.10
distributionssystem 0,08
tankställe 0,03
lager back- 0.15samt up
drift- och underhållskostnader 0,07
Summa 0,43

Enbart kostnaden för distributionen biogasen imotsvararav
dieselekvivalent pris kr/l4,75 diesel. Dicselpriset vid förpump
storförbrukare ligger oktoberi 1998 mellan till4 kr/l.4,50 Distri-
butionskostnaden så höga inte frånär avloppsrenings-att ens gas
verk kan konkurrera med diesel.

-Fordonskostnader för biogas i lastbilar och bussartunga
Tunga lastbilar och bussar i Sverige undantagslöst förseddaär nästan
med dieselmotorer. Motorema vilket innebär dieseldrivnaär stora att
fordon har högre drivmedelsförbrukning jämförtavsevärt milen per
med personbilar. En lastbil kan förbruka kWh40 4 l diesel2tung

mil, under det genomsnittlig modern personbil förbrukar 7.5attper en
kWh =0,85 l bensin mil. Med nuvarande teknik det inte möj-ärper
ligt köra dieselmotor med principatt l måste den byggasmetangas.en

till dvs. bensinmotor. Eftersom rullmotstånd, luft-otto-motor,om en
motstånd och kraftbehovet för acceleration hos fordonär större tunga

hos personbilar blirän energibehovet högre hos personbilar. Tackän
effektivare och optimering hela drivsyste-motorervare en annan av

de fordonen mycket energieffektivare personbilama.ärmet tunga än
långtradareEn 60 drar vid jämn körning drygt l/mil och4 15tons en

buss i stadstrafik drar l/mil.5tons ca

Långtradaren fn inte aktuell för gasdrift eftersom den behöverär ett
heltäckande distributionsnät dessutom miljövinsten vidringaär
landsvägskörning. harBussen inte problemen med räckvidd vilket i
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praktiken visats med naturgasdrivna bussar. Biogasen skiljer där-sig
vid inte från Merkostnaden för bussar med biogasmotorernaturgasen.
beror på hur marknaden för kan bli. fåtalDetstor ärgasmotorer ett
komponenter skiljer biogasmotor från naturgasmotor.som en en

Vi företagen skriver fordonen på tio år istället för femantar att av
år. Kalkylräntan fortfarande 6 %. Vi vidare linjebussär antar att en
körs 6 000 mil år och lastbilarna körs, utgående från uppgifterca per
från intressenterna i DB70-projektet, 3 000 mil år. Merkostna-ca per
den mil blir med dessa förutsättningar för buss mellan 8 och 9per
kr/mil föroch lastbil kr/mil.14 Merkostnaden för arbetsfordon harca
inte beräknats, utgående från sådana fordon ofta har lågattmen en
utnyttj bör merkostnaden mil räknat bli högre.per

Total kostnad för biogas dieselersättningsom-
Gaskostnaden kommer lägst kr/kWh0,11 denatt som vara om

produceras avloppsreningsverk,i hänsyn har då tagits tillett att ca
10 % facklas bort. Produceras övrigt avfall stigerav gasen gasen ur
kostnaden till kr/kWh,0,32 gödsel till kr/kWh,0,43 övrigtur ur
jordbruksavfall till 0,61 kr/kWh och slutligen vall till 0,83ur
kr/kWh. Uttryckt i dieselekvivalent pris med hänsyn till bio-tagen

lägre verkningsgrad den används förersättningnärgasens som
dieselbränsle detta kr/l1,32 diesel kr/l diesel.3,84motsvarar resp.
5,14 kr/l diesel, kr/l7,32 diesel kr/l diesel.9,96 Genomsamt sam-

det möjligtrötning något sänka kostnadema. Denär att samman-
lagda kostnaden för distribution, uttryckta dieselekviva-isamtgas
lent pris, för de olika produktionsaltemativen framgår tabell 8ur
tillkommer fordonsägarens kostnader kr/l för och2 buss 3caca
kr/l för produktionsmetodlastbil. kan biogas konkur-Oavsett inte

med diesel fordonsbränsle.rera som
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Tabell 8 Total kostnad för biogas dieselersättningsom
kr/l dieselersatt

Biogas Kr lersattperur
diesel

slam från avloppsreningsverk 6,71
avfallövrigt 9,24

gödsel 10,53
övrigt jordbruksavfall 12,71
vall 15,35

kr/l förkr/l ochTillkommer fordonsägarens kostnader 2 for buss 31 ca
lastbil.

förför bensin utnyttjasKan på naturgasnätetsättsamma som
öre/kWh, vilketkostnaderna med 13biogasdistribution minskar ca

Förutsättningarnamotsvarande kr/l diesel.lägsta 4,50prisettger
Göteborg.återfinns enbartför detta i

drivmedelkonkurrenskraftigtinteDiagram 3 Biogas är som

LfordonsbränsleBiogas som

biogasI som
4.bensinersattmng:1.4

biogasj1,2 som.c ,3 dieseiersättning1
Os 1 dieselprisu0.6 2x
0,4 l i bensinprisE02

0 i x
Es tsÖ -sQ vaga4 i

x l
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Slutsatser

konkurrensutsattgenerellt hävda sigBiogasen kan inte en
frånalltför höga. volymermarknad. kostnader DeDess är gas
kanpristill konkurrenskraftigtavloppsreningsverken ettsom

motiveraalltför liten föranvändas bensinersättning är attsom
god billigmed tillgång påpå vissanågon satsning. Däremot orter

distributionsförhållanden kan finnasgasproduktion och goda
Även därverksamheternischmarknad. iförutsättningar för en

miljöegenskaper kandär biogasenspriskänsligheten låg, ochär
nischmarknader. Dessahögre, kanvärdesättas utgöra

trafik starktiarbetsfordon ochbestår bussar,delmarknader tungav
offentligdominerasMarknadenförorenade tätortsmiljöer. av

ellerfordonsägareantingenfrämst kommuner,verksamhet, som
Även miljömeddel företagbeställare. somen

Enligt vårmarknaden.den tänkbaraförsäljningsargument ingår i
blikannischmarknaderdessabedömning det endastär som

biogas.aktuella för
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för biogasKonkurrenssituationen7

energiråvarormed andraämförelseKostnadsj

konkurrensförmågabelysa biogasensskall vidirektivenEnligt
värmeproduktion. Be-ochför el-bränsleochdrivmedel somsom

energi-lågaberoende på sinhar biogasen,energiråvaratraktat som
miljö-ligger påfördelarkonkurrenskraft. Biogasenstäthet, lågen

ekonomi.i dessområdet och inte

energimarknadernainternationellaDe

rådande in-Medenergislaget.internationellt detOlja störstaär
råolje-huvudsakdet iprisbildningsmekanismer ärternationella

energi. Biogasenför övrigprisernabestämmer ävenpriset som
ochvillaoljadvs.gasoljaeldningsoljor,medkonkurrerar tunga

bensindieselolja, naturgas.samt

40 %,sjunkit medåretdetråolja har underpåPriset senaste ca
kr/kWh.motsvarande 0,06ungefär$/fat,mellan 12 13tillned -

tillfällig. Produktions-knappastprissänkningDenna är
hög-förliggerprojekteringskostnader, äveninkl.kostnaderna,

utanförGulfen och kustenMexikanskaNordsjön,kostnadsfalten, i
finns$/fat. Fortfarandeunder 5några,Västafrika för nämnaatt

mellan lkostnaden liggerdärexploaterakvarfyndigheter attstora

återgått tillprisnivån har° innebär1999underPrisuppgången attmars
oktober 1998.iprisläge somsamma
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$/fat. och de riktigt-2 På sikt oljesanden i Kanadanär tunga
för-oljorna kan finnasi och kring Venezuela måste utvinnas

redan kan dessaför stigande oljepriser.utsättningar Men nu
fyndigheter kostnad under $/fat. påexploateras till 12 Inte ensen

varaktigttill sikt behöver det reala oljepriset stiga10 15 års över
optimistiskadagens därför grund förnivå. finns ingenDet göraatt

internationelltprisskillnaderna mellan deantaganden attom
motsvarandesidan ochbestämda oljepriserna å ena

biogas,produktionskostnader för alternativa energislag, t.ex.som
överblickbar tidsperiod. Underkommer underjämnasatt ut nu

enligt våraktuella livslängd kommer,biogasanläggningars
ståoch råoljabedömning, prisskillnaden mellan biogas i attstort

sig.

på världsmarknadenTabell 9 Aktuella oljepriser
1998oktober

Kr/kWhProdukt
eldningsolja 0,06tung

dieselvillaeldningsolja och 0,10
bensin 0,14

den dieselkvalitetgasoil.Säljs internationellt under benämningen Förl att som
påslagmarknadsförs skall li Sverige öre.göras ett ca

Ännu kol-utsträckningbestämmer oljepriset iså länge stor
Ångkol hel-kr/kWh.kostar Intefritt Göteborg 0,05priset. t.ex. ca

med prisstegringar.ler här finns anledning räknaatt stora

skede. Efterfrågandynamisktinne iNaturgasen i Europa är ett
producentdomineradesamtidigt tidigaresnabbt,växer mono-som

frittgaskontrakt leveranspol bryts förGenomsnittligt pris nyaupp.
till spotpri-landgräns kr/kWh.ligger på 0,05 0,06 Leveranserca -

kommitStorbritannien,kan ske till lägre pris. Iavsevärt somser
låggasmarknaden,avregleringenlängst vad gälleri Europa av

l l energiinnehåll påvilket 1650fat råolja innehåller liter,1 159 ettmotsvarar ca
kWh.
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under 1998 det aktuellasensommaren spotpriset för påuttag stam-
inätet centrala England på 0,06 kr/kWh. För närvarande harca

aktuell prisutveckling i Västeuropa mindre betydelse för Sverige,
eftersom den svenska importören, Vattenfall Naturgas, bundenär

kontrakt med Dangas. Men denav europeiska utvecklingen indi-
kerar gaspriset i syd-att och Västsverige på sikt kommer sjunka.att
En eventuell utvidgning det svenska kommer lika-gassystemetav
ledes ske till andraatt villkor vadän gällt för utbyggnadensom av
nuvarande system.

Några internationella prisnoteringar för biobränsle finns inte. I
huvudsak det endastär Sverige importerar biobränsle. Etanolsom
och metanol, främst för industriella ändamål, säljs dock. Världs-
marknadspriset på fossilbaserad etanol 0,34 kr/kWh.är Prisetca
för biobaserade alkoholer högre.är

Den nationella energimarknaden

Inom uppvärmningssektorn konkurrerar biogasen främst med
andra biobränslen skogsflis, kostart.ex. 0,11 kr/kWh,som ca men

med eldningsoljaäven och Inom drivmedelsområdetnaturgas. är
det bensin och dieselmot skall konkurrera.naturgasen Detsom
kan också finnas anledning jämföra biogasenatt med inhemsk eta-
nol tillverkad jordbruksråvara. Etanolen i praktiken subven-ärav
tionerad EU:s arealstöd. Inkluderas värdet detta stödgenom av ges

marknadspris påett 0,9 kr/kWh.ca

Utgående från råvaruprisema kan biogasen endast konkurrera
med etanol, såväl importerad inhemskt tillverkad. poli-Densom
tiska bedömningen bränslenas effekter kanexterna görasav genom
beskattningen. Därutöver kan slutanvändarna villiga betalaattvara

premium för bekvämlighet. Skillnadert.ex i distributionskost-en
nader slår igenom i prisbilden på sätt de kom-m.m. ett gör attsom
parativa fördelarna kan ändras.
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och hante-således distributions-Användarprisema styrs av
energibeskattningen.ringskostnadema samt

energianvändningvid slutligAnvändarpriser

hanteringskostnaderDistributions- och-
utbyggda energisystemför de flestagenerellt gäller attMycket

emellertidhöga råvarupriset,distributionskostnadema likaär som
be-Distributionskostnadematumregel.finns från dennaundantag

för lagringdistributionssystemenförstår kapitalkostnader samtav
återförsäljare,tilldiesel, ersättningochbensinprodukter, t.ex.av

Distributionssystemenvinst. ärunderhållskostnaderdrift- och samt
Oljeprodukterfjärrvänne.ochgäller el,vadledningsbundna gas

såvälmed lastbil,företrädesvisdistribueras ävenoch biomassa om
Stordriftsfördelar, kapi-förekommer.sjötransporterjärnvägs- som

hållaförcentrala begrepplogistikochtalrationalisering attär nere
lokaltoftabetraktasform,kostnaderna. Bioenergi, oavsett ensom

ochproduktion, distributionsmåskaligproducerad råvara i an-
därmed ligga ikonkurrensfördel skullefrämsta attvändning. Dess

transportkostnaderundvika högaochmarknaderförsörja lokala
förhållandeinfrastruktur. Dettaidyrbara investeringar äroch ett

Fordons-fordonsbränsle.använda biogasentalar mot att somsom
kostnader.fastaprodukt med högastandardiseradbränslen är en

volym.med ökadsnabbtEnhetskostnaden sjunker

-Beskattning
ochprisutvecklingenförstyrande faktornDen mestensamt

årende 20underslutanvändarledetenergianvändningen i senaste
energiråvarorshar olikaskattesystemetenergibeskattningen. Viaär

bränslenafossilahar deGenerelltkonkurrenskraft förskjutits.
harbiobaserade, bränslenfrämstoch alternativa,missgynnats

tillverkningsindustrinsbevaraSamtidigt har, för samtattgynnats.
princi-frånkonkurrenskraft, gjortselproduktionens avstegäven
energi-vilket innebärbeskattningen,utgångspunkter ipiella att en

beroende påbeskattning använ-olikakan ha heltråvara somvem
används.och till vad dender den



SOU I 998: 5 7 Konkurrenssituationen för biogas 79

Energiskattemas storlek bestäms varje EU-land, skat-av men
måste förenliga medterna EU:s direktiv 92/81/EEG har-vara om

monisering strukturerna för punktskatter mineraloljor. Där-av
regleras inte olika direkt miljörelateradeemot skatter. Rent gene-

rellt föreskriver EU:s regler minimiskatt, skall itas uten som an-
vändarlandet, likformighet innebär bränsle fårsamt att etten som
inte på bränsles bekostnad. I sambandett medannat Sveri-gynnas

inträde i EU tidsbegränsat undantag enligt artikelett 8.4 iges gavs
mineraloljedirektiven. Undantaget innebär biogas befriat frånatt är
EU:s punktskattedirektiv. Enligt utredningens direktiv skall vi utgå
från detta undantag skall gälla framöver.att även

Härutöver finns ytterligare möjlighet undantag frångöra EU-att
reglerna för s.k. pilotprojekt. Samtliga biobaserade alternativa
drivmedel för fordonsdrift har isamt varierande gradnaturgas
skattenedsättningar enligt regeln pilotprojekt.om

Slutanvändarpriser inklusive skatter

tabellenI nedan redovisas gällande marknadspriser för slutan-
vändare hösten 1998. huvudsak harI oljebolagens listpriser och
Nord-Pools prisnoteringar för utnyttjats. För energi intesom
säljs på marknad redovisas uppskattade kostnader.öppen harVien

beaktat förekomstenäven eventuella rabatter. Särskilt inom die-av
selsegmentet förekommer betydande rabatter. Många prisuppgifter

inhämtade intervjuer med konsumenterär och leverantörer.genom
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slutanvändar-gällandeSammanställningTabell 10 över
priser oktoberpunktskatter exkl.inkl. moms,men
1998

VaravCa prisEnergislag
Kr/kWh skatt

00,06Kol för elgenerering
0,040,10industrinKol i
0,120,20Kol for uppvärmning
0for elproduktion 0,07eldningsoljaTung
0,05industrin 0,12eldningsolja förTung
0,180,25eldningsolja för uppvärmningTung
0,180,400,30för uppvärmningEldningsolja -
00,10 0,15för elproduktionNaturgas -
0,04industriändamål 0,14 0,19forNaturgas -
0,100,19 0,24för värmeverkNaturgas -
0,100,400,30hushållsuppvärmningförNaturgas -

0,250,10fritt stamnätetEl inmatning i -
00,20El for industristor
0,1520,50El för övriga -
00,15och värmeproduktionPellets för el-
0värmeproduktion 0,15ochBriketter för cl-
00,12värmeproduktion 0,10ochFlis for el- -
0,510,74fordonsdrifPförBensin
0,260,40storförbrukareförDieselolja
0,260,50småförbrukareDieselolja för
0,2450,50fordonsdrift 0,40förNaturgas -
-°0,78RME°
-70,70 0,90fordonsdriftEtanol för -
00,10 0,75fritt anläggningBiogas -
00,67 1,67bensinersättningBiogas som -

1,62 00,76dieselersättningBiogas som -

vinter.medeltall Säsongspriser sommarresp.
värmeverkel- ochavlopps-,kommunergäller för vissa2 Lägreskattesats samt

95.oktanigbensinEurohlyfri 953 Avser
miljöklassdieselolja4 Avser

pilotprojekt.s.köre/kWhförnedsatttill 0,181999Skattten5 är t.o.m.
befriadefrån skatt.jordbruksstöd. pilotprojektS.ki formExkl. subventioner6 av

kr/l f.o.m. 01-01-99.från 0,90pilotprojekt befrias skatt7 S,k
dieselersätt-användsverkningsgrad dentill biogasenslägre när8 Hänsyn somtagen

ning.
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Slutsatser

samtligamedkonkurreraavloppsreningsverk kanBiogas från
ochförädlings-bränslen uppvärmningssektom,inom samt, om

med bensin. Biogastillräcklig låg,distributionskostnaden ävenär
med ben-med etanolenbart konkurrerafrån övrigt avfall kan samt

emel-naturgasområde detområden.sin i naturgasanknutna I ärett
kon-kommerbensin biogasenlertid lite siktpå längre inte attmot

konkurrerabiogasPrismässigt kan intekurrera utan mot naturgas.
med naturgas.

krä-skullefordonsbränsleSkall biogasen introduceras ettsom
gårskattemedel,tillskottvaraktigtlångsiktigt ochett somavvas

mil-ochenergi-befrielse frånkonkurrensfördeldenutöver som
omöjligörsellerbiogas försvårasjöskatter Introduktionenutgör. av

biogasen beskattas.om
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8 Förutsättningar för introduktion biogasav

fordonsbränslesom

Enligt direktiven skall vi föreslå samverkansprojekt för fort-ett
introduktion biogas fordonsbränsle,satt möjligt påbörjasattav som

före den julil 1999 och föreslå uppföljningssystem samt ange me-
delsbehovet för det föreslagna projektet.

Analys förutsättningarnaav

Enligt våra beräkningar krävs gasproduktion på GWh/år40en
för möjliggöra försäljning biogas i sådan omfattningatt atten av en
verksamheten kan bära de investeringarna i anordningar förtunga
rening, torkning, distribution, lager tankstationer. Antaletsamt
tänkbara produktionsanläggningar med denna storlek starkt be-är
gränsat.

Den praktiskt möjliga tillgången biogas möjlig utnyttjaattav
för fordonsdrift har i kapitel uppskattats2 till 940 GWh. Kost-
naden för utnyttja hela den tillgången för diesel bensinatt resp.
framgår tabellerna bilaga2.1 och 2.2 iur

tabellernaUr framgår dels marginalkostnaden kraftigtökaratt
vartefter allt dyrare rötningsmaterial tillförs i dels attprocessen,
merkostnaden fordon eller könnil betydande jämförtärper per

bensin-med och dieseldrivna fordon, lägst två och högstsom som
fem gånger dyrare vanliga drivmedel. Anläggningsägamaän får ta
huvuddelen förlusten, 427 alt. miljoner128 kr årligen för biogasav

diesel bensinersättning, eller 0,6 0,3 kr såldsorn resp. resp. per
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skulledieselförsäljningenochbensin-frånkWh. Skatteintäktema
årligen för biogasmiljoner krmed 246 315minska er-somresp.

merkostnadfår årligFordonsägamadiesel.bensinsätter enresp.
krmiljonerknappt 250bensinkr förmiljonerpå drygt 150 resp.

fordon.för dieseldrivna

inteck-potential redandennadelarframhållitsSom är stora av
odisponeradehela denUtnyttjasproduktion.för poten-nad annan

Anlägg-proportionellt.kostnadernaminskarGWh,tialen, 222
kr år-miljonerdrygt 60till 140minskarförlustningsägamas resp.

Skattebort-diesel och bensin.förersättningför biogasligen som
diesel-årligen formiljoner kr75till knappt 60fallet minskar resp.

beräkningenfullständigabiogas. Denmedbensinersättningresp.
bilagaioch 2.4tabellerna 2.3redovisas i

milmerkostnadTotalTabell 11 kr per

bensindieselProduktion
kr/milkr/milGWh
849943
1050220

påberoralternativenmellan de tvåmerkostnaderSkillnaden i
avloppsreningsverkfrån utgörslamråvaran,den billigaste enatt

Dåpotentialberäkningen.totaladeniråvaruinsatsendelstor av
disponerad ökarredanutsträckning ärråvara idenna genom-stor

biogas-odisponerade delendenutnyttjaförsnittskostnaden att av
potentialen.

iredanmaterial, inte ärrötbartmängden tagentotalaDen som
bussartill drygt 300räckermängdGWh. Dennaanspråk, 117är

biogasfordon500de totaltpersonbilar,knappt 000 utövereller 7 ca
alla bussarlandets2 %drift. Dettai motsvararär avcasom nu

medsubventionerasmåstebilbeståndet. Biogaseneller 0,01 % av
10respektiveliter bensinkrmotsvarande 7,50belopp ersattett per

finnsdirekta subventionerdessadiesel. Utöverkr liter ersattper
får högrefordonsägarenmerkostnader:indirektaäven
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kapitalkostnader för sina fordon och bortfall skatte-staten ett av
intäkter. Den totala merkostnaden blir därmed 14 kr l bensinper
och drygt 16 kr liter diesel medersätts biogas. Denper som
sammanlagda merkostnaden jämfört med konventionella bensin-

dieselfordon 90 70är miljoner kronorresp. årligen.resp.

Med dagens förutsättningar finns inte utsikter till framtidaen
ökad tillgång på rötbart material. Tvärtom råder konkurrensen om
det rötbara avfallet från andra områden, där lönsamheten och där-
med betalningsförmågan högre. Underär vårt arbete har påstött
planer och funderingar vid enskilda biogasanläggningar på att

den råvaruförsörjningentrygga import rötbartegna genom av av-
fall från Baltikum. En sådan utveckling knappast förenligär med
kretsloppsprincipen och inte hellerär energieffektiv och innebär en
ekonomisk suboptimering.

Diagrammet visar samhällets merkostnader vid samrötning för
olika alternativa användningsområden.

Diagam 4 Samhällets merkostnader för biogas för upp-
värmning ersättning för bensin och dieselresp.
kr/kWh

försåldFörlust KWh biogasper

1,2

1 ,
Org lákuhdeh Kz ll.sarrhälleti F0,6 ,,

i plüanläggningsägarenlQ4

0,2
Flo
värme diesel bensin
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ifinns synergierbegränsade potentialenGivet den attstora
för lagring, distri-Kostnadernahantera biogas i naturgassystem.ett
möjliggör bio-hållasbution och leveranssäkerhet kan attnere som

gäl-Samtidigtdiesel bensin.konkurrera med såvälkan somgasen
naturgasområdemarknadsandel iler biogasen tagit sin ettnäratt

den.för behålla Imedkommer den få konkurrera attnaturgasenatt
medkonkurrenskraft lika jämförtrelativa biogasensärtermer svag

miljöfördelar,Samtidigtmed bensin. är naturgasensnaturgas som
jämförbara med biogasens.koldioxidutsläppen,med undantag för

tillgäng-hela denkoldioxid kan,Trañksektorns utsläpp omav
fordonsdrivmedel, mins-GWh utnyttjasliga potentialen 220 som

totalaSverigesminskningkas med 0,3 %. Detta motsvarar aven
intemed denNöjer sigmed %.koldioxidutsläpp 0,12 ännumanca

landetsGWh minskardvs. ll7disponerade mängden biogas,
Kostnaden årston%.koldioxidutsläpp med 0,04samlade perca

kr. Minskningen i600uppgår till 3minskat koldioxidutsläpp ca
försum-såledesbiogasenutnyttjakoldioxidutsläppen ärattgenom

koldioxidskattenhögkostnaden mycket ärbar samtidigt ärsom
åtgärdförsvarbardärför intekr ton. Biogasen370 ärt.ex. somper

föralternativbilligareAndraför koldioxidutsläppen.begränsaatt
börenergieffektivisering,inklusivekoldioxidutsläppen,minskaatt

utsläpps-hållbaralångsiktigtnåföre biogasen.utnyttjas För att
utsläpps-gåendelångtmycketdet dock fråganivåer är om

idagmarginalkostnaderåtgärder meddärminskningar, även som
troligt,förefaller mindredetaktuella. ävenhöga kan bli Menär om

tidsperspektivlängreibiogasdet helt kan uteslutas,inte ettatt ens
alternativ.kan konkurrenskraftigtbli ett

användslämpligt,befinnsAvfall kan så attutanrötas, gasenom
traditionelltlönsamheten harbästadrivmedel fordon.i Densom

ochavloppsreningsverk förfrånvarit använda biogas värme-att
gällerverksamheten. Dettaföreträdesvis i denelproduktion, egna

avfallet finns alterna-det rötbaradelarframgent. Föräven stora av
energisynpunktFrånförbränning.kompostering eller ärtiv, t.ex.

detEkonomisktrötning.förbränning alternativbättre äränett
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också bättre alternativ,ett värmeverkenäven i många fallom
måste investera i rökgasrening.

Tänkbara samverkansprojekt

Till utredningen har under arbetets gång kommit flera förslagin
till samverkansprojekt. Förutsättningar för biogas skall bliatt ett
kommersiellt konkurrenskraftigt alternativ till nuvarande bränslen
saknas. Dess teoretiska miljöfördelar den begränsadeär stora men
tillgången i kombination med högt pris den möjligen kanett gör att

nischbränsle främst i medett starkt förorenadtätortervara en
miljö. Kunskapsläget tekniken med produktion och distributionom
och användning biogas får tillgodosedda med deav anses vara
projekt redan genomförts. Någon potential för framtidastörresom
teknikgenombrott radikalt skulle kunna förändra kostnadsbil-som
den för sig produktion eller distribution inte i sikte. Deär teo-vare
retiska miljöfördelama formi minskade emissioner från detav en-
skilda fordonet utvärderas inom för pågående projekt. Mer-ramen
kostnaden bussmil för biogasdrift 40 kr. den fak-Innanärper ca
tiska miljöförbättring uppnås kan och beskrivas saknasmätassom
grund för värdera biogas kan kostnadseffektivt alter-att utgöraom
nativ till konventionella drivmedel övriga alternativsamt t.ex.som
motoralkohol. Innan beslut fattas fortsatt generellt stöd till bio-om

fordonsbränsle bör dess samhällsekonomiska intäkter be-gas som
lysas.

Miljö- och hälsoeffektema vid övergång från fossila fordonen
till biogasfordon i Effekterna strikt avgränsadeär störst tätorter. är
till den där biogasen för fordonsdrift.nyttjas Därför det iort är
dagsläget och vid eventuell framtida utbyggnad främstäven en- -
fråga kommunalt stöd, antingen i form förtaxehöjningarom av

och avlopp, sophämtning, fjärrvärme kollektivtrafikenvatten samt
eller direkt tillskott skattemedel.av
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De samverkansprojekt skall föreslås bör stå finna iattsom stor-
stadsregionema. Det endast härär råvarutillgångar och övrigasom
förutsättningar sådanaär miljöeffekten möjligenatt kan ochmätas

Ävenställas i relation till kostnaden. biogasen såväl i Stock-om
holm Göteborg redan i utsträckningstor används försom andra
ändamål, främst och elproduktion,värme- torde det, beroende på
berörda kommuners värderingar, ekonomiskt försvarbartegna vara

omdisponera helaatt eller delar nuvarande biogasproduktion förav
användning inom trafiksektom.

En förutsättning för samverkansprojektett kommunenär ståratt
för de merkostnader biogasdrift medför, medverkar isamtsom en
kostnadseffektiv uppföljning biogasens ekonomi, miljöfördelarav
och övriga konsekvenser i hela kedjan från produktion till använd-
ning.
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Övriga9 frågor

Ãgarfrågor

frågaEn skall inär i biogasanlägg-ägarevem som som
ningar, distributionssystem och tankställen. Biogasproduktionen är
lokal, skall användas för fordonsdrift krävs samarbetemen gasen
mellan flera anläggningar. Tankställen för personbilar bör uppföras
i anslutning till ordinarie bensinstationer, såväl kostnadsskälav

för tillgänglighet och bekvämlighet. friståendeatt En distri-som
butionsverksamhet skulle innebära högre drift- och kapitalkostna-
der vad produktionen kan bära.än

Kommunerna direktantingen eller via kommunalägdaär bolag
engagerade i produktionen och i de fall föranvänds fordons-gasen
drift i distributionen. Några oljebolag:även Statoil, Shell, OK samt
Norsk Hydro har investerat eller investera i tankställen.avser egna
Bensinbolagen har hittills inskränkt sitt risktagande vid detaljist-
försäljningen biogas. De garanterade inköpspris knutet tillär ettav
gällande bensinpris. I praktiken innebär detta biogasproducen-att

hela den ekonomiska risken bensinprisetten sjunker ellertar om
biogaskostnaden ökar.omvänt

ekonomisktDet fördelaktiga oljebolag, enskilt el-mest attvore
ler i samverkan för distribution och marknadsfö-ägaransvartar ett
ring. Oljebolagen har den nödvändiga marknadskunskapen och
logistikerfarenheten krävs för kunna driva verksamheten såattsom
kostnadseffektivt möjligt. eller fleraEtt oljebolag kan åtaävensom
sig driften på entreprenad eller gå in med begränsad ägarandelen
och ekonomiskt redan gjordaDe investeringarna tyder påansvar.
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nischbränsle påsäljaoljebolagen har intresse även ettatt ett attav
begränsade lokala marknader.

det inledningsvisVad gäller produktionsanläggningar är natur-
längeligt direkt eller indirekt kommunalt ägande såmed ett pro-
verksam-duktionen lokalt producerat avfall.baseras på Men om

avfalls-heten expanderar och kommunerna importerar större
eller från Baltikum,mängder från utomstående kommuner t.ex.

betrakta kommunalkan ifrågasättas verksamheten är att som enom
angelägenhet.

helt eller delvis kommuner,Flertalet anläggningar ägs somav
fall finns privatakommunalägda bolag. någraregel I ävengenom

aktöreraktörer med privata gått inDe ärägareägare. som somsom
för han-betydande kostnaderavfallsproducenter. harDe attstora

delägareavfall på godtagbart Genom insitt sätt. atttera ett som
föravfallsproblem tillbiogasanläggning kan de bli kvitt sitti enen

med andra alternativ.företaget jämfört Hante-blygsam kostnad
lyfts denkommersiella riskenringskostnaden och den egnaav

biogasan-biogasföretaget. Skulleverksamheten och hamnar på
riskta-begränsat sittdeläggningen likvideras har privata ägarna

bor-aktieinnehav. stårgande värdet Kommunentill sitt somav
biogasfö-förförpliktateller sighar på sätt attannat svaragensman

Även gårlöpande verksamhetenförluster i denskulder.retagets
di-kanFörlustemaregel kommuninnevånama. tas utöverutsom

affärsverksamheter finansie-olikarekt skattsedeln eller döljas ipå
avgifter.rade ochtaxorgenom

tillgänglighetTankställenas

möjligheten tankafråga för biogasintressentemaEn viktig är att
oljebolag. Vid bemannade stationervid knutna till olikastationer

ellerkortsystemmed oljebolagenskan betalning ske kontant, egna
Vid obeman-Master-Cardmed vanliga kreditkort Visa,typ osv.

olikabensinbolagensnade för kunna utnyttjastationer samt att ra-
oljebolagsregel respektivekrävsbatt- och bonussystem attsom
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kortsystem utnyttjas. Från flera håll har tagits det böreget attupp
finnas generellt giltigt vid samtliga stationer.ett system

Detta ingen frågeställning. Transportrådet vid olikaär togny
Äventillfällen denna fråga med oljebolagen. har förtNUTEKupp

sådana diskussioner med oljebolagen. har föremålDen varitäven
för diskussioner i branschsammanhang där betalkortföretagen har
sökt samordna kortsystem och betalningsrutiner.

dessaI sammanhang har oljebolagen varit tämligen ointresse-
rade sådan samordning. kommersiellaDet värdetav en av egna
kortsystem och betalningsrutiner har bedömts deänstörrevara
allmänna vinster kan på samordning. bör iMangörassom en
sammanhanget uppmärksamma de volymer hanteras oljebo-isom
lagen. bolagenDe med 8 000 stationer har årligenstorasex ca ca
120 miljoner betalningstransaktioner enbart avseende bensin, varav
huvuddelen försker med kort. Kostnaden systemsamordning är
betydande, förnågra samordningsvinster bolagen finns knappast.
däremot riskerar bolagen minskad köptrohet.en

Utgående från biogasen huvudsak nischbränsle föri utgöratt ett
starkt begränsade fordonsflottor fåtal kommuneri torde fråganett

generellt gällande kortsystem underordnad bety-ettom vara av
delse.

Typgodkännande fordonav

Vägverket.Typgodkännande fordon Naturvårdsver-görsav av
ket typgodkännande- och tillsynsmyndighet för avgasdirektiven.är
Regelsystemet för grundas fordonskungörelsentypgodkännande på

ramdirektiv för1972:595, har sitt i lättaEUsursprung re-men
fordon. specifika reglerna för medspektive fordonDetunga

återfinnsbränslesystem för komprimerad och biogas i Väg-natur-
verkets författningssamling, Vägverkets föreskrifter ändring iom
föreskrifterna VVFS bilar släp- och efterfordon1994:5 samtom

dras bilar VVFS 1997:3.som av



Övriga92 frågor SOU 1998:157

framförallt framförts uppfatt-Från biogasproducenter har den
de för alltförningen svenska reglerna typgodkännande äratt

strider den praxis tillämpas i övrigt inomstränga samt mot som
bränsle-EU. Kritiken riktas främst in det krav sägermot attsom

hålla för tänkbaraskall högsta arbetstryck, under samtligasystemet
driftförhållanden. följd detta hela bränslesyste-viktigEn är attav

finnsskall klara ned till 40° C. närvarandeFörmet temperaturer -
inga bränslesystem godkända för så lågaär temperaturer.som

biogasfor-Vägverket har därför givit något ellerinteännu natur-
don beviljas dispenser från ovannämndatypgodkännande. Däremot

förnyas. Förhållandetkrav. tillfällig och måsteDispensen är att
generellt typgodkännandeinga fordon har givitsännu ett anses

for-marknadsföra och biogasdrivnadet besvärligtgöra natur-att
for-don till konventionella bensindrivnafullgott alternativettsom

don.

finns EU-direktiv med kravhar det någraVi konstaterat inteatt
fordon. arbetepå konstruktionen gasdrivna pågårDäremot ettav

direk-förväntas resultera iinom kommissionen gemensammasom
förinförs blir det bindandeeller sådant direktivtiv. När, ettom,

föreskriftergäller nationellaIntill desssamtliga länder inom EU.
typgodkänt fordonregelsysteminom varje land. Enligt EU:s är ett

föreskrifter god-nationella automatisktuppfyller det landetssom
närvarande det enbart Sverigekänt samtliga EU-länder.i För är

finnsför gasfordon. Följaktligennationellt regelsystemhar ettsom
typgod-fordon generelltdet och biogasdrivnainga ärnatur- som

bl.länder,EU-länder. har vissakända samtliga Däremotinom a.
fordon för biogas-typgodkäntTyskland och Spanien, natur-resp.

nationellaemellertid inte pågodkännanden grundasgasdrift. Dessa
land.industrin istandarder framtagnaregelverk, påutan resp.av

typgodkända Tyskland och Spanienfordon iDärmed inteär ex.
EU-länder.eller övrigagodkända varken i Sverige iautomatiskt

isamordnas med kravenbränslesystemetkrav påVägverkets
arbetsmiljö-ochbrandfarliga och explosivaförordningen varorom

Sprängämnesinspektionenområdenförordningen. dessaInom är
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respektive Arbetarskyddsstyrelsen föreskrivande myndigheter.
Kraven på skall klara kombinationeratt gassystemen högstaav ar-
betstryck i kombination med högsta och lägsta temperaturer grun-
das på fysikaliska förhållanden, nämligenrent expanderaratt gas
vid temperaturhöjningar. De temperaturkrav uppställda iärsom
svenska regelsystem grundas på de temperaturförhållanden som
råder i Sverige. Vi kan svårligen det befogat eller rimligt attse ens

frångöra dessa krav vad gälleravsteg och biogasdrivnanaturgas-
fordon. Däremot det angelägetär EU-gemensamt regelsys-att ett

på området kan utarbetas ochtem genomföras så möjligtsnart som
de svenska kraven på lämpligtsamt att inarbetas i detta regel-sätt

system.

Ett samarbete har nyligen inletts mellan ansvariga myndigheter
och företrädarna för tillverkarna biogasfordon. råderDet princi-av
piell enighet sänka högsta tillåtna gastryck frånatt 260 bar nedom
till 230 bar. Härigenom kan fordon tillverkade enligtäven tysk in-
dustristandard typgodkännas i Sverige.

Fordonsbeskattning

sambandI med introducerades fordons-att naturgasen som
Öns-bränsle tillfällig befrielse från fordonsbeskattningen.gavs en

kemål har framförts nedsättningen ochatt ävenpermanentas om-
fattar biogas. En befrielse från fordonskatt skulle innebära denatt
totala merkostnaden för metangasdrivna fordon minskar.ägaatt

skulleDet därmed öka incitamenten investera sådana fordon.iatt
Frågan ligger utanför utredningens direktiv. börDen i vi-ettses
dare perspektiv. villVi uppmärksamma problemet för denutan att
skull lämna något förslag till lösning.

Förmånsbeskattning

Nuvarande regler för beskattning fönnånsbilar innebär att.av
skatten beräknas utgående från fordonets anskaffningskostnad.
Detta innebär brukare bil utrustad för gasdrift belastasatt en av en
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bilmodellbrukaremed förrnånsvärdestörre änett sammaen av
konventionell bensindrift.enbart utrustad för

för haviljaförhållande negativt incitamentDetta attutgör ett en
ingår inteförmånsskatterförmånsbil med biogasdrift. Frågan om

fordonsbe-gällergrad vadheller i våra direktiv. I änännu större
ifråga måsteskattningen detta principiell övervägas ettär somen

utredning omfattar.sammanhang vad dennastörre än

Utvecklingen inom Europa

måttligt blandbiologiskt avfallför rötning öv-Insatsema ärav
förutsättningarfrån fysiskaländer Utgåenderiga i Europa. rent

djurhållning såsom Dan-tätbefolkade medborde länder storen
och tek-ekonomisktframförallt Holland ha demark, Tyskland och

för biogas Rötning iniskt bästa förutsättningarna i Europa. nämn-
Tyskland.Danmark och Deomfattning förekommer också ivärd

jämförarötningsanläggningartiotal atthade vardera något1995
däribland antalSverigemed anläggningar i220 samröt-ettca

ägda för rötningningsanläggningar enskilt eller korporativt av
driftsstöd.ochinvesterings-gödsel. har uppförts med statligtDessa

kraftvärmeproduktion.uteslutande förAnläggningama används
hårtomfattande stöd deras ekonomielpriser ochTrots höga är an-

rötningsanläggningar. Härutöversträngd. Holland hade 1995 tre
Stor-drift i Europa. Ifinns tiotal anläggningar i restenett ex.av
följdkor tillsamband med utslaktningenuppfördesbritannien i av

djurkadaver.behandlingförkosjukan anläggningargalna avav
drift.fortfarande ioklart dessaDet ärär om

används for-biogas föruppgifterVi har fått någrainte attom
finnsexperimentellt syfte.donsdrift möjligen i Däremotänannat

fordons-alternativtförbetydande intresse ettnaturgasett som
bränsle.
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-ALTENER
Vi skall enligt direktiven belysa möjligheterna till internationellt

samarbete, särskilt inom de nätverk finns etablerade inom EG-som
ALTENER. Statens energimyndighet har upplystprogrammet oss

samverkarSverige med nio länder inom nätverket Energyattom
from Waste. Nätverket arbetar främst med kunskapsinsamling och
kunskapsöverföring.

Vi har inhämtat Stockholm inom för THERMIEäven att ramen
koordinator för europeiskt miljöprojekt ZEUS Zero and lowär ett

ÄvenEmission vehicles in Urban syftarSociety. projektet inteom
till utveckla biogas förbiogasen Stockholm, viktigtutgöratt ett,
delområde. projektet deltar förutom Stockholm Helsingfors,I även
Köpenhamn, Luxemburg,Bremen, London, och Palermo.Aten
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Överväganden10 och förslag

Vi skall enligt direktiven dels föreslå samverkansprojektett av-
seende produktion, distribution och användning biogas för for-av
donsdrift, dels besvara antal frågor, bl. konkurrenssituátionenett a
mellan biogas för fordonsdrift och för el- och ochvärmegenerering
konkurrenssituationen i förhållande till andra fossila och biobase-
rade drivmedel.

Som framgått den tidigare redovisningen konkurrenssitu-ärav
ationen för biogas förhållandei till såväl användning för el- och
värmegenerering andra fordonsbränsle, främst bensin/diesel,som
sådan biogas fordonsbränsle inte under överskådlig tidatt kansom
förväntas generellt bli realistiskt alternativ.ett

Användningen biogas konkurrerar främst med användningav
för och elproduktion. användsvärme- Fn 80 90 % dagens bio-av-
gasproduktion för det ändamålet.

Det endast under mycket förutsättningar,är t.ex.gynnsamma
med avloppsreningsanläggning harorter påatt taen som envara

mängd avlopp och/eller mängder industriavfallstor stora som an-
läggningen kan betalt för det kan tänkas blita att ta emot, som
ekonomiskt realistiskt framställa biogas för fordonsdrift.att

framföralltDet kostnaderna för rening, och distri-är transport
bution kostnader för leveranssäkerhet inte kan täckassamt som av
de intäkter användningen biogas för fordonsdrift Be-som av ger.
fintlig stadsgasledning eller närhet till befintlig naturgasledning
kan sänka kostnader för leveranssäkerhet och distribution. Denna
fråga bör ytterligare utredas.
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Biogas fordonsbränsle tänkas komma användningkan tillsom
på vissa lokala/kommunalanischbränsle främst förorter ettsom
dieseldrivna fordonsflottor: bussar, distributionslastbilar, arbets-
fordon, dvs. geografisktfordon används begränsatinom ettsom
område. ocksåde miljövinstema hämta.Där är största att

förutsättningEn för samverkansprojekt de intressenterärett att
dekan villiga betalatänkas ingå sådant projekti är attettsom

kostnader för miljö projektet kan förväntasskapa bättreatt somen
leda till.

därförfortsätta utvecklingen bör grundas påDen en noggrann
analys från de kommuners sida har eller planerar biogas-som en

räck-anläggning finns rimligtvilka råvarutillgångar inomav som
håll, ochvad produktion, och distribution kommer kostalagring att
vilken restprodukter finnas påavsättning biogas och kanav som

andraskall sedan de miljö- och eventuelltDettaorten. vägas mot
fördelar medföra.sådant projekt kanettsom

har identifierat lämpliga förVi orter etttre samver-som
Linköping.kansprojekt, nämligen Stockholm, Göteborg och Den

börinkl. kostnaderna för det,uppläggningen projektet,närmare av
fastställas och respektive kommun.överläggningar mellani staten
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Särskilt yttrande Stefan Edmanexpertenav

Biogasutredningen har slutfört sitt uppdrag med stor nog-
grannhet.

Undertecknad emellertid utredningen dettaatt trotsanser un-
derskattat dels potentialen för biogasrötning organiska restpro-ur
dukter, dels den potentiella lönsamheten för sådan verksamhet.
Detta gäller särskilt biogasutvinning jordbrukets vallgrödor.ur

Utredningens slutsatser blir därför alltför pessimistiskatyvärr
och defensiva, fall kanvilket i leda till praktiska försökvärsta att
med utveckling teknik och infrastruktur kommer stånd.inte tillav

Anledningen till biogasens möjligheter hävda sig påatt att
bränslemarknaden underskattats beror väsentligen på utred-att
ningen endast analyserat ochnu-situationen -säkerligen främst
beroende på tidsbrist- underlåtit prognosticera utvecklingenatt
framåt tiden, i fem- och tioårsperspektiv tänk-i med olikat.ex. ett
bara hade utifrånscenarier. Detta de givna direktivenannars va-
rit fullt realistiskt göra.att

statiska betraktelsesättet återfinns på olika utred-Det plan itre
ningen:

Tekniken-
överskådlig tid med biogaskedjanInom bör vi räkna logistiken iatt

transporterna mellan lantbrukare-rötningsanläggning-tankstation
kan och energieffektiviserastrimmas bränslesnålare fordon.

kommer sänka kostaderna för distributionen,Detta att en
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utgiftspost enligt utredningen hög gradi avgörande för denärsom
totala lönsamheten.

Samhällsekonomin-
Varje dag läggs lantbruki genomsnitt i Sverige, främst itre ner
Sydsveriges skogs- och mellanbygder, där vallen basen förär en
allt lönsamhet mjölk- och köttproduktionen.i Desämre
samhällsekonomiska kostnaderna därför ökadväxer genom
arbetslöshet bland lantbrukarna, utarrnning landsbygden ochav
den biologiska mångfalden det nedläggningshotade mosaik-
landskapet åker-naturbetesmark rikasteinrymmer landetsav m.m.
flora och fauna förluster.andrasamt

särskilt faktum åkermarkAv intresse det arealerär att stora
kommer "friställas", enligt LRF de kommande tio-att :s prognoser,
tjugo åren 600 000 000 000 hektar. Orsaken den ökadel är-
produktiviteten i växtodlingen djurhållningen. därförDet ärresp
angeläget samhället förbereder alternativ dennaanvändningatt av
mark med dess värdefulla mullkapital.

Vallodling för biogasframställning därvid flera skälär ettav
spännande alternativ vallen kvävefixerande; biogasen det iär är
särklass "miljövänligaste" bränslet. skala/volym så-Den i ettman
dant läge kan uppnå kommer lönsamheten iatt gynna gas-
utvinningen.

förbered-En intentionerna med biogasutredningen -då denav
des i Statsrådsberedningen under under-vårvintern 1998- attvar

försöka i vilken utsträckning vallbaserad biogasrötningen
biobränsleproduktion kan "hjälpa den besvärliga ekonomiskaupp"
situationen för vallböndema landets skogslän.i

den relativt kortaJag har full förståelse för utredningen påatt
tid samhällsekono-till buds -och avsaknad säkrastått isom av
miska "prislappar" på ovanstående förluster- kunnatinte ettge
nöjaktigt frågorna.påsvar
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Jag emellertid analystror helheten kommeratt visaatt atten av
vallrötning på några års sikt kan bli viktigt inslag i markan-ett
vändningen och för lantbrukamas inkomster. LRFzs haransvariga
under våren 1998 vid informell diskussion inför tillsättningenen-

biogasutredningen deklarerat sitt intresse bidra tillav attav en-
sådan utveckling.

Jag finner vidare behovet ekologiska och ekonomiskaatt att, av
skäl, bryta spannmålsskiftena med vall har ökat bl. har forskarea
på SLU visat mullhalt och jordstruktur försämrasatt denav nuva-
rande ensidiga spannmålsodlingama. EU-politiken visserligenger
i dagens läge alltjämt incitament för spannmålsodling utom på
trädoma; detta kommer dock sannolikt förändras inom någraatt
år reformeringen CAP, perspektiv bör kalkyleraettp.g.a av man
med vid framtida biogasproduktion.en

Växthuseffekten och bränsleskatterna.-
Ingen kan givetvis idag med säkerhet hur klimatpolitiken iveta
världen och EU kommer påverka koldioxiddelenatt av
bränsleskatten fossila fordonsbränslen.på Men sannolikt kommer

för ökad växthuseffekt medföra höjning, vilket i sinattoron turen
kommer främja konkurrenssituationen för biogas och andraatt
bränslen baserade på förnybara råvaror. Lönsamhetsbilden blir då

helt idag.änen annan

Avslutningsvis önskar understrykajag vikten de projektattav
för infrastrukturella biogassatsningar för utred-presenteratssom
ningen kommer till stånd.snarast

Stockholm den 24 1999mars

Stefan Edman





SOU 1998:15 7 Särskilda yttranden 103

Särskilt yttrande Alexandraexpertenav

Norén

påSynpunkter utredningen

Allmänt

Utredningen lämnar generellt något bildnegativ biogas somen av
fordonsbränsle. angeläget framDet borde attvara mera nyanse-en
rad bild. verkar heller finnas något hopp förändringarDet inte om
inom skulleöverskådlig tid" kunna biogasen.närmast som gynna

oklart vilket utredningen teoretiskaDet tidsperspektiv Denär avser.
tillgången på biogas uppskattats Jordbrukstekniska institutetsom av
till praktiskt tillgänglig17,3 TWh skalas till på 1,07resursner en

högaTWh i utredningen. bl.a. transportbehov/avstånd,Motiven är
kostnader, jordbrukets kretslopp och därmed ovilja lämnaeget atten
ifrån avfallsprodukter bristande dagens teknik hos jordbru-sig samt
ket. Enligt överskattas såväl kostnaderna, andramin mening som
hinder för ökad framställning biogas.en av

ske denUtredningen påpekar det kommer utvecklingatt att en
tek-konventionella fordonsmarknaden medan inte redovisar attman

nikutveckling och effektivisering kan ske för biogasenäven
fordonsutveckling med draghjälp från påtillverkning, satsningen

hellerEuropa. Utredningen betonar inte faktorerinaturgas som
kommer påverka biogasmarknaden, införande depone-att som av

slutligenringsavgift, förbud deponering brännbart avfall ochmot av
deponeringsförbud organiskt material åren 20052000, 2002 resp.av

fossila förväntas längrepriset på bränslen kan stiga isamt att ett per-
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år grund råoljetillgångarna blirspektiv redan påinom 20 attav
undviker utredningen understrykamärkbart begränsade. Likaså attatt

klimatarbetet åtgärder kommer påverka konkurrens-med framtida att
kraftig höj-krafter för förnybara bränslen. Tänkbara åtgärder som en

faktor tillsammans med dening koldioxidskatten kan bli en somav
möjligheter.ovannämnda ändra biogasens Här börkan även nämnas

ökad biobränslen transportsektorn åtgär-användning i en avav som
transportsektorn.derna arbetet med miljöanpassning Dettainom av

prop.l997/98:56följd och miljöpropositionematransport-som av
och 1997/98: 145.prop.

kostnader för biogasupplägg trappstegsläggaUtredningens att av-
fådock litehängt och bra. svårt iråvaran dess pris Det ärär att texten

kon-diskussion ekonomin intesammanlagd slutprisbild då äromen
Produktionsställenas ekonomiska förutsätt-ställe.centrerad till ett

Därmed bör prisbilden varieralär variera.ningar, överkapacitet m.m.
kanmed kombinationer T.ex.inom ellervarje trappsteg.trappsteg av

överkapacitet på avloppsreningsan-kompletterande vidrötning en
mindrekostnadsmässigt ellerläggning livsmedelsrestermed mervara

attraktiv.

lågt energivärdebiogas harbetänkandetI är mestsägs ettatt som
förädlingsvärden.bränslen med högaintressant ersättning avsom

tilloch litetill tillanvänds biogasen idag 80-90 %Samtidigt värme-
föräd-ersättningsbränslen har "lågt"framställning d.v.s. där ett

dåanalysera detta,dock,lingsvärde. Utredningen attattutanmenar
värme/el försörjning med biogasför dennaredan gjortsinvesteringar

for-påpekas biogasenSamtidigtdet ändra på.så inget attär att som
leveranssäkerhetsskäl kräverfinansiella-donsbränsle såväl ensomav

måste det finnasanläggningar. Häranläggning ellerstörre systern av
tillförser fordonför effektivisering såsiktpå attutrymme uppmanen

ställen, medansommarbehov på någramaximalt behov satsarman
ordandraborde medandra ställen. Detpå värme/el försörjning på

3 Naturvårdsverket Agfors;Omvärldsanalys för Gunnar Dnr:av
Miljömålsuppdrag till223-4489-Hk Regeringens NVinom
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finnas för biogasstörreett fordonsbränsleutrymme vadän ut-som
redningen kommer fram till.

Samhällsekonomiska bedömningar har enligt utredningen inte ingått i
uppdraget. Utredningen arbetar i stället efter företagsekonomiska
principer. Det dock inte alltid tydligtär och risken finns för förväx-
lingar, så biogas fordonsbränsle kanatt uppfattas frånnegativt ettsom
samhällsekonomiskt perspektiv. beklagarJag utredningen tolkatatt
direktiven så så samhällsekonomiskasnävt, bedömningaratt inte ta-
gits in i uppdraget. Om så fallet och miljö- och hälsokostnademavar
hade beaktats, vad gäller partikelutsläppen,t skulle biogas framståex

betydligt konkurrenskraftigtett drivmedel i medsom tätortermer en
hög miljöbelastning, vad utredningen kommerän fram till. skulleDå
det samhällsekonomiskt effektivt använda biogasenvara attmera som
fordonsbränsle dessai använda dentätorter, förän uppvärmning-att
sändamål. Värmebehovet kan relativt lätt tillgodoses med
biobränslen med förädlingsvärde.lågtett

Alexandra Norén
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Bilaga l Kommittédirektiv

Introduktion biogasav som

fordonsbränsle

Dir. 1998:33

Beslut vid regeringssammanträde den 29 april 1998.

Sammanfattning uppdragetav

Regeringen tillkallar utredare med uppdrag lämna för-att etten
slag på projekt skall bidra till främja kostnadseffektivett attsom en
utveckling produktion, distribution och användning biogasav av
för fordonsdrift.

Utredaren skall

bakgrund pågående och planerade biogasprojekt utredamot av-
villkoren för inleda samverkansprojekt avseende produktion,att ett
distribution och användning biogas för fordonsdrift, lämnasamtav

delredovisning detta den oktoberarbete 1 1998,senasten om

lägga fram förslag till sådant samverkansprojekt mellanett ett-
berörda intressenter inklusive uppskattningar medelsbehov ochav
hur projektet skall finansieras den syfte1 januari 1999 isenast att

sådant projekt skall kunna påbörjas den 1 juli 1999.ett senast
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Bakgrund

Riksdagen beslutade förra året riktlinjer för energipolitikenom
prop. 1996/97:84, bet 1996/97:NU12, rskr. 1996/97:272. Den
svenska energipolitikens mål enligt riktlinjerna på kort ochär att
lång sikt energitillgången på villkor konkurrenslcraf-trygga ärsom
tiga med omvärlden. Energipolitiken skall skapa förutsättningarna
för effektiv energianvändning och kostnadseffektiv svensken en
energiförsörjning med låg negativ påverkan på hälsa, miljö och
klimat underlätta omställningen till ekologiskt uthålligtsamt ett
samhälle. energipolitiska beslutet omfattarDet sjuårigtett program
för målmedveten forskning,satsning på utveckling och de-en
monstration energiteknik. Programmet basen i den lång-ärav ny
siktiga för ekologisktstrategin och ekonomiskt uthålligt energi-ett

Målet introducera energiteknik baserad fömy-påärsystem. att ny
bara energislag sänka kostnaderna för dessa. Blandsamt att annat

låg framställningskostnad viktig förutsättning för intro-är en en
duktion etanol fordonsdrivmedel skala.i Näringsut-störreav som
skottet framhöll vikten forskningi detta sammanhang ävenav om
andra slag biodrivmedel etanol. energimyndighetStatens in-änav
rättades den januari med för genomföra huvud-l 1998 attansvar
delen de energipolitiskaav programmen.

Regeringens tidigare ställningstaganden

uttalade energipolitiskaRegeringen i den propositionen Sta-att
energimyndighet bör utveckla formerna för långsiktigttens ett

kontinuerligt samarbete mellan forskningen och den konkreta
stödverksamheten. sådant samarbete bedöms kunna bättreEtt ge
möjligheter forskningsresultaten.till empirisk prövning av

1997/98:56 Transportpolitik för hållbarI proposition ut-en
veckling har uttalat denregeringen initiera störreatt ettattavser
biogasprojekt under våren Syftet bred1998. är att sam-genom en
verkan bilforetag bränsleföre-mellan jordbruket, kommuner, och

främja regional infrastruktur för biogasproduktion, distribu-tag en
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tion och fordonsflottor bör återföras till jord-rötrestemaattsamt
bruket.

Framställning och användning biogasav

Med biogas här framställdCH4 organisktmetanavses av
material. Biogas kan i princip användas inom alla de områden där

kan användas, dvs. för och elproduktionnaturgas värme- samt
Framställningen kan ske tvåtransporter. Detsätt. sättet ärena

rötning organiskt material följt selektiv till Detsyntes metan.av av
andra biokemiskt, bakteriell nedbrytningär frånvaroigenom av

organiskt material hushållsavfall, slam och vallväxter,syre av som
s.k anaerob jäsning kallad rötning. fortsättningenI med bio-avses

enbart från rötning organiskt material. Rågasen från röt-gas gas av
ning innehåller vanligen 55-75% består huvudsakResten imetan.

koldioxid, vattenånga och små mängder svavel- och kväve-av
föreningar.

finnsDet för närvarande anläggningar220 i där bio-Sverigeca
produceras. Produktionen förlagd till slamrötnings-150ärgas ca

anläggningar vid kommunala reningsverk, 60 avfallsdeponierca
och anläggningar för behandling10 och rening spillvatten.ca av
Därtill finns det några anläggningar för hushållsavfall.rötning av
Produktionen biogas dessavid anläggningar tilluppgår 1,4av ca
TWh år.per

Produktionen vid slamrötningsanläggningar för frånslam av-
loppsreningsverk till drygtuppskattas 0,6 TWh år. Utbyggna-per
den anläggningar för avloppsslamrötning iär stort settav av av-
slutad dock.i Sverige. Vissa optimeringar och ombyggnader pågår

Produktionen deponier uppskattas till drygt TWhvid 0,45 per
år. Deponigasanläggningar håller på byggas 30-tal kom-iatt ut ett

Ytterligare några tiotal platser kan bli aktuella. Eftersommuner.
deponeringen avfall fasasrötbart skall till år kan2005,ut ett ut-av
hålligt energisystem dock inte byggas på deponigas prop
1996/971172, bet 1997/98:JoUO7, rskr. 1997/98:55. Deponigasen
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dessutom bättre lämpad förär användning i exempelvis värmepan-
fordonsmotorer.iännor

Produktionen samband med spillvattenreningi harrötgasav
uppskattats till drygt TWh0,15 år. Utbyggnaden anlägg-per av

förningar anaerob spillvattenrening i kommer troligt-Sverigeav
vis långsamt på grund industrin redan färdigut-haratt attav
byggda reningssystem bygger på konventionell tekniksom
biologisk nedbrytning i syre. ökad efterfråganEnnärvaro av av
biogas skulle dock kunna förändra reningsverkens val re-av ny
ningsteknik.

Vallväxter och andra grödor kan rötning användas förgenom
produktion biogas. Vallväxtodling bör ske under marknadsmäs-av
siga villkor så konkurrensen med andra grödor snedvrids.inteatt

börDet dock uppmärksammas det finns nuvaranderegler i denatt
marknadsregleringen jordbruket kaninom påverka produktio-som

energigrödor i jordbruket negativt.nen av

Användning för fordonsdrift miljöegenskaper-

Altemativbränsleutredningen har betänkande SOUi sitt
1996:184 klimat-,Bättre miljö- och hälsa med alternativa drivme-
del biogas det drivmedel har påverkanminst påangett som som
såväl klimat miljö och hälsa. Genom sitt organiskasom ursprung

förbränning biogasen upphov tillinte nettotillskottettger av av
koldioxid. Ett nettotillskott kan dock uppstå i andra faser bioga-av

livscykel, det vid produktion och distributiont.ex.sens om an-
vänds fossil energi. förbränning dessI övrigt oavsettmetan,ger av

mycket låga utsläpp miljö- och hälsopåverkande äm-ursprung, av
Eventuella små utsläpp inget problem från miljö-ärmetannen. av

och hälsosynpunkt eftersom ogiftig och stabil medärmetan en gas
mycket låg reaktivitet atmosfären. dock kraftigi Metan är växt-en
husgas och dessutom explosiv vid inblandning luft.l5 % ica

För biogas ska kunna användas fordonsdrivmedel krävsatt som
rening och koncentration jämförbaratill värden med fossil metan
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naturgas. Efter sådan rening och uppgradering nås metaninne-ett
håll på 95%. Biogas, såväl kan bara användas inaturgas,ca som

för Det sig väl kändamotorer anpassats rörsom gasen. om men
relativt omfattande förändringar dagens förbränningsmotorer,av
inte minst i bränslesystemen denoch trycksatta lagringen av gasen

fordonen.i

Endast mindre del den dagi producerade mängden biogasen av
föranvänds fordonsdrift. ökning antalet fordonEn kan dockav

förväntas bl.a. därför flera kommuner planerar tillövergångatt en,
biogasdrift fordonsflottor.i sina egna

TWh räcker förEn driva 100 000 personbilar medatt ca en
ungefärlig årlig körsträcka på 500 mil.l

Distribution

Distribution biogas ställeri särskilda krav materialpånätav
och säkerhet. Alternativt tankning ske enbartkan vid de aktuella
produktionsställena för Mycket talar för förstaiatt ettgasen. man

främst bör på tankning vid produktionsstället, medsteg satsa en
möjlighet till utbyggnad lokala nätverk.en av

Kostnader

förKostnaderna biogasproduktion i utsträckning bero-är stor
ende vilket organiskt substrat används och vilken tekniskav som
lösning väljs för Råvarukostnaden och i viss månsom processen.

produktionskostnaden för biogas producerad slamröt-vidäven
ningsanlägningar till noll, eftersom uppkommeroftasätts gasen

restprodukt slam från kommunalavid Stabiliseringsom en av re-
ningsverk. Forskning och utveckling området syftar bl.a. tillinom
processoptimering biogasproduktion särskilda reaktoreri samtav
hygienisering rötresterna.av

byggs anläggningar förutom slamstabiliseringDet rötarnu som
andra organiskt avfall slakteriavfall avfall frånsåsom ochtyper av
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livsmedelsindustrin och restaurangnäringen. Generellt då råva-är
rukostnaden för den starkt beroende det alterna-utvunna gasen av

behandlingsprisettiva för den aktuella avfallsprodukten och av
kvittblivningskostnaden/inkomsten för uppkomna Detrötrester.
slutliga gaspriset till kunder måste kunna konkurrera med pri-även

för kundens ordinarie bränsle. bildar grunden förDetta den al-set
ternativa prissättningsmodell ofta tillämpas. Om produktions-som
kostnaderna överstiger kundens altemativpris måste skillnaden
täckas avfallsbehandlingsavgiften inkomster från försälj-samtav
ningen Vid rötning vallväxter blir för bio-prisetrötrestema.av av

högre eftersom kostnad tillkommer för produktionengasen en av
råvaran.

Till detta kommer kostnaderna för tankstationer så bliroch, om
aktuellt, utbyggt nätverk för distribution biogas.ett av

Vid fordonsdrift tillkommer förmed kostnadävenmetan en an-
fordonen. Gasteknisktpassning Enligt Svenskt uppgårCenterav

anpassningskostnaden mellan till förtill 20 000 40 000 kr en per-
sonbil. Enligt Kommunikationsforskningsberedningens rapport

1998:1 fordon med biodrivmedel anpassningskost-Rena uppgår
naden för buss till kr. Anpassningskostnaden425 000 ären ca
starkt beroende tillverkningsvolymen. Motsvarande tal förav en
lastbil 350 000 kr.är ca

Övrigt

främstTransportsektom för del utsläppenstorsvarar en av av
koldioxid, svavel- och kväveoxid, kolväten och partiklar ävenmen
andra miljö- och hälsopåverkande Om dieselolja och ben-ämnen.

drivmedel fordon förutomsin med biobaserade i kan detta,ersätts
leda till minskade koldioxidutsläpp, bidra till minskade utsläpp iatt

övrigt.

1997/98:56 TransportpolitikRegeringen har i propositionen
för hållbar utveckling inställning till fortsattpositivangetten en en

fordonsdrift.introduktion biobränslen för har vidareRegeringenav
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uttalat skattenedsättning inom för s.katt pilotprojektsdis-ramen
eller 8.4-undantag fortsättningeni bör medges för bio-ävenpenser

baserade drivmedel enligt bl.a. de riktlinjer budget-iangettssom
propositionen för 1998.

deAv aktuella biobaserade drivmedlen har biogas mycket låga
utsläpp inte bara klimatpåverkande ämnen även ämnenutanav
med miljö- och hälsopåverkan.

Tekniken för produktion biogas rötning välkänd.ärav genom
Den tillämpas sedan länge vid i alla kommunala renings-stort sett
verk för Stabilisering avloppsslammet. För närvarande pågårav

utbyggnad vad rötningäven andra avfallsslag. Rötningen avser av
avloppsslam och avfallsresterandra effektivt kvittbliv-är ettav

ningssätt för avfall där den producerade kan användas förgasen
energiproduktion den-och kvarvarande fraktionen kan användas

jordförbättringsmedel.som

Ett samverkansprojekt bedöms kunna bidra till producera,att
distribuera och använda biogas kostnadseffektivt.

Utredningsuppdraget

Mot denna bakgrund skall utredaren lämna förslag tillett ett
projekt skall bidra till främja kostnadseffektiv utveck-attsom en
ling produktion, distribution och användning biogas för for-av av
donsdrift forsknings-i samarbete mellan och utvecklingsinstitutio-

gasleverantörer, bilföretag, utrustningsleverantörer, myndig-ner,
heter, kommuner, jordbruket, konsumentföreträdare och be-övriga
rörda intressenter ideellainklusive organisationer

Utredaren skall

bakgrund pågående och planerade biogasprojekt utredamot av-
villkoren för inleda samverkansprojekt avseende produktion,att ett
distribution och användning biogas för fordonsdrift. delre-Enav
dovisning ska ske den oktober1 1998.senast
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samverkansprojekt mellansådantlägga fram förslag till ettett-
denmedelsbehovet 1angivelserberörda medintressenter senastav

januari 1999.

bör belysasFrågor är:som

och för for-från olika råvarorför gasproduktionkostnaderna-
donsanpassning,

råvara vallväxter,inkl. odlinggasproduktiontillgång till för av-

fossila och bio-till andraförhållandeikonkurrenssituationen-
drivmedel,baserade

och förför fordonsdriftmellan biogaskonkurrenssituationen-
el-och värmegenerering,

nätverk,och regionalalokalatill distribution imöjligheten-

detta,och finansieringekonomiskt stödbehovet avav-

bio-koldioxid inettoutsläppenmöjligheterna minimeraatt av-
livscykel.helagasens

medsamordningmöjligheten tillbelysaUtredaren bör särskilt
ochinvesteringsprogrammenberörda lokalaprojekt inom de ge

lämplig.kanbiogasanvändningökadförslag på därorter varaen
länkas ikandessa nät-viktigt ettDet är orteratt sammanange om

och erfarenheter.för kunskaperverk byggaatt upp

nätverkframförallt deskall tillvaratas,samarbeteInternationellt
eller möj-ALTENERfinns EG-programmetetablerade inomsom

församverkanligheter till inom programmet.ramen

forskningsresultat inomempirisktMöjligheter prövaatt ramen
utformas såProjektet börskall tillvara.för samverkansproj ektet tas

användas under arbetets gång. Ettkande kunskaper vinnsatt som
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förslag till kostnadseffektiv uppföljning bl.a. fordondeen av som
under projektet skall redovisas det gäller utsläpp,sorterar när

bränsleförbrukning, slitage m.m.

Utredaren bör beakta Kretsloppsdelegationens Bio-rapport
nyckelresurs Jordbrukstekniska Institutets kom-samtmassa en

mande slutrapport för projektet Biogaspotential och framtida an-
läggningar i Sverige.

Utredaren skall lägga fram förslag med utgångspunkt vadiett
här anförts samverkansprojekt mellan berörda intres-ettsom om

med angivelser för medelsbehov.senter

Tidsplan, arbetsformer m.m.

Utredningen skall ske samarbetei med Statens Jordbruks-nära
verk, Kommunikationsforskningsberedningen och Statens natur-
vårdsverk. Statens energimyndighet skall bistå utredaren med ett
kansli.

En redovisning främst förutsättningar och villkor för ettav
samverkansprojekt skall denredovisas oktober1 1998. För-senast
slaget till samverkansprojektet skall redovisas den januari1senast
1999 så projektet kan påbörjas den juli1 1999.att senast

För utredarens arbete gäller regeringens direktiv samtligatill
kommittéer och särskilda utredare redovisa regionalpolitiskaatt
konsekvenser dir. offentliga1992:50, åtaganden dir.pröva
1994:23, redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser dir.
1994:124 redovisa konsekvenser för brottsligheten ochsamt att
det brottsförebyggande arbetet dir. 1996:49.

ekonomiska konsekvenserna och EU-aspektema försla-De av
till projekt skall redovisas. Konkreta förslag finansieringtillget

skall lämnas.
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Bilaga 2 Kostnader för introduktion biogasav

Tabell 2.1 Total tillgänglig rötmängd använd dieselersättningsom
1000kr

avlopp industri- hushålls- gödsel vall Summaresta-
avfall avfallurang-

avfall
Tillgänglig mängd 337 352 18 57 90 89 943
GWh
Produktions- 203 292723514 14969 47 401 85 854293 122954 766
kostnad
Anläggningsägar- 82 194 166003 8 488 26 881 52 893 90 913 427 374

Förlustnas
Skattebortfall 8 872 4 6987957 91 14877 23 490 23 229 246 123
Fordonsägamas 54 594 57 024 2 916 9 234 580 418 15276614 14
merkostnad
Total merkostnad 224745 314899 16 103 50 992 90 826263963 128561
Antal bussar 056 28291011 1 54 171 270 267
Merkostnad/ 298222 298 298 482 292337
buss åroch
Merkostnad/mil 37 50 50 50 4956 80
kr
Kostnaden för diescldrivetfordon kr/mil.17är ett
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bensinersättningT abell 2.2 total tillgänglig rötmängd använd som
1000 kr

hushålls- Summagödsel vallavlopp industri- resta-
avfall avfallurang-

avfall
89 943tillgänglig 18 90Total 337 352 57

mängdGWh
311283 098 96 616 581Produktions- 146789 224066 1l 458 36 66

kostnad
728807 127808 53Anläggningsägar 754 2800 8 866 22-15 308 54

förlustnas
929723 31430057 29Skattebortfall 556 011 19036112546 117 6

24866123 469Fordonsäganras 4 746 15030 23 73288 864 92 819
förlust

31869176 597 106999Total 13558 42 933merkostnad 186102 265 130
5258215 51055 3 340 5 274 5Antal bilar 19748 20 627

1315 2113 13Merkostnad/ 9 13
bil ochår

810 14Merkostnad/mil 9 9 96
kr

bensinfordon kr/mil.Kostnadenför 5,44ärett

dieselersättningrötmängd användTabell 2.3 Disponibel som
1000 kr

hushålls- Summagödsel vallindustri-avlopp resta-
avfallavfall urang-

avfall
58 22238 29Tillgång GWh 3 79 15

21980 127 19331601 27 483Produktions- 812 124741 65 696
kostnad

139273179 17043 59 247Anläggningsägar 7 074732 37 256
20,8förlusternas

57 942918 7 569 15 138783 3 915 9Skattebortfall 20 619
2 9974 698 9 3962 430 6 156Fordonsügamas 486 12798

merkostnader
83 20021233 29 310 781Total 001 673 13419 995merkostnad 2 70

87 174 66645 114Antal bussar 9 237
301337 482298 298Merkostnad/ 222 298

årbussoch
5056 8050 50Merkostnad/nuil 37 50

kr
kr/mil.dieseldrivetfordon 17Kostnadenför ärett
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Tabell 2.4 Disponibel rötmängd använd bensinersättningsom
1000 kr

hushålls-avlopp industri gödsel vall Summarestau-
-avfall avfallrang-

avfall
Tillgång C-Wh 15 38 29 58 2223 79
Produktions- 548 189 21 298 1695931307 50 288 9 24 62 963
kostnad
Anläggningsä- -136 12289 2 333 5 911 7 349 35065 62 811

förlustgamas
009 685 140Skattebortfall 1002 26 383 5 12691 9 19370 74

58 540Fordonsägamas 791 20 832 3 955 10020 7 647 15294
merkostnad
Total 298 28 622 24 681 69 729 195491merkostnad 1657 59 504 11

879 699 399 13009Antal bilar 176 4 29 2 227 l 3
15Merkostnad/ 9 13 13 13 15 21

bil ochår
10Merkostnad/mil 9 9 10 146 9

kr
bensindrivetfordon kr/mil.Kostnadenför 5,44ärett
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Bilaga 3 Myndigheter, organisationer,
företag, projekt, ideella organi-
sationer övrigasamtm.m.

intressenter utredningensom

samverkat med

Studiebesök, sammanträden seminarieroch
Svenska Biogasföreningen
Biff-gruppen

ÅrsmöteSvenska gasföreningen Biogasseminarium, samt gas-
dag
Stockholm Vatten
Stockholms stads materielförsörjningsorganisation MFO
Göteborgs kommun
Göteborgs energi AB
Fordongas Väst AB
Kalmar kommun
Trollhättans kommun
Borås kommun
Skövde kommun
Bystaden Skövdei
Jordbrukstekniska institutet
Uppsala kommun
Uppsala buss AB
Volvo AB Huvudkontoret, Personvagnar
Sydgas AB
Laholms kommun
Laholms Biogas AB
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Västerås kommun
Västmanlands läns avfallsaktiebolag
Västerås stads kraftvärmeverk
Västerås och energivatten
Arla
ASG
DB-70
Linköpings kommun
Miljöteknikdelegationen
Sprängämnesinspektionen
Växtkraft AB
Svenska Statoil
Svenska Shell
OK
Nordvästra Skånes Renhållnings AB
Kristianstad Renhållnings och Avfalls AB
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Övriga myndigheter och intressenter utredningen varitsom
i kontakt med

Arbetarskyddsstyrelsen
Bilindustriförbundet

ochBMW Rover Sverige
Industriförbundet
Konsumentverket
LO
SAAB Automobile AB
SAF
Statens och TrafikforskningsinstitutVäg
Statens Institut för Kommunikationsanalys
Stiftelsen svensk etanolutveckling
Svenska kommunförbundet
Svenska naturskyddsföreningen
Svenska Petroleuminstitutet
Svenska Renhållningverksföreningen
Svenska och avloppsföreningenVatten-
Svenska vägföreningen
Svenskt gastekniskt center
Scania
Värmeforsk
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Livscykelanalys drivmedel meddelandeLCA KFB- 1997:5av
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Produktionskostnader för etanol, metanol och Andersbiogas,
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Åkeavfall, Nordbergoch källsorteratSamrötning vallgrödorav
fl., JTI, 1997m.

biogas-avfall- studie svenskaSamrötning organiskt En avav
Åsa TekniskaSvärd, Lunds Hög-anläggningar, Karl Bjurling och

skola, Juli 1998

dieselbrännoljaochSCB leveranser motorbensinav

underlagsrapporter,antal propositioner, PM,Härutöver ett
m.m. v
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