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Förord 
Föreliggande rapport utgör slutredovisning för projektet ”Biogaspotential och 
framtida anläggningar i Sverige” finansierat av NUTEK med 50 % och Volvo 
personvagnar med 50 %. Syftet med föreliggande studie har varit att beräkna  
hur stor den svenska biogaspotentialen kan vara inom ett 10-årsperspektiv samt  
att redovisa den geografiska fördelningen. Vidare har en bedömning av trolig 
lokalisering av framtida anläggningar gjorts där gasen utnyttjas till fordonsdrift. 
Projektet har genomförts i samarbete mellan Jordbrukstekniska institutet och  
VBB VIAK under perioden 97-10-01 – 98-03-31. Insamling av underlag och 
beräkning av potential samt bedömning av framtida lokaliseringar har gjorts av  
en arbetsgrupp bestående av Tove Lilja och Anna Lindberg (VBB VIAK) samt 
Christopher Gruvberger, Mats Edström och Åke Nordberg (JTI). Tove Lilja och 
Ciré Ly har skapat de geografiska illustrationerna med hjälp av ett geografiskt 
informationssystem (GIS). Åke Nordberg har fungerat som projektledare. 

Till samtliga, som medverkat i projektet, vill vi framföra ett varmt tack. 

Ultuna, Uppsala i juni 1998 

Björn Sundell 
Chef för Jordbrukstekniska institutet 
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Sammanfattning och slutsatser 
Föreliggande rapport utgör slutredovisning för projektet ”Biogaspotential och 
framtida anläggningar i Sverige” finansierat av NUTEK med 50 % och Volvo 
personvagnar med 50 %. Syftet med föreliggande studie har varit att beräkna  
hur stor den svenska biogaspotentialen kan vara om 10 år samt att redovisa den 
geografiska fördelningen. Vidare har en bedömning av trolig lokalisering av 
framtida anläggningar gjorts där gasen utnyttjas till fordonsdrift. Projektet har 
genomförts i samarbete mellan Jordbrukstekniska institutet och VBB VIAK  
under perioden 97-10-01 – 98-03-31. 

Den totala biogaspotentialen i Sverige på 10 års sikt uppskattas till ca 17 TWh 
årligen. Den största delen av denna biogaspotential utgörs av lantbruksrelaterade 
biomassor, framför allt halm (41 %), vallgröda (19 %) samt träck och urin från 
husdjur (17 %). Vidare ingår även diverse restprodukter såsom blast och bort-
sorterad potatis (5 %). Dessa lantbruksrelaterade substrat bidrar tillsammans med 
14 TWh årligen. I övrigt utgörs biogaspotantialen främst av avloppsslam (6 %), 
industriellt organiskt avfall (5 %), hushålls- och restaurangavfall (4 %) samt  
park- och trädgårdsavfall (3 %). Av avloppsslammet är dock den största delen 
redan utnyttjad för biogasproduktion på avloppsreningsverken (ca 810 GWh av 
970 GWh). 

Den geografiska fördelningen visade tydligt att den dominerande delen av poten-
tialen finns i de stora jordbruksdistrikten i södra Sverige, Gotland och Mälar-
dalsregionen. De kommuner som har en total biogaspotential som är mindre än  
20 GWh/år har i de flesta fall för låg potential för att utgöra ett underlag till en 
storskalig anläggning. Många av dessa kommuner har dessutom en stor yta,  
vilket gör att småskalig biogasproduktion måste ses som det enda alternativet. 

Vid bedömningen av trolig lokalisering av framtida biogasanläggningar för driv-
medelsproduktion utgjordes den geografiska begränsningen vid beräkningarna  
av respektive kommun. Utgångspunkten var ett grundkriterium där kommunerna 
med de 55 största tätorterna (> 20 000 invånare) testades. Från dessa sållades 
sedan kommuner fram för fyra kategorier av anläggningar, som baserar sig på  
de ekonomiska förutsättningarna för etablering. Det första kriteriet, som innebär 
rötning av matrester, industriella restprodukter samt avloppsreningsslam med  
en större potential än 10 GWh/år (dvs. goda ekonomiska förutsättningar) upp-
fylldes av 36 kommuner. Potentialen i dessa kommuner omfattar ca 1,4 TWh/år, 
vilket motsvaras av ca 140000 personbilar. Det kriterium, som innebär att allt 
rötbart material, som överskrider 15 GWh/år per kommun rötas (dvs. de sämsta 
ekonomiska förutsättningarna) uppfylldes av 51 av de 55 kommunerna. I dessa 
kommuner omfattar potentialen 7,2 TWh/år, vilket motsvaras av 720 000 person-
bilar. 

Geografiskt informationssystem (GIS) var ett bra verktyg för att kunna skapa  
en hanterbar databas för en god presentation av den geografiska fördelningen  
av biogaspotentialen. Verktyget kan utnyttjas för att skapa andra ”systemgränser”  
än kommunytorna, vilket gör det möjligt att studera förutsättningarna för sam-
etablering av biogasanläggningar över kommungränserna. Vidare finns stora 
möjligheter att vidareutveckla verktyget genom att koppla informationen till  
andra databaser med information om t.ex. vägnät och transportavstånd.  
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Summary and conclusions 
The present report is the final one for the project entitled ”Biogas potential and 
future plants in Sweden”, financed by NUTEK (50%) and Volvo Personvagnar 
Inc. (50%). The aim of the present study was to estimate how large the Swedish 
biogas potential could be in 10 years and to show its geographic distribution.  
In addition, an assessment was made concerning the localisation of future plants 
where the gas produced is to be used as vehicle fuel. The project, which was a  
co-operative effort between the Swedish Institute of Agricultural Engineering  
and VBB VIAK, was carried out from 1 October 1997 to 31 March 1998. 

The total biogas potential in Sweden in 10 years was estimated to be ca 17 TWh 
per year. The largest proportion of this potential is accounted for by agriculturally 
related products, primarily straw (41 %), ley crops (19%) and excrement and urine 
from domestic animals (5%). Other contributing agriculture materials include 
such diverse waste products as stalks and culled potatoes (5 %). Together, these 
farm-related substrates contribute about 14 TWh each year. The remainder of the 
biogas potential is provided mainly by sewage sludge (6 %), industrial organic 
waste (5 %), household and restaurant wastes (4 %), and park and garden wastes 
(3 %). However, the largest part of the sewage sludge is already being utilised for 
biogas production at sewage treatment plants (ca 810 of 970 GWh). 

The geographic distribution analysis clearly showed that the dominating part  
of the potential exists in the large agricultural districts in southern Sweden and 
Gotland and in the Mälaren Valley region. Most of the municipalities with a total 
biogas potential of less than 20 GWh/year have too low a potential to justify the 
construction of a large-scale plant. Moreover, many of these municipalities en-
compass very large areas, in which cases small-scale biogas production is the only 
reasonable alternative. 

The assessment of the probable locations of future fuel-producing biogas plants 
was carried out at the municipality level. Only those municipalities with > 20 000 
residents were included in the assessment. Fifty-five municipalities with large 
urban areas met this criterion. These municipalities were then further screened  
for their suitability to support four types of biogas plants, based on different 
economic prerequisites for digestion. Thirty-six municipalities were considered  
to have good economic prerequisites for biogas production; i.e. for each of them 
the digestion of food waste, industrial waste products and waste from sewage 
treatment plants represents a potential greater than 10 GWh/year. These munici-
palities represent a total potential of ca 1.4 TWh/year, which corresponds to about 
140 000 passenger cars. Fifty-one municipalities would represent a total potential 
of 7.2 TWh/year (720 000 passenger cars) if the digestible waste from agriculture, 
industry, sewage treatment plants and households, representing a potential greater 
than 15 GWh/year and municipality, were considered for digestion. However, the 
economic prerequisites for utilising this potential are currently poor. 

The geographic information system (GIS) was found to be an effective tool for 
use in creating a manageable database used, in turn, for presenting the geographic 
distribution of biogas potential. This tool can be used for creating other "system 
boundaries" besides the municipalities, making it possible to study the prerequi-
sites for constructing biogas plants across municipal boundaries. In addition, there 
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are good possibilities for further developing the tool by coupling the information 
obtained to other databases with information on the road network and transport 
distances, etc. 

Bakgrund 
Produktionen av biogas i Sverige omfattar i dagsläget ca 1,35 TWh, som framför 
allt kommer från avloppsslam och avfallsupplag (Lindberg, 1997). Det ökade 
intresset för rötning av organiskt avfall har under de senaste åren resulterat i att  
åtta fullskaleanläggningar för rötning av växtnäringsrikt organiskt avfall är tagna  
i drift eller är under uppförande. Drivkraften bakom denna utveckling har varit be-
hovet att ersätta deponering av vått organiskt avfall med uthålliga och bärkraftiga 
alternativ. Rötning erbjuder en sådan lösning eftersom dels förnybar energi produ-
ceras, dels återföring av växtnäringen till åkermark som används för livsmedels-
produktion kan ske via spridning av rötrest. 

Inom jordbruket sker förändringar som på sikt kan komma att öka denna sektors 
möjligheter att producera biogas. En fortsatt strukturrationalisering inom animalie-
produktionen kommer att innebära allt större djurbesättningar, vilka genererar stora 
mängder gödsel i relativt koncentrerade områden. Ur miljö- och resurssynpunkt  
bör denna gödsel utnyttjas i det näraliggande området, även till kreaturslösa gårdar. 
Detta kan ske efter hygienisering och rötning. Intresset för att återinföra vallgrödor 
på gårdar utan animalieproduktion har ökat under senare år. Bakgrunden till detta är 
möjligheten att via en biogasprocess utvinna energi och växtnäring ur vallmaterialet 
samt att på sikt höja matjordens mullhalt och därmed öka jordarnas produktions-
förmåga. 

För att kunna använda biogas som fordonsbränsle måste dess energiinnehåll ökas. 
Detta sker i s.k. uppgraderingsanläggningar där koldioxid och svavelväte avskiljs 
från gasen varefter metangasen komprimeras för att öka energitätheten. För när-
varande finns sju anläggningar för uppgradering av biogas till drivmedelskvalitet 
byggda i Sverige och fler är under planering. Därigenom har Sverige på kort tid 
intagit en tätposition bland världens länder när det gäller att utnyttja biogasen som 
fordonsbränsle. Uppgraderad och komprimerad biogas används för närvarande 
som drivmedel till stadsbussar, personbilar och lättare distributionslastbilar. Efter-
frågan på uppgraderad biogas är i många fall större än tillgången. Utnyttjandet  
av biogas som ett ekonomiskt intressant fordonsbränsle kräver dock relativt stora 
biogasmängder och en närliggande marknad i form av fordon som kan utnyttja 
gasen. Hittills har en samlad bedömning saknats om var dessa kan vara lokaliserade 
och hur stora anläggningarna skulle kunna vara. 

Syfte 
Syftet med föreliggande studie har varit att beräkna hur stor den svenska biogas-
potentialen kan vara om 10 år samt att redovisa den geografiska fördelningen. 
Vidare har en bedömning av trolig lokalisering av framtida anläggningar gjorts 
där biogasen skall kunna uppgraderas till fordonskvalitet. 
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Metodik och underlag 
Vid genomförandet av projektet valdes först ett verktyg (Geografiskt informations-
system; GIS) för att underlätta uppbyggnaden av en databas med lägesrelaterad 
information. Därefter byggdes databasen upp med uppgifter på mängder av olika 
substrat och respektive substrats biogaspotential beräknades. Vidare formulerades 
kriterier för fyra kategorier av anläggningar med olika ekonomiska förutsättningar. 
En bedömning av trolig lokalisering av de biogasanläggningar som uppfyllde kri-
terierna gjordes därefter. Nedan följer en utförligare beskrivning av hur de olika 
momenten utfördes. 

Geografisk presentation och databasuppbyggnad 

GIS 

Eftersom ett av syftena med detta projekt är att redovisa Sveriges totala biogas-
potential med en geografiska fördelning måste all information som insamlas 
kopplas geografiskt. Vi valde därför att använda GIS, som är ett sätt att digitalt 
hantera stora mängder geografiskt bunden data i en databas där informationen  
är lägesrelaterad. GIS-databasen kan sägas bestå av geografiska datalager som 
avspeglar verkligheten. GIS används bl.a. av olika myndigheter, statliga bolag, 
kommuner och privata företag för att lagra, bearbeta, analysera och presentera 
information (Bernhardsen, 1992). 

En GIS-databas byggs upp i flera steg. I ett första steg insamlas relevant data.  
I följande steg bearbetas, sorteras och lagras indata i olika geografiska datalager. 
Härefter kan man kombinera och analysera data från olika datalager för att få fram 
önskvärd information. Den slutliga produkten utgörs av en geografisk databas 
som innehåller all insamlad och bearbetad information. Därmed kan data på ett 
enkelt sätt uppdateras när ny information erhålls. Resultatet kan slutligen redo-
visas på tematiska kartor. 

I detta projekt har vi använt oss av GIS-programvarorna ARC/INFO och ArcView  
och programmet Excel. Databasen har lagrats i dBase, ett format som är tillgängligt 
för både ArcView och Excel. Vidare har en befintlig geografisk databas ”Sverige 
1000 plus” införskaffats från Lantmäteriverket med grundläggande lägesbestämd 
landskapsinformation. ”Sverige 1000 plus” innehåller datalager för olika admini-
strativa områden såsom kommuner, församlingar, postnummerområden och städer. 
För varje datalager finns information om områdens koordinater, area, namn 
(kommun-, tätorts-, församlingsnamn) och GIS-kod. 

Insamling av data och databasuppbyggnad  

För att erhålla en lämplig struktur på databasen valdes att dela in substraten i kate-
gorier med information om dess årliga mängder och geografiska fördelning samt 
på vilken nivå informationen finns lagrad (tabell 1). 
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Tabell 1. Uppdelning av olika substrat i kategorier samt vilken nivå i databasen som 
informationen lagrades på. 

Lantbruksrelaterat Branschspecifikt Kommunrelaterat 

Vallgrödor Slakterier Hushållsavfall 

Halm Stärkelseindustrin Restaurangavfall 

Träck + urin Bryggerier Trädgårdsavfall 

Boss + agnar Brännerier Parkavfall 

Blast + bortsorterad potatis Sockerindustri Slam från ARV 

 Mejerier Slam från enskilda avlopp 

 Matoljor  

 Pappers- och massaindustri  

Församling Postnummer Kommun, församling, tätort 

Information om de substrat som kommer från lantbruket erhölls från lantbruks-
registret 1990-06, vilket var den senaste versionen som fanns tillgänglig i Excel-
format från SCB. I denna fil redovisas åkermarkens användning per hektar och 
antal djur på församlingsnivå i Sverige. Någon komplett samlad statistik för pro-
ducerad mängd organiska restprodukter och avfall från industrier och kommuner 
finns inte tillgänglig på samma sätt som för lantbruksstatistiken. Stora delar av 
informationen har istället samlats in via förfrågningar hos branschorganisationer 
och företag. 

Beräkning av biogaspotential 

I denna studie redovisas den potentiella energin som den energi vilken erhålls vid 
en tillämpbar process. Detta skiljer sig alltså från den ”teoretiska” potentialen som 
antingen kan vara framräknad ur den kemiska sammansättningen på ett material 
eller utgöras av satsvisa rötningsförsök. Beräkningsgången har generellt varit att 
den beräknade eller uppskattade mängden substrat multiplicerats med en faktor 
som i första hand bygger på försöksresultat från kontinuerliga processer. I andra 
fall har de ”teoretiska” värdena eller värden från satsvisa utrötningar multiplice-
rats med en verkningsgrad så att potentiell energi från en tillämpbar process erhål-
lits. Det bör noteras att vi i denna studie inte tagit med deponigas eftersom dess 
kvalitet inte bedöms vara tillräckligt bra för uppgradering till fordonskvalitet. 

Beräkningsgången för biogaspotentialen från de lantbruksrelaterade substraten  
har skilt sig något från de övriga, eftersom de bygger på redovisning av areal och 
antal husdjur från SCB (bild 1). Vallgröda utgör en kategori i lantbruksdelen som 
inte kan betraktas som en restprodukt, men som en potentiell biogasresurs. Det 
scenario som tagits fram i denna studie ligger ungefär 10 år fram i tiden och om-
fattar ca 170 000 ha vallgröda till biogas. Mängden vall för biogas har beräknats 
med utgångspunkt från att vallarealen kommer att öka i ett tioårigt perspektiv. 
Naturvårdsverkets framtidsscenario år 2021 anger ca 10 % av åkerarealen till 
energiändamål (ca 280 000 ha). 170 000 ha har därmed bedömts som ett steg på  
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vägen. Fördelningen av arealen har erhållits genom att anta att 10 % av spannmåls-
arealen och 50 % av träda eller ej utnyttjad åkerareal, utnyttjas till vallproduktion 
för biogas. Denna ökning har ansetts vara lika stor i hela landet, vilket är en för-
enkling. För jämförelse kan nämnas att den areal som kan räknas som ”överskotts-
areal”, dvs. inte behövs för livsmedelsproduktion, anges till 0,5-1 miljon hektar  
år 2020 enligt LRF:s energiscenario ”Biobränslenas roll i ett uthålligt energi-
system”. 

 

Vatten till 
pulper
x liter/???

Grödareal (ha)

Trädesareal (ha)

Djurslagsantal (st.)

LANTBRUKSSTATISTIK
församlingsnivå

MÄNGDER
församlingsnivå

BIOGASPOTENTIAL
församlingsnivå

Tabellvärden
Djurrelaterad träck-
och urinproduktion
(kg/djur)

Halm, blast+potatis,
Boss & Agnar
(kton/år)

Vallgrödor
(kton/år)

Gödsel
(kton/år)

MWh/år

MWh/år

MWh/år

Tabellvärden 
normskörd länsnivå 
(ton/ha)
biogasvall+bedömning
av framtida vall

Tabellvärden 
normskörd länsnivå 
(ton/ha)
Skördekvot kärna/halm

SCB (1997), 
Henriksson et al. 
(1992), eget ant.

SCB (1997), Eget ant.

Steineck et al. (1991)

Spec. 
metanprod. 

Spec. 
metanprod. 

Försök metanutbyte 
kont. drift Nordberg 
et al. (1997)

Spec. 
metanprod. 

Försök metanutbyte 
enbart träck & urin, 
Edström, pers (m3/kg)

Försök+bedömn. av 
substr.rel. metanutb. vid 
kont. proc. Wellinger 
(1997), Stewart (1988), 
Nordberg et al. (1997), 
Edström ,pers (m3/kg)

 

Bild 1. Schematisk beskrivning av hur biogaspotentialen för de lantbruksrelaterade 
substraten beräknats. 

Lokalisering av framtida anläggningar 

En viktig del i denna studie var att utse de kommuner som har de bästa förutsätt-
ningarna för etablering av biogasanläggningar med uppgradering av biogas till 
fordonskvalitet inom ett perspektiv av ca 10 år. De ekonomiska förutsättningarna 
för att etablera sådana anläggningar är beroende dels av ett tillräckligt befolknings-
underlag för utnyttjande av gasen, dels av anläggningsstorlek och vilka substrat 
som rötas vid anläggningen. 

Kriterier för de olika kategorierna av anläggningar 

Utgångspunkten i bedömningen av framtida lokaliseringar utgjordes av samtliga 
kommuner med > 20 000 invånare i tätorten, vilket motsvarar 55 kommuner. Med 
den storleken på tätorten bedöms med stor sannolikhet avsättning finnas för bio- 
gas till fordonsdrift, i första hand till större fordonsflottor (linjetrafik, taxi, distri-
bution etc.), men även på sikt till privata personbilar. Vidare valdes att dela in bio-
gasanläggningarna i fyra kategorier grundade på en bedömning av de ekonomiska 
förutsättningarna för olika typer av substrat och en minsta anläggningsstorlek. 
Kommunerna sållades därefter fram beroende på om villkoren för de olika kate-
gorierna uppfylldes eller inte. Nedan följer en beskrivning av de olika kategorierna. 
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Kategori 1a och 1b 

Villkoret som skall uppfyllas för kategori 1a innebär att den potentiella energin 
för matrester, industriella restprodukter och reningsverksslam (dvs. restprodukter 
som ger en inkomst i form av en behandlingsavgift) måste överstiga 10 GWh/år. 
Detta motsvarar en anläggning på 1,1 MW, vilket bedöms vara den minsta anlägg-
ningsstorlek som bör uppnås för att en produktionskostnad under 30 öre/kWh 
skall erhållas. Underlaget för dessa bedömningar är hämtade från de ekonomiska 
kalkyler som finns från existerande anläggningar (Edström, 1996). 

I kategori 1b innefattas även park- och trädgårdsavfall. Villkoret för denna kate-
gori innebär att den potentiella energin från matrester, industriella restprodukter, 
reningsverksslam och park- och trädgårdsavfall måste överstiga 10 GWh/år. 

Villkoren för kategori 1a och 1b kan sålunda utryckas på följande sätt: 

Villkor kategori 1a 

Potentiell energi från matrester + industri + slam från avloppsreningsverk  
>10 GWh/år 

Villkor kategori 1b 

Potentiell energi från matrester + industri + slam från avloppsreningsverk + 
park- och trädgårdsavfall >10 GWh/år 

Kategori 2 

Villkoren som skall uppfyllas för kategori 2 innebär att andelen matrester och 
industriella restprodukter skall vara minst 50 % vid samrötning med vallgröda,  
där den totala potentiella energin motsvarar 10 GWh/år (1,1 MW anläggning). 
Vidare kan träck och urin i flytgödselform samt park- och trädgårdsavfall ingå  
om den totala potentiella energin motsvarar minst 15 GWh/år (1,7 MW anlägg-
ning). Med dessa förutsättningar bör produktionskostnaden vara < 40 öre/kWh. 
Bedömningarna har gjorts utifrån rapporterna ”Optimering av biogasprocess för 
lantbruksrelaterade biomassor” (Nordberg & Edström, 1997) och ”Samrötning  
av vallgrödor och källsorterat hushållsavfall” (Nordberg m.fl., 1997). 

Villkoren för kategori 2 kan sålunda uttryckas på följande sätt: 

Villkor kategori 2 

1. Potentiell energi från matrester + industri + vall + blast >10 GWh/år 

2. Potentiell energi från matrester + industri > 5 GWh/år 

3. Om potentiell energi från vall + blast < potentiell energi från matrester + 
industri så rötas hela mängden vall + blast annars potentiell energi från vall  
+ blast = potentiell energi från matrester + industri 

4. Potentiell energi från matrester + industri + slam från avloppsreningsverk + 
parkavfall och trädgård + träck och urin i form av flytgödsel + delar av vall  
+ blast* > 15 GWh/år 

* motsvaras av den mängd som erhålls ur villkor kategori 2.3. 
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Kategori 3 

Villkoret som skall uppfyllas för kategori 3 innebär att den totala potentiella 
energin, dvs. alla lantbruksrelaterade-, kommunrelaterade- och branschspecifika 
restprodukter, måste uppgå till minst 15 GWh/år. I en sådan anläggning bedöms 
produktionskostnaden för gasen vara ca 50-60 öre/kWh. Denna höga produktions-
kostnad medför att dessa anläggningar egentligen kan betraktas ligga utanför det 
10-års perspektiv som valts i studien. Vi har ändå valt att ta med denna kategori 
för att möjliggöra jämförelser med de övriga kategorierna. 

Villkoret för kategori 3 kan sålunda uttryckas på följande sätt: 

Villkor kategori 3 

Total potentiell energi > 15 GWh/år 

Resultat 
Total biogaspotential i Sverige från olika samhällssektorer 

Den totala biogaspotentialen i Sverige på 10 års sikt uppskattas vara 17 TWh 
årligen. Den stora delen av denna biogaspotential utgörs av lantbruksrelaterade 
biomassor, framför allt halm, vallgröda samt träck och urin från husdjur. Vidare 
ingår även diverse restprodukter såsom blast och bortsorterad potatis. Dessa sub-
strat bidrar tillsammans med 14 TWh årligen (drygt 80 %). Utöver dessa utgörs 
biogaspotentialen främst av avloppsslam, hushållsavfall och park- och trädgårds-
avfall. Av avloppsslammet är dock den största delen redan utnyttjad för biogas-
produktion på avloppsreningsverken (810 av 970 GWh/år). 

Fördelningen av Sveriges biogaspotential mellan olika substrat sammanfattas  
i tabell 2. En jämförelse görs där också med en tidigare potentialuppskattning av 
Hagelberg m.fl. (1988). Eftersom uppdelningen av substrat skiljer sig åt mellan 
Hagelberg m.fl. (1988) och föreliggande studie kan vissa jämförelser vara svåra 
att göra. Hagelberg m.fl. (1988) redovisar drygt 3 TWh/år under rubriken ”övrig 
industri”, vilket till stor del beror på att potentialen i avloppsvatten från industri, 
som schablonberäknats, tagits med. Denna stora potential för avloppsvatten är 
troligen överskattad eftersom de flesta mindre industrier är anslutna till kommu-
nala reningsverk. I föreliggande studie är de stora industrierna upptagna separat 
och vi har antagit att en stor del av det organiskt bemängda avloppsvattnet från 
industrier fortfarande går via de kommunala avloppsverken. Potentialen från 
avloppsvatten har därför inte uppskattats eftersom det förefaller vara stor risk  
att den dubbelräknas. 

Enligt Hagelberg m.fl. (1988) är bidraget från industriellt avloppsvatten beräknat 
till 1,8 TWh. Om denna potential subtraheras från den totala potentialen erhålls  
14 TWh i studien av Hagelberg m.fl. (1988). Skillnaden mot föreliggande studie 
blir då 3,4 TWh (17,4 – 14). Detta värde kan jämföras med den beräknade vall-
grödepotentialen i föreliggande projekt på 3,25 TWh. Den stora skillnaden mellan 
studierna ligger således i om vallgröda för energiändamål respektive industriellt 
avloppsvatten tagits med eller inte. 
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Tabell 2. Jämförelse av biogaspotentialen beräknad i föreliggande studie och den av  
Hagelberg m.fl. (1988). 

Substrat Biogas-
potential 
på 10 års 

sikt 
GWh/år 

Biogas-
potential 

enl Hagelberg 
m.fl.(1988)  

GWh/år 

Kommentarer 

Vallgröda 3250 ej bedömt 170 000 ha 

Träck+urin 2940 6000 

Halm 7140 2900 

Hagelberg m.fl. redovisar gödsel (träck + urin + strö) 

Blast+bortsort. 
Potatis 

920 1540 Skillnad i bortsorteringsgrad. Hagelberg m.fl. redovisar 
teoretisk potential 

Boss & agnar 60 ej bedömt  

Hushållsavfall 600 500-700 Hagelberg räknar även med deponigas i det högre fallet 

Trädgårdsavfall 230 ej bedömt  

Avfall från  
rest. och handel 

60 ej bedömt Ingår troligen i hushållsavfall för Hagelberg m.fl. (1988) 

Parkavfall 240 ej bedömt  

Slam från ARV* 970 970 Enligt uppskattning rötas redan motsv. 810 GWh/år 

Slam från 
enskilda avlopp 

30 ej bedömt  

Pappers- och 
massaind. 

110 620 Föreliggande studie bygger på statistik inhämtad från 
enskilda bruk, ej nyckeltal 

Övrig industri 820 3170 Avloppsvatten medräknat i Hagelberg m.fl. (1988)  

Totalt 17370 15800  

 
* ARV = avloppsreningsverk 

Fördelningen av den potential som kommer från lantbruket (ca 14 TWh) visas i bild 2 
och fördelningen av den potential som inte är relaterad till jordbruket (ca 3 TWh) visas 
i bild 3. 
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Geografisk fördelning av biogaspotentialen 

Biogaspotentialens geografiska fördelning i Sveriges kommuner illustreras i tematiska 
kartor indelade i 5 klasser, representerade med olika gråskala (bilaga 1 a-c) enligt: 

• total potential  

• vallgrödor 

• träck + urin + halm 

De kommuner som hamnar i nivån (0-20 GWh/år) på total potential har i de flesta 
fall för låg potential för att utgöra ett underlag till en storskalig anläggning. Dessa 
kommuner har generellt dessutom en stor yta, vilket gör att småskalig biogas-
produktion måste ses som det enda alternativet. 

För vallgrödor kommer de stora jordbruksdistrikten i södra Sverige, Gotland och 
Mälardalsregionen att dominera. En del av kustkommunerna i Norrland över-
skrider 10 GWh/år, eftersom 50 % av trädan eller den ej utnyttjade åkerarealen 
ersätts med vallgrödor för energiändamål. 

Biogaspotentialen från halm och gödsel (träck + urin + halm) finns framför allt i 
de kommuner med stor spannmålsproduktion eller djurtäthet. Samtliga kommuner 
med mer än 50 GWh/år ligger söder om Dalälven.  

I tabell 3 redovisas den länsvisa fördelningen över biogaspotentialen i Sverige för-
delat på 

a) potential från träck + urin + halm 
b) potential från blast + bortsorterad potatis + boss + agnar 
c) vallgrödor 
d) avlopp (enskilda + ARV) 
e) potential från organiskt avfall. 

Av tabellen framgår att Skåne län svarar för knappt 4 TWh, dvs. drygt 20 % av 
hela Sveriges potential. Skånes potential domineras av halm samt träck och urin 
från husdjur, vilket tillsammans utgör 2,2 TWh. De båda länen Skaraborg och 
Östergötland hamnar också högt, vilket beror på den stora andelen jordbruk i 
dessa län. I Stockholms län utgörs potentialen till hälften av avloppsslam och fast 
organiskt avfall. 
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Tabell 3. Länsvis fördelning av biogaspotentialen i Sverige. 

 
 
 
 
 
Län 

Halm+ 
träck + urin 

 
 
 

GWh/år 

Blast, 
bortsort. 
potatis, 
boss & 
agnar 

GWh/år 

Vall-
gröda  

 
 
 

GWh/år 

Avlopp  
 
 
 
 

GWh/år 

Avfall  
 
 
 
 

GWh/år 

Totalt  
 
 
 
 

GWh/år 

Stockholm 331 5 153 245 218 952 

Uppsala 612 8 230 36 55 941 

Södermanland 548 7 196 27 41 818 

Östergötland 993 34 320 56 137 1541 

Jönköping 265 5 27 37 60 395 

Kronoberg 158 6 28 17 31 239 

Kalmar 450 54 74 25 91 694 

Gotland 281 45 63 5 19 413 

Blekinge 135 47 28 16 42 268 

Skåne 2175 563 517 142 548 3945 

Halland 508 57 98 33 73 770 

Göteborgs o Bohus 169 3 94 52 144 463 

Älvsborg 464 9 165 41 76 755 

Skaraborg 1229 61 341 31 117 1778 

Värmland 241 11 198 30 63 543 

Örebro 393 17 168 30 39 648 

Västmanland 498 4 209 32 39 783 

Dalarna 153 8 64 22 61 308 

Gävleborg 150 5 52 32 51 289 

Västernorrland 79 5 47 28 56 215 

Jämtland 65 4 27 11 20 126 

Västerbotten 124 8 94 30 48 304 

Norrbotten 59 7 57 19 38 179 

Summa, biogas 10080 972 3249 999 2067 17367 

Lokalisering av framtida anläggningar 

I tabell 4 redovisas biogaspotentialen för de olika kategorierna av anläggningar, 
som sållats fram bland de kommuner som har >20 000 invånare i tätorten. Det 
angivna antalet invånare i tabell 4 gäller tätorten, vilket kan få till följd att antalet 
människor som bor i tätorten kan vara mindre eller större än antalet i kommunen. 
I tätorterna i de 55 studerade kommunerna bor 3,95 miljoner människor. Vid 
beräkningen av antal bilar för respektive kategori har energibehovet satts till  
10 MWh/år och bil. I Sverige var 3 631 000 personbilar i trafik under 1995. 
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Kriterierna för kategori 1a uppfylldes av 36 kommuner (bilaga 1d). Av de kom-
muner som hamnar högst på listan finns idag ett flertal som redan byggt eller 
planerar att bygga anläggningar för rötning av de substrat som innefattas av 
kategori 1a. En betydande andel av potentialen i många kommuner rötas redan  
vid existerande avloppsreningsverk, t.ex. i Stockholm rötas ca 70 % av potentia-
len. Vid värden över 35 GWh/år nås anläggningsstorlekar över 4 MW. Detta 
innebär i praktiken att fler anläggningar än en kan uppföras i de kommuner där 
stora delar av denna potential inte redan utnyttjas. Den totala potentiella energin  
i denna kategori blir 1,4 TWh/år, vilket motsvarar ca 140 000 personbilar eller  
4 % av befintlig personbilspark i Sverige. 

I kategori 1b tillkom ytterligare 7 kommuner, vilket innebär att 43 kommuner 
uppfyller kriterierna. I genomsnitt omfattar det tillkomna park- och trädgårds-
avfallet ungefär en femtedel av potentialen i denna kategori. Den totala potentiella 
energin i denna kategori blir 1,7 TWh/år, vilket motsvarar ca 170 000 personbilar 
eller 5 % av befintlig personbilspark i Sverige. 

I kategori 2 har inte några ytterligare kommuner tillkommit i förhållande till kate-
gori 1b. En del kommuner uppfyller inte kriteriet för att potentialen från matrester, 
industriella restprodukter och slam från avloppsreningsverk skall vara >5 GWh/år.  
I förhållande till kategori 1b ökar potentialen betydligt i de flesta kommuner.  
Tillskotten från lantbruket kommer i många fall att vara över 60 % av potentialen. 
Den totala potentiella energin i denna kategori blir 3,4 TWh/år, vilket motsvarar 
ca 340 000 personbilar eller 9 % av befintlig personbilspark i Sverige. 

I kategori 3 hamnar hela 51 av de 55 kommuner som utgjorde utgångspunkten 
(bilaga 1e). I förhållande till kategori 2 har ytterligare lantbruksrelaterat rötnings-
material tillkommit för att därmed utgöra hela potentialen i kategori 3. I många 
kommuner kommer därför den lantbruksrelaterade delen att utgöras av 70-90 % 
av biogaspotentialen. Den totala potentiella energin i kategori 3 har drygt för-
dubblats i förhållande till kategori 2 och blir 7,2 TWh/år. Detta motsvarar 720 000 
personbilar eller 20 % av befintlig personbilspark i Sverige. Det bör noteras att 
detta scenario ligger utanför det 10-årsperspektiv som tidigare angetts. Vår be-
dömning är dock att en sådan demonstrationsanläggning borde etableras under 
den kommande 10-årsperioden för att visa på möjligheterna att utnyttja den stora 
delen av potentialen som finns inom jordbrukssektorn. 

Relationen mellan den potentiella energimängden och antalet personer i tätorten 
presenteras också i tabell 4. De värden som erhålls kan jämföras med följande 
beräkning: I Sverige fanns 3,6 miljoner personbilar i trafik under 1995 och befolk-
ningsmängden ansätts till ca 9 miljoner. Detta ger 0,4 personbilar per person eller 
4 MWh/person och år. Den totala energiåtgången för transporter i Sverige är ca 
70 TWh/år, vilket ger ca7,8 MWh/person och år. Detta innebär t.ex. att samtliga 
personbilar i Kristianstad skulle kunna ersättas med biogasbilar enligt kategori 1a.  

Vidare indikerar studien att Gotland skulle kunna vara självförsörjande med bio-
gas inom hela transportsektorn enligt kategori 2. 

Den procentuella fördelningen av biogaspotentialen på olika substrat redovisas 
kommunvis för de olika kategorierna i bilaga 2–5. 

 



 

Tabell 4. Biogaspotential per år för de kommuner som uppfyller kriterierna för de olika kategorierna av 
anläggningar. Vidare redovisas biogaspotentialen per person. 

  Kategori Antal Kategori 
  

 
Kommuner 

1a 
 

GWh/år 

1b 
 

GWh/år

2 
 

GWh/år

3 
 

GWh/år

inv. i 
tätorten 

1a 
MWh per 
år, pers. 

1b 
MWh per 
år, pers. 

2 
MWh per 
år, pers. 

3 
MWh per 
år, pers. 

1 Stockholm 200,6 235,1 235,2 235,2 1040907 0,2 0,2 0,2 0,2 
2 Kristianstad 139,8 144,0 318,3 475,0 31314 4,5 4,6 10,2 15,2 
3 Linköping 88,6 95,6 191,4 395,5 82451 1,1 1,2 2,3 4,8 
4 Göteborg 80,7 104,3 128,8 156,0 465474 0,2 0,2 0,3 0,3 
5 Malmö 71,4 84,2 104,3 131,5 223663 0,3 0,4 0,5 0,6 
6 Trelleborg 62,6 64,7 153,9 301,3 22853 2,7 2,8 6,7 13,2 
7 Uppsala 59,9 69,0 183,4 404,9 109497 0,5 0,6 1,7 3,7 
8 Lidingö 55,2 56,3 56,3 57,1 30115 1,8 1,9 1,9 1,9 
9 Norrköping 51,9 58,8 135,3 301,1 82639 0,6 0,7 1,6 3,6 

10 Kalmar 45,6 48,9 100,8 176,5 30817 1,5 1,6 3,3 5,7 
11 Helsingborg 39,4 45,9 121,7 229,5 81615 0,5 0,6 1,5 2,8 
12 Jönköping 31,8 38,6 67,0 112,5 76275 0,4 0,5 0,9 1,5 
13 Västerås 29,3 36,5 97,3 224,1 98233 0,3 0,4 1,0 2,3 
14 Sundsvall 27,0 32,1 49,1 61,5 50378 0,5 0,6 1,0 1,2 
15 Umeå 26,9 32,1 54,0 67,6 60305 0,4 0,5 0,9 1,1 
16 Örebro 26,8 33,1 138,1 317,2 85858 0,3 0,4 1,6 3,7 
17 Skellefteå 24,4 28,5 84,1 117,3 31051 0,8 0,9 2,7 3,8 
18 Lund 22,8 28,2 89,8 170,4 62909 0,4 0,4 1,4 2,7 
19 Varberg 22,6 25,3 71,0 162,3 22728 1,0 1,1 3,1 7,1 
20 Örnsköldsvik 22,1 25,8 44,6 56,4 31041 0,7 0,8 1,4 1,8 
21 Gävle 21,1 26,7 34,4 44,4 67301 0,3 0,4 0,5 0,7 
22 Gotland/Visby 20,9 23,9 182,8 412,7 20986 1,0 1,1 8,7 19,7 
23 Karlskrona 20,1 23,6 57,8 93,2 30091 0,7 0,8 1,9 3,1 
24 Skövde 20,0 22,8 66,6 155,9 30542 0,7 0,7 2,2 5,1 
25 Borlänge 19,7 22,7 23,9 26,2 39147 0,5 0,6 0,6 0,7 
26 Borås 18,9 24,3 33,2 43,9 59709 0,3 0,4 0,6 0,7 
27 Karlstad 18,3 22,7 75,7 126,6 52933 0,3 0,4 1,4 2,4 
28 Halmstad 17,8 22,6 80,4 159,9 48880 0,4 0,5 1,6 3,3 
29 Eskilstuna 17,5 22,6 75,1 186,0 59815 0,3 0,4 1,3 3,1 
30 Växjö 16,4 20,6 44,4 79,3 46735 0,4 0,4 1,0 1,7 
31 Östersund 15,9 19,2 31,7 41,7 42855 0,4 0,4 0,7 1,0 
32 Trollhättan 12,6 15,8 15,8 67,8 40178 0,3 0,4 0,4 1,7 
33 Nyköping 11,6 14,1 14,1 261,0 26384 0,4 0,5 0,5 9,9 
34 Vänersborg 11,4 13,6 57,3 123,0 21014 0,5 0,6 2,7 5,9 
35 Uddevalla 10,2 12,9 12,9 53,0 29788 0,3 0,4 0,4 1,8 
36 Västervik 10,2 12,5 41,6 98,0 21504 0,5 0,6 1,9 4,6 
37 Luleå 1) 13,5 32,1 39,4 42727 0 0,3 0,8 0,9 
38 Motala 1) 12,2 12,2 175,8 29629 0 0,4 0,4 5,9 
39 Södertälje 1) 11,4 36,9 81,9 58097 0 0,2 0,6 1,4 
40 Alingsås 1) 11,1 11,1 51,5 21297 0 0,5 0,5 2,4 
41 Katrineholm 1) 10,5 10,5 126,4 21664 0 0,5 0,5 5,8 
42 Tumba 1) 10,2 17,8 31,5 30879 0 0,3 0,6 1,0 
43 Karlskoga 1) 10,0 10,0 26,8 31106 0 0,3 0,3 0,9 
44 Lidköping 1) 2) 3) 274,5 22008 0 0 0 12,5 
45 Landskrona 1) 2) 3) 84,9 26595 0 0 0 3,2 
46 Sigtuna/Märsta 1) 2) 3) 65,3 20714 0 0 0 3,2 
47 Vallentuna 1) 2) 3) 49,4 22086 0 0 0 2,2 
48 Sandviken 1) 2) 3) 40,3 25360 0 0 0 1,6 
49 Boden 1) 2) 3) 27,7 20205 0 0 0 1,4 
50 Falun 1) 2) 3) 27,7 34615 0 0 0 0,8 
51 Österåker/Åkersberga 1) 2) 3) 19,7 30143 0 0 0 0,7 
52 Kiruna 1) 2) 3) 4) 20466 0 0 0 0 
53 Upplands-Väsby 1) 2) 3) 4) 34563 0 0 0 0 
54 Sollentuna 1) 2) 3) 4) 47835 0 0 0 0 
55 Täby 1) 2) 3) 4) 54645 0 0 0 0 
 Summa energi 1392 1687 3403 7249     
 Antal bilar 139206 168658 340300 724878     
 Andel av bef. park 4 % 5 % 9 % 20 % 
 
1) Klarar ej kriterier för kategori 1a    2) Klarar ej kriterier för kategori 1b    3) Klarar ej kriterier för kategori 2    4) Klarar ej kriterier för kategori 3 
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Diskussion 
Geografiskt informationssystem (GIS) var ett bra verktyg för att kunna skapa en 
hanterbar databas för en god presentation av den geografiska fördelningen av bio-
gaspotentialen. Valet av ”systemgräns”, dvs. det geografiskt begränsade område 
som omfattas av beräkningarna av biogaspotentialen, kommer dock att ha en stor 
betydelse för resultatet. I föreliggande studie användes kommunerna som begräns-
ningar. Detta gör att biogaspotentialen antagligen blir underskattad eftersom mindre 
kommuner inte uppfyller kriterierna. Exempel på detta är städerna Stockholm och 
Göteborg som består av flera kommuner. GIS-verktyget kan dock utnyttjas för att 
skapa andra ”systemgränser” än kommunytorna, vilket gör det möjligt att studera 
förutsättningarna för sametablering av biogasanläggningar över kommungränserna. 
Vidare finns stora möjligheter att vidareutveckla verktyget genom att koppla till 
andra lägesrelaterade databaser med information om t.ex. vägnät och transport-
avstånd. 

Den biogaspotential som beräknats i föreliggande projekt visar att det finns ett 
stort utrymme för att uppföra fler anläggningar än de som finns för närvarande.  
I den typ av övergripande studier som föreliggande studie omfattas av blir det 
dock nödvändigt att göra vissa schablonmässiga beräkningar. Vidare har i vissa 
fall endast de största producenterna från olika branscher tagits med i samman-
ställningen av data, eftersom de representerat den klart dominerande delen av 
tillgängligt material. Ingen hänsyn har heller tagits till vad restprodukterna och 
avfallet används till idag, dvs. ingen bedömning av restprodukternas alternativ-
värde har gjorts. Om GIS-verktyget skall användas som underlag för planering  
på t.ex. kommunnivå är det därför nödvändigt att detaljerad information om de 
lokala förutsättningarna tillförs databasen. 
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 Bilaga 1 

Geografisk fördelning av biogaspotentialen 

Bilaga 1a. Fördelningen av den totala biogaspotentialen i Sverige på kommun-
nivå. 

Bilaga 1b. Fördelning av biogaspotentialen från vallgrödor om 170 000 ha 
utnyttjas till rötning. 

Bilaga 1c.  Fördelning av biogaspotentialen från halm samt träck och urin från 
husdjur. 

Bilaga 1d. De 36 tätorter som uppfyller kriterierna för rötning av matrester, 
industriellt avfall och avloppsreningsverksslam för framställning  
av fordonsbränsle. 

Bilaga 1e. De 51 tätorter som uppfyller kriterierna för rötning av alla lantbruks-
relaterade, kommunrelaterade och branschspecifika restprodukter för 
framställning av fordonsbränsle. (Trianglarna visar de orter som till-
kommit i jämförelse med de 36 i bilaga 1d.) 
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 Bilaga 2 
Biogaspotentialens fördelning i kategori 1a 

GWh/år Tot. Ind. Tot. ARV 
med bef. 
rötning 

ARV utan 
rötning 

Rest/ 
Handel 

Hushålls- 
avfall 

Stockholm 200,6 4 % 69 % 0 % 4 % 24 % 

Kristianstad 139,8 89 % 7 % 0 % 0 % 4 % 

Linköping 88,6 66 % 23 % 0 % 1 % 10 % 

Göteborg 80,7 22 % 34 % 0 % 6 % 38 % 

Malmö 71,4 0 % 73 % 0 % 4 % 23 % 

Trelleborg 62,6 91 % 4 % 1 % 0 % 4 % 

Uppsala 59,9 32 % 44 % 2 % 3 % 20 % 

Lidingö 55,2 0 % 95 % 0 % 0 % 5 % 

Norrköping 51,9 44 % 37 % 0 % 2 % 16 % 

Kalmar 45,6 71 % 19 % 0 % 1 % 9 % 

Helsingborg 39,4 31 % 47 % 0 % 3 % 19 % 

Jönköping 31,8 19 % 51 % 2 % 3 % 25 % 

Västerås 29,3 0 % 67 % 0 % 4 % 29 % 

Sundsvall 27,0 24 % 49 % 0 % 3 % 24 % 

Umeå 26,9 25 % 19 % 30 % 3 % 24 % 

Örebro 26,8 2 % 64 % 0 % 4 % 30 % 

Skellefteå 24,4 31 % 46 % 0 % 2 % 22 % 

Lund 22,8 10 % 48 % 11 % 4 % 27 % 

Varberg 22,6 54 % 29 % 1 % 1 % 15 % 

Örnsköldsvik 22,1 58 % 15 % 6 % 2 % 19 % 

Gävle 21,1 3 % 63 % 0 % 4 % 29 % 

Gotland/Visby 20,9 58 % 12 % 10 % 1 % 19 % 

Karlskrona 20,1 51 % 10 % 16 % 2 % 21 % 

Skövde 20,0 46 % 35 % 0 % 2 % 17 % 

Borlänge 19,7 56 % 26 % 0 % 2 % 17 % 

Borås 18,9 26 % 35 % 0 % 5 % 35 % 

Karlstad 18,3 4 % 58 % 4 % 4 % 29 % 

Halmstad 17,8 8 % 38 % 19 % 4 % 32 % 

Eskilstuna 17,5 7 % 52 % 0 % 5 % 36 % 

Växjö 16,4 10 % 49 % 8 % 3 % 30 % 

Östersund 15,9 14 % 57 % 0 % 3 % 26 % 

Trollhättan 12,6 5 % 63 % 0 % 4 % 28 % 

Nyköping 11,6 3 % 65 % 0 % 3 % 29 % 

Vänersborg 11,4 31 % 44 % 0 % 3 % 23 % 

Uddevalla 10,2 0 % 63 % 0 % 4 % 33 % 

Västervik 10,2 24 % 25 % 20 % 3 % 28 % 
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 Bilaga 3 
Biogaspotentialens fördelning i kategori 1b 

GWh/år Tot. Ind. Tot. ARV 
med bef. 
Rötning 

ARV utan 
rötning 

Rest/ 
Handel 

Hushålls- 
avfall 

Park & 
trädgård 

Stockholm 235,1 3 % 58 % 0 % 3 % 20 % 15 %
Kristianstad 144,0 86 % 7 % 0 % 0 % 3 % 3 %
Linköping 95,6 61 % 21 % 0 % 1 % 9 % 7 %
Göteborg 104,3 17 % 26 % 0 % 5 % 29 % 23 %
Malmö 84,2 0 % 62 % 0 % 3 % 19 % 15 %
Trelleborg 64,7 88 % 4 % 1 % 0 % 4 % 3 %
Uppsala 69,0 28 % 39 % 1 % 2 % 17 % 13 %
Lidingö 56,3 0 % 93 % 0 % 0 % 5 % 2 %
Norrköping 58,8 39 % 33 % 0 % 2 % 14 % 12 %
Kalmar 48,9 66 % 18 % 0 % 1 % 8 % 7 %
Helsingborg 45,9 26 % 40 % 0 % 2 % 17 % 14 %
Jönköping 38,6 15 % 42 % 2 % 3 % 20 % 18 %
Västerås 36,5 0 % 54 % 0 % 3 % 23 % 20 %
Sundsvall 32,1 21 % 41 % 0 % 2 % 20 % 16 %
Umeå 32,1 21 % 16 % 25 % 3 % 20 % 16 %
Örebro 33,1 2 % 52 % 0 % 3 % 24 % 19 %
Skellefteå 28,5 27 % 39 % 0 % 2 % 18 % 14 %
Lund 28,2 8 % 39 % 9 % 3 % 22 % 19 %
Varberg 25,3 48 % 26 % 1 % 1 % 14 % 11 %
Örnsköldsvik 25,8 50 % 13 % 5 % 2 % 16 % 14 %
Gävle 26,7 3 % 50 % 0 % 3 % 23 % 21 %
Gotland/Visby 23,9 51 % 11 % 8 % 1 % 17 % 12 %
Karlskrona 23,6 43 % 9 % 14 % 2 % 18 % 15 %
Skövde 22,8 40 % 31 % 0 % 2 % 15 % 12 %
Borlänge 22,7 48 % 22 % 0 % 2 % 14 % 13 %
Borås 24,3 20 % 27 % 0 % 4 % 27 % 22 %
Karlstad 22,7 4 % 46 % 4 % 3 % 24 % 20 %
Halmstad 22,6 6 % 30 % 15 % 3 % 25 % 21 %
Eskilstuna 22,6 5 % 41 % 0 % 4 % 28 % 23 %
Växjö 20,6 8 % 39 % 6 % 3 % 24 % 20 %
Östersund 19,2 12 % 47 % 0 % 3 % 21 % 17 %
Trollhättan 15,8 4 % 50 % 0 % 3 % 23 % 20 %
Nyköping 14,1 3 % 53 % 0 % 3 % 24 % 18 %
Vänersborg 13,6 26 % 36 % 0 % 2 % 19 % 17 %
Uddevalla 12,9 0 % 50 % 0 % 3 % 26 % 21 %
Västervik 12,5 20 % 20 % 16 % 2 % 22 % 19 %
Luleå 13,5 13 % 20 % 0 % 4 % 35 % 28 %
Motala 12,2 0 % 51 % 0 % 3 % 24 % 22 %
Södertälje 11,4 0 % 4 % 0 % 7 % 50 % 38 %
Alingsås 11,1 0 % 59 % 0 % 2 % 21 % 18 %
Katrineholm 10,5 15 % 44 % 0 % 2 % 22 % 17 %
Tumba 10,2 15 % 25 % 0 % 0 % 47 % 12 %
Karlskoga 10,0 0 % 51 % 0 % 4 % 24 % 22 %
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 Bilaga 4 
Biogaspotentialens fördelning i kategori 2 

GWh/år Matrester + industri 
+ ARV 

Tot.  
Vall + blast + träck 

+ urin från djur 

Park + trädgård 

Stockholm 235,2 85 % 0 % 15 %
Kristianstad 318,3 44 % 55 % 1 %
Linköping 191,4 46 % 50 % 4 %
Göteborg 128,8 63 % 19 % 18 %
Malmö 104,3 68 % 19 % 12 %
Trelleborg 153,9 41 % 58 % 1 %
Uppsala 183,4 33 % 62 % 5 %
Lidingö 56,3  Klarar ej kriterier 
Norrköping 135,3 38 % 57 % 5 %
Kalmar 100,8 45 % 52 % 3 %
Helsingborg 121,7 32 % 62 % 5 %
Jönköping 67,0 47 % 42 % 10 %
Västerås 97,3 30 % 63 % 7 %
Sundsvall 49,1 55 % 35 % 10 %
Umeå 54,0 50 % 41 % 10 %
Örebro 138,1 19 % 76 % 5 %
Skellefteå 84,1 29 % 66 % 5 %
Lund 89,8 25 % 69 % 6 %
Varberg 71,0 32 % 64 % 4 %
Örnsköldsvik 44,6 50 % 42 % 8 %
Gävle 34,4 61 % 23 % 16 %
Gotland/Visby 182,8 11 % 87 % 2 %
Karlskrona 57,8 35 % 59 % 6 %
Skövde 66,6 30 % 66 % 4 %
Borlänge 23,9 83 % 5 % 13 %
Borås 33,2 57 % 27 % 16 %
Karlstad 75,7 24 % 70 % 6 %
Halmstad 80,4 22 % 72 % 6 %
Eskilstuna 75,1 23 % 70 % 7 %
Växjö 44,4 37 % 54 % 9 %
Östersund 31,7 50 % 40 % 10 %
Trollhättan 15,8  Klarar ej kriterier 
Nyköping 14,1  Klarar ej kriterier 
Vänersborg 57,3 20 % 76 % 4 %
Uddevalla 12,9  Klarar ej kriterier 
Västervik 41,6 24 % 70 % 6 %
Luleå 32,1 30 % 58 % 12 %
Motala 12,2  Klarar ej kriterier 
Södertälje 36,9 19 % 69 % 12 %
Alingsås 11,1  Klarar ej kriterier 
Katrineholm 10,5  Klarar ej kriterier 
Tumba 17,8 50 % 43 % 7 %
Karlskoga 10,0  Klarar ej kriterier 
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 Bilaga 5 
Biogaspotentialens fördelning i kategori 3 

GWh/år Tot. ind. Tot. avlopp Lantbruks-
relaterat 

Park + 
trädgård 

Rest/ 
Handel 

Hushålls- 
avfall 

Stockholm 235,2 3 % 58 % 0 % 15 % 3 % 20 %
Kristianstad 475,0 26 % 2 % 70 % 1 % 0 % 1 %
Linköping 395,5 15 % 5 % 76 % 2 % 0 % 2 %
Göteborg 156,0 12 % 18 % 33 % 15 % 3 % 19 %
Malmö 131,5 0 % 40 % 36 % 10 % 2 % 12 %
Trelleborg 301,3 19 % 1 % 78 % 1 % 0 % 1 %
Uppsala 404,9 5 % 7 % 83 % 2 % 0 % 3 %
Lidingö 57,1 0 % 92 % 1 % 2 % 0 % 5 %
Norrköping 301,1 8 % 6 % 80 % 2 % 0 % 3 %
Kalmar 176,5 18 % 5 % 72 % 2 % 0 % 2 %
Helsingborg 229,5 5 % 8 % 80 % 3 % 0 % 3 %
Jönköping 112,5 5 % 15 % 66 % 6 % 1 % 7 %
Västerås 224,1 0 % 9 % 84 % 3 % 1 % 4 %
Sundsvall 61,5 11 % 22 % 47 % 8 % 1 % 11 %
Umeå 67,6 10 % 19 % 52 % 8 % 1 % 9 %
Örebro 317,2 0 % 5 % 89 % 2 % 0 % 3 %
Skellefteå 117,3 6 % 10 % 76 % 3 % 0 % 4 %
Lund 170,4 1 % 8 % 83 % 3 % 1 % 4 %
Varberg 162,3 7 % 4 % 84 % 2 % 0 % 2 %
Örnsköldsvik 56,4 23 % 9 % 54 % 6 % 1 % 7 %
Gävle 44,4 2 % 30 % 40 % 13 % 2 % 14 %
Gotland/Visby 412,7 3 % 1 % 94 % 1 % 0 % 1 %
Karlskrona 93,2 11 % 6 % 74 % 4 % 0 % 4 %
Skövde 155,9 6 % 5 % 85 % 2 % 0 % 2 %
Borlänge 26,2 42 % 19 % 13 % 11 % 2 % 12 %
Borås 43,9 11 % 15 % 44 % 12 % 2 % 15 %
Karlstad 126,6 1 % 9 % 82 % 4 % 1 % 4 %
Halmstad 159,9 1 % 6 % 86 % 3 % 0 % 4 %
Eskilstuna 186,0 1 % 5 % 88 % 3 % 0 % 3 %
Växjö 79,3 2 % 12 % 74 % 5 % 1 % 6 %
Östersund 41,7 5 % 22 % 54 % 8 % 1 % 10 %
Trollhättan 67,8 1 % 12 % 77 % 5 % 1 % 5 %
Nyköping 261,0 0 % 3 % 95 % 1 % 0 % 1 %
Vänersborg 123,0 3 % 4 % 89 % 2 % 0 % 2 %
Uddevalla 53,0 0 % 12 % 75 % 5 % 1 % 6 %
Västervik 98,0 3 % 5 % 87 % 2 % 0 % 3 %
Luleå 39,4 4 % 7 % 65 % 10 % 1 % 12 %
Motala 175,8 0 % 4 % 93 % 2 % 0 % 2 %
Södertälje 81,9 0 % 2 % 85 % 5 % 1 % 7 %
Alingsås 51,5 0 % 13 % 78 % 4 % 0 % 5 %
Katrineholm 126,4 1 % 4 % 92 % 1 % 0 % 2 %
Tumba 31,5 5 % 12 % 64 % 4 % 0 % 15 %
Karlskoga 26,8 0 % 19 % 62 % 8 % 1 % 9 %
Lidköping 274,5 0 % 1 % 97 % 1 % 0 % 1 %
Landskrona 84,9 0 % 6 % 88 % 2 % 0 % 3 %
Sigtuna/Märsta 65,3 0 % 1 % 93 % 3 % 0 % 3 %
Vallentuna 49,4 0 % 1 % 93 % 3 % 0 % 3 %
Sandviken 40,3 0 % 11 % 76 % 6 % 1 % 7 %
Boden 27,7 0 % 12 % 74 % 6 % 1 % 8 %
Falun 27,7 0 % 5 % 68 % 11 % 1 % 14 %
Lidköping 274,5 0 % 1 % 97 % 1 % 0 % 1 %
Österåker/Åkersberga 19,7 0 % 24 % 54 % 10 % 1 % 11 %
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