GUIDE FÖR BESLUTSFATTARE

Kommuner som producenter och
konsumenter av fordonsbiogas
Biogas är ett helt förnybart drivmedel för fordon. För klimatet är biogas idealiskt eftersom den inte ökar
mängden koldioxid i atmosfären. När fossila fordonsbränslen ersätts av biogas är också utsläppen av
hälsoskadliga luftföroreningar och buller lägre. Detta gör biogas till marknadens bästa klimat- och miljövänliga biobränsle som snabbt kan tas i bruk.

K

limatförändringen kan i värsta
fall höja medeltemperaturen till
en farlig nivå under det här seklet. Därför är omedelbara åtgärder från
stat och kommuner av nöden.
Den största orsaken till den globala
uppvärmningen är användningen av fossila bränslen (kol, torv, olja och naturgas). Dessa ökar halten av växthusgaser
i atmosfären. Förnyelsebara energikällor,
som biogas för trafik, är en hållbar lösning med tanke på klimatet. Biogasbränslet återanvänder atmosfärens eget kol och
det orsakar inte global uppvärmning.
I Finlands kommuner står trafiken vid
sidan av energiproduktionen för de störs-

ta växthusgasutsläppen, detta eftersom
trafiken nästan helt fungerar med fossila
bränslen. Bensin, diesel och brännolja
står för den största andelen av växthusgasutsläppen från vägtrafik, arbetsmaskiner, spårtrafik och vattentrafik medan
en liten del kommer från naturgas, gasol
och fossil el. Fossil kerosin orsakar stora
utsläpp i flygtrafiken.
Teknologin för användning av biogas i
trafiken är färdigt utvecklad och den kan
tas i bruk utan dröjsmål. Det är möjligt
att använda biogas i alla trafikformer.
Genom att rena biogas, som produceras
av avfall i kommunerna, till fordonsgas
kan man uppfylla EU-direktivet om för-
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nyelsebar energi: 10 % av trafikens energikällor skall vara förnybara senast år
2020.
Kommunerna kan förbättra sin ekonomi och skapa ny affärsverksamhet och
nya arbetstillfällen genom att öka andelen biogas och andra lokalt producerade
förnybara trafikbränslen som samtidigt
minskar utsläppen.
Som kommunal beslutsfattare kan du
påverka att man tar itu med detta samt
att målen uppnås. Den här guiden med
dess fördjupande version på webben har
producerats för att hjälpa dig i den här utmanande men belönande uppgiften.

Biokaasuyhdistys
Biogasförening

Vad kan beslutsfattarna och kommunen göra?

Fordonsbiogasens
fördelar för kommunen:
Ekonomi
lönsammare än kompostering eller förbränning av avfall
lönsammare än att använda
biogas för uppvärmning eller
elproduktion
förmånligare än fossila bränslen
ny affärsverksamhet och nya arbetstillfällen gagnar regionen

•
•
•
•

Klimat och miljövård
det mest kostnadseffektiva sättet
att reducera trafikens växthusgasutsläpp
biogas reducerar även växthusgasutsläpp inom lantbruk och
avfallshantering
luft- och bullerföroreningar reduceras

•
•
•

Trygghet
självförsörjning av bränsletillgången är tryggare än beroendet
av olja

•

Image
ger en bild av en modern kommun
med nytänkande

•

Biogas för fordonsdrift skapar nya synergier mellan olika
sektorer, såsom landsbygd och stad, kommunal och privat verksamhet, avfallshantering och energiproduktion, trafik och miljövård. Efter att ha undersökt samarbetsmodeller och nätverk
är det viktigt att sätta gemensamma mål, som kan vara ambitiösa men ändå realistiska. Lönsamhetskalkyler hjälper då man
utreder den lämpliga storleksordningen för verksamheten. Det
är också nyttigt att redan i början skissa på planer för utvidgning av verksamheten så att efterfrågan på biogas i framtiden
inte överstiger tillgången.
För att det skall vara lönsamt att producera och distribuera biogas för fordon behövs det användare. Kommunen kan
påskynda förnyelsen av bilbeståndet genom beslut att byta
ut kommunens egna fordon till sådana för biogasdrift. Detta
kan man göra antingen genom att konvertera befintliga fordon
eller genom att skaffa nya. Kommunen kan också besluta att
ett av urvalskriteriet vid konkurrensutsättning av transporttjänster är användningen av biogas. Kommunen kan också
sporra yrkes- och privatbilister att byta till biogasbil genom
att bevilja olika förmåner, till exempel befrielse från parkeringsavgifter.

Bussar förbrukar mycket bränsle, följaktligen är de en primär målgrupp för
lokalt producerad biogas i många europeiska städer. På bilden visas en tankstation
för långsamtankning av Norrköpings biogasbussar. Långsamtankningen sker normalt nattetid. Anläggningen har byggts i
enlighet med beslut av kommunens politiker. Biogasen produceras i stadens avloppsreningsverk, liksom fallet i många
andra svenska kommuner. I Norrköping
uppgraderas gasen till fordonskvalitet av
E.ON och biogasen leds via rör till bussdepån.

I Eskilstuna produceras fordonsgasen
av kommunens energi-, vatten- och avfallsbolag. Där har man beräknat att toalettavfallet från de 83 500 eskilstunabor,
som är anslutna till avloppsreningsverket, producerar tillräckligt med biogas
för att dagligen köra bussar 3 340 km.
Biogasdrivna skolbussar, som i Uppsala,
står för miljöfostran när den är som bäst.

Skellefteå kommun valde att spara
kostnader för både transporten till en
annan kommuns avfallsförbränningsanläggning och för mottagningskostnaderna av avfallet. Man beslöt att påbörja
separat insamling av bioavfallet, rötning
av detta till biogas och uppgradering av
gasen till fordonskvalitet i egen regi. Fullmäktige har beslutat att avfallsavgiften
är lägre för de hushåll som separerar bioavfallet.
Fotografi: Skellefteå kommun

D

et finns många sätt att befrämja produktionen och användning av biogas i trafiken. Man kan starta processen
genom att göra en motion i fullmäktige. Motionen kan
vara det första steget att föra ärendet vidare.
Ett sätt att skaffa information för åtgärder är att ordna ett
seminarium med utomstående experter. Kommunen kan också
inleda ett utredningsprojekt eller delta i ett dylikt projekt tillsammans med andra aktörer.
Produktion och leverans av biogas för trafiksektorn är lättast ifall det redan produceras biogas i kommunen. Aktör kan
vara kommunen själv, ett kommunalt bolag eller ett affärsverk,
ett bolag tillsammans med
regionens övriga kommuner eller ett privat företag.
I Europa är det vanligt att
ett kommunalt avfallsbolag
inleder verksamheten och
senare, när verksamheten
växer, grundas ett eget företag för den nya affärsverksamheten.

Svensk Växtkraft AB i Västerås är ett
exempel på samverkan mellan staden
och landsbygden. Bolaget ägs av kommuns energibolag, de närbelägna kommunernas gemensamma avfallsbolag,
lantbrukarorganisationen LRF och av 17
lantbruksföretagare. Gårdarna producerar råmaterial för biogasanläggningen
och får biogödsel i utbyte. Växtkraft har,
förutom en tankningsdepå för bussar, två
allmänna tankstationer för fordonsbiogas. Företag som använder biogasdrivna
fordon annonserar ut sitt miljömedvetande med synliga dekaler på sina bilar.
Tankstället för biogas kan vara biogasproducentens privata tankstation eller så
kan den vara en del av den vanliga servicestationens utbud. Biogasbilarna är
i allmänhet bi-fuel bilar som drivs med
komprimerad biogas (CBG) eller med naturgas och dessutom med bensin. Även
bilar anpassade för ännu flere bränslesorter, exempelvis etanol, förekommer.
Det finns allt flere biogasbilar i alla kategorier på marknaden. Dessutom finns det
också i Finland företag som konverterar
vanliga bilar till gasfordon. Ett alternativ
för den tunga trafiken är flytande biogas

(LBG) som möjliggör långa tankningsintervaller.

Tåget Amanda, som har konverterats
från diesel till biogasdrift, har medfört
internationell uppmärksamhet för Linköping. Med användning av biogas kan man
göra spårtrafiken miljövänlig utan att
elektrifiera banavsnittet ifråga.

Viktiga skyldigheter
för Finland före
utgången av 2020:

• Trafikens växthusgaser bör minskas med minst 16 %, eventuellt
med 20 %. (Europeiska ministerrådets och parlamentets beslut
406/2009/EU)

• Minst 10 % av trafiksektorns

energi bör utgöras av förnybara
energikällor. Om energikällorna
är baserade på avfall räcker 5 %.
(Direktivet om förnybar energi
2009/28/EU)

Råvaror för avfallsbaserad
fordonsbiogas:

• slam från avloppsreningsverk
• slam från slambrunnar
• deponigas
• källsorterat bioavfall
• växt- och djuravfall från lantbruken
• avfall från handeln och livsmedels
•
•
•
•

industrin
växtavfall från vägrenar och sanering av sjöar
avfall från cellulosaindustrin
avfall från papper och nedbrytbara plaster
textilavfall

Skall jag göra en motion?
Som utgångspunkt kan du
använda följande checklista:
• Finns det redan ett tankställe för biogasfordon i vår kommun?
 ja  nej

• Finns det redan biogasanläggningar i vår kommun eller i vårt
landskap?
 ja  nej

• Har vår kommun, region eller vårt landskap en klimatstrategi?
 ja  nej

• Om ja, har man satt som mål att ersätta trafikens fossila bränslen med förnybara bränslen?
 ja  nej

• Har vårt landskap, region eller kommun uppställt några mål
beträffande biogas och fordonsbiogas?
 ja  nej

• Hur behandlar man i vår kommun slam från avloppsrenings-

verk och slambrunnar, bioavfall, deponigas, gödsel och växtavfall från lantbruken?

• Fungerar källsortering av bioavfall effektivt i vår kommuns

skolor och institutionernas matsalar och toaletter (matavfall,
servetter, skal av mellanmålsfrukt, pappershandukar etc.)
 ja  nej

• Hur många fordon och arbetsmaskiner förfogar kommunen
över som kunde bytas/konverteras till biogasdrift?

• Köper kommunen sådana transporttjänster där man kunde

Exempel på kommunal, regional och landskaplig
utvecklingsverksamhet för fordonsbiogas i Norra
Karelen:
1. 2008 inlämning av fullmäktigemotioner angående utvecklingen av fordonsbiogas i Joensuu och Kontiolahti
2. 2008 beslut i Kontiolahti om att kunna medverka i
produktionen av biogas via det regionala avfallsbolaget samt beslut om att arrangera ett landskapsomfattande biogasseminarium tillsammans med
Finlands Biogasförening
3. 2009 Fordonsbiogas & Norra Karelen seminarium i
Kontiolahti
4. 2009 ett halvårs långt beredningsprojekt lett av
avfallsbolaget Joensuun Seudun Jätehuolto Oy och
delfinansierat av Norra Karelens landsskapsförbund,
Joensuuregionens utvecklingsbolag JOSEK Oy samt
Kontiolahti kommun
5. 2009 beaktar man fordonsbiogas i Joensuuregionens klimatstrategiarbete och vid målsättningen
för landskapsförbundets Norra Karelen -projekt för
klimatet
6. 2009 Utvecklingsprojektplan för Norra Karelens fordonsbiogasnätverk

Styr in din kommun på Finlands
karta för fordonsbiogas!

fodra att biogas används?
 ja  nej

Blev du intresserad? Beslutsfattarens
fördjupande guide och ytterligare
information är till för dig:
• Kunnat liikennebiokaasun tuottajina ja käyttäjinä –

kuntapäättäjän syventävä opas finns som nätpublikation
på Finlands Biogasföreningens hemsida

• Rikligt med ytterligare information om fordonsbiogas kan
du läsa på www.liikennebiokaasu.fi
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I slutet av 2009 fanns det i Sverige 105 allmänna
biogastankställen i 65 kommuner och 1 i Finland på
en gård i Laukaa. Dessuton fanns det i Sverige tiotals
privata tanksställen för den tunga biogastrafiken.

