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Sammanfattning 
Denna rapport är en delredovisning inom projektet Västsvensk arena för flytande biogas som 

projektleds av Closer och finansieras av Västra Götalandsregionen som också är nationell arena för 

just flytande biogas. Denna del av projektet ingår i de systemanalyser som IVL Svenska 

Miljöinstitutet haft i uppdrag att utföra med hjälp av Chalmers Tekniska Högskola. 

Projektet har framförallt arbetat med frågan om produktion och användning av biogas i flytande 

form kopplat till de stöd sådana projekt fått via Klimatklivet innebär en hållbar användning sett ur 

ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv. 

Specifikt har systemanalyser inriktats på användning av LBG i bland annat tunga fordon där 

analys av klimatnyttan är en central del. Denna rapport beskriver främst klimatnyttan av LBG-

användning i tunga lastbilar och hur den ter sig med olika bedömningsprinciper i förhållande till 

alternativen konventionell diesel (Mk1) och HVO. 

Det finns många skäl för samhället att satsa på en utbyggnad av produktionskapacitet och användning 

av biobaserad metan i komprimerad (CBG) och flytande form (LBG). Nyttor är bland annat god 

klimatprestanda, mindre beroende av import av fossila bränslen och minskade skadliga luftemissioner 

så som tex partiklar i jämförelse med alternativ så som konventionell dieselanvändning.  

Den sammantagna slutsatsen är att LBG som den produceras och används i de system vi studerar 

kan ses som en klimateffektiv verksamhet som ger nytta i form av exempelvis transportarbete till 

låg klimatpåverkan och på goda företagsekonomiska villkor för inblandade aktörer med rådande 

ekonomiska incitament. LBG som används i till exempel tunga lastbilar har inom ramen för detta 

arbete visat sig ha bättre klimatprestanda än alternativ som biodiesel i form av HVO. 

Det bör noteras att resultaten i form av beräknad klimatnytta för biogasanvändning skiljer sig 

markant beroende på vilken beräkningsprincip som används. Detta beror på att systemgränser för 

vilka nyttor som får räknas in skiljer sig mellan olika beräkningsmetoder. Denna skillnad i resultat 

ser vi som central att både presentera och analysera för att skapa en större förståelse för varför 

nyttan inte kan beskrivas entydigt utan varier med vilka principer bedömningarna genomförs. Hur 

klimatnyttan med biogas har värderats har exempelvis ändrats från ett snävare systemperspektiv i 

det tidigare Förnybartdirektivet från EU, det ofta så kallade RED I, till det nya Förnybartdirektivet 

RED II som sedan 2021 är implementerad i svensk lagstiftning. I praktiken innebär det att 

klimatnyttan med biogas producerad från gödsel kan värderas som negativa utsläpp. Den nytta 

som omhändertagandet och förädlingen av gödsel ger i och med att metanutsläpp från 

rötningsprocessen tas omhand kan alltså i RED II tillgodogöras biogasen som är en del av 

slutprodukten i rötningsprocessen. 

Inom projektet har även den potential som finns att öka svensk produktion av LBG studerats. En 

inom projektet tidigare publicerad rapport har uppskattat potentialen till en möjlig 

produktionsökning från dagens (Hjort, 2019).  
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Summary 
This report is a partial report within the project Västsvensk arena for liquid biogas, which is project-

led by Closer and financed by the Västra Götaland county, which is a national arena for liquid 

biogas (LBG). This part of the project is part of the system analyses that IVL Swedish 

Environmental Research Institute has been commissioned to carry out with the help of Chalmers 

University of Technology. 

The project has primarily worked on the issue of the production and use of biogas in liquid form 

linked to the support such projects have received through Klimatklivet and the sustainability from 

an environmental, economic and social perspective. 

Specifically, the system analyses have focused on the use of LBG in heavy vehicles, among other 

things, where analysis of climate benefits is a central part. This report mainly describes the climate 

benefits of LBG use in heavy trucks and how it appears with different assessment principles in 

relation to conventional diesel (Mk1) and HVO alternatives. 

There are many reasons for society to invest in an expansion of production capacity and the use of 

bio-based methane in compressed (CBG) and liquid form (LBG). Benefits include good climate 

performance, less dependence on imports of fossil fuels and reduced harmful emissions to air, of 

e.g. particles, compared to alternatives such as conventional diesel.  

The overall conclusion is that LBG as it is produced and used in the systems we study can be seen 

as climate efficient and provides benefits in the form of, for example, transport work at low climate 

impact and on good business conditions for actors involved with prevailing financial incentives. 

LBG used in heavy trucks, for example, has been shown to have better climate performance than 

alternatives such as biodiesel in the form of HVO. 

It should be noted that the results in the form of estimated climate benefits for biogas use differ 

significantly depending on the calculation principle used. This is because system limits for which 

benefits may be included differ between different calculation methodologies. This difference in 

results is central to both present and analyse to create a greater understanding of why the benefit 

cannot be described unequivocally without the principles with which the assessments are carried 

out. How the climate benefits of biogas have been valued have, for example, changed from a 

narrower system perspective in the previous Renewable Energy Directive from the EU, called RED 

I, to the new Renewable Energy Directive RED II, which has been implemented in Swedish 

legislation since 2021. In practice, this means that the climate benefits of biogas produced from 

manure can be valued as negative emissions. The benefits of the disposal and processing of 

manure by taking care of methane emissions from the digestion process can thus be absorbed in 

RED II as well as the biogas that is part of the final product in the digestion process. 

Within the project, the potential to increase Swedish production of LBG has also been studied. A 

previously published report within the project has estimated the potential for a possible increase in 

production from today's (Hjort, 2019).  
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Ordförklaring 
Biogas  Blandning av gaser med metan som huvudsaklig komponent. Producerad 

utifrån organiskt material i en rötningsprocess. 

CBG Compressed Bio Gas, huvudsakligen komprimerad metangas baserat på biogas. 

CNG Compressed Natural Gas, huvudsakligen metangas som baseras på fossilt 

petroleum så som naturgas. 

CO2-EKV Koldioxidekvivalenter, mått på ämnens olika förmåga att bidra till 

växthuseffekten och global uppvärmning i förhållande till koldioxid. 

Fordonsgas Gasblandning (huvudsakligen metan av fossilt och/eller förnybart ursprung) 

som används som drivmedel till metangasdrivna fordon och som uppfyller 

specificerade krav enligt standard. 

FMS Fleet Management System. Standardgränssnitt till fordonsdata för kommersiella 

fordon. De sex europeiska tillverkarna Daimler AG, MAN AG, Scania, Volvo 

(inklusive Renault), DAF Trucks och IVECO utvecklade den så kallade FMS-

standarden 2002 för att göra tillverkaroberoende applikationer för telematik 

möjliga.  

Förvätskning Används i dessa sammanhang som beskrivning av processen att kyla ner 

gasformigt metan till flytande form. 

ISO Avser här beräkningsprinciper för klimatnytta i enlighet med krav och 

anvisningar för livscykelanalys (LCA) i standarden ISO 14044:2006. 

HVO Hydrogenated Vegetable Oil, biodiesel som är identisk eller mycket lik fossil 

diesel och därför kan ersätta denna till 100 %. 

Klimatklivet Stöd till lokala och regionala investeringar som minskar utsläppen av 

koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Har sedan 2015 delat ut 

medel till klimatsatsningar inom exempelvis transporter, industri och energi. 

LBG Liquefied Bio Gas, i form av förvätskad uppgraderad biogas. 

LNG Liquefied Natural Gas, i form av förvätskad naturgas. 

Metan Kolvätet CH4. Huvuddelen av biogas och naturgas. Kraftig växthusgas. 

Mk1 Den svenska MK1-dieseln, med en svavelhalt mindre än 10 ppm, 

introducerades 1991. Diesel i form av Mk1som säljs till fordon innehåller 

inblandning av förnybara beståndsdelar för att uppfylla Reduktionsplikten. 

P2G  Power to Gas, gasformigt bränsle som producerats med exempelvis elkraft. 

Exempelvis som vätgasproduktion med hjälp av elektrolys men också 

eventuellt vidare processat till andra gasformiga bränslen så som metan. 
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Sådan process kräver koldioxid som kan tas från biogasproduktion i form av 

rötgas varvid synergier skapas. 

RED I Förnybarhetsdirektivet 2009/28/EG benämns ofta som RED I och innehåller 

mål om att andelen förnybar energi i transportsektorn i varje medlemsstat ska 

vara 10% år 2020. Detta beräknas som alla typer av förnybar energi som 

används för alla former av transporter som andel av den totala slutliga 

energianvändningen i transportsektorn. 

RED II Förnybarhetsdirektivet - RED II. Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 

2018/2001 om främjande av användningen av energi från förnybara energi-

källor (RED II). Antogs i december 2018 och benämns ofta RED II och ställer 

krav på effektivitet i form av utsläppsminskningar som respektive biodriv-

medel ska uppfylla. Överenskommelsen innebär att EU sätter ett 

övergripande mål att 32 procent av all energi i EU ska komma från förnybara 

källor till 2030. En grundförutsättning i direktivet är att energi från förnyelse-

bara källor ska framställas hållbart varför kriterier för detta är en viktig del i 

direktivet. Exempelvis beaktas faktorer som biologisk mångfald och risken för 

ökade växthusgasutsläpp vid förändring av markanvändning. Grödbaserade 

biodrivmedel ska vara högst en procentenhet högre än andelen sådana 

bränslen i den slutliga energianvändningen inom väg och järnvägstransport-

sektorerna i den medlemsstaten 2020 och högst uppgå till 7 procent av den 

slutliga energianvändningen inom väg- och järnvägstransportsektorerna i 

respektive medlemsstat. 

Reduktionsplikt Den reduktionsplikt som införs 1 juli 2018 innebär ett krav på att minska 

utsläppen av växthusgaser med 19,3 procent för dieselbränslen. Den 1 januari 

2022 höjdes kravet till 30,5 procent. Andelen biodrivmedel som behöver 

blandas in beror på hur låga växthusgasutsläpp de biodrivmedel som 

används har (konsekvensanalys). Hållbarhetslagen och bränslekvalitets-

direktivet styr hur partier av olika drivmedel får blandas.  

Substrat Med substrat avses här den biomassa biogasen härstammar från. 

Uppgradering Här som benämning på den process där rötgas förädlas till fordonsgas i och 

med att koldioxid, vattenånga och andra oönskade substanser separeras ut. 

WTT Wheel To Tank. Benämning inom livscykelanalyser att sammanställningen 

avser miljöpåverkan från källa till tank. Mäter miljöpåverkan av de olika 

faserna i bränsleproduktionen. 

WTW Well To Wheel. Benämning inom livscykelanalyser att sammanställningen 

avser miljöpåverkan från källa till hjul”. Uttrycket “Well-to-Wheels” (WtW) 

eller “från ”källa till hjul” används för att göra en LCA av bränslen. Analysen 

tar hänsyn till alla faser i ett bränsles livscykel – från utvinning av råvaran till 

hur det sedan används. 
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Bakgrund och syfte 
Samhället har satt upp mål för att begränsa mängden växthusgaser i atmosfären i syfte att minska 

de förväntade effekterna av klimatförändringen som dessa ger upphov till. En del i detta är att fasa 

ut fossila bränslen och ersätta dessa med förnybara som biogas. För att nå målet ger svenska staten 

bland annat bidrag till inköp av lastbilar som drivs med förvätskad biogas (LBG) och till 

byggnation av produktionsanläggningar och tankstationer. 

Inom projektet Västsvensk arena för flytande biogas genomförs aktiviteter för att samla in och 

bearbeta information och informera om förutsättningar och möjligheter till att använda förvätskad 

biogas (LBG) inom bland annat tung fordonstrafik. Projektet leds av Closer och IVL ansvarar 

tillsammans med Chalmers Tekniska Högskola för att genomföra analyser i form av systemstudier 

i relation till användning av LBG i verklig drift inom ramen för projektet. 

Syftet med denna redovisning är att bidra till kunskap som kan användas till att värdera nyttan 

med samhällets satsningar på produktion och användning av LBG och i linje med uppdraget att 

genomföra systemanalyser inom projektet Västsvensk arena för flytande biogas. 

Denna delrapportering har fokuserat på beräkningar av sammantaget genererade växthusgaser i 

fallet att ett tungt fordon drivs med lokalt producerad biogas, genom rötning, som uppgraderats 

och förvätskats till LBG under ett antal olika produktionsförutsättningar. Detta jämförs med 

motsvarande drift i fallet att samma transport skulle drivits med konventionell diesel (Mk1) eller 

biodiesel i form av HVO. 

En av anledningarna att det är viktigt att belysa hur den uppskattade klimatnyttan med att 

använda LBG i fordon varierar med produktionsförhållanden, användning och beräkningsmetodik 

är bland annat att olika former av stöd från samhället baseras just på uppskattad klimatnytta. 

Exempel på sådana stödformer har varit Klimatklivet där nyttan i form av reduktion av koldioxid-

ekvivalenter baserats på emissionsfaktorer som redovisats till Energimyndigheten inom gällande 

Förnybarhetsdirektiv. 

Att det är viktigt att beskriva den uppskattade klimatnyttan och hur denna varierar med de olika 

metoderna är bland annat för att den beräknade klimatnyttan för biogas har förbättrats markant 

över tid vilket bedömts viktigt att kunna förklara. 

Aktiviteter som utförs inom ramen för projektet och som varit en del av arbetet med systemstudier: 

• Etablerat kontakter och haft dialog med demonstratorer så som åkerier 

• Analyser av tillgång på LBG. 

• Arbetat med system för automatisk datainsamling och bearbetning av fordons- och driftsdata. 

• Insamling av data från fordon, dels automatiserat från fordonens fleet management system 

(FMS) och dels som information sammanställd av åkerier som bidragit till studien. 

• Samlat in och analyserat information om tillgängliga tyngre lastbilar för flytande metangas 

• Genomfört analyser 

• Deltagit vid en mängd nätverkstillfällen, event och seminarier 
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Systemstudier kopplat till 
användning av LBG 
Inom projektet har diskussioner förts i projektgruppen samt inom referensgruppen kring hur 

systemstudier och bedömningar av produktion och användning av biogas i form av LBG kan och 

bör utföras. Systemstudierna har efter beslut utförs med utgångspunkt från aspekterna Logistik, 

Hållbarhet och Ekonomi. Detta avsnitt beskriver generellt det angreppsätt som projektet som 

helhet tagit men denna resultaten i denna rapport har fokuserat på just klimatpåverkan. 

Två aspekter och perspektiv har varit viktiga att ha med sig: 

1. Hur hållbart är LBG idag 

2. Möter LBG framtidens krav 

Systemstudierna har efter beslut utförs med utgångspunkt från aspekterna Logistik, Hållbarhet 

och Ekonomi. 

 

Figur 1. Systemstudierna har två angreppsätt: 1. Hur hållbart är LBG och 2. Möter LBG framtidens krav. 

 

1. Hur hållbart är LBG 
Förändringar utgående från 

aktörernas övergång 
från dagens system till LBG 

(varuägare, åkerier, speditörer 
och bränsleleverantörer) utifrån 

de tre aspekterna 

2. Möter LBG framtidens krav
I jämförelse med en 

framtidssituation där 
elektrifiering nått fjärrtransport 

med lastbil. Några möjliga 
utvecklingsscenarion väljs ut för 

en djupare analys.
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Figur 2. Projektet har upprättat beräkningsmodeller för livscykel och miljökostnad för demonstrations-

projekten och insamlat substantiellt beslutsunderlag. 

Begreppet hållbarhet är inte entydigt så en bedömning kräver att en sådan hållbarhetsbedömning 

definieras. Tidigt i projektet beslutades att systemanalyser och hållbarhetsaspekter skulle innefatta 

dimensionerna ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. För att kunna ställa hållbarhets-

bedömningarna i relation till något togs också beslutet att jämförelser skulle ske med både 

konventionell användning av fossila bränslen som diesel och fossilgas men också att jämförelser 

skulle försöka göras med andra förnybara alternativ under utveckling såsom biodiesel men att även 

paralleller med elfordon och elvägar kan vara av intresse. Exempel på hållbarhetskriterier som har 

föreslagits ingå i bedömningen av hållbarhet inom projektet visas i Tabell 1. Denna rapport fokuserar 

på växthusgaser som är en del av de sammantagna hållbarhetsaspekterna. 

En grundläggande förutsättning för att aktörerna ska investera i tex gasfordon är att det finns en 

möjlighet för sund ekonomi i detta. Analyserna har därför innefattat bedömningar över de 

företagsekonomiska aspekterna att bedriva åkeriverksamhet med lastbilar drivna med LBG. Här 

har utgångspunkten varit att ha en helhetsbedömning så att både de logistiska och praktiska 

förutsättningarna i form av exempelvis förändrad flexibilitet och tillgänglighet, tanktider osv och 

de faktiska kostnaderna för att utföra transportarbetet tagits med i bedömningen. Denna del av 

bedömningen har utgått från intervjuer och diskussioner med åkerier, enkätundersökningar som 

Closer utfört och separat redovisat inom ramen för projekt. Men även genom egna ekonomiska 

kalkyler som utgått från konventionella kalkylmodeller som även innefattat att driftsdata från 

fordon i drift samlats in och analyserats och bidragit till analyserna. Modellutveckling, fordons-

datainsamling och analys av fordon i verklig trafik redovisas separat (IVL, Biogas till tunga fordon – 

Erfarenheter från LNG drivna lastbilar i trafik, 2022). 

Logistik
Resurser, tider, 

kapacitet, 
möjligheter och 

begränsningar med 
LBG

Hållbarhet
Energiförsörjning, resurser och 
övrig påverkan ur ett ”Well-To-

Wheel-perspektiv. 

Ekonomi
Ekonomisk analys 

med fokus på 
företagsekonomisk 

hållbarhet.
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Tabell 1. Exempel på hållbarhetskriterier som har föreslagits ingå i bedömningen av hållbarhet inom 

projektet. 

Emissioner till luft Kväve-, svaveloxider och partiklar per transportarbete. 

Växthusgaser CO
2
, CH

4
 per transportarbete i det specifika systemet. 

Erhållen reduktion av växthusgaser med samma beräkningsprinciper som 
Förnybarhetsdirektivet. 

Resurshushållning med 
energi 

Energisystemanalys som bland annat ger möjligt transportarbete per MJ tillförd 
energi 

Resurshushållning med 
mark 

Att skogs och jordbruksmark används effektivt och långsiktigt hållbart genom 
beaktande av ILUC och Förnybarhetsdirektivet 

Buller I form av enklare överslag i SEK/fordonskilometer i landsortsmiljö och tätort 

Kostnader Företagsekonomisk kostnad per transportarbete för drift med alternativa 
upplägg (LBG, HVO osv) 

Subventioner och stöd per transportarbete 

Intäkter i form av skatter och avgifter per transportarbete 

Ej internaliserade kostnader för luftemissioner, växthusgaser och buller 

Social och samhällelig 
nytta och resiliens 

Datainsamling kring arbetstillfällen, bidrag till levande landsbygd, andra nyttor 
(gödselproduktion etc.) och en kvalitativ diskussion kring minskad sårbarhet för 
samhället med inhemsk produktion. 
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Metod 
Det finns flera vedertagna och standardisera metoder att ta till för att uppskatta klimatnytta / -

belastning för produktion och användning av biodrivmedel och dessa olika metoder ger skiftande 

resultat. Kortfattat beror skillnaderna i resultat i huvudsak på att de olika metoderna har olika 

systemgränser för vilka nyttor som får räknas den producerade biogasen tillgodo. Beräkningar kan 

dels uppskattas på generellt beräknad nytta/belastning eller genomföras som mer eller mindre 

specifika beräkningar baserade på nationell mix av substrat mm eller om den specifika substratmixen 

för en specifik anläggning är känd basera beräkningarna på sådan detaljerad information.  

Nyttan respektive klimatbelastningen för produktion och användning av LBG varierar bland annat 

med produktionsmetod, respektive anläggnings prestanda tillsammans med vilken mix av substrat 

som biogasproduktionen baseras på samt hur själva biogasen används. 

För att ge en beskrivning över hur resultaten varierar med olika metoder har den mängd 

klimatgaser som genereras respektive kan undvikas beräknats enligt: 

• ISO-standard (ISO) 

• Det tidigare gällande europeiska förnybarhetsdirektivet RED I  

• Det nyligen implementerade förnybarhetsdirektivet RED II.  

För att beräkningarna ska vara så användbara som möjligt har vi valt att utgå från att LBG 

produceras i Västra Götalands Regionen och även försökt att uppskatta vilken substratmix och 

vilka produktionsmetoder som är troliga baserat på information som erhållits i miljötillståndet för 

planerad anläggning i Götene1. 

Beräkningar och redovisning sker för ett antal alternativa drivmedel och produktionsmedel. Vi har 

också valt att redovisa sammanställningar för både nationell mix av substrat och för en trolig mix 

för den produktionsanläggning för LBG som är under uppförande i Götene och som under 2021 

erhöll miljötillstånd. 

På basis av information om hur tunga fordon hos bland annat Götene Kyltransporter (se Figur 3) 

används och presterar har studier över bränslets prestanda formulerats. Analyser och jämförelser 

av olika fordonsbränslen har dels baserats på information från åkeriet om hur fordonen tankas och 

används och dels baserat på information inhämtad från användningen av fordonens FMS-data. 

 

1 https://www.naturvardsverket.se/contentassets/3e990a0e49e443d980042ea0055446ee/2021-07-08-mpd-vastra-gotaland.pdf  

https://www.naturvardsverket.se/contentassets/3e990a0e49e443d980042ea0055446ee/2021-07-08-mpd-vastra-gotaland.pdf
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Figur 3. Exempel på fordon som ingått i studien varifrån driftsdata samlats in är ett antal av Götene 

Kyltrasports tunga gasdrivna respektive konventionella dieseldrivna lastbilar (HVO-drivna) som utför 

kyltransporter. 

Beräkningar för hur tunga gaslastbilar i jämförelse med konventionella fordon i samma storlek, 

drivna med HVO respektive Mk1, presterar klimatmässigt i ett livscykelperspektiv med 

avgränsningen lokalt producerad och konsumerad LBG har utförts; Först med hänsyn till LCA-

beräkningsprinciper enligt ISO-standard respektive RED-direktivet och därefter även 

kompletterande beräkningar i enlighet med kommande RED II. 

Beräkningarna har utförts i enlighet med vedertagna principer för livscykelanalyser. 

Värdering av produktionen med ISO 
Beräkningsprinciper för klimatnytta har utförts i enlighet med krav och anvisningar för 

livscykelanalys (LCA) i standarden ISO 14044:2006.  

Vi har valt att ta med ISO eftersom viktiga referensvärden använt ISO-metodiken då RED I inte 

tillät att systemgränserna för bedömningarna utökades så att nytta med att ta om gödselsubstrat 

fullt kunde medräknas.  

Metoden inkluderar utöver produktionsrelaterade utsläpp även påverkan som produktion och 

användning har på närmast omgivande system (systemutvidgning). För biogas där gödselsubstrat 

ingår kan denna aspekt ge stor minskning av emissionsvärdena. 
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Värdering av produktionen med RED II 
Det omarbetade förnybartdirektivet (RED II) har som mål att öka andelen förnybart i energimixen 

till 32 procent till 2030. Direktivet trädde i kraft i december 2018 och är sedan juni 2021 

implementerat i svensk lagstiftning (EU, 2018). 

Detta förnybartdirektivet tillåter liksom ISO utökade systemgränser vilket medger att den nytta 

som finns med att exempelvis gödsel samlas in och tas om hand tillgodoräknas men där den stora 

skillnaden gentemot ISO är att RED II ger ett högre värde för gödselkrediter. 

Biometan som producerats i anläggningar som uppfyller vissa krav i förnybartdirektivet (RED II) 

finns i direktivet tabellerade där typiska värden och normalvärden för olika bränslens 

klimatprestanda kan utläsas. Utdrag ur dessa tabeller för biometan baserat på produktion från 

flytgödsel kan ses i Figur 4 respektive för produktion baserat på bioavfall i Figur 5. 
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Figur 4. Utdrag ur Förnybartdirektivet (EU, 2018 - RED II) som anger typiska normvärden för biometan 

producerat från flytgödsel. 

 

Figur 5. Utdrag ur Förnybartdirektivet (EU, 2018 - RED II) som anger typiska normvärden för biometan 

producerat från bioavfall. 
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Biogasproduktion sett ur ett 
hållbarhetsperspektiv 
Produktion av biodrivmedel kan på många sätt bidra till oönskade negativa effekter som minskad 

matproduktion, skogsskövling eller påverkan på biodiversitet. För att kunna svara på frågan om 

produktion och användning av LBG i tunga fordon och industriprocesser är hållbar är det därför 

av stor vikt att även dessa faktorer beaktas. Externa effekter av biogasproduktion skiljer sig åt 

beroende på substratets ursprung och specifika produktionsförhållanden. 

Den LBG som idag produceras i Sverige kommer från ett fåtal produktionsanläggningar varför 

dessa skulle kunna studeras som separata system. Ett annat angreppsätt är att se på svensk 

biogasproduktion som ett helhetsystem och även resonera kring förväntad framtida produktion. Vi 

har i detta fall valt att ta helhetsgreppet av den anledningen att det bedöms som troligt att den LBG 

som kommer att tillgängliggöras kunderna affärsmässigt inte nödvändigtvis rent fysiskt kommer 

vara de molekyler som tankas in i fordonen eller distribueras till industrierna. Istället förväntar vi 

oss att kunderna kommer att erbjudas produkter på massbalansbasis på samma sätt som för den 

gröna elen. 

Analyserna har därför valts att utföras på sådan prestanda som kommande förväntad utbyggnad 

av LBG-produktion kan förväntas se ut. Här har den planerade produktionsanläggningen i Götene 

fått stå modell där information inhämtats från miljötillståndet. 
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Sammanställningar och beräkningar 
Data för produktion av LBG i Lidköping har studerats men ytterligare detaljerade produktionsdata 

har dessvärre inte kunnat insamlats för att möjliggöra LCA-analyser för produktion i den specifika 

anläggningen. Antaganden av substratfördelning och produktionsprestanda har därför gjorts för 

trolig fördelning för en typisk samrötningsanläggning i Sverige, bland annat med variationen hög, 

medel respektive låg andel gödselsubstrat.  

Produktionen av biogas, uppgradering till fordonsgas och förvätskning till LBG kan ske baserat på 

olika substrat och med olika metodik och effektivitet. Vi har i sammanställningen nedan 

exempelvis antagit att uppgradering skett med aminskrubber vid den nya planerade anläggning i 

Götene som Gasum avser bygga. Användningen av den uppgraderade och förvätskade biogasen 

har antagits användas i modern Euro 6 lastbil med ca 5 procents förbrukning av pilotbränsle i form 

av HVO och med låg, hög gödselandel respektive nationellt snitt 2018 som substrat i biogas-

produktionen (gödselandel nationell: 22 %, gödselandel låg: 35 %, gödselandel hög: 60 %). 

Som jämförelse redovisas motsvarande drift av diesellastbilar (Euro 6) med konventionellt 

dieselbränsle (Mk1) respektive förnybar diesel (HVO 100). Klimatprestanda har då tagits från 

Energimyndigheten (2021). 

Sammanställningar och beräkningar i punktform: 

• Klimatpåverkan WTT för LBG producerad i modern anläggning av typen planerad i Götene. 

• Tre olika värderingsmetoder ISO, RED och RED II. För ISO och RED I har trolig 

substratmix för den specifika anläggningen antagits. För RED II redovisas tre fall av 

gödselandel (Hög 60%, Låg 35%, Nationell mix: 22%). För den planerade anläggningen i 

Götene bedöms en hög andel gödsel i våt vikt vara trolig medan en relativt stor andel av 

producerad biogas anses härstamma från annat organiskt material. 

• Användning av producerad LBG i tung lastbil (95% LBG konsumtion och 5% HVO 

konsumtion pilotbränsle). 

Beräkningsresultat 
Resultaten av beräkningarna har jämförts med två idag tillgängliga bränslealternativ. Dels 

konventionell diesel (Mk1) med aktuell inblandning av förnybara drivmedelskomponenter i linje 

med reduktionsplikten och dels med en helt förnybar biodiesel (HVO 100).  

Med de i studien applicerade beräkningsmetoderna (ISO, RED I och RED II) samt med samtliga 

studerade andel av gödselsubstrat för biogasproduktionen visar beräkningarna att LBG som 

används som fordonsbränsle har bättre klimatprestanda än konventionell diesel och förnybar 

diesel i form av HVO Detta utgående från hur HVO och konventionell diesel presterar idag. 

Beräkningsresultaten i jämförelse med diesel och HVO kan ses i Figur 6. 
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Figur 6. Klimatvärdering av fordonsbränsle vid drift av tunga lastbilar Euro 6 ur ett livscykelperspektiv 

(WTW) som gram koldioxidekvivalenter per MJ bränsle. Användning i tung lastbil (95% LBG konsumtion 

och 5% HVO konsumtion i form av pilotbränsle). För LBG producerad i modern anläggning av typen 

planerad att uppföras i Götene. Tre olika värderingsmetoder ISO, RED I och RED II. För ISO och RED I 

har trolig substratmix för den specifika anläggningen antagits. För RED II redovisas tre fall av gödsel-

andel. (Hög 60%, Låg 35%, Nationell mix: 22%). Som jämförelse visas också klimatprestanda för HVO 100 

och diesel Mk1 enligt Energimyndigheten 2021. 
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Analys och slutsatser 
Generella slutsatsen av det system som studerats är att LBG är ett klimatbra fordonsbränsle som 

står sig väl mot andra nu storskaligt tillgängliga förnybara alternativ som HVO. 

Hur klimatsmart biogasen i form av LBG är varierar med substratmix, produktionsförutsättningar 

och värderingsmetod men generellt är LBG ur ett livscykelperspektiv ett bränsle med god 

klimatprestanda även i förhållande till andra förnybara och tillgängliga bränslen. Detta visas bland 

annat med de beräkningsexempel som ligger med i denna rapport. 

Klimatbelastningen för drift av lastbilar med LBG varierar i storleksordningen från samma 

belastning som HVO med låg andel gödsel och beräkningar i enlighet med RED I till stor 

klimatnytta vid hög andel gödselsubstrat med högre andel gödselsubstrat och med beräkningar 

enligt RED II. Jämförelserna som visas här i studien redovisas i förhållande till bränslets 

energiinnehåll. Övriga analyser som genomförts inom ramen för projektet visar att skillnader i 

energiförbrukning i MJ per transportarbete mellan lastbilar drivna med flytande metan och 

konventionella dieselmotorer för liknande fordon inte är av en storleksordning så att dessa resultat 

inte skulle stå sig. 
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