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Sammanfattning
Runt Vessigebro i Falkenbergs kommun finns cirka en procent av alla mjölkkreatur och två procent av
alla grisar i Sverige. Det innebär att det finns en stor mängd av stallgödsel som underlag till att
producera biogas i området. Ett antal lantbrukare har därför bildat en ekonomisk förening med
namnet Vessigebro biogas och startat projektet Gröna Vessigebro, med målet att skapa
förutsättningar för ett lönsammare och mer kretsloppsanpassat produktionslantbruk.
Studien behandlar förutsättningar och avsättningar för biogas inom projektet Gröna Vessigebro.
Studien har tittat på tidigare utförda arbeten för Vessigebro biogas, stamledningen för naturgas på
den Svenska västkusten och dess aktörer, den svenska Konkurrenslagen, Ellagen, Naturgaslagen,
Fjärrvärmelagen, Hållbarhetslagen, tidigare åtgärdsförslag, kommuners inställning till biogas från
Vessigebro, möjliga samarbeten, möjliga avsättningar och upprättat kalkyler med underlag från
Ljungbys kommun för en eventuell flakning av biogas mellan Vessigebro och Ljungby.
Studien visar att det finns flera intressanta förutsättningar för biogas från Vessigebro. Produktionen
och användningen av biogas ökar i Sverige och trenden ser ut att fortsätta. Sex gashandlare kan köpa
gasen varav EON är den mest etablerade runt Vessigebro med ett distributionsnät några kilometer
från Vessigebro biogas egen planerade uppgraderingsanläggning, samt en redan byggd
uppgraderingsanläggning en mil ifrån Vessigebro. Stamledningen, där Swedegas är den enda
systemansvarige nätägaren och lagerägaren med balansansvar, ligger dock ännu närmare än EONs
distributionsnät. Intresse för att köpa biogasen finns av ett antal gashandlare och industrier och
intresset från potentiella köpare kommer troligen att öka när biogasproduktionen kommer igång. Ett
samarbete med exempelvis ”Arena Bioenergi Halland” ökar omvärldsbevakningen och kan ge ett
ökat inflytande med åtgärdsförslag. Gasanvändningen till exempelvis traktorer, båtar, tåg, bussar och
taxifordon är dock för närvarande alltför låg för att vara en möjlig avsättning specifikt för Vessigebro
biogas.
Förutsättningarna gör det intressant för Vessigebro biogas att titta på fem olika möjligheter för
avsättning för biogasen. Tre möjligheter baseras på en ledning till antingen Swedegas stamledning
eller EONs distributionsledning alternativt en ledning till EONs uppgraderingsanläggning. En
möjlighet är att byta ut fordon som går på fossila bränslen till gasdrivna fordon vilket ger en lokal
användning och där syftet och målet till Gröna Vessigebro uppfylls. Studien har också upprättat
kalkyler med olika förutsättningar som visar att en mycket intressant och möjlig avsättning är en
flakning av biogasen mellan Vessigebro och Ljungby.
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Slutsatsen för studien visar att förutsättningar och möjliga avsättningar finns för att Gröna
Vessigebro ska bli en verklighet.
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Abstract
The community Vessigebro, in Falkenberg and its surrounding areas housing one percent of all dairy
cattle and two percent of all pigs in Sweden. This means that there is a large amount of manure as a
basis for producing biogas in the area. A number of farmers have therefore formed a cooperative
named Vessigebro biogas and started the project Green Vessigebro, with the goal of creating the
conditions for a more profitable and more sustainable agriculture production.
The study deals with the conditions and sale opportunities of the feasibility study Green Vessigebro.
The study has looked at the work that was previously carried out for the biogas that could be
produced on the farms in Vessigebro, The main pipeline for natural gas on the Swedish west coast
and its operators, the Swedish Competition Act , Electricity Act , Natural Gas Act, the District Heating
Act , Sustainability Act , previously proposed measures, municipality interest in biogas from
Vessigebro , possible collaborations, possible sale opportunities and perform calculations with data
from the municipality Ljungby for a suggested transportation of biogas between Vessigebro and
Ljungby.
The study shows that there are several interesting sale opportunities for biogas from Vessigebro. The
production and use of biogas in Sweden is increasing and the trend seems set to continue. Six gas
retailers can buy gas, which EON is the most established around Vessigebro with a distribution
network. EON: s distribution network runs only a few kilometers from the planned upgrading plant ,
in Vessigebro. An already built upgrading facility is one mil from Vessigebro. Swedegas is the only
main pipeline network owner with storing and balancing responsibility on the main line that is closer
than EON distribution network. A number of suppliers and industries have shown interest in
purchasing the biogas and the interest from potential buyers are likely to increase when the biogas
production starts. A collaboration with, for example, "Arena Bioenergy Halland" increases business
intelligence and can provide an increased influence with policy proposals. The use of gas and the
interest is too low for the moment for tractors, boats, trains, buses and taxis to be a possible outlet
specifically for Vessigebro biogas.
The conditions make it interesting for Vessigebro biogas to look at five different options for sale
opportunities of the biogas. Three options are based on a pipeline to either the pipeline, owned by
Swedegas or EON distribution line alternatively a pipeline to EON upgrading facility. One possibility is
to replace vehicles that run on fossil fuels with gas-powered vehicles providing a local use and
purpose and the aims of the project Green Vessigebro. The calculations made by the study with
different conditions shows that a very interesting and possible sale opportunity is a transportation of
biogas between Vessigebro and Ljungby.
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The conclusion from the study shows that conditions and sale opportunities are good for the planned
biogas production of Green Vessigebro to become reality.
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Förord
Denna rapport är ett resultat av ett examensprojekt som utfördes under våren 2014 av studenten
Tommy Lerin på energiingenjörsprogrammet på högskolan i Halmstad. Orsaken till projektet var att
den ekonomiska föreningen Vessigebro biogas ville ha hjälp med vilka förutsättningar och möjliga
avsättningar som fanns för biogas till projektet Gröna Vessigebro. Version 1.0 är fritt tillgänglig för
alla intresserade på det digitala vetenskapliga arkivet DiVA. Den som utnyttjar eventuella delar av
rapporten gör detta på eget ansvar och får återges med angivande av källa. Version 2.0 innehåller
konfidentiell information som inte får publiceras och endast är till för föreningen.

Följande personer och förening har bidragit till möjligheterna för genomförandet av studien.
Ett stort tack till
Marie Mattsson, universitetslektor i miljövetenskap på Högskolan i Halmstad och handledare; Henrik
Andersson, konsult och handledare; Ingvar Bartholdsson, styrelseledamot i Vessigebro biogas; Göran
Jönsson, utvecklingsstrateg på Region Halland; Lars-Erik Jansson, energi- och affärsutvecklare;
Caroline Steinwig, affärsutvecklare på Swedegas; Staffan Johannesson, affärsutvecklare på EON Gas
Sverige AB; samarbetspartnern Vessigebro biogas och alla andra som har bidragit.

Halmstad 2014-05-21
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2 Inledning
På uppdrag av den ekonomiska föreningen Vessigebro biogas har ett arbete utförts i samarbete med
högskolan i Halmstad. Rapporten handlar om vilka förutsättningar och möjliga avsättningar som
fanns för biogas till projektet Gröna Vessigebro år 2014. Arbetet ämnade tillföra information till
projektet Gröna Vessigebro.

2.1 Bakgrund
Vessigebro och dess närliggande områden inhyser en procent av alla mjölkkreatur och två procent av
alla grisar i Sverige. Det innebär att det finns en stor mängd av stallgödsel som underlag till att
producera biogas i området (Vessigebro biogas, 2013).
Ett antal lantbrukare i Vessigebro har visat ett intresse till att producera biogas tillsammans och har
därför bildat en ekonomisk förening med namnet Vessigebro biogas med Falkenbergs sparbank i
ryggen. Med finansiering av Leader Halland startades därför projektet Gröna Vessigebro år 2010 och
klardatum för projektet är den 31 december år 2014 (Vessigebro biogas, 2013).
Leader är en metod och finansieringsform som är en del i genomförandet av det svenska
Landsbygdsprogrammet mellan år 2007 och år 2013. Projekt med stöd från Leader skall övervägande
vara initierade från invånare, företag, grupper och organisationer i det aktuella området. Projektidén
skall vara innovativ för att godkännas (LeaderHalland, 2014 a).
Syftet med Gröna Vessigebro är att alla boende i området ska gynnas, inklusive de framtida ägarna
till de framtida biogasanläggningarna och att hela bygden ska kunna utvecklas (LeaderHalland, 2014
b).
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Målet med Gröna Vessigebro är att skapa förutsättningar för ett lönsammare och mer
kretsloppsanpassat produktionslantbruk genom att öka samarbetet mellan området, gårdar och
boende för att stärka deras band och öka samverkan mellan kommuner, ideella och privata aktörer i
frågan om att marknadsföra Vessigebro (LeaderHalland, 2014 b).
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2.2 Problemformulering
Under samtal med föreningen Biogas Vessigebro framkom frågor inom ramen för projektet Gröna
Vessigebro (Bartholdsson, 2014).
Dessa frågor utvecklades till följande problemformulering:
Vilka förutsättningar finns och vilka avsättningar är möjliga för biogas för föreningen Vessigebro
biogas?
Studien visar vilka förutsättningar som föreningen hade för att få avsättning för en eventuell
produktion av biogas. Studien visar dessutom vilka avsättningar som var möjliga för föreningen med
hänsyn till förutsättningarna.
Rapporten utgick från problemformuleringen i samklang med målet och syftet med projektet Gröna
Vessigebro vilket studien är en del av. Samarbetspartnern Vessigebro biogas hade ett intresse av att
veta förutsättningar och avsättningar som finns för biogas i Vessigebro. Detta för att veta om det gick
att sälja gasen och i sådana fall till vem och för vilken användning. Nuläget, lagstiftningen, möjliga
samarbeten och aktörer på stamledningen för naturgas ansågs vara av betydelse för vilka
förutsättningar som Vessigebro biogas hade. Dessutom vill föreningen kunna ge åtgärdsförslag för att
förbättra förutsättningarna. Vilka förutsättningar som fanns var av betydelse för att ta reda på vilka
avsättningar som ansågs vara möjliga för biogas från Vessigebro.

2.3 Syfte och mål
Syftet med projektet var att förstå problemen, se sammanhangen och att skapa en förståelse för
förutsättningar och avsättningar för biogas kopplat till projektet Gröna Vessigebro. Syftet var även
att praktisera de kunskaper som har inhämtats under utbildningen på högskolan i Halmstad och att
applicera dem i ett tillämpat fall.
Målet var att kunna presentera en rapport som ska kunna bidra med ett värdefullt innehåll om
förutsättningar och avsättningar till projektet Gröna Vessigebro. Rapportens innehåll sammanfattar
den information som finns tillgänglig och ge djupgående slutsatser av de delar som var av betydelse
för Vessigebro biogas. Projektet genomfördes under 2014 i enlighet med kursbeskrivningen
(Högskolan i Halmstad, 2014) för kursen ”Examensarbete inom energiteknik” på 15 högskolepoäng,
fasställd av högskolan i Halmstad.

2.4 Avgränsningar

Avgränsningen gäller för rapporten ”Förutsättningar och avsättningar för biogas för Gröna
Vessigebro” där avsättning betyder olika typer av användning och avtappningsmöjligheter. Studien
tog stor hänsyn till vilka intressen föreningen Vessigebro biogas hade. Därför har Vessigebro biogas
önskemål fungerat som avgränsningar samt projektet Gröna Vessigebros syfte och mål. Den
geografiska avgränsningen för vad som ansågs vara verksamhetsområdet för möjliga ekonomiska
åtgärder och beräkningar på tillämpningar för projektet Gröna Vessigebro var inom Halland,
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Vessigebro biogas ville att projektet skulle utgå från ett öppet sinne och inte vara låst i början
(Bartholdsson, 2014). På grund av tidsplanen behövdes avgränsningar göras före projektstart och allt
eftersom projektet fortskred. Avgränsningar gjordes efter vad som var av intresse för att svara på
problemformuleringen ” Vilka förutsättningar finns och vilka avsättningar är möjliga för biogas för
föreningen Vessigebro biogas”.
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närliggande delar av Småland och närliggande delar av Västra Götaland på rimligt avstånd från
Vessigebro i Falkenbergs kommun. Utanför Sverige gick projektet om informationen inte redan fanns
i Sverige och var av betydelse för studien. Senaste inlämningsdatum för rapporten var den 3 juni år
2014.
2.4.1 Förutsättningar
Stamnätet för naturgas och dess aktörer på västkusten, även kallat transmissionssystemet eller
högtrycksledningen, på svenskt territorium behandlas i rapporten. EONs närliggande
distributionsnät, även kallat lågtrycksnät, behandlas utifrån anslutningsmöjligheter. Det vill säga,
rapporten behandlar inte de övriga distributionssystemen som är kopplade till stamledningen eller
övriga leveranstyper som finns i övriga eller utanför Sverige. Lagstiftningen och marknaden för biogas
studeras utifrån ett perspektiv som ska gynna avsättningar för biogas från Vessigebro. Den
lagstiftning som nämns är den Svenska författningssamlingen (SFS) som innehåller Sveriges gällande
lagar och förordningar och ska ge en överblick över hur marknaden fungerar. Åtgärdsförslagen ska
underlätta specifikt för Vessigebro biogas att få avsättning för gasen. Förslag som enbart underlättar
andra aktörer eller skulle ge en marginell skillnad kommer inte att behandlas av rapporten.
Samarbeten gäller mellan region Halland, Hallands kommuner och privata aktörer inom Hallands
geografiska gränser för att främja biogas. Rapporten behandlar inte eventuella samarbeten mellan
endast privata företag gällande investeringar. Samarbeten skall vara av värde för Vessigebro biogas
att känna till för att på så sätt öka möjligheten till samarbeten som främjar föreningen. På grund av
osäkerheten när det gäller vilka förslag och beslut som kommer att genomföras har förutsättningar
som helt baseras på det politiska klimatet och en djupare analys av vilka stöd som kanske kan sökas
inte gjorts.
2.4.2 Avsättningar
Avsättningar som idag används i Sverige med tillgängliga resultat kommer att prioriteras.
Anledningen var att sammarbetspartnern måste kunna ta ett beslut utan att ta en onödig ekonomisk
risk på en avsättningstyp som inte var beprövad. På begäran av föreningen Vessigebro biogas var
kraftvärme inte intressant på grund av avsaknaden av avsättning för värmen året runt samt att
elpriset ansågs vara för lågt. En avgränsning på 10 mils radie runt Vessigebro gäller för flakning av
biogas med lastbil som baseras på en diskussion med Fordonsgas Sverige AB (Pettersson, 2014).
Substrat som Vessigebro biogas kan tillhandahålla är gödsel. Energigrödor har nämnts kunna bli
aktuella men endast med intresset att användas som ett komplement. Avsättningar där annat
substrat än gödsel måste användas behandlas inte av rapporten.

Vetenskapliga artiklar, litteratur via högskolan i Halmstad, internet, studiebesök, diskussioner och
intervjuer under projektets gång har varit en viktig del i införskaffandet av information. De två
huvudfrågorna förutsättningar och avsättningar behandlades parallellt under projekttiden. Tidigt i
projektet togs kontakt med kommuner, företag och andra aktörer för att samla in information om
marknaden, åtgärder, avsättningar och samarbeten. Metoderna behövdes för att se vilka
avsättningar som gick att applicera i Vessigebro.
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3.1 Genomförande av projektarbetet
I slutet av 2013 informerade Ingemar Josefsson, universitetsadjunkt i energiteknik och studierektor
för energiingenjörsprogrammet, om att konsulten Henrik Andersson hade letat efter en student för
ett examensprojekt om biogas. Eftersom biogas var det ämne jag var intresserad av hörde jag av mig
till Henrik och fick erbjudandet att jobba på projektet. Efter att ha träffat Ingvar Bartholdsson,
styrelseordförande i föreningen Vessigebro biogas, på Falkenbergs Sparbank började jag med
vägledning av Henrik Andersson skriva på en skiss och därefter en projektplan tillsammans med
Marie Mattsson, universitetslektor i miljövetenskap på högskolan i Halmstad.
Diskussionerna inför projektet dominerades av avgränsningar för att inte projektet skulle växa sig för
stort. Det har varit ett återkommande ämne genom hela projektet där jag har behövt gå tillbaka till
problemformuleringen för att avgränsa studien. De första veckorna bestod av att söka och studera
litteratur, etablera kontakter samt att genomföra möten, intervjuer och diskussioner med relevanta
organisationer.
Träffarna med kommunerna gav bidrag till rapportdelen om samarbeten inom Halland och några
bidrog med underlag för gasdrivna fordon men marginellt bidrag till övriga rapporten. Intervjuerna
gav nya skott av idéer och grenar på projektet som ofta växte sig utanför avgränsningarna och som
därmed behövde klippas bort eller sättas under framtida projektidéer. Svaren på grundfrågorna som
baserades på en semistrukturerad intervjuteknik gav endast ett litet bidrag eftersom kommunernas
svar oftast var likartade och tunna. Det var med andra ord diskussionen med kommunerna som gav
det mesta. Det vill säga med en enbart strukturerad intervjuteknik hade mötena med kommunerna
haft en marginell betydelse i rapporten. Det kan vara värt att tänka på att ibland får man de största
bidragsgivande svaren till ett projekt genom en enkel diskussion.
Mötet med Swedegas i Göteborg var en sådan framgång att det har haft en avgörande roll i hur
projektet utvecklades på grund av möjligheten att kopplas direkt på stamledningen utan
propanisering.
Ett lärorikt studiebesök gjordes i Trollhättan i Vårgårda. På förmiddagen satt studenten och
handledaren Henrik Andersson i Innovatums lokaler i Trollhättan och diskuterade bolaget Biogas
Brålanda. På eftermiddagen besöktes biogasanläggningen tillhörande Vårgårda Herrljunga biogas.
Den första april besöktes en konferens i Varberg med handledaren Marie Mattsson. Dagen blev
mycket betydelsefull eftersom kontakter etablerades mellan projektledaren och aktörer från
näringsliv och den offentliga sektorn som hade den typen av kopplingar till biogas så att det
underlättade vidare utveckling av projektet.

Projektet redovisades under vecka 22 och ställdes ut under samma vecka på mässan Utexpo på
högskolan i Halmstad.
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Tanken var att ha en tät kommunikation med EON under hela projekttiden. Kommunikationen med
EON lyckades att etablerades sent i projektet av okänd anledning. Ett möte med EON lyckades
genomföras den 6 maj på EONs kontor i Malmö.
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3.2 Kontakter
Under projektets gång togs kontakter med ansvariga inom olika områden med kopplingar till gas
inom alla kommuner i Halland; Region Halland; de största gasanvändarna på stamledningen; alla
gashandlare på stamledningen i Sverige; försäljare av personbilar, lastbilar, flak, traktorer,
tankstationer, fordonsgas; transportbolag; intresseorganisationer; Statens energimyndighet, Svenskt
gastekniskt center; Skatteverket; jurister; konsultbolag och många andra som på något sätt ansågs
vara en potentiell källa, gällande förutsättningar och avsättningar för föreningen Vessigebro biogas.
Kontakter har försökts och har lyckats att genomföras på telefon, mail, sms och personliga förbokade
och spontana möten. En del källor har kontaktats flera gånger under projektets gång för ytterligare
frågor eller diskussion. Personliga förbokade möten med diskussioner och intervjuer genomfördes
med ansvariga för avdelningar med kopplingar till studiens ämnesområde på Kungsbackas kommun,
Falkenbergs kommun, Halmstads kommun, Region Halland, EON, Swedegas, Lars-Erik Jansson,
konsulter, Ordförande och styrelsemedlemmar i Vessigebro biogas och handledare.
Semistrukturerad intervjuteknik (Denscombe, 2009) användes med frågor från bilaga 3. Tekniken
användes med anledningen att inte begränsas av de förutbestämda frågorna på bilaga 3.

3.3 Förutsättningar
För att kunna hitta nu gällande förutsättningar behövdes kunskaper från den Svenska
författningssamlingen (SFS) som innehåller Sveriges gällande lagar och förordningar som kunde hittas
via Riksdagen under våren år 2014. Kontakter med en advokatfirma och jämförelser med liknande
strukturer så som det svenska elnätet och fjärrvärmenätet underlättade förståelsen av lagarna.
Möjliga samarbeten söktes via kontakter med aktuella aktörer. För att finna åtgärdsförslag och fler
förutsättningar studerades litteratur och diskussioner och intervjuer genomfördes med aktörer inom
ämnesområdet.

3.4 Avsättningar
För att kunna hitta avsättningar gjordes studiebesök, intervjuer med aktörer inom ämnesområdet
samt litteraturstudier av vetenskapliga artiklar kopplat till avsättningar av biogas. därefter användes
Förutsättningarna användes för att hitta möjliga avsättningar för föreningen Vessigebro biogas.

Beräkningar gjordes med Microsofts Excel-program på grund av att kalkyler från källor levererades i
Excel-filer. Excel-programmet fortsatte användas eftersom kunskaperna om hur programmet
fungerar var tillräckliga och programmet bedömdes kunna hantera datamängden. Beräkningar för en
kalkyl gjordes på flakning av biogas mellan Vessigebro och Ljungby som ett förslag på en värdekedja,
som en möjlig avsättning för biogas från Vessigebro. Värdekedjan baseras på att Vessigebro
producerar biogas, uppgraderar gasen till fordonsgas och flakar gasen med lastbil till Ljungby.
Kalkylen finns att se med olika förutsättningar på bilaga 7, 8 och 9. Förutsättningarna till
beräkningarna finns på bilaga 10 med beräkningar på bilaga 11 och gränser till kalkylerna på bilaga
12. Ytterligare förklaringar finns att läsa under rubriken ”Flakning av uppgraderad biogas” samt
”Kalkyl för flakning av uppgraderad biogas till Ljungby”.
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4 Tidigare utförda arbeten för Vessigebro biogas
År 2010 anlitades Lars-Erik Jansson som konsult av Vessigebro biogas för att utreda idén med ett
biogasnätverk och ge förslag på hur en sådan affärsplan kunde se ut. Lars-Erik började med att
intervjua de som ingick i föreningen för att få reda på medlemmarnas intressen, förutsättningar och
förmågor för att producera biogas. Därefter lämnade Lars-Erik ett förslag på en affärsplan,
handlingsplan, inventering av gårdar och dess substrat, effekt och energiberäkningar samt
kostnadskalkyler. Lars-Erik ansåg att de ekonomiska förutsättningarna inte var tillräckliga men att
frågan kan ställas på nytt eftersom priset på gas har gått upp. Diskussion med Lars-Erik har förts för
att få en bättre förståelse av materialet. Det tidigare utförda arbetet för Vessigebro biogas skall,
enligt Lars-Erik Jansson, ses som ett arbetsmaterial och inte som ett färdigt arbete. Förutsättningarna
kan ändras och arbetet får användas som vägledande för en framtida djupare analys av de
ekonomiska möjligheterna för biogas i Vessigebro (Jansson, 2014 b). Arbetsmaterialet har
bearbetats, analyserats och samanställts nedanför. Vilket behandlar planerna, förutsättningarna och
möjliga avsättningar som har gjorts tidigare.

4.1 Affärsplan
I affärsplanen (Jansson, 2014 c) skrivs att Vessigebro biogas AB skulle bildas och att affärsplanen är
skriven som om bolaget redan är bildat. Bolaget har ännu inte bildats och den ekonomiska
föreningen heter under skrivande stund Vessigebro biogas (Bartholdsson, 2014). I texten nedan
förkortas Vessigebro biogas AB till bolaget, för att tydligare skilja på ursprungsplanerna att bilda ett
bolag och nuläget.

För att få med så många djurgårdar i området som möjligt skulle bolaget erbjuda två olika alternativ
till lantbrukarna. Lantbrukaren skulle producera biogas på egen gård eller gemensamt med
grannarna och sälja gasen till bolaget eller så skulle lantbrukaren låna ut gödseln mot ersättning och
bolaget skulle då bygga en biogasanläggning på gården eller i anslutning till gården. Avtal skulle
skrivas där man kunde reglera prissättningen på gödseln, arrendeavtalet av marken och dessutom
möjligheten för lantbrukaren att köpa ut anläggningen (Jansson, 2014 c).
Ursprungligen var affärsidén att producera eller köpa in gårdsbaserad biogas framställt genom
rötning av gödsel och andra lantbruksprodukter. Därefter förflytta den i nergrävda gasledningar till
en uppgraderingsanläggning och sedan sälja den i första hand till den lokala fordonsgasmarknaden.
Producerad biogas skulle generera en försäljning med en extra inkomst utöver lantbruket och minska
gårdarnas miljöpåverkan. I området producerades 250 000 m3 gödsel per år vilket skulle ha inneburit
14 000 lastbilstransporter per år om samrötning av gödsel med lastbilstransporter hade valts. Därför
var grundidén att varje gård skulle ha en egen biogasanläggning med ett eget kretslopp på gården
vilket innebar att ingen hygienisering behövdes. Hygienisering behövs om samrötning skall ske
mellan olika gårdar eller om substrat så som slaktavfall ska användas. Samrötning var en möjlig
lösning för vissa gårdar som var närliggande till varandra (Jansson, 2014 c).
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Enligt den regionala biogasstrategin i Hallands län (BioMil och Triventus, 2012) ansågs landskapet ha
en stor potential för biogasproduktion. Falkenbergs kommun hade en biogaspotential från gödsel på
mellan 65 – 75 GWh, vilket var cirka 30 procent av den totala biogaspotentialen från gödsel i Halland.
Bolaget hade som mål att producera cirka 27 GWh biogas per år (Jansson, 2014 c).
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Planen var att 20 biogasanläggningar skulle byggas. Efter biogasens produktionsanläggning skulle
biogasen transporteras via ett 20 – 30 kilometer långt distributionsnät, även kallat biogasnät, till en
uppgraderingsanläggning där biogasen uppgraderas till fordonsgas. Fordonsgasen skulle
transporteras via ett 20 – 30 kilometer långt distributionsnät för fordonsgas, även kallat
fordonsgasnät, och möjliggöra lågtryckstankning vid varje anslutningspunkt för gårdarnas egna bruk,
högtryckstankning vid valda punkter samt tillkoppling på naturgasnätet (Jansson, 2014 c).
Uppgraderingen innebar att biogasen renas så att den till cirka 97 procent består av metan. Ska
gasen dessutom säljas in på befintligt naturgasnät ansågs det vara nödvändigt att tillföra propan. Den
uppgraderade gasen skulle säljas därefter i första hand som fordonsbränsle via två etablerade
gasmackar i området och kostnaden för att uppgradera gas antogs sjunka med storleken på
anläggningen (Jansson, 2014 c).

Figur 1. Karta över de mest intressanta lantbruksgårdarna, tänkt ledningsdragning för biogas och fordonsgas,
anslutningspunkter för gårdarna och uppgraderingsenheten. Källa: Modifierad efter (Jansson, 2014 c).
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En karta sammanställdes över de lokala lantbruken med en ledningsdragning, både biogasnät och
fordonsgasnät, mellan de mest intressanta lantbruken och dess anslutningspunkter samt en
uppgraderingsanläggning.
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4.1.1 Marknaden
Andelen fordonsgas på marknaden ökade år 2009 och antogs fortsätta öka med cirka 20 procent per
år. Dessutom antogs att det skulle bli brist på biogas för uppgradering till fordonsgas. Detta
förväntades ske tre till fyra år senare om utbudet inte skulle motsvara efterfrågan (Jansson, 2014 c).
EON ägde vid tillfället då affärsplanen skrevs det lokala gasnätet, de två existerande publika
gastankställena samt den största andelen i biogasanläggningen i Gödastorp. tillhörande Falkenbergs
biogas AB och ansågs därför ha en dominerande ställning i området (Jansson, 2014 c).
Bolaget skulle etablera två egna gastankstationer. En i Vessigebro och en nära motorvägen eller intill
kommunens fordonsflotta. De två stationerna ansågs kunna sälja 14 TWh fordonsgas per år.
Eftersom det inte fanns avsättning för all producerad gas föreslogs tre förslag. Biogasnätet och
uppgraderingen byggs upp i etapper efterhand som marknaden för fordonsgas ökar i området.
Överskottet distribueras via befintligt naturgasnät till andra köpare och användare eller används för
att producera kraftvärme vilket skulle innebära att cirka 35 procent blir säljbar el och resterande
värme. Vid det senare valet ansågs det vara viktigt att hitta avsättning för värmen året runt (Jansson,
2014 c).
4.1.2 Ekonomin
För att få en bild av vad som påverkade gasens produktionspris och distributionspris studerades
affärskedjan, även kallad värdekedjan, för produktion av biogas samt försäljningen av gas. Figur 2
visar en modifierad bild av Lars-Eriks modellförslag för affärskedjan. Bilden har modifierats för att
förtydligas.

SEK/kWh

Produktion,
tork,
mätning
0,38 - 0,42
SEK/kWh

Gasledning för
Rå + uppgraderad gas
0,07 - 0,15
SEK/kWh

Uppgradering
0,15 - 0,20
SEK/kWh

Tankstation +
Inkoppling på
naturgasnät
0,09 - 0,15
SEK/kWh

Figur 2. Affärskedjan, även kallad värdekedjan, för produktionspris och distributionspris för biogas. Källa: Modifierad
efter (Jansson, 2014 c).

Produktionen av gas skulle i huvudsak ske från gödsel i området och odlade energigrödor så som vall
och majs. För gödseln som rötas har bolaget angett i ursprungsplanerna ett pris på 20 SEK per m3
rötad gödsel. Detta skulle ha motsvarat ett pris på mellan 0,1 – 0,17 SEK per kWh beroende på
gödselslag och vatteninnehåll och majs beräknades kosta 1,0 SEK per kg torrsubstans. Detta
motsvarar ett pris på cirka 0,35 SEK per kWh. Produktionskostnaderna för rågasen berodde på
kostnaderna för investering, drift och råvara. Målsättningen var att produktionen av rågas,
avvattning, mätning och trycksättning skulle motsvara cirka 0,38 SEK per kWh. Kostnaden för att
flytta gasen berodde på investeringens kostnader i förhållande till hur mycket gas som förflyttas. En
gasledning på 25 kilometer kostade 700 kr per meter. Priset inkluderar en returledning för
uppgraderad gas. Kostnaden för gasledningen beräknades till 0,07 SEK per kWh. Rågasen skulle
uppgraderas till fordonsgas i en gemensam anläggning. Den totala kostnaden per kWh uppgraderad
gas ansågs sjunka med ökad storlek på anläggningen. Målet var under 0,15 SEK per kWh men kunde
även bli 20 öre per kWh om anläggningen var i mindre storlek. 14 GWh ansågs kunna säljas via två
gasstationer och resterande gas på 12 GWh skulle gå att sälja genom det lokala 4 bars naturgasnätet
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och en inkoppling beräknades kosta 1 miljon SEK vilket hade gett en kostnad på 0,09 SEK per kWh
(Jansson, 2014 c).
Biogasens slutpris beräknades av Lars-Erik Jansson att bli 0,80 SEK per kWh,
0,10+0,38+0,08+0,15+0,09. Vilket ansågs motsvara ungefär samma pris som naturgasen såldes för
eller ett bensinpris på nära 9,5 SEK per liter inklusive moms (Jansson, 2014 c).
Det totala priset på investeringen för steg 1 och steg 2 skulle enligt tabell 1 bli 88 500 000 SEK och är
summan efter eventuella ekomomiska investeringsstöd för bygget av anläggningarna.
Investeringsstöden som tabell 1 är baserad på finns inte idag (Jansson, 2014 c). Det utesluter inte att
det kan finnas andra typer av stöd som kan ge samma ekonomiska stöd som har använts i tabell 1.
Tabell 1. Totala investeringskostnader för projektet, inklusive steg 1 och steg 2 med 20 biogasproduktionsanläggningar.
Källa: (Jansson, 2014 c).

Typ av kostnad
Biogasanläggningar
Torkning och
tryckhöjning av rågas
Biogasledning för
rågas
Uppgradering
Ledning för
uppgraderad gas
Tankstationer
Inkoppling på
naturgasnät
Projektkostnader
Totalt

Kostnad i kronor/st eller meter
2 100 000/st (efter stöd)
350 000/st (efter stöd)

Totalt för 20 anläggningar
42 000 000
7 000 000

500/m

12 500 000

200/m
(enbart rör och läggningskostnad)
3 000 000/st (efter stöd)
1 000 000

12 000 000
5 000 000
6 000 000
1 000 000
3 000 000
88 500 000

Ett förslag till handlingsplanen byggde på att biogasnätet och dess produktionsanläggningar byggs ut
i etapper varav etapp ett består av sju biogasanläggningar, en uppgraderingsanläggning samt ett
sammanbindande gasnät på 20 kilometer. Den totala producerade gasmängden beräknades att
motsvara cirka 15 GWh/år. Tanken var att alla anläggningar skulle kunna byggas ut till
samrötningsanläggningar för att ta emot gödsel från andra gårdar och därför föreslogs
anläggningarna placeras så att gödselflödet kan avgränsas från gårdens verksamhet vid en eventuell
samrötning. När gödsel från flera gårdar ska rötas krävs hygienisering och ett alternativ ansågs vara
att man då går från messofil rötning till termofil. Genom att bygga en hygieniseringsanläggning till en
befintlig reaktor och ök temperaturen i biogasreaktorn ansågs gödselmängden till rötningskammaren
kunna öka med 60 procent (Jansson, 2014 d).
En karta, se figur 3, samanställdes över steg 1 med en ledningsdragning, både biogasnät och
fordonsgasnät, mellan de sju biogasproduktionsanläggningarna samt en uppgraderingsanläggning.
Anläggning A till G är produktionsanläggningar och pilen visar uppgraderingsanläggningens placering.
Anläggning F symboliserar en samrötningsanläggning med korta avstånd till medverkande gårdar
(Jansson, 2014 d).
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Figur 3. Karta över förslag på en första utbyggnadsetapp i området varav pilen visar uppgraderingsanläggningen.
Anläggning A till G är produktionsanläggningar och F är även en samrötningsanläggning med korta avstånd till
samverkande gårdar. Mellan gårdarna går både fordonsgasledning och biogasledning. Källa: Modifierad efter (Jansson,
2014 d)

I Vessigebro i Falkenbergs kommun fanns substratmängder på 39 gårdar motsvarande över 29,6
GWh per år. Av de 39 gårdarna var 30 medlemmar i föreningen Vessigebro biogas. Om steg 1 byggs
färdigt fanns möjligheten för föreningens medlemmar att producera över 15 GWh biogas per år. Med
ett snittpris på 80 öre per såld kWh biogas skulle föreningen gå med förlust på 33 685 kr per år med
endast steg 1 utbyggd, se bilaga 1. Om samtliga 20 biogasproduktionsanläggningar byggdes ut i etapp
2 skulle vinsten bli över 1,3 miljoner SEK per år med en årlig produktion på över 27 GWh biogas, se
bilaga 2 (Jansson, 2014 e).
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5 Utgångspunkt
Utgångspunkten till att öka biogasproduktionen i Sverige och därmed i Vessigebro antogs vara att
naturgasen från Danmark minskar, det svenska miljömålet med fossiloberoende flotta till 2030 samt
att biogas tros ha blivit mer konkurrenskraftig mot andra bränslen. Studien har tittat på
utgångspunkterna eftersom de även visar förutsättningarna för biogas. Här presenteras resultat som
ska belysa utgångspunkten inom områdena produktion i närheten med fossila inslag, miljömålet och
konkurrenskraften hos gasfordon och dess bränsle.

5.1 Fossila energikällor
Norges oljeproduktion har minskat med nästan 50 procent och har ökat sin produktion av naturgas
med 100 procent sedan nationell oljeproduktions-topp år 2000 (Oljedirektoratet, 2014). Danmarks
naturgasproduktion och oljeproduktion har minskat med nästan 50 procent vardera sedan år 2005
(Energistyrelsen, 2014). Andelen naturgas med högt värmevärde från Danmarks produktion in i det
svenska stamnätet har därför minskat och ersätts av naturgas med lägre värmevärde från andra
länder (Steinwig, 2014 a).
Danskt gastekniskt center, DGC, har i sin årsrapport för år 2012 gjort det klart att trots lägre
produktion av dansk naturgas kommer det danska gasnätet inte att få en mindre betydelse i
framtiden. Snarare kommer det danska gasnätet att bli en viktig infrastruktur i framtidens
energisystem med förnyelsebara energislag och bli en viktig del i att klara den danska regeringens
krav på ökad användning av förnybara energikällor så som biogas. I årsrapporten skrivs även att vi
måste vänja oss med att tänka på energi på ett helt nytt sätt vilket kan uppfattas som en signal om
att tänka mer långsiktigt än kortsiktigt. Vidare skriver DGC att de redan har påbörjat denna
förändringsprocess som kommer att leda till en ny, framtidssäker version av gassystemet (Danskt
gastekniskt center, 2013).

5.2 Nationella mål
Regeringen har fastslagit ett mål att Sverige år 2030 ska ha en fordonsflotta som är oberoende av
fossil energi samt att Sverige år 2050 inte ska ha några nettoutsläpp av klimatpåverkande gaser
(Regeringskansliet, 2009). I december år 2013 presenterades FFF-utredningen (Johansson T. , 2013)
som handlar om hur Sverige ska nå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta till år 2030.
FFF-utredningen (Johansson T. , 2013) är tydlig på flera punkter. Om bara vissa åtgärder och
styrmedel väljs ut och det visar sig vara otillräckligt har tid gått förlorad som skulle ha behövts för att
klara omställningen. Att stora och många åtgärder behövs om det ska bli en genomslagskraft som är
tillräcklig för att nå målet. FFF-utredaren professor Thomas B Johansson bedömer att
koldioxidutsläppen i bästa fall skulle kunna minska med 90 procent från 2010 till 2030 om samtliga
förslag utnyttjas till fullo (Johansson T. , 2013).

Biogasdrivna fordon kan vara konkurrenskraftiga. Som exempel nämns här Halmstad kommuns
senaste fordonsupphandling där den biogasdrivna bilen var, i jämförelse med alternativa
fordonstyper, billigast under kategorin liten bil (Halmstads kommun, 2013). Kategorin liten bil är den
vanligaste fordonstypen inom exempelvis hemvårdsförvaltningen.
Tabell 2 beskriver totalkostnaderna i stort, avseende drift och service på ett fordon som körs 6000
mil under 3 år. Totalkostnaden grundar sig på de uppgifter leverantörerna lämnat i anbuden och ska
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endast ses som en indikation på kostnader eftersom dessa faktorer kan förändras över tid. Kostnader
för skatt, försäkring och administration finns inte med i tabell 2. Fordon markerade med grönt
uppfyller fullmäktiges beslut om inköp av fordon (Halmstads kommun, 2013).
Tabell 2. Halmstads kommuns upphandlingsunderlag av kategorin liten bil vilket visar att biogas är konkurrenskraftig
som fordonsbränsle och fordonstyp. Källa: (Halmstads kommun, 2013)

6 Biogas
Biogas, även kallad för rågas innan en eventuell behandling av gasen, är en gas som bildas när
organiskt material bryts ner av mikroorganismer i en syrefri miljö, även kallad anaerob rötning. Gasen
produceras naturligt i sumpmarker, gödselhögar och slutna komposter men även i
rötningskammaren i en biogasanläggning. Organiskt material som rötas i Sverige för
biogasproduktion var år 2012 olika typer av avfall såsom avloppsslam, gödsel, källsorterat matavfall
och avfall från slakteri- och livsmedelsindustrin och i små mängder även energigrödor (Paulsson,
2013). Varav gödsel är det substrat som är högst aktuellt för Vessigebro biogas.

6.1 Substrat
Gödsel är det aktuella substratet för Vessigebro och kallas för biogödsel efter att den har rötats i en
biogasanläggning. Fördelarna är att biogödsel har en reducerad luktpåverkan och ett förbättrat
näringsinnehåll och kan spridas med konventionella spridningsmetoder för flytgödsel (Jarvis, 2009). I
rapporten kommer därför ordet gödsel att betyda den primära energikällan till biogas och ordet
biogödsel betyda den produkt som utgår efter rötning. Om gödsel tas om hand på ett konventionellt
sätt blir utsläppen av metan från gödselsamlingen hög eftersom den mikrobiologiska nedbrytningen
även sker naturligt. Då en biogasanläggning tar vara på gasen från nedbrytningen av gödsel fås ett
lägre utsläpp av metan som anses vara en starkt klimatpåverkande gas (Jarvis, 2009).

Rågasen som bildas i rötningskammaren består till största delen av metan och koldioxid. Rå biogas
innehåller vanligen runt 65 procent metan och runt 35 procent koldioxid samt små mängder
svavelväte och vattenånga. Andelen av ämnena i rågasen kan variera stort beroende på substratets
sammansättning och hur effektiv rötningsanläggningen är medan slutproduktens metanhalt beror på
vilken typ av avsättning gasen är planerad att användas till (Christensson, 2009). Det undre
värmevärdet för rå biogas är runt 6,38 kWh per Nm3. Om gasen ska användas som fordonsgas eller
föras in i ett distributionssystem, uppgraderas gasen via en uppgraderingsanläggning till 9,67 kWh
per Nm3 (Kristensson, 2007). Densiteten på ett genomsnitt av fordonsgas är på cirka 0,8 kg per Nm3
och 1 kg fordonsgas innehåller cirka 13 kWh (Energigas Sverige, 2014 d). Metan är den energibärande
komponenten som används vid en energiomvandling i ett konventionellt gassystem. Ägaren till en
produktionsanläggning vill därför ha så hög metanhalt som möjligt i slutprodukten till en rimlig
kostnad. Energimängden i en normalkubikmeter, Nm3, metan uppgår till 9,97 kWh (Paulsson, 2013).
Ren metan har därför ett energiinnehåll på 50 MJ per kg. Värmevärdet för metan är högt jämfört
med exempelvis bensin på 42,7 MJ per kg och diesel på 43,1 MJ per kg (Johansson C. , 2013).
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6.3 Produktion och försäljning
Den årliga produktionen av biogas i Sverige ökade från 1 473 GWh år 2011 till 1 589 GWh år 2012 och
sedan dess har flera nya anläggningar startats. Av den producerade gasen år 2012 uppgraderades 53
procent till fordonsgas, 33 procent användes till värmeproduktion, 3 procent gick till produktion av el
och 10 procent facklades bort (Paulsson, 2013). Produktionen av biogas kan komma från många olika
håll men de vanligast förekommande i Sverige är avlopp, samrötning av olika substrat,
lantbruksgårdar, industrier och deponier. Totalt producerad biogas har stadigt ökat medan gas från
deponier har minskat. Biogas från industri och avlopp har varit relativt konstanta medan
samrötningsanläggningar har ökat med nästan 300 procent sedan år 2005. Gårdsbaserad biogas har
även den ökat men står för endast några procentenheter av totalt producerad biogas i Sverige (Lantz,
2014).
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Figur 4. Produktion av biogas i Sverige från år 2005 till år 2012. Produktionen är uppdelad i avlopp, samrötning, gård,
industri och deponi. Källa: (Lantz, 2014)
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Försäljning av uppgraderad gas till bilar, lastbilar och bussar även kallat fordonsgas, har ökat i
Sverige. Den totala årliga försäljningen av naturgas och biogas som fordonsgas har ökat från runt 150
GWh år 2000 till över 1 500 GWh år 2013 som visas av figur 5 (Energigas Sverige, 2014 b).

Figur 5. Utvecklingen av såld fordonsgas i GWh i Sverige från år 2000 till år 2013 uppdelat i naturgas, biogas och total
försäljning. Källa: (Energigas Sverige, 2014 b)

Figur 6. Utvecklingen av försäljning av antal gasdrivna fordon i Sverige från år 2000 till år 2013 uppdelat i tunga fordon,
bussar, personbilar och skåpbilar och totalt antal gasfordon. Källa: (Energigas Sverige, 2014 c)
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Försäljningen av gasdrivna tunga fordon, bussar, personbilar och skåpbilar ökar från några tusen
under år 2 000 till närmare 50 000 under år 2013 i Sverige som visas av figur 6 (Energigas Sverige,
2014 c).
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7 Svensk författningssamling
Av Svensk författningssamling finns sex lagar som är av intresse för Vessigebro, beroende på vilken
avsättning som används vid biogasproduktion. Konkurrenslagen (2008:579), Ellagen (1997:857),
Naturgaslagen (2005:403), Fjärrvärmelagen (2008:263), Hållbarhetslagen (2010:598) och Förordning
(1998:1709).

7.1 Konkurrenslagen
Konkurrenslagen (2008:579) tar upp förbjudna konkurrensbegränsningar, åtgärder mot
konkurrensbegränsningar, företagskoncentrationer, utredning av konkurrensärenden, vite,
överklagande, handläggningen i domstol och övergångsbestämmelser som gäller övergripande när
företag samarbetar för att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen och när företag missbrukar
sin dominerande ställning på marknaden. Konkurrenslagen(2008:579) visar inte specifikt hur handel
och distribution av gas, el och fjärrvärme ska fungera utan istället berättar om hur företagen ska
uppföra sig (Svensk författningssamling 2008:579).

7.2 Ellagen
I Ellagen (1997:857) ges föreskrifter om elektriska anläggningar, om handel med el i vissa fall samt
om elsäkerhet. Prissättningen på el är fri på den konkurransutsatta delen av elmarknaden. På
grossistmarknaden handlas el i första hand via elbörsen Nord Pool och priset är ett resultat av
aktörernas köp-bud och sälj-bud samt av eventuella begränsningar i överföringskapaciteter.
Nätverksamheten är inte konkurrensutsatt utan en reglerad verksamhet. Elnäten är lokala monopol
och företagens nättariffer övervakas av Energimarknadsinspektionen för att se att de inte tar ut för
höga avgifter genom att sätta en övre gräns, även kallad en intäktsram, för hur mycket
elnätsföretaget får ta ut av alla kunder i det specifika området under en fyraårsperiod (Svensk
författningssamling 1997:857). Syftet med att ett företag inte får ansvara för både handel och
överföring är för att företaget inte ska erhålla så kallade korssubventioner. Korssubventioner betyder
att företag kan använda intäkterna från en lönsam affärsenhet för att finansiera en mindre lönsam
verksamhet (Carnelind, 2014).

Naturgaslagen (2005:403) innehåller bestämmelser om naturgasledningar, lagringsanläggningar och
förgasningsanläggningar samt om handel med naturgas i vissa fall. Med naturgas avses i denna lag
även biogas, gas från biomassa och andra gaser, i den mån det är tekniskt möjligt att använda dessa
gaser i naturgassystemet (Svensk författningssamling 2005:403). Naturgasmarknaden är indelad i
handel med naturgas och överföring av naturgas. Naturgashandeln är en konkurrensutsatt marknad
vilket betyder att gaskunden kan fritt välja naturgashandlare. Överföringen av gas är ett naturligt
monopol vilket betyder att det finns endast ett nätföretag som driver ledningarna i ett geografiskt
område (Carnelind, 2014). En gastankstation är en punktförsäljning som inte är öppen för alla
gashandlare att handla på. Gastankstationsägaren kan göra avtal med gashandlare och gasanvändare
för att få leverans och avsättning för gasen. En utomstående gashandlare utan avtal med
stationsägaren får inte tillträde att handla med gas via stationen på automatik. Däremot har en aktör
laglig rätt att ansluta sig på samma distributionsledning med en egen station. Tankstationen kan
liknas vid ett eluttag i hemmet. En elhandlare som första part får inte sälja el till en tredje part via
den andra partens eluttag i hemmet (Pettersson, 2014).
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7.4 Fjärrvärmelagen
Fjärrvärmelagen (2008:263) innehåller kundens rättigheter, vad som gäller vid medling, avtalsbrott,
förändring i avtalsvillkoren och insyn i fjärrvärmeverksamheten. I Fjärrvärmelagen (2008:263) hittas
37 §, förhandlingar om tillträde till rörledningar som säger att om ett fjärrvärmeföretag får en
begäran om tillträde till rörledningarna från någon som vill sälja värme till fjärrvärmeverksamheten
eller använda ledningarna för distribution av värme, ska fjärrvärmeföretaget förhandla om tillträde
med den som gjort begäran. Fjärrvärmeföretagen har monopol av handeln på sitt nät och är inte
öppen så som el och gashandeln men skyldigheten att förhandla innebär att fjärrvärmeföretaget ska
försöka komma överens om ett tillträde med den som begärt det. Om någon överenskommelse inte
kan träffas om tillträde, ska fjärrvärmeföretaget ange skälen för att tillträde inte medges (Svensk
författningssamling 2008:263).

7.5 Hållbarhetslagen
Hållbarhetslagen (2010:598) innehåller bestämmelser om kriterier som biodrivmedel och flytande
biobränslen måste uppfylla för att energi från dessa energislag ska få betraktas som hållbara (Svensk
författningssamling 2010:598). Skattesituationen för biogas kan komma att ändras inom en snar
framtid på grund av det så kallade gödselstödet. Om gödselstödet går igenom skulle stödet kunna ge
20 öre per kWh till biogasproducenten. Förslaget har skickats till EU-kommissionen för bedömning
och beslut (Jordbruksverket, 2014). Energiskatten och koldioxidskatten kan få dras av, även kallat
lyftas, i en del situationer för biogas. Då krävs det att producenten har ett hållbarhetsbesked från
Energimyndigheten för att energislaget ska få betraktas som hållbart. Energimyndigheten gör en
bedömning om energimängden som ska säljas är hållbar och spårbar enligt hållbarhetslagen
(2010:598). Produkten kan även vara fri från början när det gäller energiskatt eller koldioxidskatt
oavsett om energislaget anses hållbart eller inte (Vestin, 2014).

7.5.1






Import av biogas
Biogasen produceras utanför Sverige och säljs till kund i Sverige som flak på lastbil och
producenten har ett hållbarhetsbesked från Energimyndigheten. Då får energiskatten och
koldioxidskatten lyftas av köparen i Sverige, eftersom produkten anses vara spårbar av
Energimyndigheten (Dahlberg, 2014).
Biogasen produceras utanför Sverige och säljs till kund i Sverige som flytande biogas, LBG,
och producenten har ett hållbarhetsbesked från Energimyndigheten. Då får energiskatten
och koldioxidskatten lyftas av köparen i Sverige, eftersom produkten anses vara spårbar av
Energimyndigheten (Dahlberg, 2014).
Biogasen produceras utanför Sverige och säljs till kund i Sverige som uppgraderad biogas till
fordon via stamledningen. Då får energiskatten och koldioxidskatten inte lyftas av köparen i
Sverige, eftersom Energimyndigheten inte utfärdar ett hållbarhetsbesked för produkten.
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Nedan följer sex olika scenarion när energiskatten eller koldioxidskatten får eller inte får dras av. I
samtliga fall gäller att eventuella producenter, försäljare och importörer är registrerad hos
Skatteverket som upplagshavare eller lagerhållare. Fler skatter kan tillkomma och de sex scenariona
behandlar endast energiskatten och koldioxidskatten. Följande sex exempel skall inte ses som en
fullständig lista på alla möjliga situationer som kan uppkomma, utan endast ge en bild av situationen
idag och ge en bakgrund till en del av åtgärdsförslagen.
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Bedömningen grundar sig i Hållbarhetslagen och myndigheten anser att produkten inte är
spårbar (Vestin, 2014).
7.5.2






Försäljning av energibärare baserad på biogas
Biogasen produceras i Sverige och säljs som värme till kund. Energiskatten och
koldioxidskatten betalas inte av värmeproducenten och värmeanvändaren, eftersom det
faller under kategorin värme och produceras av biobränsle (Biogasportalen, 2014 b).
Biogasen produceras i Sverige och säljs som skattepliktig el till kund. Koldioxidskatten och
energiskatten betalas inte vid elproduktion men elanvändaren betalar en elskatt
(Biogasportalen, 2014 b).
Biogasen produceras i Sverige och säljs som fordonsbränsle till kund och producenten har ett
hållbarhetsbesked från Energimyndigheten. Den skatteskyldige upplagshavaren får dra av
skatten i deklarationen, eftersom produkten anses vara spårbar av Energimyndigheten
(Biogasportalen, 2014 b).

7.6 Förordning
Förordning (1998:1709) innehåller avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner.
Enligt förordningen innefattas motorer avsedda för traktorer och Transportstyrelsen är godkännande
myndighet. Transportstyrelsen ska se till att de tekniska kraven uppfylls enligt Europaparlamentets
och rådets direktiv 2000/25/EG om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar
från motorer avsedda för jordbruks- och skogsbrukstraktorer (Svensk författningssamling
(1998:1709)). Avgasutsläpp är reglerat i direktiv 2005/25/EG Inom det europeiska typgodkännandet
för traktorer och direktivet tillåter inte dual fuel-teknik. En traktor driven av duel fuel-teknik kan
därför inte godkännas enligt europeisk lagstiftning men Sverige är tillåtet att göra egna nationella
bestämmelser för att godkänna särskilda fordon (Biogas Syd, 2011). Med tillstånd provkördes
traktorer, hösten år 2010, med dual fuel-teknik för biogasdrift och diesel som den finska
traktortillverkaren Valtra utvecklade. En dual fuel-motor har två olika bränslesystem med två olika
bränslen (Biogas Syd, 2011).

8 Tidigare åtgärdsförslag
Nedan redovisas åtgärdsförslag som andra källor har föreslagit som ansågs vara intressant för
föreningen Vessigebro biogas.

Konkurrensverkets rapport ”Åtgärder för bättre konkurrens” (Konkurrensverket, 2009) innehåller
förslag till åtgärder som stärker konkurrensen utifrån en bred översyn av konkurrenssituationen
inom många branscher och områden i Sverige. En del av rapporten behandlar naturgasnät,
fjärrvärmenät och elnät. Sammanfattat säger rapporten att marknaden, myndigheterna och
regelverket borde effektiviseras, förenklas, tydliggöras och göra det enklare för konsumenterna att
göra egna val.
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8.2 Swedegas
Skattelättnader för biogas är olika beroende på ursprung och användning, se ”Hållbarhetslagen”.
Swedegas (Steinwig, 2014 b) vill att all biogas, inhemsk och importerad, ska ha samma villkor.
Swedegas önskemål om styrmedel som krävs för att utveckla biogasmarknaden är kopplade till FFFutredningen (Johansson T. , 2013) så som klimatviktad kvotplikt med handelsmekanism och
prispremie för avancerade biodrivmedel.
Swedegas (Steinwig, 2014 b)vill även att handeln med flytande naturgas, LNG, ska fungera med gröngas principen, om en användare köper biogas men använder mixgasen från stamledningen så
garanterar distributören att ekvivalenta mängder biogas matas in någonstans på nätet, precis som
grön el på elnätet fungerar. Swedegas (Steinwig, 2014 b) vill att även användare av flytande naturgas
ska kunna ingå. Det vill säga industrier som använder LNG ska kunna köpa biogas, få LNG levererat
men garanteras av distributören att ekvivalenta mängder biogas matas in i nätet någonstans vilket
gör att den totala biogasandelen behålls. Dessutom behöver åtgärder vara långsiktiga så att
marknaden kan göra långsiktiga kalkyler och därmed långsiktiga investeringar (Steinwig, 2014 a).

8.3 Transportstyrelsen
Om en komplettering av nationella föreskrifter genomförs kan en traktormotor som har konverterats
till en ottomotor med gasdrift godkännas. Att bygga om till ottomotor är omfattande och ger en låg
verkningsgrad (Kärrmarck, 2010). Att bygga om en traktormotor till dual fuel-drift med metandieselteknik är mer intressant än att konvertera till ottomotor. Transportstyrelsen rekommenderar
att arbeta fram ett internationellt regelverk inom UNECE, United Nation Economic Commission for
Europé, för att traktorer med metan- dieselteknik i Sverige ska bli verklighet (Kärrmarck, 2010).

8.4 FFF-utredningen

Betalningsviljan för energieffektivisering ökar med stigande priser på bränslen. Högre oljepriser och
skatter ökar därför investeringsviljan i utbildning och energieffektivisering. Ett förslag är att tillsätta
generella styrmedel som höjda priser på fossila bränslen. För att elbilen ska bli konkurrenskraftig
behövs ett totalt bränslepris för bensin på 20 kr/mil eftersom produktionskostnader och förbrukning
av batterier är i dagsläget hög. Ett specifikt prisförslag för att göra just gasdrivna fordon mer
konkurrenskraftiga ges inte i utredningen men däremot ett mer generellt förslag på ett ökat
bränslepris på 2 kronor. Utredningen (Johansson T. , 2013) konstaterade att effektiviseringsåtgärder
på fordon kompenserar ett ökat bränslepris på 2 kronor. Detta eftersom en genomsnittlig bil som är
15 år gammal år 2025 kommer enligt prognoserna att förbruka 25 procent mindre bränsle än en bil
som är 15 år gammal år 2013. Ett av förslagen är ett kvotpliktsystem för biodrivmedel för att öka
användningen av biodrivmedel. Höjningen av kvotpliktens nivåer rekommenderas att ske stegvis
fram till 100 procent för att nå målet. Utredningen (Johansson T. , 2013) ansåg att det behövs ett mer
omfattande kvotpliktssystem som innefattar inblandning av biobränslen och handel som baseras på
minskningen av växthusgasutsläpp.
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FFF-utredningen (Johansson T. , 2013) handlar om hur Sverige ska nå en fossilbränsleoberoende
fordonsflotta till år 2030. Slutbetänkandet för utredningen är tydlig på flera punkter. Om bara vissa
åtgärder och styrmedel väljs ut och det visar sig vara otillräckligt har tid gått förlorad som skulle ha
behövts för att klara omställningen. Utredningen (Johansson T. , 2013) konstaterar att stora, många
och långsiktiga åtgärder behövs om det ska bli en genomslagskraft som är tillräcklig för att nå målet.
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9 Exempel på biogasanläggningar
Nedan beskrivs flera olika exempel av biogasanläggningar i Sverige. Syftet med sammanställningen är
att visa olika möjliga och existerande värdekedjor för biogas.

9.1 Brålanda
I Brålanda i närheten till Trollhättan finns fyra biogasproduktionsanläggningar. Bakom Biogas
Brålanda står ett 30-tal lantbrukare, Melleruds kommun, Vänersborgs kommun och Trollhättan
Energi (Trollhättan energi, 2013) men initiativet kom från lantbrukarna (Stenlund, 2014). Gödsel
rötas ute på de enskilda lantbruken och gasen transporteras via en gasledning mellan
produktionsanläggningarna till en gemensam uppgraderingsanläggning som uppgraderar gasen till
fordonsbränsle. Den färdiga fordonsgasen pumpas sedan vidare till en tankstation. Överskottet flakas
på en flaktankstation i närheten till den publika tankstationen och transporteras med lastbil till
Trollhättan (Trollhättan Energi, 2013). Nätet ägs och drivs av nätbolaget Biogas Brålanda som ägs av
Vänersborgs kommun, cirka 70 procent, Melleruds kommun, cirka 20 procent, och Biogas Brålanda
AB, cirka 10 procent. Kommunerna investerade i nätet motsvarande delen av ägandet av nätbolaget
(Stenlund, 2014).

9.2 Vårgårda Herrljunga
Mellan Borås och Brålanda ligger Vårgårda och Herrljungas biogasanläggning. Anläggningen
driftsattes under slutet av 2013 och är därmed en av Sveriges senaste och ligger på gränsen mellan
Vårgårda och Herrljunga. Uppkomsten har en lokal förankring bland lantbrukare och andra
företagare i närområdet (Kullingsjö, 2014). Anläggningen var först i Sverige med membranteknik och
fungerar genom att gasen förs genom membran där koldioxid och vatten separeras från metanet.
Metaninnehållet är i högre grad koncentrerat efter membranet och slutprodukten blir fordonsgas
(VHBiogas, 2013). Fordonsgasen pumpas via en ledning till ett tappställe några kilometer från
biogasanläggningen. Gasen köps av Fordonsgas Sverige AB som säljer den på tankstationen vid
tappstället och överskottet av gas flakas med lastbil till Allingsås, Borås, Landvetters flygplats med
flera (Pettersson, 2014).

År 2009 gjorde Gotlands region en upphandling på biogas till fordon och ambitionen var enligt
biogasproducenten, Magnus Ahlsten, (Ahlsten, 2014) politiskt förankrad. Avtalet som skrevs mellan
Gotland biogas och kommunen innebar att kommunen åtar sig att köpa in en förutbestämd volym av
den producerade biogasen. År 2012 ställdes betalningarna in då det visade sig att avtalet inte kunde
uppfyllas på grund av att kommunen inte hade avsättning för den volym som nämndes i avtalet. Ett
tilläggsavtal skrevs där innebörden av avtalet betyder att kommunen betalar för fördröjd leverans av
gasen (Ahlsten, 2014). Ett hundratal av kommunens cirka 500 bilar är gasfordon och drivs med
lokalproducerad biogas. Målet är att alla kommunens fordon ska drivas på gas och för närvarande är
100 procent av de nyinköpta fordonen gasfordon. En gastankstation finns på Gotland och ytterligare
tre tankstationer för gas planeras att vara byggda under 2014 (Ahlsten, 2014). Gasen i Bro
produceras av gödsel, industriavfall och grödor. All substrat till biogasproduktionsanläggningen
hämtas från närområdet vilket betyder att fordonsgasen består av 100 procent lokalproducerad
biogas (Biogas Gotland, 2012 a). Biogas Gotland som företag lovar att gaspriset alltid ska vara minst
50 öre lägre än både bensin och diesel (Biogas Gotland, 2012 b).

Kapitel: Exempel på biogasanläggningar

9.3 Gotland
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9.4 Karpalund
År 1991 föreslogs biogas som fordonsbränsle i en motion i Kristianstad. En utredning gjordes som
ansågs av kommunen visa att biogas var det mest miljövänliga alternativa bränslet. Kommunen
beslutade att satsa på biogas och 1996 stod biogasanläggningen klar i Karpalund, utanför
Kristianstad. Anläggningen ägs av bolaget Kristianstad biogas AB sedan år 2010. Efter att gödseln från
gårdarna samt matavfallet har samrötats återförs biogödseln till lantbrukets åkrar och biogasen
transporteras via en ledning till Kristianstad för att användas som fordonsgas till bussar, sopbilar,
kommunens bilpool och allmänheten (Kristianstads kommun, 2013 a). Biogas Kristianstad är ett
projekt med syftet att öka användandet av fordonsgas (Kristianstads kommun, 2013 b). Samverkan
mellan många aktörer anses ha haft en betydande del i biogasprojektet. Hushåll, jordbruk och
livsmedelsindustrin levererar substrat till biogasanläggningen. Kristianstads kommun, EON och
Skånetrafiken samarbetar med produktion, distribution och avsättning av gasen. Biogasanläggningen
i Karpalund producerar 41 GWh biogas per år varav 34 GWh biogas uppgraderades och såldes som
fordonsbränsle år 2011. År 2008 var den totala investeringskostnaden 107 miljoner SEK och delvis
finansierat med statligt bidrag på 19 miljoner SEK. En del av fordonsgasen flakas till tankstationer i
Hässleholm och Karlshamn (Biogasportalen, 2012 a).

9.5 GoBiGas och Jordberga
Två stora anläggningar för biogasproduktion byggs för att producera uppgraderad biogas till
stamledningen under år 2014. Anläggningarna GoBiGas i Göteborg och Jordberga i Skåne ska båda
anslutas till Swedegas stamnät vilket ansågs vara en förutsättning för att biogasen skulle kunna nå en
större marknad (Swedegas, 2014 f).

Jordberga är en biogasanläggning med ett samarbete mellan de fyra delägarna Swedish Biogas
International, 55 procent, EON Gas, 20 procent, Skånska Biobränslebolaget, 20 procent och Nordic
Sugar, 5 procent och planeras att producera 110 GWh biogas. Råvaran är lokalt producerade
energigrödor och Swedegas investerar i en gasledning som ansluter till stamnätet men anläggningen
kommer även att vara ansluten till EONs distributionsledning. Anläggningen möter Skånetrafikens
beslut om att alla transporter ska bli fossilbränslefria år 2020 (Steinwig, 2014 a). Jordberga är
Sveriges största rötningsanläggning för framställning av uppgraderad biogas (AB Jordberga Gård,
2014). Biogasen kommer att propaniseras på grund av att anläggningen matar ut på EONs
distributionsnät i första hand och till stamledningen i andra hand när distributionsledningen inte har
kapacitet att ta emot mer (Steinwig, 2014 b).
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GoBiGas är Göteborg Energis satsning på produktion av biogas genom termisk förgasning av
biobränsle och spill från skogsbruket. Anläggningen kommer att vara en av världens största och
modernaste biogasanläggningar och byggs för att vid full produktion kunna ge 800–1 000 GWh
uppgraderad biogas till stamnätet. Produktionen skulle räcka till drivmedel till mellan 80 000 och 100
000 gasbilar (Steinwig, 2014 a). Gasen från GoBiGas kommer att uppgraderas men inte att
propaniseras (Ehrensvärd, 2014). Anledningarna kan vara att den största delen av gasen troligen
kommer att användas av kemiindustrierna i Stenungsund (Andersson, 2014) och att det totala flödet
är tillräckligt stort för att biogasen ska späs ut och att kvalitén då inte påverkas (Steinwig, 2014 b).
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10 Kommuner
Rapporten presenterar information angående alla sex kommuner i Halland samt Ljungbys kommun,
som har haft betydelse i arbetet med att hitta avsättningsmöjligheter samt att komma med
åtgärdsförslag. Diskussioner och intervjuer med kommunerna genomfördes med kommuners
inställning till biogas från Vessigebro som grund.
10.1.1 Kungsbackas kommun
Kommunen har inget intresse av att starta eller driva biogasproduktion eller biogasdistribution under
år 2014 men har ett miljömål som säger att kommunen ska verka för biogas. Inget kvantifierat
miljöfordonsmål men att alla nya upphandlade fordon skall vara godkända miljöbilar. Kommunen har
inget mål om att öka eller nå ett nämnt antal gasdrivna fordon eller om en viss andel av gasen ska
vara biogas. Kommunen har 40 fordon som är gasdriva av sina totalt 400 fordon (Högberg, 2014). Det
finns två tankstationer för gas ägda av Fordonsgas Sverige AB nära gränsen till Göteborgs kommun i
norra Kungsbacka. Kommunen anser att det är önskvärt med fler söderut för att tillgängligheten ska
bli större (Högberg, 2014). Källsorterat matavfall körs till biogasanläggningen i Göteborg och det finns
möjligheten att ta matavfallet till Vessigebro vid en eventuell upphandling (Högberg, 2014).
10.1.2 Varbergs kommun
Kommunen hade ett miljömål om att ha en lokal produktion av biogas på minst 19 GWh per år som
fjärrvärme och fordonsgas. Scandinavian biogas och Göteborgs energi var med i planerna på en
biogasanläggning på Getterön men projektet rann ut i sanden och därför förverkligades inte
miljömålet. Kommunen har inget intresse av att starta eller driva biogasproduktion eller
biogasdistribution under år 2014 och öppnar upp en möjlighet att köra matavfallet till Vessigebro
(Garhall, 2014).

10.1.3 Falkenbergs kommun
Falkenbergs biogas AB är en biogasanläggning som ägs delvis av EON, 65 procent, delvis av
Falkenbergs kommun, 20 procent och delvis av Gekås Ullared, 15 procent. Det finns ett tankställe i
centrum och ett i Ullared ägda av EON. Kommunen har fört diskussioner med EON om fler
gasstationer men EON anser att underlaget är för dåligt. Kommunen och har visat intresse för en
vätgasmack och tittar på två alternativ. Det ena är att hitta en intresserad privat aktör som tar på sig
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Varbergs kommuns miljö och logistikansvarige (Garhall, 2014) vill se en större samverkan mellan
aktörer för att få ett tillräckligt stort underlag och att Hallandstrafiken ställer högre krav på vilket
bränsle som skall användas. Hon ser inga problem med att gå över till 100 procent förnyelsebart
utom 15 lätta lastbilar där marknaden inte kan erbjuda några bra alternativ. Kommunens miljömål
för fordonsflottan är att 20 procent av alla nyinköpta fordon ska drivas på el eller gas. 31 procent
uppnådes i april år 2014. Servicenämndens ordförande Harald Lagerstedt har lämnat in ett förslag på
att 50 procent av alla nyinköpta fordon ska drivas på el eller gas och förslaget spås godkännas.
Förslaget baseras delvis på tillgängligheten på gas i kommunen och anser sig därför ha ett behov av
fler gastankstationer utanför centrum. Upphandling av leverans av fordonsgas har gjorts med
Fordonsgas Sverige AB eftersom ingen annan leverantör av gas finns i området (Carlstein, 2014). Av
300 kommunala fordon var 79 procent miljöfordon varav 28 stycken gasdrivna. 70 fordon byts varje
år och upphandlingen går ut i höst. En anledning till att ökningen av gasfordon har varit långsam kan
vara bristen på enhetlig styrning vid beställning av nya fordon (Garhall, 2014). Varbergs kommun har
en gastankstation i centrum som drivs av Fordonsgas Sverige AB (Energigas Sverige, 2014 a).
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ansvaret för att driva vätgasmacken eller att kommunen fungerar som operatör. Biogas kan användas
till kraftvärme där värmen transporteras via ett fjärrvärmenät. Falkenberg Energi har ett
fjärrvärmenät i Falkenbergs stad men intresset från kommunens sida att koppla på spillvärme från en
kraftvärmeproduktion med biogas i Vessigebro är lågt (Hjort, 2014).
Kommunen säger sig vara positiv till biogas och ser en potential men ytterligare investeringar finns
inte planerade på grund av osäkerheten om vad framtidens bränsle kommer att bli. Kommunen ser
sig som en katalysator för marknaden och inte som en operatör men kan tänka sig att ha ett
samarbete med Vessigebro biogas, för att öka produktion och användning av biogas i kommunen
eller regionen. Det finns en möjlighet att köra kommunens matavfall till Vessigebro eftersom dem
nuvarande anläggningarna i kommunen inte har kapacitet för att ta emot matavfallet.
Hållbarhetsstrategen i Falkenbergs kommun (Hjort, 2014) rekommenderar därför Vessigebro biogas
att kontakta Falkenbergs kommun för att diskutera eventuella lösningar.
Ett 70-tal fordon av cirka 300 kommunala fordon drivs på gas och andelen gasdrivna fordon ökar i
kommunens regi. Det finns två miljömål för fordonen vilket är att till år 2015 ska 100 procent vara
miljöklassade. Under april månad år 2014 uppskattades 65 procent av fordonen vara miljöklassade.
Det andra miljömålet är att 25 procent av fordonen ska vara klimatneutrala vilket enligt kommunen
innebär gasdrift på biogas eller eldrift. Det andra målet är redan uppnått (Hjort, 2014).
10.1.4 Hyltes kommun
Hyltes kommun samlar in hushållens matavfall och skickar det till Jönköping för biogasproduktion.
Kommunen har ingen tankstation för gas och har varit i kontakt med EON vid ett flertal tillfällen för
att diskutera den möjligheten men EON anser att kommunen har för få bilar som skulle kunna bytas
ut till gasbilar för att det skulle vara intressant att etablera en gas-tapp vid Nissastigen. Stamnätet
finns framdragen ända in på pappersbrukets område och bruket ansågs inte ha tillräckligt många
fordon för biogasdrift. Om bussarna som går mellan Halmstad och Hylte hade varit gasdrivna och om
de tankade i Hylte ansågs det kunna vara ett tillräckligt underlag för att få en gastankstation i Hylte.
Nästa steg var att kommunledningen i Hylte skulle försöka att lyfta frågan, om att även
regionbussarna ska köras på gas och att tidtabellerna för bussarna konstrueras så att det ges
utrymme för tankning när de är i Hylte, som en fråga i Region Halland (Nilsson, 2014).
”Det är lite en ”hönan och ägget-situation” idag. Ingen gastapp – inga gasbilar, inga gasbilar – ingen
gastapp. Vi skulle behöva regional draghjälp där man blandar in regionbussarna för att få det här
att fungera.” (Nilsson, 2014)

10.1.5 Halmstads kommun
Kommunen har inte visat ett intresse av att starta eller driva biogasproduktion eller
biogasdistribution under år 2014. Kommunen har en fordonspark på 500 fordon och Halmstads
kommun har miljömålet att minst 90 procent, 87 procent uppnått under februari 2014, av de fordon
under 5,5 ton som kommunen anskaffar ska drivas med förnybara bränslen. Fordon som kan drivas
på biogas skall prioriteras och därför är 40 procent av tjänstefordonen gasbilar. Kommunen har ett
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Hyltes kommun jobbar med att öka insamlingen av matavfall och nästa steg är att få med det
oförpackade från grönsaksdiskarna i Hyltes affärer. Kommunen har inga planer att bygga egna
anläggningar, men ser gärna ett halländskt samarbete där även Hyltes invånare kan få ta del av gasen
(Nilsson, 2014).
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avtal med EON eftersom ingen annan leverantör av fordonsgas finns i området. Avtalet säger att
biogasen som tankas i kommunens fordon ska var till 100 procent biogas. Halmstads kommun har en
gastankstation men anses ha ett behov av fler utanför centrum för att kunna öka antalet gasdrivna
fordon i kommunens tjänst (Larsson, 2014). Det har varit dialog mellan kommunen och EON om att
bygga ytterligare en mer väster om staden. Kontakter med EON har inte resulterat i en utbyggnad på
grund av att EON anser att det inte finns tillräckligt med underlag för ytterligare tappställen
(Johannesson, 2014 a).
10.1.6 Laholms kommun
Laholms kommun har i sina miljökvalitetsmål att kommunen ska köpa vad de kallar för ”miljöbästa
fordon” vilket innebär att Laholms kommun i första hand bör köpa bilar som drivs på el och gas.
Kommunen jobbar i skrivande stund på att sprida kunskapen till sina upphandlare där informationen
inte har gått fram till alla medarbetare. För nuvarande har kommunen fyra bilar som drivs med gas av
den totala fordonsflottan på 133 fordon och har nyligen tecknat ett avtal om 100 procent biogas till
sina egna fordon (Ivarsson, 2014). Kommunen säger sig vilja öka sin egen och den privata sektorns
användning av biogas men anser att problemet är att produktion av biogas är för liten i förhållande
till kommunens förbrukning. En stor del av kommunens fastigheter värms nämligen med gas
(Ivarsson, 2014).
Laholm har en gastankstation med EON som operatör som säljer biogas 50 vilket innebär att minst 50
procent av mängden gas som tankas på stationen täcker företaget med biogas. Södra Hallands Kraft
Biogas AB äger och driver en biogasanläggning i Laholm som säljer uppgraderad gas till EON (Södra
Hallands Kraft AB, 2014).

Det finns en handlingsplan i Ljungbys kommun för vilka fordon som ska köpas in, där det ska vara
miljöfordon i första hand. Av 188 fordon har Inga gasfordon ännu införskaffats av kommunen. Det
har arbetats för en gastankstation till och från i flera år. Under det senaste året har dock arbetet
intensifierats och kommunen är beredda att köpa in gasdrivna fordon om en biogasleverantör sätter
upp en mack i kommunen. För tillfället har kommunen en upphandling för inköp av fordonsgas ute.
Detta hoppas kommunen ska leda till att en eller flera aktörer etablerar sig i Ljungby med en
gasstation. Kommunen har även krävt i upphandlingen av sophämtning att entreprenören ska gå
över till gas när det finns möjlighet för tankning av gas i kommunen. En inventering har gjorts för
vilka fordon som kan bytas mot gasfordon där 57 av 70 lätta lastbilar har potentialen att bytas ut till
gasdrift och ett 20-tal personbilar som har sitt verksamhetsområde centralt. Det betyder att mindre
än hälften av fordonen i kommunal regi anses vara potentiella att byta ut. Det finns inget avtal som
säger att kommunen måste byta ut alla potentiella gasdrivna fordon vid en etablering av fordonsgas i
kommunen (Axelsson, 2014).
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10.1.7 Ljungbys kommun
På kommunens avloppsreningsverk finns en anläggning för rötning av slammet som görs till biogas.
Det används för el och värme till fastigheten. Kommunen vill däremot inte driva en egen
gastankstation för fordon (Axelsson, 2014).
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11 Samarbeten
De fordonsansvariga i kommunerna i Halland samt Region Halland träffas med ojämna mellanrum för
att diskutera områden så som upphandlingar, bränslen, transporter och andra frågor kopplade till
fordon för att kunna dela på idéer och erfarenheter. Ursprungligen var det transportstyrelen som
finansierade samarbetet men lämnades senare över till kommunerna och regionen. Senaste mötet
var under år 2013 (Carlstein, 2014).
”Arena Bioenergi Halland” är en plattform för aktörer inom bioenergibranschen där Region Halland
ska organisatoriskt skapa förutsättningar för samspel mellan näringsliv, den offentliga sektorn och
den akademiska sektorn. Arenan anses ha en politisk förankring i de direktiv och riktlinjer som
kommer från regionstyrelsen för Region Halland (Jönsson, 2013).
Syftet är att öka samverkan mellan olika aktörer för att skapa förutsättningar för innovationer inom
området bioenergi. Målsättningen med Arena bioenergi Halland är att öka aktörernas byten av
information genom att exempelvis skapa mötesplatser. Arenan har ett tillvägagångssätt för
verksamheten vilket är att kartlägga och utgå från de olika aktörernas behov och sedan komma med
konkreta handlingar som illustreras av figur 5 (Jönsson, 2013).

Figur 7. Figuren visar processen för Arena Bioenergi Hallands arbete med innovation. Källa: (Jönsson, 2013)

Region Halland har anlitat en projektledare från företaget Triventus, för att operativt skapa
förutsättningar för Arenan. Då frågor utanför området bioenergi uppstår i Arenan sammarbetar
Region Halland med Länsstyrelsen. Det är upp till Länsstyrelsen att gå vidare med idéerna utanför
området eftersom regionpolitiken endast har gett Arena Bioenergi Halland uppdraget för bioenergi
(Jönsson, 2014).

12 Befintliga gasledningar

Ordet nät och ledning i denna rapport skall inte förväxlas med fjärrvärmenät som inte innehåller
naturgas. Fjärrvärmenät har inte någon koppling till stamnätet mer än att naturgasen i
stamledningen kan användas som bränsle till fjärrvärme.
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Det är viktigt att hålla isär de två olika ledningssystemen. Stamnätet för naturgas, även kallat
transmissionssystemet eller högtrycksledningen, består av stamledningar med ett tryck på upp till 80
bar med typiskt tryck på runt 60 bar. Distributionssystem för naturgas, även kallat lågtrycksnät,
består av distributionsledningar med ett typiskt tryck på runt 4 bar (Johannesson, 2014 a).
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12.1 Stamledning
I Sverige finns ingen större
naturgaskälla och alltså ingen
anläggning för produktion av naturgas
(Energimarknadsinspektionen, 2012
a). Med detta som bakgrund samt det
svenska energibehovet beslutade den
svenska regeringen år 1976 om att
introducera naturgas på den svenska
marknaden. Samma år bildades det
då statligt ägda bolaget Swedegas som
nätägare och gashandlare för det
planerade gasnätet (Swedegas, 2014
a).

Figur 8. Karta över Stamnätet som ägs och drivs av
Swedegas. Nätet består av 620 kilometer ledning med
över 40 mätstationer och reglerstationer. Källa:
(Swedegas, 2014 b)

Swedegas har idag en årlig omsättning på 400 miljoner SEK och transporterar gas genom 620
kilometer långa ledningar med över 40 mät- och reglerstationer från Dragör i söder till Stenungsund i
norr. Gasleveranserna via stamnätet motsvarar årligen 15 TWh (Steinwig, 2014 a), medan den
slutliga totala användningen av el i Sverige landade på 126 TWh under år 2013 (Statens
energimyndighet, 2014). Swedegas vision (Swedegas, 2013 i) är att till år 2020 ha 20 procent
förnybar energi i stamnätet. Tillsammans med andra europeiska nätoperatörer har Swedegas skrivit
på en överenskommelse kallat Green Gas Commitment och gäller att gasnätet ska vara 100 procent
koldioxidneutralt till år 2050. För nuvarande är andelen fysisk biogas i stamnätet noll procent
(Steinwig, 2014 a). Ingen biogas distribuerades via stamnätet utan användes lokalt som kraftvärme
eller via distributionsnäten eller distribuerades via trycksatta gasflak med lastbil på vägar.
Biogasproduktionsanläggningarna GoBiGas i Göteborg och Jordberga i Skåne planeras av ägarna att
producera uppgraderad biogas till stamledningen. För mer information se under rubriken ”Exempel
på biogasanläggningar”. Bygget av anläggningarna innebär att det finns en stor efterfrågan och att
biogas troligen kommer att finnas i stamnätet under år 2014 (Steinwig, 2014 b).
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Fyra år senare skrev Sveriges och
Danmarks regeringar avtal om ett
samarbete med naturgasleveranser.
Gasnätet byggdes etappvis på
västkusten och 2004 slutfördes den
sista etappen upp till Stenungsund, av
det som idag kallas för Sveriges
stamnät. Samma år sålde Swedegas
sin verksamhet inom gashandel till det
danska DONG Energy. Huvudkontoret
ligger i Göteborg och ägs sedan 2010 av EQT
Infrastructure. År 2011 blev Swedegas ensam
ägare av stamnätet för naturgas i Sverige efter
att EONs högtrycksledningar förvärvades
(Swedegas, 2014 a).
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12.2 Distributionsledning
Längs stamledningen finns flera distributionssystem. De distributionsnät som sitter kopplade till
stamnätet ägs av EON Gas Sverige AB, Göteborg Energi Gasnät AB, Kraftringen Nät AB, Varberg
Energi AB och Öresunds kraft AB (Energimarknadsinspektionen, 2012 b). Under våren år 2014 fanns
åtta anläggningar som producerade biogas in till distributionsledningar längs med stamledningen och
EON är den aktör som äger och driver den distributionsledning som ligger närmast Vessigebro, Se
bilaga 5.

12.3 Aktörer på gasledningarna
De aktörer som verkar på det svenska stamgasnätet kan delas upp i sex grupper. Gasanvändare,
gasleverantörer, gasproducenter, systemansvarig nätägare och lagerägare med balansansvar,
tillsynsmyndigheter och branschorganisation.
Gasanvändare, även kallad konsument, förbrukar gasen och måste ha ett avtal med en gasleverantör
och ett avtal med den nätägaren som ansvarar för gasanvändarens anslutning
(Energimarknadsinspektionen, 2012 a). Hushåll, industrier, kollektivtrafik och kommuner är vanliga
gasanvändare. Flera stora industrier använder naturgasen som transporteras via stamledningen.
Några exempel är Perstorp Oxo i Stenungsund, Kemira Kemi i Helsingborg, Santa Maria AB i Mölndal,
Godbiten i Åstorp och Höganäs AB (Swedegas, 2014 h).
Gashandlare, även kallad gasleverantör, säljer och levererar gas till gasanvändaren
(Energimarknadsinspektionen, 2012 a). De nuvarande gashandlarna på stamnätet är ApportGas, EON
försäljning Sverige AB, Göteborgs Energi, Kraftringen Energi AB, Varbergs Energi och Öresundskraft.
Det finns alltså för nuvarande sex stycken gashandlare på den svenska marknaden (Konsumenternas
energimarknadsbyrå, 2014 a). En jämförelse visar att över 100 fler elhandelsföretag konkurrerar på
elmarknaden än antalet gashandelsföretag som konkurrerar på gasmarknaden i Sverige.
(Konsumenternas energimarknadsbyrå, 2014 c).

Systemansvarig nätägare och lagerägare med balansansvar är Swedegas. År 2011 blev Swedegas
ensam ägare av stamnätet för naturgas i Sverige efter att EONs högtrycksledningar förvärvades. Den
1 juni 2013 tog Swedegas över rollen från Svenska Kraftnät (Swedegas, 2014 d) efter att regeringen
utsett Swedegas som systembalansansvarig för det svenska stamnätet (Swedegas, 2014 a). Swedegas
är ensam lagerägare på stamledningen och har ett gaslager i Halland som rymmer 10 miljoner Nm3
gas och klarar ett tryck på mer än 200 bar (Swedegas, 2014 e). En lagerägare lagrar gas åt
marknadens aktörer. Lagret fungerar som en buffert och bidrar till att upprätthålla balansen och att
naturgassystemet utnyttjas effektivt (Konsumenternas energimarknadsbyrå, 2014 b). Swedegas är
därför år 2014 den enda systemansvarige nätägaren och lagerägaren med balansansvar för
stamnätet för naturgas i Sverige. Swedegas ansvarar för att övervaka tryckförändringar, underhålla
nätet, mäta och rapportera energimängder i inmatningspunkter och uttagspunkter samt att de har
ett ekonomiskt ansvar för att balansera mängden gas som tillförs och tas ut i gasnätet
(Energimarknadsinspektionen, 2012 a). De distributionsnät som sitter kopplade till stamnätet ägs av
EON Gas Sverige AB, Göteborg Energi Gasnät AB, Kraftringen Nät AB, Varberg Energi AB och
Öresunds kraft AB (Energimarknadsinspektionen, 2012 b).
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Gasproducent producerar gasen som gasleverantören kan sälja till gasanvändaren
(Energimarknadsinspektionen, 2012 a). Vessigebro biogas är en eventuell framtida gasproducent.
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Tillsynsmyndigheter för naturgas, vilket även innefattar biogas och fordonsgas, är
Energimarknadsinspektionen, Statens energimyndighet och Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap. Energimarknadsinspektionen ansvarar för tillsyn över den svenska naturgasmarknaden
och att utreda och godkänna gasföretagens nätavgift, så kallade tariffer. Statens energimyndighet är
tillsynsmyndighet för trygg naturgasförsörjning och ansvarar för att ta fram en nationell strategi och
plan för trygg naturgasförsörjning samt att upprätta nationella kris- och åtgärdsplaner
(Konsumenternas energimarknadsbyrå, 2014 b). Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
MSB, är tillsynsmyndighet för stamledningarna och ansvarar för att verksamheten på stamledningen
följer gällande säkerhetsföreskrifter (Myndigheten för samhällskydd och beredskap, 2014).
Branschorganisationen Energigas Sverige är en medlemsfinansierad branschorganisation för aktörer
på gasmarknaden som arbetar för en ökad användning av energigaserna biogas, fordonsgas, gasol,
naturgas och vätgas (Energigas Sverige, 2013).

13 Avsättningsmöjligheter
Avsättning av biogas betyder olika typer av användning och avtappningsmöjligheter för biogas. Dessa
kan även ses som olika affärsmodeller eller värdekedjor.
Studien har gjort en uppskattad produktionsförmåga för Vessigebro biogas där bedömningen är att
de nuvarande planerna bör vara steg 1, upp till 15 GWh; steg 2, upp till 25 GWh och steg 3; upp till 50
GWh producerad biogas per år. Siffrorna är beroende på hur omfattande projektet blir och hur
många som slutligen vill investera. Uppskattningen har gjorts för att kunna delge samma siffror vid
kontakt med aktörer som har behövt veta vilken produktionsvolym som planeras. Steg 1 och 2 är
baserade på Lars-Erik Janssons kalkyler (Jansson, 2014 e) med en något lägre produktion i steg 2
eftersom det är några gödselmängder som inte är aktuella längre. Steg 3 baseras på en grov
uppskattning som fåtts från den regionala biogasstrategin för Halland (BioMil och Triventus, 2012), se
tabell 3.

Om matavfallsmängderna enligt tabell 3 från Falkenberg, Varberg och Kungsbacka körs till en
eventuell biogasanläggning i Vessigebro, blir potentialen 14,2 GWh per år utöver steg 2. Att
matavfallsinsamlingen kommer att öka i framtiden och att större volymer av gödsel kommer att
transporteras till Vessigebro vid en eventuell biogasproduktion antas. Därför är det möjligt att titta
på ett steg 3 på sammanlagt 50 GWh producerad biogas per år för att dimensionera
uppgraderingsanläggningar, kompressorer och annan utrustning. Detta eftersom planerna innefattar
att ansluta fler som även efter driftstart visar intresse för att bidra med substrat eller tillkoppling av
biogasanläggningar.
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50 GWh i produktion per år är möjlig om Vessigebro biogas är beredda på att samarbeta utanför
Vessigebro. Samarbeten kan göras med kommuners matavfallsinsamling, som exempelvis
Kungsbackas kommun (Högberg, 2014), Falkenbergs kommun (Hjort, 2014) och Varbergs kommun
(Garhall, 2014). Om fler lantbrukare går med och bidrar med gödsel och om energigrödor används,
ökar potentialen för Vessigebro biogas.
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Tabell 3. Tabellen visar sammanställningen av biogaspotentialen i Halland, fördelad per kommun och för olika substrat i
GWh per år. I sammanställningen har parkavfall och träfgårdsavfall exkluderats som uppgår till cirka 13 GWh i halland.
Halland har en sammanlagd biogaspotential på cirka 718 GWh per år. Källa: Siffrorna är hämtade från den regionala
biogasstrategin för Halland (BioMil och Triventus, 2012)

Substrat
Matavfall
Avloppsslam
Gödsel
Odlingsrester
Halm
Industri
Energigrödor
Alger, tång m.fl.
Summa

Hylte Halmstad Laholm Falkenberg Varberg Kungsbacka Halland
7,5
1,9
3,4
4,7
6,1
24
0,8
0,9
6,6
0
0
1,1
6
0
15

8,1
34,8
7,1
41
7,6
41,7
6
154

2,1
44,7
16,5
17
0,9
44
1,3
128

3,6
57,2
3,8
47
16,7
54,6
6,2
193

5,1
52,6
0,9
26
0,9
49,1
13,1
152

6,6
12,1
0,2
11
0,9
21,6
18
76

26
208
28
142
28
217
45
718

13.1 Substrat
Gödsel är den obehandlade energibäraren som föreningen avser att använda för produktion av
biogas i Vessigebro. Dess möjligheter på marknaden som obehandlad behandlas inte i rapporten
eftersom det vid en eventuell biogasproduktion är av mer intresse för biogasproducenten att
använda sin egen gödsel i sin egen produktion av biogas.

13.2 Rågas
Rå biogas är det primära produktionssteget. Rå biogas betyder i rapporten den gas som produceras i
rötningskammaren innan uppgraderingsanläggningen. Rå biogas kan behöva filtreras från skadliga
partiklar innan användning men att den filtreringen då uppskattas ha en betydligt lägre
investeringskostnad än en uppgraderingsanläggning och en propananläggning.

13.2.2 Rågas till traktorer
Rå biogas kan användas i en traktormotor men att olika föroreningar, så som svavelföreningar och
vatten, måste filtreras bort eftersom föroreningarna kan förkorta motorns livslängd. Det låga
metaninnehållet i rå biogas på cirka 60 procent borde inte påverka motorns funktion eller motorns
livslängd. Som exempel kan nämnas att biogasdrivna aggregat för elproduktion, värmeproduktion,
eller både och i så kallade kraftvärmeproduktionsanläggningar drivs på biogas (Biogas Syd, 2011). För
nuvarande har studien inte hittat någon leverantör av traktorer med motorer för rå biogas. Däremot
finns det traktorer för uppgraderad biogas.
13.2.3 Rågas till stamledning och distributionsledning
Svenskt Gastekniskt Center har genomfört en studie (Kristensson, 2007) om hur mycket rå biogas och
hur mycket uppgraderad biogas som kan blandas in på det svenska naturgasnätet utan att tillsätta
propan. Det vill säga att gasanvändarna motar rå biogas till sina anläggningar. Studien utredde
förbrukarnas krav på gaskvalitet och utgick ifrån att biogasen innan uppgraderingen var torkad och
renad på svavelväte. Naturgasen i stamnätet har ett övre värmevärde på runt 12 kWh/Nm3 och ett
undre värmevärde på runt 11 kWh/Nm3 (Swedegas, 2014 g). För att debiteringen skall fungera och
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13.2.1 Kraftvärme
På begäran av Vessigebro biogas (Bartholdsson, 2014) är kraftvärme inte intressant på grund av
avsaknaden av avsättning för värmen året runt samt att elpriset ansågs vara för lågt.
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för att gasanvändarna inte ska få problem med sina anläggningar höjs den råa biogasens värmevärde
via en uppgraderingsanläggning och med propan via en propananläggning från runt 9,7 kWh/Nm3 till
runt 11,0 kWh/Nm3. En uppgraderingsanläggning och en propananläggning medför
investeringskostnader, driftkostnader och underhållskostnader. Propananläggningen och
uppgraderingsanläggningen måste vara i drift samtidigt för att leverera gas, vilket ger anläggningen
problem om en av de två inte fungerar (Kristensson, 2007). På grund av dessa nackdelar är det av
intresse att kunna undvika antingen en av dessa anläggningar eller båda.
Slutsatsen var att utrustningen hos alla gasanvändare kopplade till distributionsnät accepterar en
gaskvalitet som kan variera mellan 100 procent naturgas och 100 procent uppgraderad biogas utan
tillsats av propan men rekommenderade att inte föra in rå biogas på ett distributionsnät eftersom
slutanvändare på samma distributionsnät kan vid vissa driftförhållanden få 100 procent rå biogas
vilket en del slutanvändare inte accepterade. Däremot kan transmissionsnätet ta emot en andel på
10 volymprocent rå biogas och 37 volymprocent uppgraderad biogas utan propantillsatts utan att
förbrukarnas utrustning måste bytas eller ändras (Kristensson, 2007). Utrustningen som används av
en gasanvändare måste ställas in efter gasens Wobbeindex. Definitionen av Wobbeindex är gasens
värmevärde dividerat med roten ur gasens relativa densitet, där den relativa densiteteten är kvoten
mellan gasens och luftens densitet (Benjaminsson, 2009). De nuvarande industrierna som är anslutna
till naturgasledningen har installationer som är inställda att bränna den danska naturgasen som finns
i nätet. Indexet avviker för mycket för rå biogas för att de nuvarande användarna ska kunna använda
rå biogas. Ställer man om utrustningen så är det möjligt att använda rå biogas. Omställning av
utrustningen görs på biogasanläggningar som producerar värme i gaspannor eller kombinerad elkraft
och värme i gasturbiner och gasmotorer (Svensson, 2014).
Naturgasen i stamnätet har ett övre värmevärde på runt 12 kWh/Nm3 och ett undre värmevärde på
runt 11 kWh/Nm3 (Swedegas, 2014 g). Månadsmedelvärdet av gasens sammansättning i
stamledningen under mars år 2014, som visas i figur 4, visar att gasen hade en metanhalt på 89,09
procent och en propanhalt på 2,39 procent under mars år 2014 (Swedegas, 2014 c). Andelen
naturgas med högt värmevärde från Danmark in i det svenska stamnätet har minskat och ersätts av
naturgas med lägre värmevärde från andra länder (Steinwig, 2014 a).

I nuläget skulle rå biogas inte accepteras in i stamledningen (Steinwig, 2014 b) eller
distributionsledningen (Johannesson, 2014 a) eftersom gasen måste klara kvalitetsspecifikationen.
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Tabell 4. Månadsmedelvärde av gasens sammansättning, uppmätt i Dragör och metantalet är uppmätt i Egtved. Källa:
Modifierad efter (Swedegas, 2014 c).
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13.3 Uppgraderad biogas
Rågasen kan uppgraderas via en uppgraderingsanläggning för att uppfylla kraven från gashandlare
och gasanvändare.
13.3.1 Uppgraderad biogas till stamledning
EON och Swedegas har visat ett intresse för en anslutning från Vessigebro. Ett förslag på ett
samarbete med EON är en rågasledning på mellan Vessigebro och EONs uppgraderingsanläggning i
Falkenberg där gasen sedan transporteras vidare till EONs distributionsledning (Johannesson, 2014 a)
eller en ledning med uppgraderad biogas kopplad till EONs distributionsledning med EON som
gashandlare. Ett förslag på ett samarbete med Swedegas är en rågasledning mellan Vessigebro och
en egen uppgraderingsanläggning där gasen sedan transporteras vidare till Swedegas stamledning
(Steinwig, 2014 b).
Vessigebro biogas behöver troligen inte tillsätta propan till en produktion av uppgraderad biogas som
levereras till Swedegas stamnät. Det måste ändå alltid göras en teknisk utredning innan för att
bedöma om propanisering behövs (Steinwig, Affärsutvecklare Swedegas, 2014 b). Medan leveranser
till EONs distributionsledning kräver vid skrivande stund tillsats av propan. Anledningen är att
handeln på gasmarknaden utgår från ett värmevärde för naturgasen. Eftersom värmevärdet är lägre
för biogas kan en gasanvändare på stamnätet få biogas till sin process men betalar ett pris
motsvarande värmevärdet för naturgas (Johannesson, 2014 a).
Lars-Erik Janssons förslag på Vessigebro biogas uppgraderingsanläggnings placering enligt figur 1 och
figur 3 (Jansson, 2014 c), ligger nära både Swedegas högtrycksnät och EONs lågtrycksnät.
Uppgraderingsanläggningen ligger på ett avstånd under en kilometer från Swedegas nät och ungefär
tre kilometer från EONs nät, se bilaga 4 och bilaga 5 (Steinwig, 2014 b). Om planerna på en
uppgraderingsanläggning istället flyttas några hundra meter längs med väg 757 kan anläggningen
byggas närmare stamledningen utan att göra några större förändringar på planerna.

Studien har lyckats med att få Swedegas intresse för projektet och företaget ska bidra med sina
expertutlåtanden till Vessigebro biogas angående en eventuell koppling till Swedegas stamledning.
Det är viktigt att påpeka att Swedegas endast distribuerar och vid en eventuell koppling behöver en
gashandlare hittas som vill handla med gasen på stamnätet. Swedegas planerade att publicerade sina
nya anslutningsvillkor den 1 maj år 2014. Syftet är att anpassa och modernisera villkoren till redan
gällande villkor på marknaden. Swedegas erbjuder därför tre betalningsalternativ (Steinwig, 2014 b).
1. Nuvarande inmatningsvillkor
- Swedegas står för hela investeringen förutsatt att investeringen ger ett positivt nuvärde.
- Biogasproducenten betalar inmatningstariff enligt dagens villkor.
2. Kanaltariff
- Biogasproducenten betalar helt sin egen investering för att ansluta till Swedegas
stamnät.
- Biogasproducenten betalar sedan ingen inmatningstariff.
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Det kan bli brist på kapacitet i distributionsnätet och att biogasproducenten då måste bränna bort,
även kallat fackla, överskottet av gas. Att brist på kapacitet skulle uppstå i nätet är mycket osannolikt
för nuvarande. Att ansluta till stamledningen ger fördelen att gasen kan handlas med längs hela nätet
och dess anslutande distributionsnät vilket minskar risken för behovet av fackling (Steinwig, 2014 b).
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3. Kanaltariff med avbetalning
- Biogasproducenten betalar en del av anslutningsinvesteringen och Swedegas står för
återstående investering.
- Biogasproducenten betalar av Swedegas investering genom en inmatningstariff tills hela
investeringen är avbetald. Efter avbetald investering betalas ingen inmatningstariff.
13.3.2 Uppgraderad biogas till distributionsledning
Eftersom EONs distributionsnät är ett lågtrycksnät behövs ingen kompressor för att höja trycket.
Eftersom Swedegas stamnät är ett högtrycksnät behövs en kompressor för att höja trycket (Steinwig,
2014 b).
EON har en biogasportfölj på över 400 GWh, för att kunna garantera sina biogasleveranser till sina
kunder med avtal och EON levererar cirka det samma av portföljen. Exempel på sådana avtal är 50
respektive 100 procent biogas på tankställen i Halmstads och Laholms kommun. Vad gasen skulle
användas till ville EON inte svara direkt på men det verkade som att flaka till Ullared var ett exempel,
eftersom Vessigebro skulle ligga närmre än vad deras nuvarande anläggning i Falkenberg gör
(Johannesson, 2014 a).

Om biogasen skall föras in på ett distributionsnät, så behövs en uppgradering med propanisering av
gasen. En uppgradering av biogasen betyder att metanhalten höjs genom att separera övriga ämnen
från metanet. Vanligt är att gasen uppgraderas från en metanhalt på runt 65 procent till 97 procent.
En propanisering av den uppgraderade biogasen betyder att gasens värmevärde höjs genom att
tillsätta propan. Värmevärdet höjs från runt 9,7 kWh/Nm3 till 11,0 kWh/Nm3 för att debiteringen skall
fungera och gasanvändarna inte ska få problem med sina anläggningar (Kristensson, 2007). Swedegas
kräver inte propanisering av biogas i deras nuvarande högtrycksnät och har som ambition att det inte
ska behövas i deras nya nät eller i deras befintliga även i framtiden (Steinwig, 2014 a).
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Ett möte med EON ägde rum den 6 maj år 2014. Mötet handlade om de nuvarande planerna på
ungefär 15, 25 eller 50 GWh producerad biogas per år, beroende på hur omfattande projektet blir
och hur många som slutligen vill investera. De närvarande var Vessigebro biogas projektledare Henrik
Andersson, EONs fordonsgasansvarige Staffan Johansson, EONs analytiker Nils Funke, senior business
development managern Ola Hall och författaren Tommy Lerin. De närvarande från EON berättade att
anledningen till deras propanisering av biogasen är att faktureringen av gas på gasmarknaden ska
fungera. Detta eftersom värmevärdet skiljer sig mellan naturgas och uppgraderad biogas. Propanets
höga värmevärde kompenserar alltså biogasens lägre värmevärde. EON säger också att de verktyg
som behövs för att konvertera till ett system utan propanisering är tillgängliga men att resten av
branschen också måste göra förändringarna. EON kom med ett förslag på hur en leveranskedja från
Vessigebro biogas till EON skulle kunna se ut. EONs uppgraderingsanläggning intill
biogasanläggningen i Falkenberg skulle kunna byggas ut för att ta emot rå biogas från Vessigebro. En
rågasledning på cirka en mil mellan Vessigebro och EONs biogasanläggning skulle leverera rå gas som
uppgraderas för att sedan transporteras vidare i EONs distributionsledning. EON vill se uppdaterade
siffror angående Vessigebros potentiella biogasproduktion så som substratmängder, medlemmar och
anläggningar.
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13.3.2.1 Naturgasanvändare längs stamnätet
Ett antal stora naturgasanvändare längs stamnätet har kontaktats. En del har inte kunnat ge ett
tydligt svar på deras intressen för biogas och dessa industrier har därmed inte redovisats i rapporten.
Företaget Perstorp Oxo i Stenungsund är Sveriges största användare av naturgas (Swedegas, 2014
h)och Skandinaviens största producent av rapsmetylester, RME (Perstorp, 2014). De har funderat på
att införa biogas på grund av miljönyttan men är osäkra på om det finns praktiska, tekniska och
ekonomiska hinder (Eckersten, 2014).
Santa Maria AB i Mölndal är intresserade av biogas till runt samma pris som för naturgas. Företaget
anser att både det låga priset på naturgas och mängden de behöver har i skrivande stund varit ett
hinder. Santa Maria AB i Mölndal behöver veta att leveranserna är tillförlitliga och inte plötsligt
upphör (Rice, 2014). Naturgasen används till klimatanläggningen, ugnar och fritöser (Swedegas, 2014
h). I deras hållbarhetsarbete arbetar dem med miljöansvar, socialt ansvar, ansvarsfull
leverantörskedja, kvalitet och produktsäkerhet (Santa Maria AB, 2014).
13.3.2.2 Gashandlare på stamledningen
Alla gashandlare som har nämnts under rubriken ”Aktörer” har kontaktats och deras svar redovisas
här. De som inte svarade innan inlämning redovisas inte i rapporten.
Kraftringen anser att mängden biogas som företaget är intresserade av att köpa beror på många olika
faktorer, där priset är en viktig parameter och vill att Vessigebro biogas återkommer vid en eventuell
planerad produktion av biogas (Strandberg, 2014). För att Varbergs energi ska vara intresserade av
att ta in de volymer som Vessigebro biogas kan komma att producera, kräver företaget att gasen är
uppgraderad till naturgaskvalitet (Sundquist, 2014).

Kontakt med EON har varit svår att etablera under studiens första hälft men lyckades senare. EON
har ansett att ingen projektansvarig har lett projektet Gröna Vessigebro målinriktat och med tydliga
resultat kunnat visa när, var, hur angående biogas i Vessigebro och trovärdigheten för projektet har
därför varit lågt (Johannesson, 2014 a). Studiens diskussioner med EON visar att 15, 25 och 50 GWh
är alla mängder som är tillräckliga för att EON ska vara intresserade. EON är inte direkt intresserade
av att veta möjliga avsättningar från Vessigebros sida, utan ser mer att EON skriver avtal att köpa en
viss mängd som sedan Vessigebro ansvarar för att producera. Vad gasen sedan används till är upp till
EON. Se under rubriken ”Uppgraderad biogas till distributionsledning” för information om
möjligheterna till en anslutning till EONs distributionsledning.
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Med anledning av lokaliseringen ville Vessigebro biogas att EON skulle komma till förhandlingsbordet
för att diskutera eventuella biogasleveranser. Kontakt med EON har varit problematiskt enligt
föreningen ända sedan starten av Gröna Vessigebro år 2010 (Bartholdsson, 2014). Studien har utrett
vilka grunder som ligger bakom.
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13.4 Uppgraderad biogas till fordon
Studien har tittat på möjligheten att sälja direkt och specifikt till vissa fordonstyper. Nedan
presenteras resultaten.
13.4.1 Flygplan, tåg och båtar
När det gäller gasdrivna flygplan är det flytande naturgas, LNG, som är aktuellt (Svensson, 2014).
Studien har inte hittat en marknad för biogas till flygande farkoster i Sverige.
Det enda tåg som studien hittade i Sverige med biogasdrift var ett tåg med namnet Amanda som
trafikerade, år 2005, Tjustbanan mellan Linköping och Västervik (Tekniska verken, 2005). SJ har slutat
att använda diesel som drivmedel till sina lok. Numera är alla SJs tåg eldrivna (Eldina, 2014). Under
januarimånaden år 2013 sattes Viking Grace i trafik mellan Stockholm och Åbo via Åland. Fartyget,
som ägs av Viking Line, påstås vara det första stora passagerarfartyget i världen som använder
naturgas. Det är även ett av de mest miljöanpassade. Bränslet består av flytande naturgas, LNG, som
kommer från AGAs LNG-terminal i Nynäshamn som via ett specialbyggt bunkerfartyg levererar
naturgasen till Viking Grace vid Stadsgården (Viking Line, 2013). Några andra biogasdrivna båtar i
kommersiellt bruk har studien inte funnit i Sverige även om det finns förstudier (LIP - kansliet, 2000).
13.4.2 Traktorer
Med tillstånd provkördes traktorer i Sverige, hösten år 2010, med dual fuel-teknik för drift med
biogas och diesel som den finska traktortillverkaren Valtra utvecklade. En dual fuel-motor har två
olika bränslesystem med två olika bränslen. Resultatet av provkörningarna var, i det stora hela,
positivt med räckvidden som nackdel. När det gällde prestanda och funktion förekom det i stort
ingen skillnad. När skillnader har funnits, var det till fördel för gasdriften där gastraktorn sas
marginellt vara lite piggare, tystare och mjukare (Biogas Syd, 2011).

Avgasutsläpp är reglerat i direktiv 2005/25/EG inom det europeiska typgodkännandet för traktorer
och direktivet tillåter inte dual fuel-teknik. En traktor driven av duel fuel-teknik kan därför inte
godkännas enligt europeisk lagstiftning men arbete med en förändring pågår (Biogas Syd, 2011).
Lantbrukarna i Vessigebro har ungefär två traktorer per gård (Bartholdsson, 2014) vilket innebär att
medlemmarna har ett hundratal traktorer som skulle kunna ersättas av gasdrivna traktorer. Studien
har fört en diskussion med Vessigebro biogas (Bartholdsson, 2014) där följande nämndes. Lantbruket
är till en viss del skattebefriat på diesel vilket ger gasen en nackdel då man jämför priset på diesel
som kostar ungefär 8 kr per liter. Skattebefrielsen består av att en lantbrukare kan göra en ansökan
av återbetalning av skatten som har betalats för dieseln i verksamheten men möjligheterna till
återbetalning kan komma att minska i nom en snar framtid (Andersson, 2014). En gasdriven traktor
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I biogasläget producerar T133 dual fuel-modellen cirka 83 procent av effekten med biogas eller
naturgas och 17 procent med diesel eller biodiesel. I dieselläge fungerar motorn som en
konventionell dieselmotor. Motorn kräver en liten mängd diesel för att antända biogasen i
cylindrarna. Mängden gas som finns i tanken räcker till tre till fem timmars arbete och motsvarar
ungefär 30 liter diesel vilket är betydligt mindre än 165 liter som dieseltanken rymmer. Extra
gastuber finns som tillval för Valtras modell (Valtra, 2011). Valtra uppger att en användare av deras
traktor med gasdrift behöver ett särskilt godkännande om den ska användas i Sverige eftersom
allmänna avgasemissionsregler ännu inte har beslutats för dual fuel-fordon (Valtra, 2012), mer info
under rubriken ”Tansportstyrelsen”.
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ansågs vara lämplig för lastartraktorer som går en kort tid per dag för att banda foder eller annan
daglig syssla. Gasdrift ansågs inte vara lämplig till en dragare på grund av en för liten bränsletank. En
dragare används normalt en kort tid per år men väldigt intensivt då den används (Bartholdsson,
2014).
13.4.3 Bussar och taxi
Hallandstrafiken AB är ett bolag som ägs av Region Halland sedan 2012. Tidigare delades
ägandeskapet mellan Landstinget och kommunerna. Hallandstrafiken AB upphandlar och planerar all
kollektivtrafik i Halland avseende såväl allmän kollektivtrafik som skolskjuts och anropsstyrd trafik.
Den allmänna kollektivtrafiken omfattar både tågtrafik och busstrafik. Den årliga omsättningen är
nästan en miljard kronor per år. Hallandstrafiken AB bedriver inte någon trafik med egna fordon eller
med egna anställda förare, det vill säga att all trafik är upphandlad i konkurrens (Barrett,
Leveransansvarig Hallandstrafiken, 2014 a).
Observera att Hallandstrafiken AB inte har avtalen för Kungsbackas linjetrafik, utan istället är det
Västtrafik AB som har det (Barrett, Leveransansvarig Hallandstrafiken, 2014 b). I nuvarande avtal
ställer Hallandstrafiken miljökraven att andelen fordon som drivs med icke fossila bränslen för
avtalsåret 2016 skall vara lägst 90 procent fossilfritt, 100 procent Euro 5 för tätortstrafik och 60
procent fossilfritt, 100 procent Euro 5 för övrig trafik. Miljöansvaret för verksamheten åligger den
som bedriver verksamheten (Barrett, Leveransansvarig Hallandstrafiken, 2014 a).

Sennans taxi har kört taxi sen år 1949 och har sitt säte i Sennan mellan Åled och Oskarström
(Sennans Taxi). Taxiföretaget deltar i Svenska Taxiförbundets miljöledningssystem ”Grön Taxi”, som
har sitt ursprung i ISO 14001 och är sen år 2004 kvalitetscertifierat (Sennans Taxi). Företaget har haft
ett intresse sen innan av att köra sina fordon på gas men ansåg att gasstationerna var för glest
utbyggda. Företaget anser att ett avstånd på max 3 mil mellan gasstationer i deras
verksamhetsområde, Skåne, Västra Götaland, Småland och Halland, behövs för att kunna använda
gasfordon i sin verksamhet. Om gasen blev mer lättillgänglig på marknaden skulle Sennans Taxi vara
mycket intresserade av biogas som en del av sitt miljöarbete (Källsgård, 2014). Bolaget använder
förnuvarande bara diesel till alla sina fordon. Sennans taxis bolag Halmstad Persontrafik AB har avtal
med Hallandstrafiken (Håkansson, 2014).
Arrivas bussar i Halmstads stadstrafik har ett avtal med EON angående deras användning av gas.
Avtalet säger att gasblandning ska vara på 60 procent biogas och 40 procent naturgas. Arrivas
regionaltrafik kör på biodiesel (Cakolli, 2014).
Unnaryds buss använder diesel med 20 till 30 procent inblandning av rapsmetylester, RME, och
tallolja. Företaget har inga gasfordon, och inget behov av nyinskaffning av fordon de närmaste 5 åren
(Henriksson, 2014).
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Arriva och Nobina är Hallandstrafikens största bussoperatörer och det nuvarande avtalet gäller till
juni år 2018. Operatörerna ansvarar för trafikdrift, trafikplanering, lokal information och
marknadsföring (Hallandstrafiken, 2014). Studien har försökt att kontakta de aktörer (Barrett, 2014
b) som Hallandstrafiken har ett avtal med, se bilaga 6. De som inte har kunnat kontaktas, som inte
har svarat eller inte haft mer att säga än kortfattat vilken bränsletyp de använder, redovisas inte i
texten.
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De flesta av LK buss ABs bussar rullar i skolskjutstrafik men även i långväga chartertrafik och därför
finns det enligt företaget inga andra möjligheter än att köra på diesel. Företaget anser att gasdrivna
bussar fungerar bara i tätortstrafik samt även i viss mån i landsbygdstrafik på grund av deras
påstådda korta räckvidd. Företaget har inte hittat några turistbussar på marknaden idag som drivs på
annat än diesel eller RME (Turesson, 2014). LK buss kräver en bättre infrastruktur för fordonsgas för
att vara intresserade (Nyberg, 2014).
Största delen av och anledningen enligt företaget är att Taxi Falkenberg ABs fordon går till största
delen på diesel och företaget har prövat med gasbilar men inte varit nöjda med resultatet. De anser
att gasbilarna inte håller för den typen av körningar som de utför där räckvidden och tillgängligheten
av gasen är en viktig faktor (Josefsson, 2014).
Taxi Halmstad AB använder diesel och hybrid med bensin och el i sina fordon. Dem hade två
gasdrivna men har bytt ut en och kommer inte att satsa på gasdrift för tillfället på grund av för få
gastankstationer (Morgansdotter, 2014).
Bergkvarabuss använder olika bränsle beroende på förutsättningarna. Bränslevalen styrs av kunderna
de kör åt. Bränslen är dels RME, fordonsgas samt diesel. Företaget kommer även att börja köra med
elhybridbussar. Dieseln används främst inom beställningstrafiken turistbussar som kör längre
sträckor där övriga bränslen inte finns tillgängliga. Företaget anser att det som krävs för att köra med
biogas är utbyggd infrastrutur som ger tillgång till tankställen där dem har sin verksamhet.
Exempelvis så kör Bergkvarabuss med fordonsgas åt Skånetrafiken samt i Växjö (Adolfsson, 2014).
13.4.4 Bilar
Fordonsgas till bilar, lätta lastbilar och lastbilar är en stor möjlig avsättning enligt figur 5 och 6. Om
Vessigebro producerar biogas kan lantbrukarna banvända gasen till egna gasdrivna bilar men det blir
inte en tillräckligt stor avsättning. För att få ytterligare avsättning kan gasen flakas till andra områden
med behov av fordonsgas.

Marknaden för försäljning av den så kallade fordonsgasen och gasdrivna fordon har ökat under åren.
Studien har varit i kontakt med företaget Fordonsgas Sverige AB som bildades år 1998 och ägs idag
av DONG Energy AB och Göteborg Energi AB. Företaget driver runt 40 stycken gastankstationer i
Sverige och säger sig erbjuda världens första Svanen-märkta bilbränsle (Fordonsgas Sverige AB,
2014). Fordonsgas Sverige AB är intresserade av att köpa gas från Vessigebro om förutsättningarna är
liknande Vårgårdas som redan säljer gasen till Fordonsgas Sverige AB där gasen både säljs på macken
via distributionsledningen och flakas vidare med lastbil (Pettersson, 2014).
En karta, se figur 9, samanställdes för att lokalisera vilka tomrum som finns runt Vessigebro och vilka
av dessa tomrum som är intressanta för nyetablering av fordonsgas. Studien gjorde en avgränsning
på 10 mil runt Vessigebro basserat på en diskussion med Fordonsgas Sverige AB (Pettersson, 2014).
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13.4.5 Flakning av uppgraderad biogas
Med flakning av biogas menas i rapporten när en container eller en cylinderformad gasbehållare fylls
med uppgraderad biogas och oftast transporteras med lastbil. Ordet flakning används inom
fordonsgasbranschen och är ett alternativt transportsystem om ett gasnät inte är tillgängligt. Studien
har tittat på möjligheten att Vessigebro biogas själva eller att en gashandlare flakar till områden som
är av intresse för nyetablering av fordonsgas.

36

Figur 9. Figuren visar nuvarande tankstationer för gas och potentiella framtida placeringar. De röda ringarnas centrum
symboliserar de nuvarande tankstationerna medan de gröna symboliserar möjliga tankstationer med avsättning för
Vessigebro biogas. Stationerna i Göteborg är inte med på grund av att dem inte är av intresse för studien av flakning från
Vessigebro till tankställen. Källa: Modifierad med stationsplaceringar (Energigas Sverige, 2014 a) med Swedegas karta
(Swedegas, 2014 b) som bakgrund.

Städer som Göteborg och Helsingborg är inte intressanta eftersom dem redan har flera
gastankstationer. Studien ställde följande krav på möjliga placeringar för att avgränsa områden:
-

Kommunen måste visa intresse att introducera en gasttapp
Max 10 mils radie runt Vessigebro
Inte i närheten av en redan etablerad gastapp
Tätorts-befolkat efter en rimlig bedömning

Vessigebro biogas är intresserade att ha en egen station i Vessigebro och det möjliggör då tankning
av privata gasbilar, gaslastbilar och gastraktorer, se nummer 1 i figur 9. Eftersom Kungsbacka är
intresserade av gasstationer i södra delen och Varberg av norra delen kan man ha ett flak eller en
gasstation vid E6 mellan kommunerna, se nummer 2 i figur 9. Platsen gör att gasen blir lättare
tillgänglig för bilisterna på motorvägen som då slipper köra in i städerna i Kungsbacka eller Varberg
för att tanka. Samtidigt nås kunderna i södra Kungsbacka och norra Varberg. Samma situation gäller
längre söderut mellan Falkenberg och Halmstad, se nummer 3 i figur 9. Strax utanför Halmstad finns
även Åled, Sennan och Oskarström som även dem är intressanta för Halmstads kommun, se nummer
4 i figur 9. Hyltes kommun, se nummer 5 i figur 9, är intresserad av en gastapp och likaså Ljungby som
ligger i en gas-öken där ingen station finns på många mils håll och borde vara av intresse för en aktör.
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Figur 9 skall inte ses som fullständig kartläggning av möjliga gastankstationer utan studien har
avgränsats till tidsplan, vilka kontakter som har genomförts med nämnda kommuner och Vessigebro
biogas egna intressen. De röda och gröna ringarna är ungefär 1 mil i diameter. De röda ringarnas
centrum symboliserar de nuvarande tankstationerna medan de gröna symboliserar möjliga
tankstationer med avsättning för Vessigebro biogas.
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Speciellt med tanke på att arbetet för en gaststation har intensifierats på senare tid i Ljungbys
kommun, se nummer 6 i figur 9.
13.4.6 Kalkyl för flakning av uppgraderad biogas till Ljungby
Med de underlag som Ljungby kunde ge gjorde studien tre kalkyler för flakning av biogas mellan
Vessigebro och Ljungby, se bilaga 7, 8 och 9. För ytterligare information om beräkningarna se bilaga
10, 11 och 12.
Priset på fordonsgas är under skrivande stund 17,91 (Energigas Sverige, 2014 e) – 18,84 (Fordonsgas
Sverige AB, 2014) SEK per kilogram vilket mosvarar ett pris på 11,96 - 12,56 SEK per liter bensin. I
skrivande stund är priset på bensin runt 14,58 SEK per liter (Bensinpriser, 2014). Grova nyckeltal från
EON säger att det krävs en årlig omsättning av ungefär 6 GWh för att driva en tankstation. Det
motsvarar en ungefärlig förbrukning av 300 personbilar eller 17 bussar eller 40 sopbilar
(Johannesson, 2014 a). Enligt Energimyndigheten (Kärrmarck, 2010) säljer en biogasmack i
genomsnitt 7 GWh energi/år till ca 230 bilar. Dock ingår bussarna även i dessa beräkningar vilket
innebär att en publik station utan bussar har en mycket lägre siffra.

Ljungbys kommun kunde tillhandahålla ett underlag (Axelsson, 2014) för vilka fordon som är aktuella
att byta ut efter att en gasstation har etablerats i kommunen. Underlaget visar att 57 lätta lastbilar
har en gasdriven motsvarighet och därmed är möjliga att byta kör en sträcka på sammanlagt 569 074
kilometer per år. Av deras personbilar är det bara ett 20-tal som är aktuella för gasdrift enligt
kommunen. Antalet som i verkligheten kommer att bytas kan vara mindre (Axelsson, 2014). Kalkylen
på bilaga 7 är baserad på 20 personbilar. Det betyder att av kommunens 188 fordon så anses 87
fordon vara möjliga att byta ut. Kommunens underlag innehåller inte potentiella privatbilar, traktorer
eller fordon tyngre än lätta lastbilar. Underlaget (Axelsson, 2014) tar inte hänsyn till ett eventuellt
ökat intresse av gasanvändningen som en effekt av en etablerad gasstation. De personbilar och lätta
lastbilar som inte Ljungbys kommun kunde redovisa körsträckorna för men som utbytbara har ersatts
med en körsträcka på 10 000 kilometer per år. Värdet är avrundat för att göra kalkylen lätthanterlig
och baserat på 9974 kilometer per år som är medelvärdet av de fordon som kommunen kunde
redovisa körsträckorna för.
Kommunen anlitar Sita Sverige AB för sophämtning. Sita har tre sopbilar i Ljungbys kommun.
Företaget kunde inte ge exakta antalet kilometer som sopbilarna kör. Företaget menade att med
kommunens yta multiplicerat med 26 borde ett värde fås som kommer nära den verkliga körningen
(Davidsson, 2014). Kommunens yta är 2000 kvadratkilometer (Ljungbys kommun, 2014) vilket
betyder att de tre sopbilarna i kommunen bör köra årligen 52 000 kilometer tillsammans.
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Gasförbrukningen är olika beroende på vilken typ av fordon som avses. Den lätta lastbilen VW
Transporter Caravelle, 74 kW, har en förbrukning på 14,36 Nm3 per 100 kilometer och personbilen
Passat har en förbrukning på 5,3 Nm3 per 100 kilometer (MotorHalland, 2014) vilket blir 1,1488 kg
fordonsgas per mil respektive 0,424 kg per mil (Energigas Sverige, 2014 d). Förbrukningen är gällande
landsvägskörning. Förbrukningen för gasdrivna sopbilar ligger på 4,6 kg per mil (Johnsson, 2014).
Kalkylen räknar med många kallstarter, vilket är vanliga inom kommunen. Dessutom antas att
förbrukningen inte är exakt enligt specifikationen och avrundas för att minska felmarginaler i kalkylen
och för att göra kalkylen mer lätthanterlig. Följande förbrukning antogs. Personbilar 0,5 kg per mil,
lätta lastbilar 1 kg per mil och sopbilar 4,6 kg per mil.
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Den totala förbrukningen beräknades därför till 90 827 kg fordonsgas per år vilket skulle ge 20 rundor
per år med tre flak på varje runda. Varje runda är cirka 100 kilometer enkel resa mellan Vessigebro
och Ljungby och tar cirka 6 timmar inklusive lastning (Eniro, 2014). Varje år blir därför den totala
sträckan 4 000 kilometer.
Trollhättan energi AB bidrog med uppgifter till fasta kostnader i SEK per år för lastbil, rörliga
kostnader i SEK per kilometer för lastbil, kostnader för lastbilschaufför och volymkapaciteten för flak.
Ett flak tar 1520 kg fordonsgas. Max tre flak kan tas med samtidigt på grund av att den totala tillåtna
maxvikten för lastbilstransporten är 60 ton (Eliasson & Persson, 2013). Investeringskostnaden för ett
flak och för en gastankstation är cirka 2 000 000 SEK respektive 3 000 000 SEK (Andersson, 2014).
Kalkylen på bilaga 8 visar gränser till kalkylen för flakning mellan Vessigebro och Ljungby med högre
avsättning. Kalkylen på bilaga 8 visar att avsättning för ytterligare 47 000 kg per år motsvarande 94
personbilar med en körsträcka på 1000 mil/år behövs för att göra flakning ekonomisk hållbar baserad
på utgifterna från bilaga 7.
Kalkylen på bilaga 9 visar gränser till kalkylen för flakning mellan Vessigebro och Ljungby med lägre
utgifter och resterande högre avsättning för att få en lönsam kalkyl. Den maximala mängden gas som
ett flak kan innehålla är 2 000 kg men då tas inte hänsyn till omgivningens temperaturförändringar
som påverkar volymkapaciteten (Eliasson & Persson, 2013). Om Vessigebro biogas anställer en egen
lastbilschaufför istället för att anlita en entreprenör antas lönekostnaderna kunna sänkas till 395
SEK/h. I summan antas skatter och sociala avgifter ingå. Räntekostnader för gastankstationen och för
tre flak kan sänkas till 90 000 SEK/år respektive till 180 000 SEK/år med en låneränta på 3 procent
som baseras på bottenlåneräntan (Bartholdsson, 2014). Kalkylen på bilaga 9 visar att avsättning för
ytterligare 16 500 kg per år motsvarande 33 personbilar med en körsträcka på 1000 mil/år behövs för
att göra flakning ekonomisk hållbar baserad på utgifterna från bilaga 9.

13.5 Konvertering

13.5.1 Metanol
Metanol är en färglös och giftig vätska med ett högt oktantal som kan användas i konventionella
förbränningsmotorer. Metanolen kan användas ren eller inblandad i bensin för att ge lägre
emissioner. Energiinnehållet är 19,9 MJ/kg vilket är lågt i jämförelse med exempelvis bensin på 42,7
MJ/kg och diesel på 43,1 MJ/kg (Johansson C. , 2013). Internationellt finns det en stor marknad för
metanoldrivna fordon men drivmedelsindustrin föreslår i en utredning (Claes de Serves, 2007) att de
små mängder biometanol som idag produceras eller som snart kommer i produktion istället används
i förestringsprocessen till rapsmetylester, RME. Tanken att använda biogas för att producera
metanol till fordon är relativt nytt i Sverige och studien har inte hittat några referensobjekt som
potentiella avsättningar för Vessigebro biogas.
13.5.2 DME
En studie (Johansson C. , 2013) som tittade på konvertering av biogas till metanol eller DME på
gårdsnivå, visade att en småskalig anläggning för produktion av DME från biogas bör vara i
storleksordningen 6 – 15 GWh per år. Därför ansågs det vara bättre att satsa en DME-konvertering på
större samrötningsanläggningar. Studiens resultat ansåg att det som behövs för att gå vidare med
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Biogas kan konverteras till metanol och dimetyleter, DME. Studien har tittat på båda som möjliga
avsättningar för biogas från Vessigebro.
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DME var att DME-drivna traktorer behöver komma ut på marknaden. Dessutom behövs lösningar på
distribuering och avsättningslösningar för överskottsenergin från DME-processen. Dimetyleter är en
färglös och för naturen ofarlig gas vid 20 grader Celsius men blir en vätska redan vid 5 bar. Vätskan
kan användas i konventionella dieselmotorer efter att vissa justeringar har gjorts vilket ger lägre
emissioner. Energiinnehållet är 28,4 MJ/kg vilket är lägre än bensin och diesel (Johansson C. , 2013).
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Volvo satsar på DME-motorer år 2014 och koncernen anser att dimetyleter som bränsle är ett av de
effektivaste förnybara bränslena som har extremt låga utsläppsnivåer (Volvo, 2014 a). Företaget har
ett antal lastbilar i drift på försök för att visa potentialen med DME och vilka anpassningar av
infrastrukturen och motortekniken som krävs för att lansera dimetyleter (Volvo, 2014 b). Situationen
vid skivande stund är att Volvo har avslutat fältprovet med tio DME-lastbilar i Sverige. Nästa steg för
Volvo är att planera för en start av produktion och försäljning av DME-lastbilar i USA i slutet av år
2015 (Mårtensson, 2014). I dagsläget påstår Volvo (Mårtensson, 2014) att det inte finns planer för
DME-lastbilar i Sverige. Den primära orsaken tycks vara att Volvo behöver en större DME-produktion
som är ekonomisk och för detta krävs långsiktiga spelregler. Företaget arbetar med att skapa
förutsättningar för produktion av DME och därmed också DME-lastbilar. Volvos förhoppningar är att
försäljningen i USA från slutet av år 2015 ska inspirera Sverige och andra aktörer att våga satsa även i
Sverige och i Europa (Mårtensson, 2014). Tanken att använda biogas för att producera dimetyleter är
relativt nytt i Sverige och studien har inte hittat några referensobjekt som potentiella avsättningar
för Vessigebro biogas.
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14 Diskussion
Diskussionen tar upp det som är intressant ur handledares och samarbetspartners perspektiv med
hänsyn till studiens avgränsningar. Diskussionen ska därför inte ses som fullständig för alla områden
kopplade till stamledningen för naturgas, förutsättningar eller avsättningsmöjligheter. Diskussionen
baseras på resultatet av studien och kan därmed fungera som ett vägledande underlag för beslut och
syftar inte till att diktera begränsningar av möjligheter.

14.1 Tidigare utförda arbeten
Beroende på vilken typ av produktion, försäljning och avsättning som väljs blir förutsättningarna, så
som ekonomi och avsättningsmöjligheter, olika. Detta kan kallas olika produktionskedjor där
produktion, distribution och försäljning ser olika ut. Användningen av Lars-Eriks kalkyler (Jansson,
2014 e) kan vara vägledande vid eventuella beräkningar på planer för Vessigebro biogas men måste
korrigeras efter gällande förutsättningar. Exempelvis ansågs det vara nödvändigt att propanisera
biogasen om den såldes på befintligt naturgasnät. Detta gäller endast distributionsledningen men en
teknisk utredning behöver alltid göras innan det kan fastslås att propanisering inte behövs för
anslutning till stamledingen.

14.2 Gasen
I framtiden kanske även andra gaser blir aktuella att blanda in i det svenska stamnätet på grund av
miljömålen (Regeringskansliet, 2009) samt den ökande konkurrensförmågan hos alternativa
bränslen. Konsekvenserna med ett lägre värmevärde är att slutanvändarna av gasen kan behöva
justera utrustningen för att anpassas efter den nya gasens specifikationer (Kristensson, 2007). Om
miljökraven och miljömålen fortsätter att stärkas eller att Sverige blir fossilt oberoende (Johansson T.
, 2013) finns det en möjlighet att slutanvändarnas utrustning då har blivit fullt anpassade.
Även om det är tekniskt möjligt att använda rå biogas (Kristensson, 2007) är gashandlarna och
gasanvändarna troligen inte redo att ställa om sin utrustning vilket gör att Vessigebro behöver sälja
biogas som är uppgraderad till slutanvändarna. Dessutom skulle rå biogas för nuvarande inte
accepteras in i stamledningen (Steinwig, 2014 b) eller distributionsledningen (Johannesson, 2014 a).
Det finns däremot ingen anledning idag, om gasen uppfyller gällande krav, att tillsätta propan vid en
anslutning till stamledningen (Steinwig, 2014 a). Trots det kan Vessigebro tvingas att propanisera
gasen om en anslutning till EONs distributionsledning görs. Om ett samarbete inleds med EON
angående en rågasledning mellan Vessigebro och EONs uppgraderingsanläggning i Falkenberg kan
det vara möjligt att sälja rå biogas till EON som sedan uppgraderar gasen innan den når
distributionsledningen (Johannesson, 2014 a).

Det finns flera stora gasproducenter och gasanvändare (Swedegas, 2014 h) men endast sex stycken
gashandlare (Konsumenternas energimarknadsbyrå, 2014 a) och endast en systemansvarig nätägare
och lagerägare med balansansvar på det svenska stamnätet (Steinwig, 2014 b). Antalet aktörer är lågt
jämfört med elmarknaden som har ett hundratal (Konsumenternas energimarknadsbyrå, 2014 c)
men samtidigt är elanvändningen (Statens energimyndighet, 2014) ungefär sju gånger så hög som
det årliga gasflödet genom stamledningen i Sverige (Steinwig, Affärsutvecklare Swedegas, 2014 a).
Det låga antalet gashandlare är något som kan försämra konkurrensen. En eventuell utbyggnad av
infrastrukturen för gas leder till en ökad tillgänglighet på marknaden vilket kan leda till en ökad
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användning och därmed fler intresserade aktörer för gas och därmed större möjligheter till
avsättning för Vessigebro biogas.
Marknaden av tankstationer för gas är uppdelat i Halland, där en aktör finns per kommun (Energigas
Sverige, 2014 a). Uppdelningen borde inte ses som en kartellbildning utan snarare en konsekvens av
en för liten marknad med ett för litet intresse från för få aktörer.
Kommunerna vill oftast inte ge sig in i branschen som operatör utan vill istället vara ett underlag som
användare för etablering och utveckling av biogasanvändandet (Hjort, 2014).
På grund av att EON är den enda gashandlaren i närheten med ett gasnät (Steinwig, 2014 b) hamnar
bolaget i en maktposition. Vessigebro kan vända sig till någon av de andra fem gashandlarna
(Konsumenternas energimarknadsbyrå, 2014 a) för att sälja gasen. Däremot måste anslutningen
göras på EONs lågtrycksledning eller Swedegas högtrycksledning på grund av avstånden till andra nät.
Biogasproduktionen (Lantz, 2014), fordonsgasförsäljningen (Energigas Sverige, 2014 b) och
gasfordonsförsäljningen (Energigas Sverige, 2014 c) i Sverige visar inget annat än att fortsätta öka de
kommande åren vilket betyder att möjligheterna för avsättning med stor sannolikhet kommer att
öka. Intresset från potentiella köpare kommer troligen att öka när biogasproduktionen i Vessigebro
kommer igång.

14.4 Marknadsandelar
Marknaden för biogas ökar (Energigas Sverige, 2014 c) och trenden kommer troligen att fortsätta om
gällande förutsättningar fortsätter eller blir gynnsammare för biogas. Om marknaden blir större
resulterar det i ett ökat antal intresserade aktörer vilket ökar konkurrensen. Den som redan är
etablerad på den lokala marknaden, innan marknaden börjar involvera fler aktörer, kommer troligen
att ha fördelarna med att snabbt kunna bygga ut för att kunna motsvara den ökande efterfrågan. Om
en aktörs produktion motsvarar marknadens användning kommer troligen intresset för nyetablering
av annat företag att vara lågt. Vilket kan stärka den redan etablerade aktörens marknadsandelar
genom att vara den ende som den offentliga och privata sektorn kan vända sig till på lokal nivå.

Ekonomin är en viktig del som inte kan ignoreras men målet med Gröna Vessigebro är att skapa
förutsättningar för ett lönsammare och mer kretsloppsanpassat produktionslantbruk. Vessigebro
biogas kan behöva se uppbyggandet av en marknad för biogas som en investering.

Kapitel: Diskussion

Om utgångspunkten är att användandet kommer att öka och ta marknadsandelar från den
fossilberoende marknaden borde biogasproduktion vara en ekonomisk hållbar investering. Hur
ekonomisk en satsning är beror på hur stor tillväxten av marknaden för biogas beräknas att bli. Om
tillväxten är långsam finns det en risk att den inte blir lönsam innan det är dags att renovera eller
bygga en ny anläggning vilket kräver ytterligare investeringar. Kanske investerarna bör vänta med
sina satsningar om tillväxten beräknas bli för långsam. Samtidigt ökar då risken att en annan aktör tar
marknaden före med avtal med offentliga och privata sektorn, vilket ger ett sämre underlag och gör
att förutsättningarna för en nyetablering för förstnämnda aktören kan bli sämre.
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14.5 Förutsättningar för Vessigebro biogas
Gasanvändningen och intresset är för lågt för traktorer, båtar, tåg, bussar och taxifordon för att vara
en möjlig avsättning specifikt för Vessigebro biogas. Dessutom gör skattelättnaden på diesel för
lantbrukare (Bartholdsson, 2014) att förutsättningarna för gasdrivna traktorer inte är gynnsamma för
nuvarande men ger en möjlig avsättning av den egna gasen. Något föreningen bör ta med i åtanke är
att om medlemmarna inte själva vill byta ut sina fordon allt eftersom dem slits ut kan det fungera
som en motivering av potentiella köpare att inte använda gas.
Några gashandlare och gasanvändare har visat på intresse för biogas men frågan om de är en möjlig
avsättning kvarstår tills Vessigebro biogas kommer med ett prisförslag. Detta på grund av att priset är
en viktig faktor för gashandlarna och gasanvändarna. Det finns en efterfrågan på biogas
(Johannesson, 2014 a) men ingen vill köpa gasen när den inte finns på nätet eller att inga av
anläggningarna är byggda. Två anledningar är troligen att gashandelsföretaget eller slutanvändaren
måste veta att gasmängden enligt avtalet levereras och att inte binda sig innan leverans. Alla som
startar ett gashandelsbolag har laglig rätt att sälja gas om det sker enligt Svensk författningssamling
2005:403. Därför kan Vessigebro starta ett eget handelsbolag så länge som handeln hålls utanför
produktionen enligt gällande regler. På så sätt kan föreningen kapa mellanhanden men måste då
konkurrera med de redan etablerade gashandlarna.
EON (Johannesson, 2014 a) och Swedegas (Steinwig, 2014 b) har visat ett intresse för en anslutning
från Vessigebro. Två förslag på ett samarbete med EON är en rågasledning mellan Vessigebro och
EONs uppgraderingsanläggning i Falkenberg där gasen sedan transporteras vidare till EONs
distributionsledning eller en ledning med uppgraderad biogas kopplad till EONs distributionsledning
med EON som gashandlare. Även andra gashandlare kan säljas till via EONs distributionsledning men
om alla gashandlare ska nås anses koppling direkt till Swedegas nät vara av mer intresse. Detta på
grund av avståndet, finansieringsmöjligheterna, propaniseringen och oberoendet. Ett förslag på ett
samarbete med Swedegas (Steinwig, 2014 b) är en rågasledning mellan Vessigebro och en egen
uppgraderingsanläggning där gasen sedan transporteras vidare till Swedegas stamledning med
intresserade gashandlare som köpare av biogasen.

Ett fortsatt samarbete med EON och Swedegas rekommenderas och båda företagen anses vara en
seriös möjlighet till avsättning för Vessigebro biogas. En kalkyl av de olika avsättningsmöjligheterna
bör göras för att se de ekonomiska för och nackdelarna med en längre ledning till EONs
distributionsledning med propanisering mot en rågasledning till EONs uppgraderingsanläggning mot
en kortare ledning till Swedegas med en kompressor. Eftersom stamledningen är närmast och ger
störst oberoende
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Uppgraderad biogas kan föras in i Swedegas stamnät för naturgas utan att behöva propaniseras
(Steinwig, 2014 a). Hela nätet med dess gashandlare, inklusive EON, och gasanvändare blir tillgängligt
och dessutom blir föreningen inte bunden till EON. Swedegas nya betalmodell (Steinwig, 2014 b) ger
även föreningen en möjlighet till finansiering av ledningen. Leveranser till EONs distributionsledning
kräver vid skrivande stund tillsats av propan (Johannesson, 2014 a) och dessutom är avståndet enligt
bilaga 4 och 5 (Steinwig, 2014 b) betydligt större till EONs uppgraderingsanläggning. Tillsats av
propan kan ses som en rörlig kostnad för inköp av propan samt investeringskostnad för anläggningen
som ska ta emot propanet. Däremot behövs inte en kompressor till EONs nät vilket behövs till
stamledningen och som kan ses som en investeringskostnad för kompressorn (Steinwig, 2014 b).
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Kalkylerna på bilaga 7, 8 och 9 visar att avsättning för mellan 16 500 kg till 47 000 kg per år behövs
motsvarande 33 till 94 personbilar för att göra flakning ekonomisk hållbar. Eftersom kalkylen från
Ljungbys kommun baseras på underlaget (Axelsson, 2014) att 87 av 188 fordon är aktuella finns det
ytterligare ett hundratal kommunala fordon som kanske kan bytas ut till gasdrift. Om en ny studie
kan visa att även de övriga fordononen är möjliga att byta ut finns ytterligare underlag för att göra
flakning till Ljungby lönsamt med endast kommunens egna fordon. Dessutom kommer troligen även
privata gasbilar att tanka i Ljungby, antingen när de passerar orten eller är bosatta i Ljungby.
Kalkylen på bilaga 7 visar att underlaget skulle ge en förbrukning på ungefär en sjättedel av de
rekommenderade 6 GWh/år (Johannesson, 2014 a) för en lönsam gasstation. Kalkylerna på bilaga 8
och 9 visar på ett totalt behov av biogas på cirka 1,4 till 1,8 GWh/år som ändå är en bra bit under
rekommendationerna. Troligen tittar företagen på en kalkyl som ger en betydande vinst inom en
kortare period men om Vessigebro kan tänka sig att se långsiktigt och räkna med en lägre vinst är
flakning en möjlig avsättning för biogasen.
Om en flakning görs till Ljungby är det viktigt att ett avtal skrivs med kommunen som säger att
kommunen måste byta ut ett nämnt antal fordon av varje fordonstyp. Detta för att säkerställa
avsättningen för biogasen. Fordonen i kommunal regi ersätts troligen efter hand som avtalen går ut.
Fordonsgas Sverige AB (Pettersson, 2014) är intresserade av att köpa gasen till egna stationer och
prisförslag bör tas in från företaget för att se vilka värdekedjor och samarbeten som ger Vessigebro
biogas de bästa ekonomiska förutsättningarna. Förslag är att antingen anlita Fordonsgas Sverige AB
eller att gör en egen flakning eller båda samtidigt där Fordonsgas Sverige AB kör till sina egna
tankstationer och där Vessigebro biogas kör till sin i exempelvis Ljungby.
Anledningen till att Ljungby valdes var att underlag från andra kommuner var bristfälliga, svåra att få
tag på eller att det inte fanns något underlag. Detta betyder inte att det inte finns en potential på
andra platser utan betyder att fler kommuner behöver göra en djupare analys av vilka fordon som
kan och bör bytas mot en gasdriven motsvarighet. Även andra områden så som Hylte och Oskarström
bör undersökas för att se på möjligheterna att ställa ett flak på varje plats.
Vessigebro bör söka stöd i form av ekonomiska bidrag. Ett samarbete med ”Arena Bioenergi Halland”
(Jönsson, 2014) och Falkenbergs kommun (Hjort, 2014) kan öka chanserna till att få igenom stöd och
att få en omvärldsbevakning för utvecklingen inom biogasområdet. Även ett samarbete med de
intressanta kommunernas fordonsansvariga rekommenderas. Detta för att kunna följa utvecklingen
och kunna påverka riktningen av beslut angående avsättningsmöjligheter för biogas från Vessigebro.
Genom att arbeta för genomförandet av ett flertal åtgärdsförslag ökar chanserna att få fler
avsättningsmöjligheter.

Även om handeln för gas (Svensk författningssamling 2005:403) regleras liknande handeln för el
(Svensk författningssamling 1997:857) så kan förutsättningarna för användningen av gas, värme och
el vara olika (Svensk författningssamling 2010:598). Aktörer vill ha långsiktiga spelregler (Steinwig,
2014 a) som bör gälla producenter, distributörer och konsumenter. Om Sverige ska marknadsföra sig
som ledande inom fossilfria bränslen och nå miljömålen (Regeringskansliet, 2009) inom rimlig tid
behöver offentliga och privata aktörer långsiktiga för att våga investera.
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Den svenska Konkurrenslagen, Ellagen, Naturgaslagen, Fjärrvärmelagen och Hållbarhetslagen visar
att det finns stöd i lagen för att starta ett handelsbolag för att på så sätt sälja gasen men att det även
finns brister i den svenska författningssamlingen.
Det behövs förslag som är långsiktigt låsta men förändringsbara efter en rimlig tid. Ett förslag som
alla aktörer lätt förstår, även de konsumenter som inte är insatta i området. En åtgärd där utgången
inte kan bli någon annan än en ökning av biobränslen och en minskning av fossila bränslen. En som
tydligt styr åt ett gemensamt mål som vi vet idag redan är genomförbart och inte har några
nuvarande tekniska hinder.
14.6.1 Swedegas
Swedegas önskemål om styrmedel som krävs för att utveckla biogasmarknaden är kopplade till FFFutredningen (Johansson T. , 2013) så som klimatviktad kvotplikt med handelsmekanism och
prispremie för avancerade biodrivmedel. Swedegas (Steinwig, 2014 b) vill även att handeln med
flytande naturgas, LNG, ska fungera med grön-gas principen och att åtgärder behöver vara långsiktiga
så att marknaden kan göra långsiktiga kalkyler och därmed långsiktiga investeringar.
Det finns en risk att den nationella biogasproduktionen får sämre förutsättningar om biogasen blir
billigare att importera än att köpa inhemsk, vilket borde tas med i åtanke. Swedegas förslag kan ge
biogasen förutsättningarna som behövs för att öka användningen och intresset av fler aktörer att
köpa biogas. Om fler aktörer köper biogas men använder mixgasen på nätet eller LNG får föreningen
Vessigebro biogas bättre förutsättningar för avsättning för sin biogas.
14.6.2 Transportstyrelsen
År 2010 rekommenderade Transportstyrelsen att arbeta fram ett internationellt regelverk inom
UNECE för att traktorer med metan- dieselteknik i Sverige ska bli godkända (Kärrmarck, 2010). År
2014 är regelverket fortfarande bristfälligt och arbetet med att förändra reglerna kan gå fortare om
fler lantbrukare skulle söka om ett särskilt godkännande.
En traktor driven av duel fuel-teknik kan för nuvarande inte godkännas enligt europeisk lagstiftning
(Biogas Syd, 2011), vilket tydligt är en brist i den svenska författningssamlingen. Företag är mindre
intresserade av att utveckla traktorer för ett bränsle som inte är tillåtet att använda. Lantbrukare och
kommuner är mindre intresserade att köpa in gasdrivna traktorer om det behövs ett speciellt
tillstånd för användning av gas i traktorer.

14.6.3 FFF-utredningen
Utredningen (Johansson T. , 2013) säger att stora, många och långsiktiga åtgärder behövs om det ska
bli en genomslagskraft som är tillräcklig för att nå Sveriges mål med en fossiloberoende
fordonsflotta.
Samtliga förslag kommer troligen att bidra med ökad avsättningsförmåga för biogas från Vessigebro
och därför bör samtliga åtgärdsförslag vara av intresse att arbeta med för Vessigebro biogas.
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I Sverige är det tillåtet att göra egna nationella bestämmelser för att godkänna särskilda fordon
(Biogas Syd, 2011) och en användare av dual fuel-traktorn kan söka om ett särskilt godkännande i
Sverige (Valtra, 2012). Transportstyrelsen bör därför komma med ett förslag till regeringen, som om
det godkänns ska möjliggöra användning av gasdrivna traktorer utan att användaren behöver söka
ett speciellt tillstånd.
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Dessutom borde bränslepriset vara 20 kr/mil (Johansson T. , 2013) vilket skulle även gynna eldrivna
fordon. Att stänga ute ett förnyelsebart drivmedel för att göra marknaden mer tillgänglig gentemot
ett annat förnyelsebart drivmedel kan ge negativa effekter. Dessa kan vara att de missgynnade
koncepten motarbetar åtgärdsförslagen och branschen för förnyelsebara bränslen står då kanske
inte enhetligt bakom förslagen. Synergieffekter kan genereras om samtliga förnyelsebara drivmedel
favoriseras eftersom marknaden då får en mer enhetlig styrning mot ett nationellt mål.
14.6.4 Avsättningsstöd
Utgångspunkten för det gamla stödet och gödselstödet (Jordbruksverket, 2014) är att produktionen
av biogas stöds men inte avsättningen. Problemet är att de privata konsumenterna ännu inte har
intresset som behövs för att öka avsättningen av biogas för att marknaden ska kunna etableras av
fler aktörer. Olika former av avsättningsstöd skulle kunna ändra på det.
Ett förslag på ett avsättningsstöd, ett så kallat avståndsstöd, kan vara en lösning för att komma
tillrätta med problematiken av en saknad infrastruktur. Det vill säga för att få större avsättning
behöver produkten vara mer tillgänglig på marknaden. Att nyetablera en gasstation är kostsamt. Ett
för dåligt underlag av gasanvändare gör att aktörer inte är intresserade att investera. Samtidigt är
inte konsumenterna intresserade att investera i ett gasfordon utan en gastankstation i närheten.
Stödet skulle fungera genom att en nyetablering av en gasstation på en placering med minst 3 mil
(Källsgård, 2014) till närmsta gasstation skulle få ett bidragsstöd på exempelvis 50 procent av
byggkostnaden. En närmare utredning av procentsatsen samt att det startas en fond som är
öronmärkt för nyetablering av gastankstationer behövs.
Ett förslag på ett maximalt avstånd mellan varje gastankstation inom tätorterna samt längs stora
vägar så som motorvägarna, skulle skapa fler anslutningspunkter för gasproducenter och göra gasen
mer lättillgänglig för konsumenter. En nära anslutningspunkt gör det mer intressant för många att
producera biogas eftersom avståndet för gasleverans är en kostnadsfaktor.
Förslaget skulle innebära att etablering på platser som redan har gastappar inte är aktuella och
därmed skulle stödet inte gå till att konkurrera ut en annan gasförsäljare. Istället skulle glappen
mellan stationerna minska. Dessutom skulle stödet minska med åren som glappen minskar. Studiens
förslag skulle kunna öka tillgängligheten för konsumenter och öka avsättningsmöjligheterna för
föreningen.

Om varje industri som använder naturgas skulle få kravet att ersätta en procent av sin naturgas med
biogas skulle varje aktör behöva göra mindre åtgärder men tillsammans skulle industrin kopplat till
stamnätet utgöra en betydande möjlig avsättning vilket skulle öka möjligheterna för avsättning för
Vessigebro biogas.
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14.6.5 Nationellt bransch-biogasmål
Med ett nationellt mål (Regeringskansliet, 2009) blir det oftast endast de offentliga aktörerna som
behöver ta på sig ansvaret att bidra till att Sverige når målet. Om fler bidrog skulle förändringarna
hos varje enskild aktör kunna vara troligen betydligt lägre för att nå delmålen och samtidigt skulle fler
aktörer bli intresserade av de förbättrade förutsättningarna med ökade avsättningsmöjligheter.
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14.7 Avsättningsmöjligheter för Vessigebro biogas
Nedan följer rekommenderade avsättningsmöjligheter att gå vidare med för Vessigebro biogas.
14.7.1 Gas till EONs nät
Ett förslag på två samarbeten med EON är en rågasledning mellan Vessigebro och EONs
uppgraderingsanläggning, på en mils avstånd, i Falkenberg där gasen sedan transporteras vidare till
EONs distributionsledning (Johannesson, 2014 a) eller en ledning med uppgraderad biogas kopplad
till EONs distributionsledning, tre kilometer ifrån med EON som gashandlare.
14.7.2 Gas till Swedegas nät
Förändringarna i villkoren (Steinwig, Affärsutvecklare Swedegas, 2014 b) ger nya betalningsalternativ
för investeringsproblematiken för biogasproduktion. Stamledningen ligger, efter en liten förändring
av placering, precis under där den planerade uppgraderingsanläggningen i Vessigebro. Alla aktörer
blir tillgängliga via en koppling till stamledningen och det blir därmed lättare för föreningen att hitta
avsättning för gasen. Ett fortsatt samarbete rekommenderas samt att titta på prisförslag för
anslutning till stamledningen och EONs distributionsledning innan vidare åtgärder.
14.7.3 Flakning
Flakning av biogas till Ljungby och eventuellt andra orter med tillräckligt underlag är möjliga
avsättningar med personbilar, lätta lastbilar och lastbilar. Föreningen bör ta in prisförslag på flakning
från Fordonsgas Sverige AB och göra en djupare analys av Ljungbys, Hyltes och Oskarströms
potentialer för övriga fordon som inte ansågs vara möjliga att ersätta samt vilka privata gasfordon
som kan tillkomma vid en nyetablering av en gasstation i Ljungby.
14.7.4 Lokal användning
Om Vessigebro producerar biogas kan lantbrukarna tillsammans göra ett avtal med gasbil- och
traktortillverkare eller deras återförsäljare och för att säkerställa leveranser av gasdrivna traktorer
och bilar då någon av medlemmarna behöver införskaffa sig en ny traktor eller bil. Det kan gälla
personbilar, lätta lastbilar, lastbilar, traktorer och andra fordon som kan drivas på gas. Detta gör att
även återförsäljarna och tillverkarna får en kund som kan säkra företagets leveranser av gasdrivna
traktorer och bilar vilket gör att Vessigebro biogas hamnar i en förhandlingsposition som är mer
gynnande än om varje lantbrukare själva förhandlar med återförsäljaren och därmed kan pressa
priserna. På så sätt fås en avsättning för sin lokalproducerade biogas genom en lokal användning.
Lokal användning gör att en del av syftet och målet med Gröna Vessigebro uppfylls. Lokal användning
skapar förutsättningar för ett lönsammare och mer kretsloppsanpassat produktionslantbruk där alla
boende i området kan gynnas, inklusive de framtida ägarna till de framtida biogasanläggningarna.

Information från kommunen och företagarna har förändrats under projektets gång. Nya uppgifter
som motbevisar tidigare uppgifter har kommit in och behovet av att uppdatera rapporten ett flertal
gånger har varit stort. Dessutom har en del av informationen varit mycket svår att få tag på vilket har
begränsat studiens möjligheter att komma med resultat. En del företag har direkt och indirekt vägrat
dela med sig av information som har haft en betydande roll i studien. En del källor har bidragit med
information som har gått helt emot varandra och har därför varit svårtolkat. Biogasområdet verkar
till synes vara ett relativt nytt område som har stor potential men som fortfarande inte har fått det
genomslag som många hade hoppats på. Studien har trots detta visat att förutsättningarna finns för
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14.8 Författarens övriga tankar
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möjliga avsättningar för biogas från Vessigebro och även om det kanske kan finnas tillfälliga
nedgångar så ser den positiva trenden ut att fortsätta.
Det kan vara intressant att titta på solpaneler och vindkraft som en del av Gröna Vessigebro. En
utredning kan behövas för att visa vilka fördelar som kan fås av att inkludera solpaneler och vindkraft
i projektet Gröna Vessigebro.
Politikens frånvaro kan ha en stor betydelse för vilka förutsättningar och avsättningar som gäller för
Gröna Vessigebro. De politiska förutsättningarna skulle kunna granskas ytterligare men har medvetet
inte granskats i studien på grund av osäkerheten när det gäller vilka förslag och beslut som kommer
att genomföras.
Infrastrukturen för fossila bränslen är väl utbyggd medan infrastrukturen för biogas är desto mindre.
Det är avdragsgillt för lantbrukare att köra på diesel och för gasdrift behövs ett särskilt tillstånd. Hur
hade användningen sett ut idag om infrastrukturen för fordonsgas hade varit väl utbyggd? Hade
bilägare kört förbi ett tiotal gasstationer med ett lägre pris på gas för att kunna tanka bensin för ett
högre pris, så att deras räckvidd kan bli något längre? Hade lantbrukare sökt tillstånd för att få köra
på diesel?
Det är troligen konsumenten som är de största potentiella förutsättningarna till möjliga avsättningar
vilket motiverar beslut som främjar konsumenternas användning av biogas. Exempelvis borde priset
på gas visas i ekvivalenta mängder på de stora prisskyltarna på tankstationer för att förtydliga
prisskillnader.
Kostnader är alltid en fråga som måste utredas inför eventuella investeringar men även besparingar
av att göra investeringar bör tas med. Studien har inte tittat på vilka kostnader som föreningens
medlemmar har för hantering av gödsel utan biogasanläggningar. En utredning av vilka kostnader
som sparas in bör tas med i åtanke vid en kalkyl för biogasanläggningarna.
Det finns fler bränslen än biogas som anses vara hållbara. De olika lokala förutsättningarna med
gödsel har troligen varit vägledande åt föreningen vid valet att titta på biogas i Vessigebro. Om
miljömålen ska uppnås av bränslen som anses hållbara består framtiden för bränslemarknaden
troligen av flera olika hållbara bränslen anpassade efter de lokala förutsättningarna.





En utredning behövs av Ljungbys potential för privata gasfordon och kommunens fordon som
i underlaget inte ansågs vara möjliga att byta ut. Detta för att kunna avgöra om ytterligare
avsättning av gasen kan göras för att motivera en gasstation. Eftersom underlaget från
Ljungbys kommun visar att hälften är aktuella finns det ytterligare ett hundratal kommunala
fordon som kanske kan bytas ut till gasdrift, om en ny studie kan visa att även de övriga
fordononen är möjliga att byta ut. Även andra områden så som Hylte och Oskarström bör
undersökas för att se på möjligheterna att ställa ett flak på varje plats.
En utredning som visar vilka fördelar som kan fås av att inkludera solpaneler och vindkraft i
projektet Gröna Vessigebro.
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14.8.1 Framtida projekt
Här presenteras kort möjliga projekt att genomföra som en fortsättning på studien eller separat.
Förklaringen ska inte ses som fullständiga projektplaner utan endast som korta projektskisser och
frågeställningar.
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En uppdatering av mängden gödsel och medlemmar i Vessigebro biogas behövs samt nya
priser till kalkyler för anläggningar och produktion av biogas. Vilka kostnader som
föreningens medlemmar har för hanteringen av gödsel utan biogasanläggningar bör utredas
för att kunna tas med i beräkningarna.
En kalkyl av olika värdekedjor bör göras för att se de ekonomiska för och nackdelarna med
exempelvis längre ledning till EON med propanisering mot en längre ledning med rå biogas
mot en kortare ledning till Swedegas med en kompressor mot en flakning till Ljungby eller
flakning och gasledning som kombination.
Kartläggning av lokala nät för att få en klarare bild av hur tillgänglig gasen i verkligheten är
eftersom studien inte tittade på distributionsnät.
Projektet har mött ett motstånd mot fordon med gasdrift. En utredning om vad motståndet
baseras på behövs för att hitta vilka problem som behöver lösningar samt kunna avfärda
eventuella myter.
Hur långt avstånd mellan gasstationer behövs för att taxiföretag samt privata ska kunna
använda gas som drivmedel, inom sitt verksamhetsområde eller vardagliga liv? Vad är normal
räckvidd för fordonsmodellerna som drivs på gas? En studie som monterar GPS på
fossildrivna fordon som potentiellt kan ersättas med gasdrivna är en möjlig fortsättning på
denna studie. Sedan plottas en graf där x-axeln representerar avståndet till närmsta
gasstation och y-axeln representerar räckvidden för att få reda på om räckvidden räcker. Om
plottningen kommer nära y-axeln, så pass nära att fordonet kör förbi en gasstation inom en
kilometer, innan y-axeln slutar så borde det betyda att räckvidden räcker mellan stationerna
innan gasen tar slut.
Hur hade användningen av biogas sett ut idag om infrastrukturen för fordonsgas hade varit
väl utbyggd? En modellering baserad på en situation med samma förutsättningar för biogas
och fossila bränslen skulle vara av intresse för att se hur stor betydelse en specifik
förutsättning har på användningen. På så sätt kan förslag rekommenderas som ger störts
nytta.
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15 Slutsatser
Följande slutsatser baseras på resultatet, diskussionen och bilagorna och visar att:
Förutsättningar och möjliga avsättningar finns för biogas för Gröna Vessigebro.

15.1 Förutsättningar för biogas för Gröna Vessigebro
Resultatet, bilagorna och diskussionen visar att det finns möjligheten till följande förutsättningar.















Stora mängder gödsel till hands.
Sex gashandlare varav EON är den mest etablerade runt Vessigebro.
Intresse för att köpa biogasen finns av ett antal gashandlare och industrier.
Intresset från potentiella köpare kommer troligen att öka när biogasproduktionen kommer
igång.
Swedegas som den ende systemansvarige nätägaren och lagerägaren med balansansvar på
stamledningen.
Produktionen och användningen av biogas ökar i Sverige och trenden ser ut att fortsätta.
Samarbete för en ökad omvärldsbevakning.
Samarbete för ett ökat inflytande med åtgärdsförslag.
Möjligheter att ansöka om stöd.
Gasanvändningen och intresset är för lågt för traktorer, båtar, tåg, bussar och taxifordon för
att vara en möjlig avsättning specifikt för Vessigebro biogas.
Underlag från Ljungbys kommun visar att det finns potentiella förutsättningar för en
gastankstation i Ljungby.
EONs distributionsnät ligger tre kilometer från den planerade uppgraderingsanläggningen i
Vessigebro.
Swedegas stamgasledning ligger intill den planerade uppgraderingsanläggningen i
Vessigebro.
EONs uppgraderingsanläggning ligger en mil ifrån Vessigebro.

15.2 Avsättningsmöjligheter för biogas för Gröna Vessigebro








En ledning med uppgraderad biogas kopplad till Swedegas stamledning med kompressor
utan propanisering med försäljning via intresserade gashandlare eller via ett eget
handelsbolag.
En ledning med uppgraderad biogas kopplad till EONs distributionsledning med
propanisering med EON som gashandlare.
En ledning med rå biogas till EONs uppgraderingsanläggning med EON som gashandlare.
Flakning mellan Vessigebro och Ljungby alternativt fler orter med underlag för en
gastankstation.
Lokal användning genom att investera i egna gasdrivna fordon.
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Avsättningsmöjligheterna ska inte ses som begränsningar för framtida projekt utan som
rekommendationer. Fem olika kedjor för avsättningar anses vara möjliga för föreningen med
gällande förutsättningar. Listan är rankad efter de möjliga avsättningar som anses kunna ge störst
avsättning för biogasen och störst oberoende. Den mest intressanta avsättningen börjar högst upp.
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17 Bilagor
Bilaga 1: Kalkyl på etapp ett med en produktion på över 15 GWh biogas per år. Kalkylen visar ett
resultat på minus 33 685 SEK per år. Källa: (Jansson, 2014 e).
Bilaga 2: Kalkyl etapp ett och etapp två med en produktion på över 27 GWh biogas per år. Kalkylen
visar ett positivt resultat på över 1,3 miljoner SEK per år. Källa: (Jansson, 2014 e).
Bilaga 3: Intervjufrågor.
Bilaga 4: Karta över Swedegas nät i Falkenberg och Vessigebro biogas uppgraderingsanläggning
(Steinwig, 2014 b).
Bilaga 5: Karta över EONs nät i Falkenberg och Vessigebro biogas uppgraderingsanläggning (Steinwig,
2014 b).
Bilaga 6: Sammanställning över vilka trafikföretag Hallandstrafiken AB har avtal med (Barrett, 2014 b)
och eventuella svar på bränslen.
Bilaga 7: Kalkyl för flakning mellan Vessigebro och Ljungby. Sammanställd av Tommy Lerin år 2014.
Bilaga 8: Kalkyl som visar gränser till kalkylen för flakning mellan Vessigebro och Ljungby med högre
avsättning. Sammanställd av Tommy Lerin år 2014.
Bilaga 9: Kalkyl som visar gränser till kalkylen för flakning mellan Vessigebro och Ljungby med lägre
utgifter och högre avsättning. Sammanställd av Tommy Lerin år 2014.
Bilaga 10: Förutsättningar till beräkningar. Sammanställd av Tommy Lerin år 2014.
Bilaga 11: Beräkningar till kalkylen ”Kalkyl för flakning mellan Vessigebro och Ljungby”. Sammanställd
av Tommy Lerin år 2014.
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Bilaga 12: Gränser till kalkylen ”Kalkyl för flakning mellan Vessigebro och Ljungby”. Sammanställd av
Tommy Lerin år 2014
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Bilaga 1

Kalkyl på etapp ett med en produktion på över 15 GWh biogas per år. Kalkylen visar ett resultat på
minus 33 685 SEK per år. Källa: (Jansson, 2014 e).
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Kalkyl på etapp ett och etapp två med en produktion på över 27 GWh biogas per år. Kalkylen visar ett
positivt resultat på över 1,3 miljoner SEK per år. Källa: (Jansson, 2014 e).
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Bilaga 3
Intervjufrågor (Alla organisationer)
Vilka avsättningar av biogas har ni idag?
Följdfråga: vad är er utgångspunkt/grund för er nuvarande biogasavsättning?
Vilka ambitioner har ni att öka avsättningen av biogas?
Vilka mål med biogas har ni?
Följdfråga: Hur har ni tänkt uppnå målet/miljömålen?
Vilka samarbeten angående biogas har ni?
Följdfråga: Vilka förutsättningar ligger som grund för de samarbeten ni redan har idag?
Vilka förutsättningar inom er organisation behöver ni för att öka avsättningen av biogas?
Vilka planer har ni för biogasen de kommande tre åren?

Intervjufrågor (Organisationer kopplat till stamgasnätet)
Vad styr era priser?
Vilka konkurrerar/samarbetar ni med på gasnätet?
Vilka planer har ni för gasnätet?
Hur ser nätet ut/karta/förgreningar?
Vilka åtgärder kan gynna etablering av biogas i Vessigebro?
Vilka förutsättningar krävs för avsättning?

Halmstad 2014

Kapitel: Bilaga 3

Tommy lerin

J

Bilaga 4
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Kartan (Steinwig, 2014 b) visar gasledningen som ägs av Swedegas som ligger mellan Falkenbergs
stad och Vessigebro. Den röda ringen som pilen pekar på nära det övre vänstra hörnet symboliserar
placeringen av Vessigebro biogas uppgraderingsanläggning enligt Lars-Erik Janssons förslag på figur 1
(Jansson, 2014 c)

K

Bilaga 5
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Kartan (Steinwig, 2014 b) visar gasledningen som ägs av EON som ligger mellan Falkenbergs stad och
Vessigebro. Den röda ringen som pilen pekar på nära det övre vänstra hörnet symboliserar
placeringen av Vessigebro biogas uppgraderingsanläggning enligt Lars-Erik Janssons förslag på figur 1
(Jansson, 2014 c).

L

Bilaga 6
Listan visar en sammanställning över vilka trafikföretag Hallandstrafiken AB har avtal med. Observera
att Hallandstrafiken AB inte har avtalen för Kungsbacka. Det är Västtrafik AB som har dem. Listan har
modifierats efter Hallandstrafikens Excel-fil med aktörer (Barrett, Leveransansvarig Hallandstrafiken,
2014 b). Vps är förkortning för ”Väntar på svar”.
Benämning
F3

Avtalspart
Ätrans Buss AB

Linje-skolskjuts
Linje-skolskjuts

F2
H2,H3,H4

Asige Busstrafik AB
Buss i Väst AB

Linje-skolskjuts

Hy 1

Unnaryds Taxi AB

Linje-skolskjuts

L1,L2

Arriva Sverige AB

Linje-skolskjuts

V3

Bergkvara Buss AB

Linjetrafik
Linjetrafik
Skolskjuts
Skolskjuts
Skolskjuts
Skolskjuts
Skolskjuts
Skolskjuts
Skolskjuts

N2, H1
Arriva Sverige AB
N1, V1, F1,
V2
Nobina Sverige AB
FS1
Okome Buss och Taxi AB
FS2
Okome Buss och Taxi AB
FS3
Okome Buss och Taxi AB
FS4
Orusttrafiken AB
FS5
Orusttrafiken AB
FS6
Orusttrafiken AB
FS7
Orusttrafiken AB

Skolskjuts

FSS1

Taxi Falkenberg AB

Skolskjuts

FSS2

Taxi Falkenberg AB

Skolskjuts

FSS3

Taxi Falkenberg AB

Skolskjuts

FSS4

Taxi Halmstad AB

Skolskjuts

FSS5

Taxi Halmstad AB

Skolskjuts

FSS6

Taxi Halmstad AB

Skolskjuts

FSS7

Skolskjuts

HS1

Skolskjuts

HS3

Skolskjuts

HS8

Taxi Halmstad AB
Halmstad Persontrafik
AB
Halmstad Persontrafik
AB
Halmstad Persontrafik
AB

Vps
Diesel
(Brämersson, 2014)
Vps
Diesel/RME/Tallolja
(Henriksson, 2014)
Biodiesel/Naturgas/Biogas
(Cakolli, 2014)
Diesel/RME/Gas/El
(Adolfsson, 2014)
Biodiesel/Naturgas/Biogas
(Cakolli, 2014)
Vps
Vps
Vps
Vps
Vps
Vps
Vps
Vps
Diesel
(Josefsson, 2014)
Diesel
(Josefsson, 2014)
Diesel
(Josefsson, 2014)
Diesel/Bensin/EL
(Morgansdotter, 2014)
Diesel/Bensin/EL
(Morgansdotter, 2014)
Diesel/Bensin/EL
(Morgansdotter, 2014) s
Diesel/Bensin/EL
(Morgansdotter, 2014)
Diesel
(Håkansson, 2014)
Diesel
(Håkansson, 2014)
Diesel
(Håkansson, 2014)
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Trafikslag
Linje-skolskjuts

M

HS2
HS4
HS5

Orusttrafiken AB
Orusttrafiken AB
Orusttrafiken AB

Skolskjuts

HS6

Bergkvara Buss AB

Skolskjuts
Skolskjuts
Skolskjuts
Skolskjuts
Skolskjuts
Skolskjuts
Skolskjuts

HS7
HSS1
HSS2
HSS3
HSS4
HSS5
HYS2

Bergkvara Buss AB
Rossing Transport AB
Rossing Transport AB
Rossing Transport AB
Rossing Transport AB
Rossing Transport AB
Rossing Transport AB

Skolskjuts

HYS1

Bergkvara Buss AB

Skolskjuts

HYS3

Bergkvara Buss AB

Skolskjuts

HYS4

Bergkvara Buss AB

Skolskjuts

LS1

LK Buss AB

Skolskjuts

LS2

LK Buss AB

Skolskjuts
Skolskjuts
Skolskjuts
Skolskjuts
Skolskjuts
Skolskjuts
Skolskjuts

LS3
LS4
LS5
LS6
LS7
LS9
LS11

LK Buss AB
Taxi Laholm AB
Orusttrafiken AB
Orusttrafiken AB
Orusttrafiken AB
Orusttrafiken AB
Orusttrafiken AB

Skolskjuts
Skolskjuts

LS8
LS10

Bergkvara Buss AB
Mattias Birgersson

Skolskjuts

LSS1

Taxi Halmstad AB

Skolskjuts

LSS2

Taxi Halmstad AB

Skolskjuts

LSS3

Taxi Halmstad AB

Skolskjuts

LSS4

Taxi Halmstad AB

Skolskjuts

VS1

Bergkvara Buss AB

Skolskjuts

VS4

Bergkvara Buss AB

Skolskjuts

VS5

Bergkvara Buss AB

Vps
Vps
Vps
Diesel/RME/Gas/El
(Adolfsson, 2014)
Diesel/RME/Gas/El
(Adolfsson, 2014)
Vps
Vps
Vps
Vps
Vps
Vps
Diesel/RME/Gas/El
(Adolfsson, 2014)
Diesel/RME/Gas/El
(Adolfsson, 2014)
Diesel/RME/Gas/El
(Adolfsson, 2014)
Diesel
(Turesson, 2014)
Diesel
(Turesson, 2014)
Diesel
(Turesson, 2014)
Vps
Vps
Vps
Vps
Vps
Vps
Diesel/RME/Gas/El
(Adolfsson, 2014)
Ingen kontaktuppgift
Diesel/Bensin/EL
(Morgansdotter, 2014)
Diesel/Bensin/EL
(Morgansdotter, 2014)
Diesel/Bensin/EL
(Morgansdotter, 2014)
Diesel/Bensin/EL
(Morgansdotter, 2014)
Diesel/RME/Gas/El
(Adolfsson, 2014)
Diesel/RME/Gas/El
(Adolfsson, 2014)
Diesel/RME/Gas/El
(Adolfsson, 2014)
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Skolskjuts
Skolskjuts
Skolskjuts

N

VS7

Bergkvara Buss AB

Skolskjuts

VS8

Bergkvara Buss AB

Skolskjuts

VS9

Bergkvara Buss AB

Skolskjuts
Skolskjuts
Skolskjuts
Skolskjuts
Skolskjuts
Skolskjuts
Skolskjuts
Skolskjuts
Anropsstyrd trafik
Anropsstyrd trafik

VS10
VS2
VS3
VS6
VSS1
VSS2
VSS3
VSS4

Bergkvara Buss AB
Orusttrafiken AB
Orusttrafiken AB
Karl Gustav Taxi AB
Varbergs Taxi AB
Varbergs Taxi AB
Varbergs Taxi AB
Varbergs Taxi AB
Taxi Laholm AB
Österblad Taxi

Anropsstyrd trafik
Anropsstyrd trafik
Anropsstyrd trafik

Taxi Halmstad AB
Rossing Transport AB
TUWA Specialtransport
AB

Anropsstyrd trafik
Anropsstyrd trafik
Anropsstyrd trafik
Anropsstyrd trafik

Taxi Falkenberg AB
Varbergs Taxi AB
Taxi Kungsbacka AB
Bua Taxi AB

Diesel/RME/Gas/El
(Adolfsson, 2014)
Diesel/RME/Gas/El
(Adolfsson, 2014)
Diesel/RME/Gas/El
(Adolfsson, 2014)
Diesel/RME/Gas/El
(Adolfsson, 2014)
Vps
Vps
Vps
Vps
Vps
Vps
Vps
Vps
Vps
Diesel/Bensin/EL
(Morgansdotter, 2014)
Vps
Vps
Diesel
(Josefsson, 2014)
Vps
Vps
Vps
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Bilaga 7
Kalkylen visar ekonomin för flakning mellan Vessigebro och Ljungby. Sammanställd av Tommy Lerin
år 2014.
KALKYL FÖR FLAKNING AV BIOGAS MELLAN VESSIGEBRO OCH LJUNGBY
KÖRSTRÄCKA OCH FÖRBRUKNING PER ÅR I LJUNGBYS KOMMUN
Total körsträcka i kilometer för lätta lastbilar
som kan ersättas av en gasdriven motsvarighet:
Förbrukning i kg per kilometer för lätta lastbilar:
Total körsträcka i kilometer för personbilar
som kan ersättas av en gasdriven motsvarighet:
Förbrukning i kg per kilometer för personbilar:
Total körsträcka i kilometer för sopbilar
som kan ersättas av en gasdriven motsvarighet:
Förbrukning i kg per kilometer för sopbilar:
Totala behovet av fordonsgas i kg per år:
Pris på fordonsgas per kg:
Summa försäljning av fordonsgas per år:

569 074
0,1
200 000
0,05
52 000
0,46
90 827
18
1 634 893

FLAKNING MELLAN VESSIGEBRO OCH LJUNGBY
Transport
Mängd gas per flak i Nm3:

1 900

Densiteten för fordonsgas i kg per Nm
Mängden kg fordonsgas per flak:
Antal flak per lastbil:
Antal turer per år:
Antal kilometer mellan Vessigebro och Ljungby:
Transportsträcka i antal kilometer per år:
Fasta kostnader i SEK per år för lastbil
Avskrivning:
Räntekostnad:
Fordonsskatt:
Försäkring:
Övriga kostnader:
Summa fasta kostnader per år:
Rörliga kostnader i SEK per kilometer för lastbil
Däck:
Reparation och service:
Drivmedel diesel:

0,8
1 520
3
20
100
4 000

-166 100
-36 648
-12 022
-32 000
-30 700
-277 470,00

-0,539
-1,838
-4,62
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Summa rörliga kostnader per år:
Kostnader för lastbilschaufför
Kostnader per timme:
Antal timmar per runda:
Antal körda timmar per år:
Summa kostnader för lastbilschaufför i SEK per år:
Produktionskostnader i SEK
Antal kWh per kg fordonsgas:
Totala behovet av fordonsgas i kWh per år:
Produktionskostnad för rå biogas per år:
Kostnad för uppgradering i kWh:
Summa produktionskostnad av biogas per år:
Kostnader för tankstation i SEK
Inesteringskostnad per tankstation
Avskrivning per år:
Räntekostnad per år:
Summa kostnader för tankstation per år:
Kostnader för flak i SEK
Investeringskostnad per flak:
Avskrivning per år för tre flak:
Räntekostnad per år för tre flak:
Summa kostnader för flak per år:

-27 988

-790
6
120
-94 800

13
1 180 756
-0,42
-0,2
-732 069

-3 000 000
-150 000
-150 000
-300 000

-2 000 000
-300 000
-300 000
-600 000

RESULTAT I SEK PER ÅR

Resultat:

-2 032 327
1 634 893
-397 434
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Summa utgifter:
Summa inkomster:
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Bilaga 8
Kalkylen visar gränser till kalkylen för flakning mellan Vessigebro och Ljungby med högre avsättning.
Sammanställd av Tommy Lerin år 2014.
KALKYL FÖR FLAKNING AV BIOGAS MELLAN VESSIGEBRO OCH LJUNGBY
KÖRSTRÄCKA OCH FÖRBRUKNING PER ÅR I LJUNGBYS KOMMUN
Total körsträcka i kilometer för lätta lastbilar
som kan ersättas av en gasdriven motsvarighet:
Förbrukning i kg per kilometer för lätta lastbilar:
Total körsträcka i kilometer personbilar
som kan ersättas av en gasdriven motsvarighet:
Förbrukning i kg per kilometer för personbilar:
Total körsträcka i kilometer för sopbilar
som kan ersättas av en gasdriven motsvarighet:
Förbrukning i kg per kilometer för sopbilar:
Total körsträcka i kilometer för övriga personbilar
som kan ersättas av en gasdriven motsvarighet:
Förbrukning i kg per kilometer för övriga personbilar:
Totala behovet av fordonsgas i kg per år:
Pris på fordonsgas per kg:
Summa försäljning av fordonsgas per år:

569 074
0,1
200 000
0,05
52 000
0,46
940 000
0,05
137 827
18
2 480 893

FLAKNING MELLAN VESSIGEBRO OCH LJUNGBY
Transport
Mängd gas per flak i Nm3:

1 900

Densiteten för fordonsgas i kg per Nm
Mängden kg fordonsgas per flak:
Antal flak per lastbil:
Antal turer per år:
Antal kilometer mellan Vessigebro och Ljungby:
Transportsträcka i antal kilometer per år:
Fasta kostnader i SEK per år för lastbil
Avskrivning:
Räntekostnad:
Fordonsskatt:
Försäkring:
Övriga kostnader:
Summa fasta kostnader per år:

0,8
1 520
3
30
100
6 200

-166 100
-36 648
-12 022
-32 000
-30 700
-277 470,00
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Rörliga kostnader i SEK per kilometer för lastbil
Däck:
Reparation och service:
Drivmedel diesel:
Summa rörliga kostnader per år:
Kostnader för lastbilschaufför
Kostnader per timme:
Antal timmar per runda:
Antal körda timmar per år:
Summa kostnader för lastbilschaufför i SEK per år:
Produktionskostnader i SEK
Antal kWh per kg fordonsgas:
Totala behovet av fordonsgas i kWh per år:
Produktionskostnad för rå biogas per år:
Kostnad för uppgradering i kWh:

-0,539
-1,838
-4,62
-43 381

-790
6
186
-146 940

13
1 791 756
-0,42
-0,2

Summa produktionskostnad av biogas per år:

-1 110 889

Kostnader för tankstation i SEK
Inesteringskostnad per tankstation
Avskrivning per år:
Räntekostnad per år:

-3 000 000
-150 000
-150 000

Summa kostnader för tankstation per år:
Kostnader för flak i SEK
Investeringskostnad per flak:
Avskrivning per år för tre flak:
Räntekostnad per år för tre flak:
Summa kostnader för flak per år:

-300 000

-2 000 000
-300 000
-300 000
-600 000

RESULTAT I SEK PER ÅR

Resultat:

-2 478 680
2 480 893
2 213
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Summa utgifter:
Summa inkomster:
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Bilaga 9
Kalkylen visar gränser till kalkylen för flakning mellan Vessigebro och Ljungby med lägre utgifter och
högre avsättning. Sammanställd av Tommy Lerin år 2014.
KALKYL FÖR FLAKNING AV BIOGAS MELLAN VESSIGEBRO OCH LJUNGBY
KÖRSTRÄCKA OCH FÖRBRUKNING PER ÅR I LJUNGBYS KOMMUN
Total körsträcka i kilometer för lätta lastbilar
som kan ersättas av en gasdriven motsvarighet:
Förbrukning i kg per kilometer för lätta lastbilar:
Total körsträcka i kilometer personbilar
som kan ersättas av en gasdriven motsvarighet:
Förbrukning i kg per kilometer för personbilar:
Total körsträcka i kilometer för sopbilar
som kan ersättas av en gasdriven motsvarighet:
Förbrukning i kg per kilometer för sopbilar:
Total körsträcka i kilometer för övriga personbilar
som kan ersättas av en gasdriven motsvarighet:
Förbrukning i kg per kilometer för övriga personbilar:
Totala behovet av fordonsgas i kg per år:
Pris på fordonsgas per kg:
Summa försäljning av fordonsgas per år:

569 074
0,1
200 000
0,05
52 000
0,46
330 000
0,05
107 327
18
1 931 893

FLAKNING MELLAN VESSIGEBRO OCH LJUNGBY
Transport
Mängd gas per flak i Nm3:

2 500

Densiteten för fordonsgas i kg per Nm
Mängden kg fordonsgas per flak:
Antal flak per lastbil:
Antal turer per år:
Antal kilometer mellan Vessigebro och Ljungby:
Transportsträcka i antal kilometer per år:

0,8
2 000
3
18
100
3 600

Fasta kostnader i SEK per år för lastbil
Avskrivning:
Räntekostnad:
Fordonsskatt:
Försäkring:
Övriga kostnader:

-166 100
-36 648
-12 022
-32 000
-30 700

Summa fasta kostnader per år:

-277 470

Rörliga kostnader i SEK per kilometer för lastbil
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Däck:
Reparation och service:
Drivmedel diesel:
Summa rörliga kostnader per år:
Kostnader för lastbilschaufför
Kostnader per timme:
Antal timmar per runda:
Antal körda timmar per år:
Summa kostnader för lastbilschaufför i SEK per år:
Produktionskostnader i SEK
Antal kWh per kg fordonsgas:
Totala behovet av fordonsgas i kWh per år:
Produktionskostnad för rå biogas per år:
Kostnad för uppgradering i kWh:
Summa produktionskostnad av biogas per år:
Kostnader för tankstation i SEK
Inesteringskostnad per tankstation
Avskrivning per år:
Räntekostnad per år:
Summa kostnader för tankstation per år:
Kostnader för flak i SEK
Investeringskostnad per flak:
Avskrivning per år för tre flak:
Räntekostnad per år för tre flak:
Summa kostnader för flak per år:

-0,539
-1,838
-4,62
-25 189

-395
6
108
-42 660

13
1 395 256
-0,42
-0,2
-865 059

-3 000 000
-150 000
-90 000
-240 000

-2 000 000
-300 000
-180 000
-480 000

RESULTAT I SEK PER ÅR

Resultat:

-1 930 378
1 931 893
1 515
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Bilaga 10
Beräkningar till studien och kalkylen för flakning gjordes med förutsättningarna att:





















Densiteten för fordonsgas är i genomsnitt 0,8 kg per Nm3 (Energigas Sverige, 2014 d).
1 kg fordonsgas innehåller i genomsnitt 13 kWh (Energigas Sverige, 2014 d).
Priset på fordonsgas på tankstationen är i genomsnitt 18 SEK per kWh (Energigas Sverige,
2014 e).
Förbrukning för lätta lastbilar är 1 kg/mil (MotorHalland, 2014).
Förbrukning för personbilar är 0,5 kg/mil (MotorHalland, 2014).
Förbrukning för sopbilar är 4,6 kg/mil (Johnsson, 2014).
Sopbilarna kör en årlig sträcka motsvarande kommunens area i kvadratkilometer
multiplicerat med hämtning varannan vecka, 26 hämtningar per år, enligt kommunens
anvisningar (Davidsson, 2014).
Genomsnitt av körsträckan för fordon som saknar årlig körsträcka i Ljungbys underlag är
1 000 mil/år baserad på ett avrundat medelvärde (9974 kilometer/år) på de fordonen med
redovisade körsträckor (Axelsson, 2014).
Köravståndet mellan den planerade uppgraderingsanläggningen i Vessigebro och Ljungby via
Rydöbruk och Lidhult är cirka 10 mil (Eniro, 2014).
Prisförslag från källor gäller på marknaden då beräkningarna gjordes.
Behovet för biogas enligt underlaget från källor gäller vid en eventuell etablering.
Låneräntan är 5 procent. 2,6 procent bottenlån + 2,0 procent för topplån (Bartholdsson,
2014) + 0,4 procent för eventuella räntehöjningar.
Avskrivningstiden på flaken och tankstationen i Ljungby är 20 år.
Lastbilschauffören håller en genomsnittlig fart på 60 kilometer i timmen.
En lastbil med tre flak på släp inte väger mer än 60 ton (Eliasson & Persson, 2013).
Ett flak har en volymkapacitet på 1900 Nm3 vilket är den lägre siffran för fyllnadsmängden
(Eliasson & Persson, 2013).
Föreningen inte betalar för deras eget gödsel eller för energigrödor som substrat.
Kostnader för en eventuell värdekedja med gasnät eller koppling till stamledningen utöver
flakning inte är medräknade.
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Arean på Ljungbys kommun (Ljungbys kommun, 2014)· Antal hämtningar för ett normalt
hushåll per år = Årlig körsträcka för sopbilar (Davidsson, 2014).
2 000 km2 · 26 hämtningar/år = 52 000 km/år.
(Antal kilometer för lätta lastbilar (Axelsson, 2014) · Förbrukning för lätta lastbilar
(MotorHalland, 2014) + Antal kilometer för personbilar (Axelsson, 2014) · Förbrukning för
personbilar (MotorHalland, 2014) + Antal kilometer för sopbilar (Davidsson, 2014) ·
Förbrukning för sopbilar (Johnsson, 2014)) · Pris på fordonsgas (Energigas Sverige, 2014 e) =
Summa på möjlig försäljning av fordonsgas per år.
(569 074 km · 0,1 kg/km + 200 000 km · 0,05 kg/km + 52 000 km · 0,46 kg/km) · 18 SEK/kg =
1 634 893 SEK/år.
Mängden gas i Nm3 per flak (Eliasson & Persson, 2013) · Densiteten för fordonsgas (Energigas
Sverige, 2014 d) = Mängden gas i kg per flak.
1 900 Nm3/flak · 0,8 kg/Nm3 = 1 520 kg/flak.
Behovet av fordonsgas per år / (Mängden gas per flak (Eliasson & Persson, 2013) · Antal flak
per lastbil (Eliasson & Persson, 2013)) = Antal turer per år avrundat till hela turer.
90 827 kg / (1520 kg · 3) = 20 turer/år.
Antal kilometer mellan Vessigebro och Ljungby (Eniro, 2014) · Tur och retur · Antal turer per
år = Transportsträcka per år.
100 km · 2 · 20 turer/år = 4 000 km/år.
Transportsträcka · Rörliga kostnader per kilometer för lastbil (Eliasson & Persson, 2013) =
Summa rörliga kostnader för lastbilstransporter per år.
4 000 km · (0,539 SEK/km + 1,838 SEK/km + 4,62 SEK/km) = 27 988 SEK/år.
(Antal kilometer per runda/Lastbilens fart + 0,5 timmar per flakbyte + 1 timme övriga sysslor)
· Antalet turer = Antal timmar per runda avrundat till hela timmar.
200 km/60 km + 0,5 h · 3 + 1 h= 6 h.
Antal turer per år · Antal timmar per tur · Kostnader per timme (Eliasson & Persson, 2013) =
Summa kostnader för lastbilschaufför per år.
20 turer · 6 h · 790 SEK/h = 94 800 SEK.
Totala behovet av fordonsgas i kg per år · Antal kWh per kg fordonsgas (Energigas Sverige,
2014 d) = Totala behovet av fordonsgas i kWh per år.
1 634 893 kg/år · 13 kWh/kg = 1 180 756 kWh/år.
(Produktionskostnad för rå biogas per kWh (Jansson, Affärsplan, 2014 c) + Kostnad för
uppgradering per kWh (Jansson, Affärsplan, 2014 c)) · Totala behovet av fordonsgas i kWh
per år = Summa produktionskostnad av biogas per år.
(0,42 SEK/kWh + 0,2 SEK/kWh) · 1 180 756 kWh = 732 069 SEK.
Investeringskostnad per tankstation (Andersson, 2014) · Låneräntan 5 procent =
Räntekostnader per år.
3 000 000 SEK · 0,05 = 150 000 SEK/år.
Investeringskostnad per tankstation (Andersson, 2014)/ Avskrivningstiden på 20 år =
Avskrivningskostnader per år.
3 000 000 SEK/20 år = 150 000 SEK/år.
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Investeringskostnad per flak (Andersson, 2014) · Antal flak per lastbil · Låneräntan 5 procent
= Räntekostnader per år.
2 000 000 SEK · 3 flak · 0,05 = 300 000 SEK/år.
Investeringskostnad per flak (Andersson, 2014) / Avskrivningstiden på 20 år =
Avskrivningskostnader per år.
6 000 000 SEK/20 år = 300 000 SEK/år.
Summa utgifter per år - Summa inkomster per år = Resultat per år.
2 032 327 SEK/år - 1 634 893 SEK/år = -397 434 SEK/år.
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Sammanställd av Tommy Lerin år 2014.
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Bilaga 12
Kalkylen på bilaga 8 visar gränser till kalkylen för flakning mellan Vessigebro och Ljungby med högre
avsättning. Gränserna för kalkylen på bilaga 8 testades fram. Anledningen var att kunna identifiera
möjliga gränsvärden med ökad avsättning för att göra kalkylen ekonomisk lönsam. Följande
beräkningar användes.




Total körsträcka i kilometer för övriga personbilar som kan ersättas av en gasdriven
motsvarighet/Antalet kilometer i genomsnitt för en kommunal personbil per år (Axelsson,
2014) = Antalet extra fordon som behövs per år.
940 000 km/10 000 km = 94 övriga personbilar/år för att göra kalkylen på bilaga 8 ekonomisk
lönsam.
Antal kilometer · Mängden kg fordonsgas per kilometer = Mängden övrig avsättning av
fordonsgas som behövs per år för att göra kalkylen på bilaga 8 ekonomisk lönsam.
940 000 km · 0,05 kg/km = 47 000 kg/år.

Kalkylen på bilaga 9 visar gränser till kalkylen för flakning mellan Vessigebro och Ljungby med lägre
utgifter och högre avsättning. Gränserna för kalkylen på bilaga 9 testades fram. Anledningen var att
kunna identifiera möjliga gränsvärden med minskade utgifter och sedan se vilka avsättningar som
behövs för att göra kalkylen ekonomisk lönsam. Följande beräkningar användes.











Den maximala mängden gas som ett flak kan innehålla är 2 500 Nm3 men då tas inte hänsyn
till omgivningens temperaturförändringar som påverkar volymkapaciteten (Eliasson &
Persson, 2013).
Om Vessigebro biogas anställer en egen lastbilschaufför istället för att anlita en entreprenör
antas lönekostnaderna kunna sänkas till 395 SEK/h. I summan antas skatter och sociala
avgifter ingå.
Investeringskostnad per tankstation (Andersson, 2014) • (Bottenlån 2,6 procent
(Bartholdsson, 2014) + 0,4 procentenheter för eventuella höjningar) = Räntekostnader per år.
3 000 000 SEK • 0,03 = 90 000 SEK/år.
Investeringskostnad per flak (Andersson, 2014) • Antal flak per lastbil • (Bottenlån 2,6
procent (Bartholdsson, 2014) + 0,4 procentenheter för eventuella höjningar) =
Räntekostnader per år.
2 000 000 SEK • 3 flak • 0,03 = 180 000 SEK/år.
Total körsträcka i kilometer för övriga personbilar som kan ersättas av en gasdriven
motsvarighet/Antalet kilometer i genomsnitt för en kommunal personbil per år (Axelsson,
2014) = Antalet extra fordon som behövs per år.
330 000 km/10 000 km = 33 övriga personbilar/år för att göra kalkylen på bilaga 9 ekonomisk
lönsam.
Antal kilometer · Mängden kg fordonsgas per kilometer = Mängden övrig avsättning av
fordonsgas som behövs per år för att göra kalkylen på bilaga 9 ekonomisk lönsam.
330 000 km · 0,05 kg/km = 16 500 kg/år.

Sammanställd av Tommy Lerin år 2014.
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Tommy Lerin
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0703 035 951
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