
 

Regionala och lokala initiativ en förutsättning för 

biogasutvecklingen  
 

När politiker mötte företrädare från näringslivet och forskning i ett samtal om 

förutsättningarna för en fortsatt utveckling av biogasen som ett alternativt och 

förnybart bränsle, var enigheten stor om behovet av nationella mål för biogasen.  

 

Det drygt två timmar långa samtalet ägde rum under rubriken ”Framfartsvägar och farthinder 

för biogas i olika väderstreck” på Energimyndighetens mässa Energiutblick 2012.  

 

En framgångsfaktor för utbyggnaden av biogas på den svenska marknaden är att initiativen 

och drivkraften bakom utvecklingen kommer från lokalt och regionalt håll, det var en tydlig 

ståndpunkt som framfördes av bland annat fordonsbranschen. 

 

Också det uteblivna metanreduceringsstödet i höstens budget ställde sig de allra flesta bakom 

som ett viktigt styrmedel som skulle få produktionen av biogas att lossna och dessutom vara 

ett bevis på att regeringen värderar biogasens klimatnytta. Samtidigt lyftes frågan om att 

biogasutvecklingen bör betraktas som en näringslivsfråga snarare än en miljö- klimatfråga, i 

diskussionen om vilket stöd som är lämpligt för att övervinna de farthinder som finns för att 

biogasutvecklingens fulla potential ska kunna tas tillvara.  

 

I samtalet deltog: 

Lise Nordin (mp), riksdagen  

Cecilie Tenfjord-Toftby (m), riksdagen  

Monika Ekström, regionråd (mp), Region Skåne  

Sören Kviberg, miljönämnden (v), Västra Götalandsregionen  

Niklas Gustavsson, AB Volvo 

Karin Stenlund, Trollhättan Energi 

Tula Ekengren, FordonsGas Sverige 

Magnus Lindgren, Trafikverket  

Erik Ahlgren, Chalmers 

Karin Eliasson, Rådgivarna & Hushållningssällskapet Sjuhärad 

 

Sessionen var ett samarrangemang mellan: 

Biogas Väst, Biogas Syd, Biogas Öst, Biogas Norr, Biogas Sydost, Biogas Mitt och Biodriv. 

Läs mer om arrangörerna här  

http://www.biogasvast.se/sv/Ovriga-sidor/Biogas-Vast/Biogas-Vast/Lankar/


Citat från sittningarna: 
 

Monika Ekström, regionråd, Region Skåne 

- Jag har uppdraget att vara ute och entusiasmera mackägare, lantbrukare osv. Skåne och 

Västra Götalandsregionen bör vara föregångare. Här finns möjligheterna, infrastrukturen och 

den stora befolkningen. Vi ska dra det stora lasset. 

- Biogasen räcker inte till att ersätta alla fodonsbränslen. Elbilar, RME osv behövs också. Men 

det stora problemet är att vi kör för många personbilar. Kollektivtrafiken måste utvecklas. 

- Eftersom vi är politiskt överens satsar vi medel, och det är de styrmedel vi förfogar över. 

 

Sören Kviberg, miljönämnden Västra Götalandsregionen 

- Det krävs politiska styr- och stimulansmedel för att tända gnistan. Metanreduceringsstödet 

skulle kunna vara styrmedlet som får produktionen att lossna. 

- Staten och riksdagen måste ta de politiska besluten som behövs. Vänsterpartiet vill att 

koldioxidskatten ska höjas och stödet till produktion av biogas ska öka.  

- Våra styrmedel är att vi upphandlar fordon med riktning mot fordonsgas, tillsammans med 

30-talet kommuner. Vi jobbar med kollektivtrafiken.  

 

Magnus Lindgren, Trafikverket 

- För att lösningarna ska få genomslag måste de fungera globalt.  

- Målet om fossiloberoende fordonsflotta måste förtydligas. Vad innebär det? Ska alla 

transporter var fossilfria eller ska tekniken finnas att det är möjligt att köra på alternativa 

bränslen. Gäller det senare är vi redan i mål. Inget av de två ytterligheterna är rätt. 

- Måste lära oss att hålla många bollar i luften samtidigt. Nu är mycket svart eller vitt, t.ex. i 

Skåne ska nu bussarna gå på biogas till 100%. Ska vi få lönsamhet är det nödvändigt. Hinder 

för oss att allt ska vara biogas. Svårt att få ut tekniken på marknaden. 

 

Niklas Gustavsson, AB Volvo 

- Hemmaarenan för nya bränslen och ny teknik viktig för Volvo. 2/3 av produktutvecklingen 

ligger här. Rätt kompetens, rätt parter att samarbeta med. Inom biobränsleområdet är Sverige 

en bra plats att finnas på. 

- Biogasen i kombination med naturgasen blir riktigt intressant. 

- Det är absolut avgörande att initiativen kommer från lokalt och regionalt håll. Hade det inte 

varit så hade Volvo inte haft någon teknikutveckling inom området. (i motsatts till ML). 

- Vi har fokuserat på den teknik som är mest energieffektiv. I metanutvecklingen har vi gått 

över till metandieseltekniken just därför. 

- Vi satsar mycket i början och sedan lämnar vi över till marknaden, och då faller det tillbaka 

på den offentliga upphandlingen. Vi måste komma ur ”dödens dal”. 

- Så snart vi kan visa att det blir lönsamt att använda den nya teknik kommer det att lossna. 

- För fordonsbranschen är det viktigt att formen är flytande. (replik på publikinlägg om metan 

till metanol) 

- Det är ren ekonomi som gäller för lastbilarna. Biogasen kommer inte bli häftig (replik på 

Cecile Tenfjord Toftby om att man bör göra det häftigt med biogas) 

 

Karin Stenlund, Biogas Brålanda/Trollhättan Energi 

- Alla kommuner köper fordonstjänster. Se till att pengarna hamnar i rätt ficka. Dvs. 

producera bränslet själva istället för att låta pengarna gå till något oljeland och upphandla 

biogasfordon.  

- Mycket går att göra på produktionssidan. Lantbrukarna måste bli ”experter” på att 

effektivisera anläggningarna. En möjlighet för Sverige där vi behöver effektiva anläggningar 



för att få lönsamhet. För lite forsknings- och utvecklingspengar har satsats på produktionen i 

Sverige. Rötningsansläggningarna idag är framtagna av små företag. 

- Kunden och kopplingen till tekniken måste finnas för att lantbrukarna ska våga investera.  

 

Karin Eliasson, Rådgivarna & Hushållningssällskapet Sjuhärad 

- 120-130 Twh som transporter står för kommer biogasen aldrig att kunna ersätta fullt ut. 

Förgasningstekniken är helt nödvändig.  

- Det händer jättemycket i Asien tex Kina. Vi måste vara ödmjuka inför detta och börja tanka 

hem erfarenhet därifrån så småningom. Var byggs det biogasanläggningar i världen? På andra 

sidan jordklotet! 

- Vi måste bli mycket bättre på att lyfta fram fördelarna med gårdsbaserad produktion. Det är 

ett unikt kretslopp! Mervärdena måste också värderas. Metanreduceringsstöden skulle kunna 

vara beviset på det. 

- Man talar om att 100 gårdsanläggningar skulle snabbt komma fram om 20-öringen införs.  

- Att man som politiker kan säga att man är nöjd när förgasningspotentialen inte utnyttjas alls 

idag.  

 

Tula Ekengren, Fordonsgas Sverige 

- Nu har vi en användare som klarar av att betala för biogasen – fordonssidan. Det är det som 

kommer att göra att produktionen kommer igång.  

- Potentialen finns i lantbruket men marknaden finns inte där. Då är flytande metangas en 

lösning. (infrastrukturen) 

- Vi har tittat på att kyla ner fordonsgas så att det tar mindre plats i transporterna. I det 

systemet får vi med oss sju ggr mer biogas än om vi transporterar det komprimerat. 

- Ett viktigt styrmedel är den offentliga upphandlingen.  

 

Erik Ahlgren, Chalmers 

- Hur biogasen distribueras spelar inte så stor roll. Finns det en gasledning får man en lite 

bättre skjuts, men skillnaderna är ganska små. 

 

Cecile Tenfjord Toftby 

- Det händer väldigt mycket och nu finns ett kundunderlag som är villigt att betala. Biogasen 

kommer att bli konkurrenskraftig. Dieselpriserna skjuter i höjden. Vi kommer att kunna få en 

fossiloberoende fordonsflotta. 

- Jag tror också på metanreduceringsstödet, men på Näringsdepartementet pratar vi om 

teknikneutralitet. Mer effektivt att lobba mot Landtbruksdepartementet i den frågan.  

- Min farhåga är att vi får en ny ”pumplag” där bara det billigaste bränslet prioriteras.  

- LRF borde titta på biogasen som en näringslivsfråga (snarare än en miljö- klimatfråga.) och 

efterfråga styrmedel därefter.  

- Vi är priskänsliga och jag tror att vi närmar oss ”break-even”. Bensin- och dieselpriserna 

skjuter i höjden. Det kommer att ske! 

- Det ska inte vara dyrare att vara klimatsmart än miljöbov. 

- Kompetensen och kunskapen när det gäller gas är låg.  

- Den tunga fordonsindustrin är viktig för biogasen och den är också en långsiktigt kund.  

- Jag vill också ha ett biogasmål men då måste det också finnas en styrmedelsstrategi kopplad 

till målet. Hur ser Västra Götalandsregionen på det? (Fråga till Sören Kviberg) 

 

 

 

 



 

Lise Nordin 

- Jag känner en frustration över att det inte händer mer ifrån regeringens håll! Det händer så 

mycket ute i landet och potentialen är så stor. Biogasen är så viktig för att vi ska kunna 

reducera koldioxidutsläppen. Vi måste peka ut vägen! Regeringen har helt enkelt valt att inte 

satsa på förnybar energi.  

- Miljöpartiet ställer sig bakom metanreduceringsstödet och har lagt in det i sin budget. 

- Kompetensen i departementet finns. Det är den politiska viljan som måste till. 

- Ska vi nå våra klimatmål måste vi definitivt titta på den tunga sidan där koldioxidutsläppen 

ökar.  

- Jag vill att vi ska kunna enas om ett nationellt mål! 
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Anneli Permer 


