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Sammanfattning 
Produktionen av biogas har växt stadigt i Sverige på senare år. Möjligheten att använda avfall till att 

producera förnybart fordonsbränsle och dessutom kunna skicka tillbaka näringsämnen till lantbruket är 

givetvis attraktivt och biogas har även ytterligare samhällsnyttor. Oavsett dessa nyttor bör naturligtvis nya 

investeringar i biogas sätta kostnaderna i relation till nyttorna. För att underlätta jämförelsen mellan 

kostnader och nyttor görs i denna rapport monetära värderingar av de samhällsekonomiska nyttor som 

kan förväntas uppstå vid produktion och användning av biogas. Det uppskattade ekonomiska värdet avser 

produktion av 300 GWh biogas i Jönköpings län, vilket är i linje med vad länsstyrelsen angett som en 

målsättning för biogasproduktionen i länets energi- och klimatstrategi. Rapporten belyser endast 

översiktligt de kostnader som uppstår för att nå denna nivå av biogasproduktion då dessa kostnader idag 

inte är kända. 

Denna rapport bygger vidare på rapporten Samhällsnyttan med biogas – en studie i Jönköpings län, som 

publicerades våren 2016. I den rapporten värderades biogasens klimateffekter, effekter på luftkvaliteten 

samt effekter på övergödning monetärt. Dessutom identifierades fem potentiella samhällsnyttor där 

ekonomisk värdering saknades. Det är dessa fem som analyseras och, i den mån det bedömts möjligt, 

värderas monetärt i denna rapport. Dessutom lyfts resultaten från den tidigare rapporten fram och 

uppdateras.  

De fem samhällsekonomiska nyttor som förväntas uppstå vid produktion och användning av biogas och 

som är föremål för analys i denna rapport är (i) ökad resurshushållning; (ii) ökad användning av biogödsel 

som ersätter konstgödsel; (iii) ökad sysselsättning; (iv) ökad energitrygghet samt (v) ökade 

exportmöjligheter. De fyra förstnämnda har värderats monetärt och den sistnämnda har behandlats 

kvalitativt. 

Nyttorna med minskade växthusgasutsläpp har värderats till 19,2 – 335 miljoner SEK per år. Den stora 

skillnaden mellan lägsta och högsta värde beror på osäkerheten kring hur klimateffekter ska värderas 

ekonomiskt. Det högre värdet baseras på de schablonvärden som Trafikverket rekommenderar för 

känslighetsanalys. Det troliga värdet bygger också på schablonvärden från Trafikverket och uppgår till 

109,3 miljoner kronor. Minskade utsläpp av partiklar har värderats till 1,4 - 2,9 miljoner SEK per år. Även 

här baseras den högre siffran på Trafikverkets schablonsiffror. 

Den ökade tillgången på biogödsel har värderats till 25 - 93 miljoner SEK per år. I detta fall beror 

skillnaden på om biogödseln ersätter billigt konventionellt gödsel eller dyrare ekologiskt gödsel. Det 

troliga värdet har bedömts ligga mitt i spannet, dvs 54 miljoner kronor. Biogödsel är godkänt för ekologisk 

odling och säljs idag till lantbrukare till ett lågt pris. 

Genom att utgå från vad oljeimportörer tvingas betala för att lagerhålla olja – en åtgärd som krävs av 

energisäkerhetsskäl – kan en schablonmässig uppskattning göras av vad energitrygghet är värt per kWh. 

Med denna metod kan vi sluta oss till att biogasens bidrag till energitryggheten är värd åtminstone 4,5 

miljoner SEK per år. 

Det samhällsekonomiska värdet av dessa fyra nyttor anses kunna adderas ihop och skulle, baserat på 

beräkningarna i denna studie, ligga i intervallet mellan 50,1 och 435,4 miljoner SEK per år, vid produktion 

av 300 GWh biogas. 

Värdet av ökad resurshushållning är till viss del överlappande andra beräknade nyttor då denna värdering 

baseras på livscykelanalys där effekter av att fordonsbränsle ersätts med biogas och att rötrest ersätter 

konstgödsel är inkluderat. Denna nytta har här definierats som att matavfall omhändertas för produktion 
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av biogas istället för att förbrännas och utnyttjas för framställning av el och värme. Värdet har beräknats 

uppgå till 2,2 miljoner SEK per år och detta avser strax över tio procent av den biogas som antas kunna 

produceras i Jönköpings län. 

Nettoeffekten på sysselsättning är svår att beräkna eftersom nya arbetstillfällen kan tillfalla personer som 

redan har ett arbete, men vi har i denna studie beräknat att antalet sysselsatta inom biogassektorn om 

produktionen ökar till 300 GWh kan förväntas ligga inom intervallet mellan 130 och 422 personer. Både 

direkta och indirekta sysselsättningseffekter har redovisats, där exempelvis arbetstillfällen som uppstår i 

en rötningsanläggning är direkta effekter och indirekta effekter kan vara arbeten som uppstår inom 

logistik till följd av ökad biogasproduktion. Effekten på bruttoregionalprodukten (BRP), den regionala 

motsvarigheten till bruttonationalprodukt, har uppskattats ligga mellan 205 miljoner kronor och 627 

miljoner kronor. Om man gör antagandet att det troliga värdet ligger mitt i respektive spann så innebär 

detta 276 helårssysselsättningar och ett bidrag på 416 miljoner kronor till bruttoregionalprodukten. 

Nyttan av ökade exportmöjligheter har inom ramen för denna studie beskrivits kvalitativt. En redogörelse 

görs för hur ett företag inom biogasbranschen ser på sina möjligheter på exportmarknaden. För en 

kvantitativ och monetär värdering av denna nytta krävs mer underlag. 

För att kunna bedöma om biogasproduktion är en samhällsekonomiskt lönsam affär krävs att de totala 

nyttorna jämförs med de totala kostnaderna. Baserat på en tidigare studie görs en översiktlig bedömning 

att 300 GWh biogas skulle gå att producera till en kostnad av omkring 250 miljoner kronor per år (denna 

siffra får anses mycket ungefärlig och en ordentlig kostnads-nytto-analys kräver en mer specifik 

beräkning). De samhällsekonomiska nyttorna som värderats i denna studie antas därför kunna motivera 

en relativt stor del av kostnaderna (mellan 20 och 170 procent av produktionskostnaden). 

Vår förhoppning är att rapporten ger ökad kunskap om vad biogasens samhällsekonomiska nyttor är 

värda i monetära termer och att detta ska kunna användas som underlag vid exempelvis upphandlingar 

och nyinvesteringar. Även om beräkningarna i denna rapport har baserats på att biogasproduktionen i 

Jönköpings län uppgår till 300 GWh, är samhällsnyttorna som analyseras i rapporten inte beroende av att 

den nivån uppnås. Redan vid mindre mängd producerad biogas skapas samhällsekonomisk nytta och de 

belopp som anges i rapporten, kan enkelt räknas om.  
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Uttryck, enheter och förkortningar  

 

Biogas 
En gas som bildas då organiskt material bryts ned av bakterier i syrefri miljö. 
Liksom naturgas består biogas huvudsakligen av metan, men medan biogas 
produceras från förnybar råvara är naturgas av fossilt ursprung. 

Biogödsel 
Vid produktion av biogas blir näringsämnena kvar som en restprodukt. Denna 
kallas biogödsel och kan användas som växtnäring i jordbruket. 

BRP 
Bruttoregionalprodukt – den regionala motsvarigheten till 
bruttonationalprodukt. Värdet av alla varor och tjänster som produceras inom 
en region. 

CBA Cost-benefit analysis (kostnads-nytto-analys). 

Externa kostnader 
och nyttor 

Kostnader och nyttor som uppkommer i en ekonomisk transaktion men 
tillkommer tredje part. 

FAME 
Fatty acid methyl ester är en typ av biodiesel (ett förnybart bränsle) som 
framställs ur vegetabilisk olja eller animaliska fetter. 

Handelsgödsel 
Industriellt framställd gödsel som ofta består av näringsämnena kväve, fosfor 
och kalium (NPK). Det kallas också konstgödsel. 

HVO 
Hydrerad vegetabilisk olja. En typ av biodiesel (ett förnybart bränsle) som 
framställs genom hydrering av växt- och djurfetter. 

Konstgödsel Se handelsgödsel. 

KÖ 
Konsumentöverskott, nationalekonomiskt begrepp som beskriver när en 
konsument kan köpa något till ett lägre pris än vad den egentligen skulle vara 
villig att betala. 

Monetär 
När någonting är uttryckt i monetära termer så är enheten en valuta, alltså 
pengar. 

Naturgas 
Ett fossilt bränsle som bildats i jordskorpan då organiskt material brutits ned. 
Liksom biogas består naturgas huvudsakligen av metan, men till skillnad från 
biogas som är förnybar är naturgas av fossilt ursprung. 

PM2,5 och PM10 
Benämning på partikelutsläpp. PM står för particulate matter och siffran anger 
storleksordningen på partiklarna (i mikrometer, dvs tusendels millimeter).  

PÖ 
Producentöverskott, nationalekonomiskt begrepp som beskriver när en 
producent kan sälja något till ett högre pris än det allra lägsta produkten skulle 
kunna säljas för. 

Resiliens Motståndskraft och/eller förmåga att återhämta sig efter en störning.  

Rötning 
Processen när organiskt material bryts ned av bakterier i syrefri miljö som då 
bildar biogas. 

Rötrest Biprodukt vid rötning. Se även biogödsel. 

Substrat Råvara för biogasproduktion. 

Termisk förgasning 
Sker genom kontrollerad upphettning av träråvaror. Vid upphettningen bryts 
bränslets kolväteföreningar ner och syntesgas bildas. Syntesgasen kan sedan 
användas som utgångspunkt för vidare framställning av bl.a. biogas. 

Wattimmar (Wh) 
Mängder av biogas beskrivs huvudsakligen i denna rapport med antal watt.  
1 TWh = 1 * 103 GWh = 1 * 106 MWh = 1 * 109 kWh = 1 * 1012 Wh 
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1 Inledning 
I Jönköpings läns klimat- och energistrategi har ett antal visioner formulerats. Bland annat ska länet bli 

självförsörjande och en nettoexportör av förnybar energi till 2050 och fordonsparken ska vara 

fossiloberoende till 2030. Det ska dessutom finnas både stora och små biogasanläggningar samt 

tankställen för biogas i länets alla kommuner till 20201.  

I arbetet med att uppnå dessa visioner är det viktigt att bygga upp en förståelse för de 

samhällsekonomiska konsekvenserna av olika typer av energisatsningar. Detta gäller inte minst för biogas, 

vars samhälls- och miljönyttor är mångfacetterade, komplexa och ofta ej värderade på marknaden. Som 

en del av det EU-finansierade projektet ”Kraftsamling Biogas II” genomförs nu en samhällsekonomisk 

analys av biogasens nyttor, på uppdrag av Energikontor Norra Småland. Denna rapport är en del av den 

samhällsekonomiska analysen, och en fortsättning på rapporten Samhällsnyttan med biogas – en studie i 

Jönköpings län, som publicerades under våren 2016. Syftet med denna uppföljande studie är att så långt 

det är möjligt kvantifiera värdet av de nyttor som identifierades i den tidigare rapporten. Den 

samhällsekonomiska analysen ska ge ett faktabaserat beslutsunderlag till bl.a. upphandlingar och 

nyinvesteringar. Analysen ska i möjligaste mån resultera i nyttor som är monetariserade, dvs. uttryckta i 

kronor. Den monetära värderingen ska även kompletteras med kvalitativa resonemang och exempel 

utifrån relevanta erfarenheter. 

2 Bakgrund 
Biogas är ett bränsle med stora miljönyttor, både vid produktion och vid användning. Vid produktion av 

biogas tas diverse typer av avfall och restprodukter om hand och dessutom produceras s.k. biogödsel, där 

de näringsämnen som finns kvar efter rötning tas om hand och används som växtnäring i lantbruket. Vid 

användning av biogas som fordonsbränsle ersätts fossila bränslen, vilket leder till att utsläppen av 

växthusgaser och andra luftföroreningar minskar i jämförelse med konventionella drivmedel. Eftersom 

biogas ofta kräver nyinvesteringar i infrastruktur såsom produktionsanläggningar och distributionssystem 

kan kostnaden tyckas hög när biogas jämförs med fossila bränslen. Det är inte så märkligt eftersom 

biogasen, till skillnad från oljeprodukter som i princip kan pumpas upp färdiga ur jordskorpan, kräver såväl 

ny infrastruktur som investeringar i nya produktionsanläggningar. Problemet med en sådan jämförelse är 

att såväl produktion som konsumtion av båda typerna av bränslen ger upphov till olika externa kostnader 

och nyttor, dvs. effekter som tillkommer en tredje part som står utanför den ekonomiska transaktionen. 

Medan fossila bränslen som bensin och diesel ger upphov till allvarliga miljöproblem som global 

uppvärmning samt utsläpp av kväveoxider och partiklar, vilka orsakar hälsoproblem, kan användning av 

biogas som fordonsbränsle vara en del av lösningen på dessa typer av problem. Att tanka biogas är alltså 

att göra samhället en tjänst, och det skulle kunna vara motiverat att kompensera den som utför denna 

tjänst. Även produktionen av biogas ger upphov till externa nyttor – exempelvis innebär rötning av gödsel 

att metan fångas in och kommer till användning istället för att släppas ut i atmosfären, där det orsakar 

klimatförändring. Dessutom ger produktion av biogas upphov till såväl ökad sysselsättning som att nya 

näringar kan växa fram, vilket är en samhällsekonomiskt värdefull nytta. Produktion och konsumtion av 

fossila bränslen ger alltså upphov till samhällskostnader som producenter och konsumenter av dessa 

bränslen inte alltid behöver betala för. På motsvarande sätt ger produktion och konsumtion av biogas 

upphov till samhällsnyttor som producenter och konsumenter inte nödvändigtvis får betalt för. Dessa 

nyttor är inte enbart klimatrelaterade, utan handlar till exempel även om hälsa, energitrygghet och 

                                                             
1 Länsstyrelsen i Jönköpings län (2010). Klimat- och energistrategi med nya klimatmål för Jönköpings län. 
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tillgång till ekologisk växtnäring. Denna studie syftar till att kvantifiera och monetarisera biogasens 

samhällsnyttor för att en mer korrekt bedömning ska kunna göras av biogasens samhällsekonomiska 

konsekvenser. 

2.1 Kort introduktion till biogas och dess nyttor 
Anledningen till att biogasens samhällsnyttor är föremål för utredning är att många av dem ej är prissatta 

på någon marknad (det finns alltså inget marknadsvärde). Det faktum att biogas leder till betydligt lägre 

utsläpp av växthusgaser jämfört med fossila bränslen ger gott samvete, men konsumenter är generellt 

sett priskänsliga och därför jämförs biogas sannolikt i regel med andra drivmedel utifrån hur långt man 

kommer per krona. Nyttan med att kunna framföra ett fordon framstår som naturlig att betala för, men 

biogasen har många andra nyttor, varav vissa inte alls syns för den vanliga konsumenten. Den 

samhällsekonomiska betydelsen är därför svår att överblicka. Följaktligen är det inte alltid uppenbart 

varför någon skulle vilja betala för dessa nyttor även om det samhällsekonomiska utfallet skulle kunna 

vara bättre – i meningen att nytta överstiger kostnader – om det görs. Om exempelvis antalet människor 

som drabbas av lungproblem minskar till följd av att biogasbilar ersätter dieselbilar skulle det kunna vara 

värt miljoner i minskade vårdkostnader och ökad produktivitet.2 Detta behöver dock inte betyda att 

bilister känner sig manade att betala mer för ett drivmedel som ger denna nytta. En sådan situation, där 

rationellt ekonomiskt agerande leder till oönskade resultat, brukar kallas marknadsmisslyckande. I denna 

typ av situation, dvs. om privata incitament att betala saknas, kan subventioner vara motiverade. 

Denna studie bygger vidare på en studie som publicerades i mars 2016, Samhällsnyttan med biogas – en 

studie i Jönköpings län. Där kvantifierades nyttan av biogasens klimat- och hälsoeffekter samt nyttan av 

minskad övergödning till följd av att s.k. rötrest (det som blir kvar efter rötningen till biogas) används som 

biogödsel. I dessa fall användes schablonvärden och tidigare studier som grund för att studera vad 

samhällsnyttan av en biogasexpansion i Jönköpings län skulle vara värd. Den expansion som studerades är 

en uppskattad framtida potential om 300 GWh biogas, vilket bedöms kunna produceras i Jönköpings län 

till år 2020, enligt länets klimat- och energistrategi från 2010.3  

Med Trafikverkets schabloner för värdet av koldioxidminskningar och minskat utsläpp av partiklar 

beräknades en biogasexpansion till 300 GWh i Jönköpings län ha en samhällsnytta värd 86,1 miljoner SEK 

per år4. I en rapport från ett forskarteam vid Umeå Universitet och Luleå Tekniska Högskola argumenteras 

att de schablonvärden som vanligen används i svenska studier är betydligt högre än i utländska studier.5 

Om istället ett genomsnitt av internationella studier kring samhällskostnaden av koldioxidutsläpp används 

är värdet av de båda nyttorna ungefär en femtedel så stort – 16,3 miljoner SEK per år. Värdet av minskade 

kväveutsläpp till vatten var försvinnande litet i sammanhanget. Hur biogasens klimat- och hälsonyttor 

värderades kommer att presenteras närmare i kapitel 7, där även en förnyad analys av klimatnyttans 

värde görs. 

  

                                                             
2 Se exempelvis Gustafsson et al (2014) som uppskattade att de socioekonomiska kostnaderna som kan kopplas 
till utsläpp av kvävedioxid och partiklar uppgår till omkring 42 miljarder kronor varje år (sida 3 i rapporten). 
3 Länsstyrelsen i Jönköpings län (2010). Klimat- och energistrategi med nya klimatmål för Jönköpings län. 
4 Anderson (2016), sida 18. 
5 Brännlund et al (2010). 
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3 Lokala förutsättningar i Jönköpings län 
I detta avsnitt beskrivs dagens situation för biogasen i Jönköpings län samt de framtida planerna för 

biogasens utveckling, beskrivet i klimat- och energistrategin. I Jönköpings län producerades totalt 55,4 

GWh biogas under 2014, på 12 anläggningar, varav ett fåtal också uppgraderar gasen till 

fordonsgaskvalitet.6  

Jönköpings län har gott om såväl lantbruk som skogsbruk. Lantbruket kännetecknas av hög djurtäthet, 

vallodling och mycket naturbetesmark. Visserligen minskar antalet mjölkkor, liksom i många andra delar 

av Sverige, men de som finns kvar står i allt större besättningar.7 Flera bedömningar har lyft fram 

potentialen hos gödsel som ett viktigt substrat för biogasproduktion. Detta gäller inte minst i Jönköpings 

län, som med en relativt stor jordbrukssektor har gödsel som bedömts kunna stå för större delen av 

substrattillförseln till biogasproduktionen.  

Tillgången på skogsråvara är också god i Jönköpings län – inom en radie av 15 mil från Nässjö finns 

närmare 10 % av Sveriges produktiva skogsareal.8 Dessutom är tillväxten per hektar högre här än på 

många andra platser, inte minst jämfört med norra Sverige. Potentialen att ta ut grenar och toppar, s.k. 

grot, är också god i Jönköpings län.9 Detta innebär att en del av den avverkade skogen, som annars kanske 

inte skulle tas till vara, kan användas för energiproduktion. Eftersom tekniken för s.k. termisk förgasning 

av skogsråvara fortfarande är under utveckling är det oklart om, och i så fall när, grot kommer kunna 

utnyttjas för biogasproduktion. I en studie från 2013 bedömdes denna typ av produktion kunna ge upp till 

12 TWh/år i Sverige till 2030 under gynnsamma förutsättningar men ingenting alls i ett mindre gynnsamt 

scenario.10  

Jönköpings lokalisering mellan de tre storstadsregionerna är betydelsefull och innebär att länet är en 

knutpunkt för svensk infrastruktur. Denna placering kan naturligtvis bli strategiskt viktig för produktionen 

av drivmedel för fordon. Fordonsgasens utbredning och vilken typ av konsumenter som köper gasfordon 

framöver kommer att bli avgörande. Det västsvenska gasnätet, som fylls på med naturgas från Danmark 

samt biogas från anläggningar runt om i Västsverige, når Gislaved och Gnosjö i södra delen av Jönköpings 

län.  

3.1 Länets potential för olika substrat 
Länsstyrelsen i Jönköpings län har i sin klimat- och energistrategi från 2010 angett målsättningen om att 

årligen producera 240 – 360 GWh biogas i länet till år 2020. Flera bedömningar av den totala potentialen i 

länet har gjorts och länsstyrelsens målsättning ligger någorlunda nära vad som i flera fall angetts som 

länets maximala potential.  

I studien Den svenska biogaspotentialen från 2008 angavs att det i Jönköpings län skulle vara teoretiskt 

möjligt att producera 358 GWh, men att tekniska och ekonomiska begränsningar skulle hålla nere 

produktionen till 239 GWh. Enligt rapporten skulle biogasproduktionen i Jönköping till nära 70 procent 

                                                             
6 Energimyndigheten (2015a). ES 2015:03. 
7 Länsstyrelsen i Jönköpings län (2015). Biogas från stallgödsel i Jönköpings län.  
8 Länsstyrelsen i Jönköpings län (2010). Klimat- och energistrategi med nya klimatmål för Jönköpings län, sid 29. 
9 Länsstyrelsen i Jönköpings län (2010). Klimat- och energistrategi med nya klimatmål för Jönköpings län, sid 29. 
10 WSP (2013). 
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baseras på gödsel, drygt 16 procent på matavfall och 11 procent på avloppsslam. Den totala potentialen i 

riket var, enligt denna rapport, drygt 10 TWh/år.11  

I en betydligt senare potentialbedömning, skriven av Pål Börjesson och publicerad våren 2016, anges en 

något lägre siffra för gödsel samt att odlingsrester bedöms kunna stå för 12,9 procent av 

biogasproduktionen. Denna bedömning bygger på en tidigare bedömning som gjordes 2013 i samband 

med den statliga utredningen om fossilfri fordonstrafik12. Det bör nämnas att det i denna rapport inte 

gjordes separata bedömningar för olika län, utan enbart på riksnivå. Den totala potentialen i riket är, 

enligt denna rapport, drygt 6 TWh/år.13 

Jönköping Energi, som producerade mer än 21 GWh uppgraderad biogas under 2015, baserade sin 

produktion till största delen på matavfall men även en viss mängd avloppsslam. Slakteriavfall och 

industriavfall stod för mindre andelar av substratet. I Sävsjö baserades produktionen på gödsel, matavfall 

och slakteriavfall och totalt 13 GWh biogas producerades.  

Rapporten Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling14 har en del information om potential för 

biogasproduktion från avfall på nationell nivå: ”Idag är fördelningen mellan avfallsslagen matavfall, 

livsmedelsavfall, slakteriavfall och gödsel tämligen jämn. Med undantag för slakteriavfall bedöms denna 

fördelning även kunna gälla år 2020 (att mängden slakteriavfall inte bedöms öka beror på att tillgången 

bedöms redan idag vara i stort sett fullt utnyttjad).”15 

Enligt flera bedömningar har Jönköpings län en relativt stor potential för gödselbaserad biogas, framför 

allt gödsel från nötkreatur.16 Men gödsel har relativt låg energitäthet, och det är ofta glest mellan 

gårdarna där det återfinns. För att det ska vara värt att investera i en biogasanläggning krävs att 

substratet finns relativt koncentrerat inom ett område. I rapporten Lägesrapport gödselpotential i 

Jönköpings län anges att en småskalig biogasanläggning behöver producera minst 0,5 GWh biogas för att 

få ekonomisk lönsamhet. Det är också möjligt att röta gödsel från flera gårdar på en gemensam 

rötningsanläggning men det krävs då att jordbruken där gödslet produceras ligger tillräckligt tätt för att 

det ska vara ekonomiskt försvarbart att samla ihop och röta det. Transport av gödsel är nämligen relativt 

dyrt och vid någon punkt konsumerar transporten mer energi än vad som går att utvinna ur gödslet. Den 

genomsnittliga tätheten av gödsel i Jönköpings län har beräknats till 1,7 GWh/mil2, men ett antal områden 

har identifierats där tätheten är betydligt högre och där har biogasanläggningar följaktligen större chans 

att vara ekonomiskt bärkraftiga.17 

Som tidigare nämnts är termisk förgasning av träråvara en teknik under utveckling som, om den blir 

kommersiellt gångbar, kan öka biogaspotentialen rejält i Sverige. I rapporten Gasification for bio-SNG 

production adjacent to an existing forest industry18 beskrivs de ekonomiska förutsättningarna för en 

förgasningsanläggning i Vaggeryd, i Jönköpings län. Även om utvecklingen av en sådan anläggning inte är 

utopisk så bedöms det ligga för långt fram i tiden för att kunna ligga till grund för den substratmix som vi 

utgår från i denna rapport. 

                                                             
11 BioMil AB (Linné, Ekstrandh, Engelsson, Persson), Envirum AB (Björnsson, Lantz) Den svenska 
biogaspotentialen från inhemska restprodukter. Lund 2008. På uppdrag av Avfall Sverige, Biogasföreningen, 
Svenska Gasföreningen och Svenskt Vatten. 
12 Börjesson et al (2013). 
13 Börjesson (2016). 
14 Profu (2013). 
15 Profu (2013), sida 31. 
16 Länsstyrelsen i Jönköpings län (2015). Lägesrapport gödselpotential i Jönköpings län, sida 33. 
17 Länsstyrelsen i Jönköpings län (2015). Lägesrapport gödselpotential i Jönköpings län, sida 37.  
18 Jannasch et al (2015). 
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Sammanfattningsvis bedömer vi att ett rimligt antagande, ifall Jönköping skulle producera 300 GWh 

biogas per år, är att det skulle kunna fördela sig enligt tabell 1 nedan. Detta är naturligtvis spekulativt och 

grovhugget, men bygger på källorna som angivits ovan. Uppskattningen av substratfördelningen i tabell 1 

används i denna rapport som underlag för att beräkna en möjlig reduktion av koldioxidutsläppet vid 

produktion av 300 GWh biogas. 

Substrat Uppskattad potential 

Matavfall  32 GWh (11 procent) 

Avloppsslam 27 GWh (9 procent) 

Gödsel 166 GWh (55 procent) 

Industriavfall (fettavskiljarslam, avfall 
från slakteri- och mejeriproduktion) 

45 GWh (15 procent) 

Energigrödor och odlingsrester 30 GWh (10 procent) 

 

Tabell 1: Grov uppskattning av möjlig substratfördelning vid produktion av 300 GWh biogas i Jönköpings län. 

Substratfördelningen relaterar till källorna ovan på följande vis: 

• För bedömningen av potentialen från matavfall se avsnitt 6.1 nedan.  

• Uppskattningen av potentialen för avloppsslam har tagits direkt från rapporten Den svenska 

biogaspotentialen från 2008, vilken anger potential för biogasproduktion från slam vid 

avloppsreningsverk fördelat på respektive län. 

• Den uppskattade potentialen för gödsel ligger mellan de uppskattningar som gjordes i Den 

svenska biogaspotentialen (70 procent av den årliga produktionen i Jönköpings län) och den 

bedömning som gjordes av Pål Börjesson under våren 2016 (45 procent av rikets årliga 

produktion). Vi antar att det kan vara rimligt att Jönköpings län har en högre andel produktion av 

biogas från gödsel än riksgenomsnittet, eftersom det är ett län med mycket jordbruk. 

• Uppskattningen för industriavfall ligger strax under den som redovisas i Pål Börjessons rapport 

(18 procent av årlig produktion). Enligt Energimyndighetens rapport Drivmedel och biobränslen 

201519 var industriellt avfall det enskilt viktigaste substratet för svensk biogasproduktion under 

2015. 

• Vår uppskattning att energigrödor och odlingsrester kommer kunna stå för 10 procent av 

biogasproduktionen i Jönköpings län bygger i första hand på den potentialbedömning som Pål 

Börjesson gjorde 2016 (12,9 procent). Vi noterar också att grödor stod för cirka 10 procent av 

biogasproduktionen 201520. 

Vi noterar också att tidsaspekten för dessa uppskattningar varierar. I Börjessons potentialuppskattningar 

är siktet inställt på 2030 och 2050, exempelvis. Vi är medvetna om svårigheten i att uppnå den bedömda 

potentialen redan till 2020, åtminstone för gödsel, energigrödor och industriavfall. Vad gäller avloppsslam 

och matavfall ligger möjligheten att nå den bedömda potentialen närmre i tiden.  

                                                             
19 Energimyndigheten (2016), Drivmedel och biobränslen 2015, sida 40. 
20 Energimyndigheten (2016), Drivmedel och biobränslen 2015, sida 40. 
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4 Biogas som en del i kretsloppet och den cirkulära 
ekonomin 

Begreppet cirkulär ekonomi har växt i betydelse på senare år och såväl företag som offentlig sektor 

arbetar intensivt med att ställa om samhället till en mer cirkulär modell. Begreppet förstås bäst i relation 

till att det ekonomiska systemet under många år varit ytterst linjärt: jungfruliga resurser har brutits ur 

naturen, produkter har framställts och sålts och när konsumenten är klar har produkten slängts på deponi 

och materialet har betraktats som förbrukat. I detta system saknar producenten incitament att maximera 

produktens hållbarhet – ju snabbare produkten hamnar på soptippen desto snarare kommer kunden 

behöva köpa en ny. Cirkulär ekonomi är en modell som bygger på att material som brutits ska fortsätta att 

användas så länge det går. I en cirkulär ekonomi ingår avfall och restprodukter i ett kretslopp där material, 

energi och biologiskt material tas till vara för att förädlas och återvinnas till nya produkter. I den cirkulära 

ekonomin har också den fossila energin bytts ut mot förnybar.  

 
Figur 1: Schematisk bild som beskriver skillnaden mellan linjär och cirkulär ekonomi. Bilden är en förenkling, men syftar till att visa på 
skillnaderna i de båda ytterligheterna. 

Ett av etappmålen inom det svenska miljömålssystemet är att minst 50 procent av matavfallet ska samlas 

in och växtnäringen tillvaratas senast år 2018. Minst 40 procent ska behandlas så att även energin tas 

tillvara.21 Under 2014 samlades 38 procent av matavfallet i konsumtionsledet in, varav 27 procent gick till 

rötning och resten komposterades.22 Biogasproduktion från avfall och restprodukter är ett ypperligt 

exempel på cirkulär ekonomi där biologiskt avfall återvinns och näringsämnen i rötresten kan återföras till 

jordbruket samtidigt som biogas kan utnyttjas som ett fordonsbränsle. Genom ökad insamling och 

behandling av matavfall kan mer biogas produceras och mer näringsämnen återvinnas som rötrest. Detta 

leder till bättre hushållning med resurser och en anpassning till den cirkulära ekonomin, där resurser 

utnyttjas effektivt och avfall elimineras. 

Nyttan med biogasproduktion som en del i den cirkulära ekonomin är dels att näringsämnen i avfall och 

restprodukter, istället för att läggas på deponi eller brännas, kan hållas kvar i kretsloppet och utnyttjas 

som biogödsel och dels att biogas kan utvinnas och ersätta bensin och diesel i transporter samt ersätta 

naturgas inom industrin. Biogödseln minskar behovet av konstgödsel, vilket är önskvärt eftersom 

                                                             
21 Naturvårdsverket: Etappmålen. 
22 Jensen och Viklund (2015) sida 2. 
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framställningen av konstgödsel är energikrävande och orsakar stora växthusgasutsläpp samt baseras på 

den ändliga resursen fosfor. Biogödseln är godkänd i det ekologiska jordbruket och förväntas bli ännu 

viktigare i framtiden då efterfrågan på ekologiska produkter tros fortsätta att öka.23 Transportsektorn står 

för en stor utmaning att byta från fossila till förnybara bränslen och flera olika biodrivmedel behövs för att 

ersätta all bensin och diesel. Uppgraderad biogas har ett brett användningsområde och kan användas i 

många olika fordons- och transportslag och även inom industrin.  

5 Samhällsekonomisk analys – metodval 
Då syftet med denna rapport är att avgöra vilken effekt ett projekt kommer ha på den lokala, regionala 

eller nationella ekonomin finns flera tillvägagångssätt. Nedan redogörs kort för ett urval av relevanta 

angreppssätt och de metodval som gjorts motiveras.  

En kostnads-nyttoanalys (Cost Benefit Analysis, CBA) tar sin utgångpunkt i välfärd som den definieras 

inom ekonomisk teori. Den grundläggande frågan i en sådan analys är därför huruvida ett ”projekt” (ordet 

projekt syftar här även på exempelvis åtgärder och lagförslag) ökar nettovälbefinnandet i samhället. 

Monetära mått som producentöverskott (PÖ) och konsumentöverskott (KÖ) används främst som mått på 

välbefinnande men poängen med en CBA är alltså inte att beräkna vinster i kronor och ören, utan att se 

hur välbefinnandet förändras. Producent- och konsumentöverskott är nationalekonomiska begrepp som 

förstås utifrån utbud och efterfrågan på marknaden. Något förenklat kan man säga att KÖ uppstår varje 

gång en konsument kan köpa något till ett lägre pris än hon eller han är villig att betala. PÖ uppstår varje 

gång en producent kan sälja något till ett pris som är högre än det lägsta pris som producenten kan 

tolerera (se Figur 2).  

Till skillnad från en finansiell analys står 

pengaflöden inte i fokus i en CBA. Detta utgör också 

grunden för det faktum att en CBA besvarar frågor 

om samhällsekonomisk lönsamhet inte 

privatekonomisk. Den senare är inte heller ett 

nödvändigt kriterium för den förra: enskilda 

individer och företag kan tjäna pengar på något som 

är samhällsekonomiskt olönsamt – och omvänt – 

förlora pengar på något som är samhällsekonomiskt 

lönsamt.  

För en politiker på regional eller kommunal nivå kan 

det dock ofta finnas ett intresse av att se 

förändringar i pengaflöden mellan olika intressenter 

i samhället. Ett samlingsnamn för  

den typen av studier är analyser av ekonomisk 

aktivitet. Fokus i sådana analyser ligger på ekonomiska indikatorer som omsättning, sysselsättning och 

skatteintäkter. Detta är variabler som ofta inte fångas upp på önskat sätt i en CBA eftersom sysselsättning 

där betraktas som en ”input”, det vill säga en kostnad, och skatteintäkter endast som en omfördelning av 

existerande medel.  

                                                             
23 Energigas Sverige, Region Skåne och Swedegas (2015). Förslag till nationell biogasstrategi. 

Figur 2: Producent- och konsumentöverskott (PÖ och KÖ) ges av 
de två ytorna under och över marknadspriskurvan. 
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För att göra en CBA mer fullödig kan den kompletteras med en så kallad samhällsekonomisk 

konsekvensanalys. I en sådan analys studeras hur de kostnader och nyttor som uppstår fördelar sig på 

olika aktörer i samhället. 

 

Tabell 2: Beskrivning av skillnaderna mellan CBA och analys av ekonomisk aktivitet. 

Tabell 2 ovan visar på några skillnader mellan CBA och analyser av ekonomisk aktivitet. I en analys av 

biogasens nyttor är båda typerna av analys relevant, och i denna analys håller vi oss inte renlärigt till bara 

en av dem. 

CBA kan antas vara den bästa utgångspunkten för en analys av värdet av de minskade 

miljöskadekostnader som en utbyggd biogasproduktion och konsumtion kan medföra. Det handlar här 

exempelvis om klimatpåverkan, övergödning och försurning, men även om den påverkan som partiklar 

och buller har på människors hälsa. En analys av ekonomisk aktivitet är dock relevant om man ser den 

sysselsättning som kan skapas genom biogassatsningar som ”något gott i sig”. Jobbskapande kan alltså 

vara av stor social betydelse, men betraktas i ett strikt CBA-perspektiv som en input – alltså en kostnad.  

I fortsättningen av denna rapport kommer att vi att presentera uppskattningar och resonemang kring det 

samhällsekonomiska värdet för fem olika samhällsnyttor som en biogasexpansion i Jönköpings län 

bedöms kunna ge upphov till. Vad gäller värderingen av biogas som en jobbskapande aktivitet i avsnitt 6.5 

används en analys av ekonomisk aktivitet där arbete ses som något positivt i sig självt. Vad gäller klimat- 

och hälsoaspekterna i kapitel 7 ligger värderingen närmare en CBA.  

Samhällsnytta Metod 

Värdet av ökad resurshushållning CBA (genom livscykelanalys) 

Rötresten ersätter konstgödsel CBA 

Ökad energitrygghet CBA och kvalitativt resonemang 

Ökade exportmöjligheter Kvalitativt resonemang 

Ökad sysselsättning Analys av ekonomisk aktivitet 

Tabell 3: Samhällsnyttor och metodval för värdering. 

Cost Benefit Analysis, CBA Analyser av ekonomisk aktivitet 

Företagseffekter: Vinstförändringar Företagseffekter: Intäktsförändringar 

Arbete är en input, dvs. en kostnad Arbete är en output (gott i sig självt) 

Baseras på alternativkostnader Baseras på finansiella kostnader 

Företrädesvis nationellt perspektiv Ofta kommunalt/regionalt perspektiv 

Skatter inkluderas inte om de bara är pengar som 
flyttas runt i ekonomin 

Ofta studeras effekter på skatteintäkter 

Effekter på såväl marknadsvaror som icke 
marknadsvaror ska inkluderas, dvs. 
ekosystemtjänster ska inkluderas 

Endast effekter på marknadsvaror inkluderas, dvs. 
många ekosystemtjänster inkluderas inte 
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6 Kvantifiering av nyttor 
I detta avsnitt följer en genomgång av de fem samhällsnyttor som identifierades, men ej kvantifierades, i 

rapporten Samhällsnyttan med biogas – en studie i Jönköpings län. Underlag i form av insamlad data 

redovisas översiktligt i rapporten och i övrigt hänvisas till använda källor. De nyttor som värderades i den 

tidigare rapporten återkommer i kapitel 7 där också en sammanvägning av nyttorna görs.  

6.1 Värdet av ökad resurshushållning 
Matavfall uppstår i samtliga delar av livsmedelskedjan, från primärproduktion till hushåll. Generellt ökar 

både mängden och värdet ju närmare konsumentledet vi kommer. Detta beror exempelvis på att 

konsumenterna sällan har obrutna kylkedjor vid transporter och att varje kedja ökar produkternas 

förädlingsvärde. Även andelen av matavfallet som anses vara ”onödigt”, med andra ord det avfall som 

inte hade uppstått om maten hade hanterats annorlunda, är störst ju närmare konsumentledet vi 

kommer. Det onödiga matavfallet brukar generellt kallas matsvinn.  

I Jönköpings län bor omkring 350 000 människor. Baserat på matavfallsmängder från Naturvårdsverket24 

innebär detta att cirka 43 000 ton matavfall uppstår i länet varje år. Detta exkluderar avfall från 

primärproduktionen. Om vi antar att det är möjligt att allt detta skulle gå att samla in och föra till en 

anläggning för biogas skulle detta enligt beräkningar utförda av Sydskånes Avfall, Sysav, och 

konsultbolaget Profu, kunna bidra till produktion av 32 GWh biogas (0,76 kWh biogas per kg matavfall).25 

Dock bör det beaktas att regeringen som en del av sitt miljömålsarbete har satt upp mål för minskningar 

av matavfallet, och då mer specifikt matsvinnet. Således är detta ett substrat som kan komma att minska i 

betydelse över tid, vilket är helt i sin ordning då den positiva miljöeffekten av att undvika avfallet är 

mycket större än den som uppstår då man producerar biogas av det. Samtidigt pågår en motsatt trend 

med ökad insamlingsgrad och att allt fler kommuner kommer igång med att samla in matavfall, vilket 

innebär att mängderna insamlat matavfall kan komma att öka i framtiden. 

Den mängd energi som utvinns vid rötning av matavfall är ungefär lika stor som den som sker vid 

förbränning (0,9 kWh per kg matavfall vid förbränning26). Dock talar ett antal faktorer till biogasens fördel; 

för det första ersätts fossilt bränsle då bilar tankas med biogas istället för bensin eller diesel. För det andra 

skapas värdefullt biogödsel vid rötning, se avsnitt 6.2 för en mer detaljerad analys av denna nytta. 

Biogasens stora fördel är alltså att såväl energi som näringsämnen tas till vara. 

I en studie från 2011 studeras en situation där miljöeffekten av förbränning av matavfall ställs mot 

biogasframställning av detsamma genom livscykelanalys. I en livscykelanalys studeras effekter i hela 

kedjan, från uppkommet avfall till ersättning av genomsnittlig elproduktion eller fordonsbränsle. Även 

effekten av att rötrest används som gödsel är inberäknat. Studien är genomförd i Skåne, med 

nettoeffekter av att svensk genomsnittlig uppvärmning och fordonsbränsle ersätts, och det bör därmed 

att med rimlig precision gå att överföra resultaten till Jönköpings län. Flera alternativ studeras men det 

som är av intresse för denna studie är ett där matavfall sorteras, rötas och uppgraderas till biogas. 

Rötresten blir till gödsel i jordbruket.27 Författarna beräknar effekter på övergödning, försurning och 

klimat av att matavfallet rötas. Vi använder här de nyckeltal för miljöbelastning som beräknas per hushåll 

och multiplicerar dessa med en monetär värdering av utsläppen av växthusgaser samt försurande och 

övergödande ämnen samt antalet hushåll i Jönköping län. Vi använder de schabloner som ges av 

                                                             
24 Naturvårdsverket (2015). 
25 Profu (2011), PM: Energi- och klimataspekter på utsortering av matavfall i Sysav-regionen. 
26 Sysav (2011). 
27 Bernstad och Jansen (2011). 
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Ecovalue, eftersom dessa använts tidigare i matsvinnssammanhang28 och är utformade specifikt för att 

reflektera skadekostnad. De flesta andra miljöskadekostnader som värderas i denna rapport bygger på 

schabloner från ASEK 6, vilket är etablerat inom transportsektorn och används av bland annat 

Trafikverket. 

Den totala undvikna miljöskadekostnaden blir med denna beräkning i Jönköpings län 2,2 miljoner kronor 

årligen, varav den största delen består av den undvikna klimateffekten som värderats med schablonen 

Ecovalue. Värdet per GWh är alltså 68 750 SEK. Effekten på övergödning blir en ökad miljöskadekostnad 

jämfört med grundfallet. Detta beror troligen på att mer gödsel i form av rötrest nu tillförs, effekten är 

dock relativt liten. Effekten på försurning är positiv, men även denna liten. I denna analys är den positiva 

effekten av att lantbrukare behöver köpa mindre handelsgödsel inräknad, se vidare diskussion om 

storleken på denna nytta nedan.  

Beräkningarna är utförda baserat på den mängd matavfall som skulle kunna samlas in i Jönköpings län. 

Detta är i sin tur baserat på skattningar från Naturvårdsverket29 samt aktuell befolkning i länet. Det är 

viktigt att poängtera att detta alltså inte är den mängd matavfall som samlas in idag och uppgraderas till 

biogas. Då beräkningarna bygger på nyckeltal från livscykelanalys så innefattar dessa nyttor och kostnader 

i hela kedjan från primärproduktion till slutlig användning och miljöpåverkan, exempelvis i form av 

användandet av biogas som drivmedel. Detta innebär att denna nytta inte kan adderas till övriga nyttor då 

detta skulle innebära att flera nyttor dubbelräknades.  

6.2 Rötresten ersätter konstgödsel 
Vid produktion av biogas uppstår en rötrest som ersätter konstgödsel, ökar återföringen av 

växtnäringsämnen till lantbruket samt skapar förutsättningar för ekologiskt lantbruk. Att röta gödsel 

istället för att använda det obehandlat i jordbruket har dubbla nyttor. För det första skapas värdefull 

biogas. För det andra ökas mängden lättillgängligt ammoniumkväve i gödseln vilket gör den mer värdefull 

i jordbruket. 

Jämförelsen mellan rötrest och konventionell handelsgödsel låter sig inte enkelt göras, eftersom rötrest är 

en heterogen produkt som varierar beroende på vilket substrat som utnyttjas och vilken 

produktionsmetod som används. För den lantbrukare som vill använda rötrest krävs följaktligen att inför 

varje gödseltillfälle analysera näringsinnehållet i rötresten och anpassa mängden därefter.  

Rötresten innehåller samtliga växtnäringsämnen som finns i de substrat som rötas, men näringsinnehållet 

varierar kraftigt med vilket substrat som använts vid rötningen. Stallgödsel innehåller exempelvis betydligt 

mer kväve och fosfor än matavfall och ger därför också mer näringsrik rötrest.30 

För att bedöma nettoeffekten av att lantbrukare väljer att använda biogödsel från rötrest istället för 

handelsgödsel används marknadspriser. Marknadspriset för rötrest av matavfall antas vara 4,75 SEK/ton. 

Detta är baserat på det pris Jönköping Energi använder vid distributionen av sin rötrest som i sin tur är 

baserat på kväveinnehållet.31 Då denna varierar beroende på substratets sammansättning kan detta antas 

vara ett medelvärde. Jönköping Energi publicerar sex gånger per år innehållsdeklarationer för sin 

biogödsel. För maj 2016 är kväveinnehållet 2,9 kg/ton vilket alltså motsvarar ett kvävepris på 1,64 SEK/kg 

kväve.  

                                                             
28 Naturvårdsverket (2015). 
29 Naturvårdsverket (2015). 
30 Salomon och Wivstad (2013) sida 7. 
31 Personlig kontakt med Alina Hulterskog på Jönköping Energi 16/6 2016.  
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Hushållningssällskapet Gotland (2014) sammanställer kostnader för en rad gödselprodukter godkända för 

ekologisk odling. Snittpriset per kg kväve för sex produkter blir då 45,5 SEK/kg kväve. Jordbruksverket 

(2014) använder en schablonkostnad på 10-12 SEK/kg kväve i sina beräkningar, vilket också visar det 

betydligt lägre priset på icke-ekologiskt gödsel. 

I Jönköpings län används omkring 7340 ton kväve för gödsling årligen32. Om vi föreställer oss att all 

handelsgödsel som används idag byttes ut mot biogödsel från rötrest skulle detta innebära en besparing 

på nästan 70 miljoner kronor per år, givet det lägre priset för icke-ekologiskt gödsel. Nu är detta troligen 

inte något sannolikt scenario, då det kan finnas viss skepticism mot att byta ut välfungerande 

handelsgödsel mot biogödsel och vidare finns det inte tillräckliga mängder substrat för att tillverka så 

stora mängder gödsel. Jönköping Energi levererade 33 000 ton biogödsel till slutanvändare under 2015 

från de två rötkammare som använder matavfall som substrat. Dessa både kammare producerade 

ungefär 15 GWh uppgraderad biogas under 201533. Detta beräknas ha ersatt en total kvävemängd om 96 

ton och en total fosformängd om 11 ton34, vilket innebär att de lantbrukare som använt biogödslet gjort 

besparingar på mellan 1 – 4,4 miljoner kronor för kväveinköp, beroende på om det har ersatt 

konventionellt eller ekologiskt kväve (den högre siffran avser ekologiskt). Samma beräkning för fosfor ger 

en nytta om cirka 250 000 kronor årligen.  

Om produktionen uppgick till 300 GWh biogas per år, skulle detta kunna innebära en ökad nytta om 20 – 

88 miljoner kronor årligen för kväve och 5 miljoner kronor för fosfor. Detta förutsätter att samma mängd 

rötrest skulle kunna levereras för all gas, som från de två rötkammare som körts på matavfall i Jönköping 

under 2015. Eftersom vi inte kan veta hur många av dessa lantbrukare som är och kommer vara ekologiskt 

certifierade i framtiden kan vi inte uttala oss mer precist än att det troliga värdet ligger någonstans 

emellan det låga och det höga värdet i spannet. Med ett antagande om att hälften av rötresten används 

av ekoodlare blir det troliga värdet 54 miljoner SEK/år vid produktion av 300 GWh eller 180 000 SEK/GWh. 

6.3 Ökad sysselsättning 
I en rapport från Västra Götalandsregionen 2012 utreddes vilken värdeskapandekedja en ökad 

biogasproduktion kan ge upphov till och därigenom öka sysselsättningen. I rapporten drogs slutsatsen att 

detta sker i tre steg genom Produktion, Användningsområde fordonsgas samt Stödprocesser. Vidare görs 

en åtskillnad mellan direkta sysselsättningseffekter och indirekta sysselsättningseffekter.35 En avgörande 

skillnad mellan Västra götalandsregionen och Jönköpings län är att det i den förra redan idag finns en 

relativt stor fordonssektor, med exempelvis Volvo personvagnar, lastvagnar och bussar. Även från 

regionen har stora investeringar gjorts i produktionsanläggningar genom exempelvis Göteborg Energis 

dotterbolag GoBiGas, som driver en demonstrationsanläggning för förgasning av skogsråvara. 

En lika viktig som svårbesvarad fråga är hur en sysselsättningsförändring påverkar ekonomin. För att 

kunna besvara frågan krävs att ett antal, ibland osäkra, antaganden görs.  Ett första antagande behöver till 

exempel göras om vem/vilka som får de nyskapade arbetstillfällena. Är det personer som idag bor i länet 

och står långt ifrån arbetsmarknaden? Är det personer som helt enkelt byter arbete från ett till ett annat? 

Är det personer med speciell kompetens som flyttar från andra delar av Sverige eller utlandet specifikt för 

detta arbete?  

                                                             
32 SCB: Användning av kväve (N) och fosfor (P) från stall- och mineralgödsel 2012/13. 
33 Uppgifter baserade på personlig kontakt med Anna Hörberg, Jönköping Energi. 
34 Uppgifter baserade på personlig kontakt med Anna Hörberg, Jönköping Energi. 
35 Västra Götalandsregionen (2012). 
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Region Skåne analyserade biogasbranschens effekter på sysselsättning och bruttoregionalprodukt (BRP) i 

nuläge samt i två framtidsscenarier.36 I analysen hålls direkta effekter och indirekta effekter åtskilda. 

Direkta effekter är exempelvis arbetstillfällen som uppstår i en rötningsanläggning medan indirekta 

effekter exempelvis kan vara arbeten som uppstår inom logistik till följd av ökad biogasproduktion. Nedan 

görs en exemplifiering av att överföra de beräknade effekterna av Region Skånes analys för nuläget till ett 

scenario där Jönköpings län producerar 300 GWh biogas.  

 
Effekt vid 55,4 GWh biogasproduktion 

Direkt Indirekt Total 

Antal sysselsatta (personer) 46 31 77 

Bruttoregionalprodukt (MSEK) 67 49 116 

Tabell 4: Beräknat nuläge i Jönköpings län, baserat på Region Skånes analys. 

För att hålla skattningarna konservativa utgår vi ifrån nuläget och i första hand direkta effekter på 

sysselsättning och bruttoregionalprodukt (BRP). Det senare måttet är den regionala motsvarigheten till 

bruttonationalprodukt (BNP) och mäter följaktligen värdet av alla varor och tjänster som produceras inom 

en region. Eftersom BRP enbart mäter det värde som tillförs i den specifika regionen, så måste värdet av 

eventuella insatsvaror räknas bort. Om exempelvis en cykel byggs ihop i Jönköpings län med insatsvaror 

från Hallands län så är det alltså nettot, den färdiga cykelns värde minus insatsvarornas värde som läggs 

till Jönköpings BRP. Detta nettovärde är också det som blir till inkomster i regionen (löner och/eller 

vinster). Produktion av fossila bränslen ger alltså inte upphov till särskilt stort BRP- eller BNP-tillskott i 

Sverige eftersom en stor del av värdet skapas i landet där råvaran produceras. För ett inhemskt bränsle 

som biogas kan i stort sett hela värdet läggas till BRP och BNP. Jönköpings län hade en total BRP på drygt 

121 miljarder kronor år 2014.37  

 
Effekt vid 300 GWh biogasproduktion 

Direkt Indirekt Total 

Antal sysselsatta (personer) 251 171 422 

Bruttoregionalprodukt (MSEK) 362 265 627 

Tabell 5: Effekt på sysselsättning och BRP i Jönköpings län vid 300 GWh biogas, baserat på antaganden från Region Skåne. 

Vi kan också utgå från samma situation men istället beräkna sysselsättningen och BRP som andelar av den 

totala arbetsmarknaden och den totala ekonomin, med andra ord utan att ta hänsyn till den exakta 

mängd biogas som produceras. Andelarna beräknas först för Skåne län och sedan används dessa kvoter 

för att aggregera upp till den regionala arbetsmarknaden och ekonomin i Jönköpings län. 

 

 

                                                             
36 Region Skåne (2012). 
37 SCB: Bruttoregionprodukt, sysselsatta och löner (ENS2010) efter region (län, riksområde). År 2000 – 2014. 
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Jönköping (hypotetisk situation 
vid samma effekt som i Skåne) 

Skåne (nuläge) 

Direkt Indirekt Total Direkt Indirekt Total 

Antal sysselsatta (personer) 77 52 129 293 199 492 

Bruttoregionalprodukt 
(MSEK) 

118 87 205 422 309 731 

Tabell 6: Biogasens effekt på BRP samt antal sysselsatta inom biogasbranschen vid antagande om samma fördelning som 

för Region Skåne. 

Vid detta beräkningssätt blir som synes både sysselsättning och BRP betydligt lägre än i fallet där 

effekterna räknas per producerad mängd biogas. En möjlig anledning till detta är att Skåne är en betydligt 

större arbetsmarknad än Jönköping (cirka fyra gånger större) vilket gör att omräkningen blir missvisande. 

En annan möjlig felkälla är att Skåne kan befinna sig i ett annat skede i biogasimplementering och att det 

därför inte blir rättvisande att jämföra Skånes nuläge med Jönköpings framtid. Att använda två 

beräkningssätt kan vara en viktig kontroll för att få en uppfattning om rimligheten i uppskattningarna. 

Som synes ovan skiljer sig beräkningarna åt väsentligt, men det finns god anledning att anta att det 

”sanna” värdet, eller potentialen, ligger mellan dessa två.   

Ett potentiellt problem är att Jönköpings län redan idag har hög sysselsättning och därmed relativt få 

lediga resurser. Således är ett troligt scenario att nya arbetstillfällen i första hand kommer att tillfalla 

personer som redan idag har ett arbete inom länet alternativt personer som idag inte bor i länet. 

Nettoeffekten kan därmed vara svår att beräkna, men antalet sysselsatta inom biogassektorn om 

produktionen ökar till 300 GWh kan förväntas ligga inom intervallet mellan 130 och 422 helårssysselsatta. 

BRP-effekten torde ligga emellan 205 miljoner kronor och 627 miljoner kronor.  

Med ett antagande om att det troliga värdet ligger mitt i spannet så bör en biogasproduktion på 300 GWh 

leda till 276 helårssysselsättningar, dvs 0,92 per GWh. Den troliga BRP-effekten blir 416 miljoner kronor, 

eller ca 1,4 miljoner kronor per GWh. 

6.4 Ökade exportmöjligheter 
Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) arbetade nästan 12 000 personer inom sektorn ”förnyelsebara 

energikällor” under 2014. Sektorn omsatte nära 84 miljarder kronor i Sverige 2014, varav knappt 10 

procent gick på export.38 Det finns, till vår vetskap, inga data på hur stor del som rör biogas men biogasen 

är ett av de energislag där Sverige utmärker sig internationellt. Det svenskägda företaget Malmberg, med 

huvudkontor i Yngsjö utanför Kristianstad, är världsledande inom uppgraderingsanläggningar för biogas. 

De finns även representerade i Tyskland, Danmark, Litauen, Storbritannien och Italien, där de etablerat 

kontor för att bl.a. sälja biogasanläggningar. Företaget har levererat omkring en tredjedel av alla 

biogasanläggningar i världen39, och omkring 50 anläggningar bara till Tyskland.  

Från 2006 till 2014 växte orderingången på biogasanläggningar för Malmberg från 35 miljoner kronor till 

omkring 350 miljoner kronor – det vill säga 10 gånger om på åtta år. Detta avser både export och inhemsk 

försäljning, men det var exporten som stod för tillväxten.40 Därefter har den sjunkit något till följd av 

                                                             
38 SCB: Miljösektorn per miljöområde, 2014.http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-
amne/Miljo/Miljoekonomi-och-hallbar-utveckling/Miljorakenskaper/38164/38171/Miljosektorn/257461/  
39 Johan Möllerström video 19:40 https://www.youtube.com/watch?v=hJ56dx4BkUo  
40 Johan Möllerström video 20:05 https://www.youtube.com/watch?v=hJ56dx4BkUo samt kompletteringar 
över telefon. 

https://www.youtube.com/watch?v=hJ56dx4BkUo
https://www.youtube.com/watch?v=hJ56dx4BkUo
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sämre ekonomiska förutsättningar. Enligt Fredrik Nilsson, affärsområdeschef för biogas på Malmberg, är 

företagets affärsmöjligheter mycket beroende av vilka stödsystem som finns på plats i olika länder och 

sedan 2015 lider de av politisk obeslutsamhet på ett antal marknader. För några år sedan var exempelvis 

en majoritet av deras verksamhet riktad mot Tyskland, men den marknaden är i princip död just nu till 

följd av ändrade spelregler. 

Även om Fredrik Nilsson ser hinder för biogasaffärer just nu är han optimistisk gällande utvecklingen på 

lite längre sikt. Det cirkulära tänkandet ökar i Europa, menar han, vilket är positivt för biogasen. Dessutom 

är förutsättningarna goda för att få avsättning för biogas i många europeiska länder, eftersom 

infrastrukturen för naturgas är väl utbyggd – något som också möjliggör lagring. I de flesta länder används 

gasen i huvudsak till el och värme idag, men med konkurrens från billig förnybar energi torde gasen snart 

börja konkurrera som fordonsbränsle. Den goda tillgången till naturgas ser Fredrik Nilsson som en bra 

brygga till fossilfri biogas i Europa. 

Det är viktigt att Sverige är ett positivt exempel, enligt Fredrik Nilsson. Att det faktiskt är relativt vanligt 

med gasfordon i Sverige bevisar att omställningen är möjlig. Fredrik Nilsson lyfter också upp den hjälp 

Malmberg har i sitt säljjobb av att utländska delegationer varit på studiebesök i Sverige och sett svenskt 

avfall bli biogas för att sen driva den lokala bussflottan. 

Fredrik Nilsson ser möjligheter även utanför Europa. Malmberg har än så länge byggt en 

uppgraderingsanläggning i Kina, som används för att driva en lokal fordonsflotta.  

Att sätta en siffra på vad den svenska exporten av biogasrelaterad teknik kan antas bli värd i framtiden är 

mycket vanskligt, med tanke på bristen på data. För att kunna göra denna bedömning krävs mer underlag 

om vad olika exportmöjligheter skulle få för effekter för dessa bolag samt för nationell och regional 

ekonomi i Sverige. Analysen hade kunnat göras än djupare med vetskap om vilka dessa företag köper sina 

insatsvaror ifrån, eftersom framgångar inom svensk exportindustri sprider sig långt utanför de bolag som 

står för den produkt som exporteras. Exempelvis finns det gott om små- och medelstora företag i 

Jönköpings län, inte minst tillverkningsföretag och mekaniska verkstäder. Dessa företags produkter och 

tjänster kan komma att uppleva en ökad efterfrågan om biogasbranschen växer i betydelse.  

Det som går att konstatera är att Sverige har ett stort försprång gentemot många andra länder när det 

gäller just biogas, vilket kan omvandlas till exportframgångar om världsmarknaden växer. En anledning att 

tro att den europeiska biogasmarknaden kan växa framöver är att medlemsstaterna uppmanas att främja 

rötning av biologiskt avfall i EU-kommissionens förslag till strategi för cirkulär ekonomi.41 

6.5 Ökad energitrygghet 
I länsstyrelsens klimat- och energistrategi från 2010 anges att Jönköpings län ska vara ett så kallat 

”plusenergilän” år 2050. Detta innebär att det i länet ska produceras mer förnybar energi än vad som 

behövs för den egna konsumtionen och att länet följaktligen ska vara självförsörjande och dessutom en 

nettoexportör av förnybar energi. På så vis kan länet undvika beroende av andra aktörer och själv behålla 

kontroll över leveranssäkerhet och försörjningstrygghet på energiområdet. Ökad energitrygghet, vilket är 

en trolig konsekvens om Jönköping blir ett plusenergilän, är målsättningen för mycket av den politik som 

förs runt om i världen. Detta gäller inte minst inom EU, där försörjningstrygghet är ett av de tre målen för 

energipolitiken och en av de fem pelarna för strategin kring EU:s energiunion.42 

                                                             
41 Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 
2008/98/EG om avfall, sida 21. 
42 Se exempelvis http://www.consilium.europa.eu/sv/policies/energy-union/.  

http://www.consilium.europa.eu/sv/policies/energy-union/
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Hur energitrygghet definieras beror på vilket perspektiv som anläggs. Ur ett ekonomiskt perspektiv syftar 

energitrygghet på försörjningens stabilitet och pålitlighet medan det ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv 

handlar mer om geopolitik och risken för konflikter.43 Vi kommer här att tangera båda perspektiven. Vi 

kommer också att komplettera en kvantitativ bedömning av värdet av biogasens bidrag till energitrygghet 

med en kvalitativ diskussion. 

Ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv kan energi vara både mål och medel i en konflikt. Ryssland har 

exempelvis använt energitillgångar som ett maktmedel då landet stängt av gasleveranserna till Ukraina 

mitt i vintern 2006 och 2009 för att uppnå olika syften44, vilket indirekt påverkade stora delar av Europa. 

Till följd av detta har EU bland annat antagit en strategi för ökad energisäkerhet som lanserades 2014. 

Strategin föreslog bland annat att EU-länderna skulle arbeta med ökad energieffektivisering, öka 

produktionen av förnybar energi inom EU och förbättra infrastrukturen för energi inom unionen.45 Risken 

att energiflöden stryps av politiska skäl är en del av varför biogas kan bidra till energitrygghet ur ett 

ekonomiskt perspektiv. Eftersom biogas produceras i Sverige och av svenska råvaror kan en god tillgång 

på detta bränsle ge samhället ökad resiliens. Biogas kan dessutom produceras av flera olika råvaror, vilket 

ytterligare ökar försörjningstryggheten. 

I sitt Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi från 2010 slog Energimyndigheten fast att biogasen 

har ett samhällsekonomiskt värde för sitt bidrag till försörjningstryggheten, eftersom den tränger undan 

import av olja. Eftersom samhällets oljeberoende är stort kräver lagen46 att importörer, säljare och 

förbrukare av olja håller beredskapslager för att trygga tillgången under svåra försörjningskriser. Hur stora 

beredskapslager som krävs räknas fram av Energimyndigheten varje år baserat på hur mycket olja som 

importeras till Sverige.47 Det betyder att varje enhet oljeimport som undviks innebär att lagringskravet blir 

mindre och det är därför, enligt Energimyndigheten, rimligt att den inhemskt producerade biogasen anses 

ha ett värde motsvarande vad det skulle kosta att lagerhålla ytterligare olja om biogasen inte fanns. 

Myndigheten värderade år 2010 detta samhällsvärde till 1,5 öre/kWh biogas, vilket ansågs motsvara 

kapitalkostnader för lager samt hyreskostnader för de cisterner som användes för lagring. Vi har ingen 

anledning att ifrågasätta denna värdering utan antar att den är representativ för situationen även vid 

denna rapports färdigställande, hösten 2017.  

Det samhällsekonomiska värdet av energitryggheten som uppstår av att producera 300 GWh biogas skulle 

uppgå till 4,5 miljoner kronor, enligt denna värderingsmetod. Det motsvarar 15 000 SEK/GWh. 

Anledningen till att kostnaderna för lagerhållning är en godtagbar grund för att värdera den 

samhällsekonomiska nyttan av energitryggheten är att den beror på ett lagkrav. Hade lagerhållning av den 

aktuella mängden olja varit kommersiellt motiverad vore det en annan sak, men lagkravet visar att 

samhällets bedömning av värdet av energitrygghet är åtminstone så högt som kostnaden för att 

upprätthålla de lagstiftade lagren. Det kan sägas vara den politiska betalningsviljan för energitrygghet. 

Givet att omkring 40 procent av den olja som konsumeras i Sverige är av ryskt ursprung48, och att Ryssland 

tidigare använt sin dominans på energimarknaden till påtryckningar49 finns det även geopolitiska skäl att 

                                                             
43 Johansson et al (2014) sida 25. 
44 Åtminstone 2006 var syftet snarare politiskt än ekonomiskt, se Larsson (2006), sida 45. 
45 EU-kommissionen: Energy Security Strategy. 
46 Lag (2012:806) om beredskapslagring av olja  
47 http://www.energimyndigheten.se/trygg-energiforsorjning/olje--och-
drivmedelsberedskap/beredskapslagring-av-olja/  
48 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Rysk-olja-viktig-for-Sverige/  
49 Se Larsson (2006) [7], sida 45 för en genomgång av rysk gas som påtryckningsmedel mot Ukraina. 

http://www.energimyndigheten.se/trygg-energiforsorjning/olje--och-drivmedelsberedskap/beredskapslagring-av-olja/
http://www.energimyndigheten.se/trygg-energiforsorjning/olje--och-drivmedelsberedskap/beredskapslagring-av-olja/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Rysk-olja-viktig-for-Sverige/
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upprätthålla en inhemsk produktion av bränsle. Detta återspeglas förmodligen bara delvis av den kostnad 

som kravet på lagerhållning av olja innebär. Det egentliga värdet är en fråga om hur svensk allmänhet och 

svenska politiker bedömer riskerna för leveransstörningar och vilken risknivå som anses acceptabel i 

samhället. 

Naturgas är en viktig energikälla i Europa och stod för drygt 23 procent av energimixen i EU år 2013.50 I 

sydvästra Sverige är naturgas en viktig energikälla, tack vare import från Danmark genom ett 

sammankopplat gasnät. På EU-nivå är två tredjedelar av gasen importerad och det är framför allt Ryssland 

som är exportör51. Att lokalproducerad biogas kan ersätta rysk gas torde definitivt ligga i EU:s och 

medlemsländernas intresse. Även om Sverige importerar gas från Danmark så har EU en s.k. 

solidaritetsmekanism som innebär att Sverige vid en liknande kris i framtiden kan komma att behöva 

avstå gas till förmån för andra europeiska länder.52 Eftersom en övergång till fossilfria drivmedel, i första 

hand biogas, är ett sätt att minska beroendet av Ryssland kan det även anses vara av försvarspolitiskt 

intresse.53  

Att byta ut fossila bränslen mot förnybara alternativ innebär inte nödvändigtvis att importberoendet 

upphör. För FAME och HVO (två typer av biodiesel) var 86 respektive 60 procent av råvaran importerad 

2012 och för bioetanol 69 procent. Biogas märker ut sig i detta sammanhang med endast sju procent 

importerad råvara. Möjligheten att göra gas på olika typer av substrat – matavfall, slam från reningsverk, 

gödsel etc. – lyfts också fram som en fördel i detta sammanhang, eftersom det ger flexibilitet till 

producenter och en möjlighet att anpassa sig till förändrade förutsättningar54 och möjligheten att 

använda avfall som substrat innebär att biogasproducenter är mindre beroende av marknaden för 

jordbruksprodukter.55 

  

                                                             
50 Eurostat: Consumption of energy. 
51 Europeiska kommissionen: Europeisk strategi för energitrygghet.  
52 Energimyndigheten (2015) Risk- och sårbarhetsanalys, sida 45.  
53 Svenska Dagbladet, 2015-12-10: Importen av rysk olja rekordstor. Se även Ståhl och Wiktorin (2015), sida 7, 
samt SPBI: Import & export. http://spbi.se/statistik/import-export/. 
54 Månsson et al (2014), sida 10. 
55 Månsson et al (2014), sida 12. 

http://spbi.se/statistik/import-export/


23 
 

6.6 Känslighetsanalys 
För beräkningarna i denna rapport har ett antal kvantitativa bedömningar gjorts, var och en baserad på 

olika antaganden.  Antaganden är ofta nödvändiga för att kunna siffersätta och räkna på olika effekter. 

Nedan går vi igenom några av de antaganden som har gjorts och kommenterar sannolikheten att de är 

felaktiga samt implikationerna i så fall. 

Antagande Storlek på 
osäkerhet 

Sannolikhet 
för 

felskattning 

Diskussion 

Länets potential för 
substrat 

Medel Hög Mest troligt är skattningarna av potential höga, 
vilket innebär att slutlig nytta blir lägre. Detta är 
också en fråga om tidsperspektiv, m.a.o. målen 
uppfylls men längre in i framtiden.  

Värdet av ökad 
resurshushållning 

Medel Medel De antaganden och nyckeltal som används är 
baserade på en mindre fallstudie i Skåne vilket 
alltid innebär en viss osäkerhet. Dock är dessa i sin 
tur baserade på väl etablerade nyckeltal från 
livscykelanalyser vilket bör minska osäkerheten. 
Det är svårt att avgöra riktning på osäkerheten. 
Även de schablonvärden som används för att 
värdera miljöskadekostnad har en inneboende 
osäkerhet, men en generell rekommendation är 
att vid osäkerhet utgå från en högre 
miljöskadekostnad.  

Substitution mellan 
handelsgödsel och 
biogödsel 

Medel Medel Vi antar att jordbrukarna i första hand är 
intresserade av innehåll av näringsämnen, inte 
vilken form dessa kommer i. Dock kan det finnas 
skepsis mot att byta ut fungerande medel mot mer 
oprövade metoder. En övergång till biogödsel kan 
också innebära investeringskostnader i form av 
spridningsutrustning och liknande. Således en viss 
risk för överskattning av den totala nyttan.  

Marknadspriser på 
gödsel 

Stor Medel Priset på gödsel sätts på världsmarknaden och kan 
således variera av anledningar som inte direkt 
påverkar svenska förhållanden. En mer fullödig 
analys bör variera antagandet om dessa priser för 
att avgöra exakt effekt. Då priset både kan gå upp 
och ner är riktningen på osäkerheten okänd.  
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Antagande Storlek 
på 

osäkerhet 

Sannolikhet 
för 

felskattning 

Diskussion 

Kväveinnehållet 
i rötrest 

Medel Medel Vi antar att kväveinnehållet i rötrest är 2,9 kg/ton, vilket 
bygger på siffror från Jönköping Energi. I en rapport från 
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) anges genomsnittligt 
kväveinnehåll från rötrest med ett antal olika substrat 
och detta varierar mellan 3,1 kg/ton och 29,7 kg/ton56. 
Detta talar för att den siffra vi antagit är konservativ. 

Sysselsättnings- 
och BRP-
effekter kan 
överföras 

Stor Medel I analysen utgår vi från tidigare studier som gjorts för 
region Skåne. Detta förfarande innebär alltid en viss risk i 
och med att samma effekter inte nödvändigtvis uppstår i 
den studerade regionen. Av denna anledning väljer vi 
också att redovisa två olika beräkningssätt, vilka också 
mycket riktigt visar relativt stor skillnad i slutligt resultat.  

Sysselsättnings- 
och BRP-
effekter är 
linjära 

Liten Hög Vi antar att antal arbetstillfällen och BRP växer linjärt 
med utbyggnad av biogasproduktionen. Det är troligt 
med en avtagande marginaleffekt, vilket innebär att de 
rapporterade siffrorna kan vara något höga. 

Kostnaden för 
lagerhållning av 
olja jämställs 
med värdet av 
energitrygghet 

Medel Medel Vi antar att den kostnad som importörer betalar för att 
lagerhålla råolja eller oljeprodukter, som skydd mot 
oförutsedda leveransstörningar, kan tolkas som värdet av 
energitrygghet. Grundantagandet torde vara 
okontroversiellt, men att värdet av energitrygghet kan 
likställas mellan 1 kWh lagrad olja och 1 kWh producerad 
biogas är ej lika uppenbart. En anledning till att värdet på 
detta sätt skulle överskattas kan vara att olja värderas 
högre än biogas som bränsle, eftersom det finns fler 
fordon och bättre infrastruktur för olja. Å andra sidan kan 
värdet vara underskattat då biogasproduktionen får antas 
kunna fortgå under en kris, medan beredskapslagren för 
olja är anpassade efter 90 dagars normal import. Lagen 
om lagerhållning gäller råolja samt några andra typer av 
fossila bränslen.  

 

  

                                                             
56 Salomon och Wivstad (2013), sida 13.  
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7 Sammanvägning av nyttor 
I detta kapitel presenteras en sammanvägning av, dels de nyttor som kvantifierades i avsnitt 6 och dels de 

nyttor som tidigare värderades i rapporten Samhällsnyttan med biogas – en studie i Jönköpings län. Vad 

gäller biogasens klimateffekter har beräkningarna från den tidigare rapporten uppdaterats utifrån den 

substratmix som antogs vara möjlig i avsnitt 3.1 ovan. För att visa på skillnader i värdering av nyttan 

beroende på vilken kostnadsschablon som används i beräkningen har vi valt att redovisa ett spann mellan 

ett högsta och ett lägsta värde, se avsnitt 7.3 med sammanvägningen av biogasens nyttor. 

7.1 Biogasens klimateffekter 
Biogasens klimatnytta beror både på hur den används och av vilken råvara den produceras. År 2014 

uppgraderades 57 procent av all producerad biogas till fordonsgaskvalitet57 och det är i första hand 

klimatnyttan när biogas ersätter fossila fordonsbränslen som analyseras i denna rapport. Anledningen till 

att råvaran spelar roll är att även produktionen av biogas – inte bara användningen – kan generera 

klimatnytta. Biogasproduktion baserad på gödsel ger exempelvis upphov till dubbel nytta eftersom 

gödslet normalt hade läckt ut metan till atmosfären – vilket hade förstärkt växthuseffekten. I och med 

biogasproduktionen fångas metanet istället in och tas om hand. För att beräkna utsläppet av växthusgaser 

används ett livscykelperspektiv, i detta fall ofta kallat well-to-wheel.  

Vad är denna klimatnytta värd i ekonomiska termer? Det har gjorts många uppskattningar av 

klimatförändringens kostnader, och värdet av minskade utsläpp är bara spegelbilden av samhällets 

skadekostnad för ökade utsläpp. En ofta använd källa för värdering av koldioxidutsläpp är ASEK 6, som 

Trafikverket använder för att beräkna kostnaden med koldioxidutsläpp. Enligt ASEK 6 är kostnaden för 

koldioxidutsläpp värt 1,14 kronor per kg koldioxid, en kostnad som är baserad på den svenska 

koldioxidskatten. Vid känslighetsanalys rekommenderas ett värde på 3,50 kronor per kg koldioxid. Andra 

studier har kommit fram till helt andra siffror. En svensk studie från 2010 av forskare vid Luleå Tekniska 

Högskola och Umeå Universitet anger exempelvis samhällets kostnad för koldioxidutsläpp till 0,20 SEK/kg 

koldioxid58, vilket är i linje med de lägsta värderingarna som återges i ASEK 6. Vi väljer att använda dessa 

uppgifter som underlag för lägsta värdering av klimatnyttan i känslighetsanalysen. 

Biogasens klimatnytta värderades i den första rapporten, Samhällsnyttan med biogas – en studie i 

Jönköpings län, uppgå till ett värde av 83,2 miljoner kronor vid produktion av 300 GWh biogas. 

Minskningen i växthusgasutsläpp baserades på användning av biogas som fordonsbränsle producerat från 

främst avloppsslam och endast en mindre del från gödsel, jämfört med om bensin hade använts som 

bränsle. För värdering av nyttan användes då Trafikverkets uppgifter från ASEK 5.2 (den tidigare 

versionen), d.v.s. 1,08 SEK/kg koldioxid. 

I denna studie har vi, till skillnad från den tidigare rapporten, närmare studerat potentialen för olika 

substrat specifikt för Region Jönköpings län och gjort en bedömning av vilka olika substrat som 

tillsammans kan utgöra grunden för produktion av 300 GWh biogas, se avsnitt 3.1. Genom att använda 

uppgifter för olika substrats växthusgasminskning i ett livscykelperspektiv fås en total utsläppsminskning 

av växthusgasutsläppet som uppgår till 95 885 ton koldioxidekvivalenter. 

  

                                                             
57 Energimyndigheten (2015a). 
58 Brännlund et al (2010). 



26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 7: Minskning av växthusgaser då biogas ersätter bensin och/eller diesel, uppdelat på substrat för biogasen. 

För värdering av nyttan används Trafikverkets uppgifter i ASEK 6. Den totala undvikna 

miljöskadekostnaden till följd av minskade växthusgasutsläpp uppgår då till 109,3 miljoner SEK per år 

baserat på denna beräkning. Den största skillnaden jämfört med beräkningen i den första rapporten är, 

som nämnts ovan, att en betydande andel (55 procent) av substratet antas i bedömning av potentialen för 

Jönköpings län kunna komma från gödsel. 

Skulle istället den mer konservativa studien användas, med ett koldioxidpris på 0,20 SEK per kg koldioxid 

skulle biogasens klimatnytta i Jönköpings uppgå till 19,2 miljoner kronor vid en expansion till 300 GWh/år. 

Vid Trafikverkets rekommenderade värde för känslighetsanalys, 3,50 SEK/kg, blir totala värdet högre än 

335 miljoner kronor. Det spelar alltså mycket stor roll vilket koldioxidpris som väljs. Detta är till viss del en 

vetenskaplig fråga, men beror även på etiska överväganden. Det troliga värdet får anses vara Trafikverkets 

standardvärde, dvs 109,3 miljoner SEK/år eller 364 000 SEK/GWh. 

7.2 Biogasens effekter på hälsan 
Vägtrafiken ger upphov till luftutsläpp som orsakar hälsoproblem, framför allt i städer där utsläppen blir 

koncentrerade. Dessutom blir den samhällsekonomiska kostnaden för luftutsläppen högre i städer 

eftersom fler människor utsätts för dem och därigenom riskerar ökad sjuklighet och/eller förkortad 

livslängd. Följaktligen värderas minskade luftutsläpp från vägtrafiken högre i städer än på landsbygd. 

Två typer av utsläpp som ofta lyfts fram som hälsovådliga är partiklar och kväveoxider vilka förorsakar 

problem i luftvägar samt hjärt- och kärlsystemet.  Trafikverket rekommenderar att kostnaden för 

partikelutsläpp beräknas enligt en formel som tar hänsyn till kostnaden per exponerad person och antalet 

exponerade personer. För lokala effekter sätts det rekommenderade värdet till 546 

SEK/exponeringsenhet för PM2,5.
62  

I rapporten Samhällsnyttan med biogas – en studie i Jönköpings län kvantifierades det 

samhällsekonomiska värdet av minskade utsläpp av partiklar till följd av en ökad användning av biogas i 

transportsektorn. Värderingen baserades på Trafikverkets ASEK 5.2. Liksom för värdering av 

                                                             
59 Siffrorna baseras på livscykelanalyser och kommer från Börjesson et al (2013). 
60 Den uppskattade utsläppsminskningen för biogas från industriavfall kommer från Energimyndigheten (2016), 
sida 40. 
61 Den uppskattade utsläppsminskningen för biogas från energigrödor och odlingsrester är det ovägda 
genomsnittet av fleråriga och ettåriga grödor i Börjesson et al (2013). 
62 PM2,5 är alla partiklar med en diameter mindre än 2,5 mikrometer. Det kan vara allt från sot till vägdamm – 
det är partikelns storlek som är avgörande.  

Minskning av växthusgasutsläpp (CO2e) jämfört med bensin och diesel (%)59 

Biogas från avloppsslam - 82 % 

Biogas från hushållsavfall - 106 % 

Biogas från gödsel - 122 % 

Biogas från industriavfall60 - 80 % 

Biogas från energigrödor och 
odlingsrester61 

- 75 % 
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klimateffekterna, har olika källor angett olika schablonsiffror för värdering av minskade utsläpp av 

partiklar. I samma svenska studie som citerades ovan, från 2010 av forskare vid Luleå Tekniska Högskola 

och Umeå Universitet, angavs riktvärden på 4 000 SEK/kg i tätort och 400 SEK/kg i landsbygd för minskade 

partikelutsläpp.63 Vi har därför valt att, på samma sätt som för beräkningen av klimatkostnader, använda 

underlag från två olika studier för att visa på skillnader i värdering av skadekostnaden. Den undvikna 

skadekostnaden för minskade partikelutsläpp vid 300 GWh biogas vid användning av ASEK 6 beräknas 

uppgå till 2,9 miljoner SEK/år i Jönköpings län vid en produktion av 300 GWh. Med den mer konservativa 

studien från Umeå och Luleå skulle nyttan istället vara värd 1,4 miljoner kronor vid produktion och 

användning av 300 GWh biogas. 

Det troligaste värdet får anses vara det som baseras på Trafikverkets siffror, dvs totalt 2,9 miljoner SEK/år 

i Jönköpings län vid en produktion av 300 GWh eller 9 559 SEK/GWh. Det bör noteras att detta värde 

enbart bygger på utsläpp av partiklar. Eftersom biogas även ger upphov till lägre utsläpp av kväveoxider 

än exempelvis dieselfordon, är detta värde en underskattning av totala kostnader.  

7.3 Sammanvägning av nyttor med biogas 
De olika nyttor som behandlats i denna och den tidigare rapporten Samhällsnyttan med biogas – en studie 

i Jönköpings län väntas delvis uppkomma i olika delar av samhället och därmed komma olika grupper i 

samhället till godo, så som exempelvis allmän nytta eller privat nytta. Alla nyttor är inte möjliga att addera 

ihop utan ska till viss del ses som kompletterande mått som sammantaget ska ge en bättre bild och 

förståelse för värdet av biogas.  

Vissa av dessa nyttor märks i enskilda individers plånböcker, andra märks endast i form av undvikna 

skador och kostnader. Det är framför allt värdet av att biogödsel ersätter handelsgödsel, värdet av ökad 

sysselsättning samt värdet av ökade exportmöjligheter som ger privatekonomisk nytta. Biogödslet gynnar 

de lantbrukare som kan sänka sina kostnader för växtnäring, sysselsättningsökningen gynnar de individer 

som tidigare inte kunde få jobb (det måste inte nödvändigtvis vara så att personer går från arbetslöshet 

till jobb på en biogasanläggning – troligare är att när den totala efterfrågan på arbetskraft ökar så sker en 

omförflyttning på arbetsmarknaden så att en arbetslös kan få jobb i en helt annan sektor) och export-

möjligheter gynnar de företag som kan sälja mer av sin produkt. Ökad sysselsättning och ökad export 

kommer också det lokala samhället till del, i och med en förbättrad ekonomisk situation och 

spridningseffekter i ekonomin. 

Värdet av ökad energitrygghet samt värdet av minskade utsläpp av växthusgaser kommer hela samhället 

till del – i fallet med växthusgaser är det fråga om en global nytta, medan minskade luftföroreningar som 

partiklar och kvävedioxid är lokala och regionala nyttor. Värdet av ökad resurshushållning kommer också 

hela samhället till del. Det bör här betonas att alternativet till att samla in matavfall för biogasproduktion 

också är förknippat med en kostnad för avfallshanteringen. Alternativkostnaden för behandling av avfallet 

blir därför betydelsefull i jämförelsen mellan biologisk behandling eller ej. 

                                                             
63 Brännlund et al (2010). 
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Figur 3. Schematisk bild över var olika nyttor med biogas väntas uppstå, d.v.s. mottagare av nyttan. 

Nyttorna med ”minskade växthusgasutsläpp” (109,3 miljoner SEK/år vid 300 GWh; 364 000 SEK/GWh), 

”minskade utsläpp av partiklar” (2,9 miljoner SEK/år vid 300 GWh; 9 559 SEK/GWh),”ökad tillgång på 

biogödsel” (54 miljoner SEK/år vid 300 GWh; 180 000 SEK/GWh) samt ”ökad energitrygghet” (4,5 miljoner 

SEK/år vid 300 GWh; 15 000 SEK/GWh) anses vara adderbara och det troliga värdet skulle, baserat på 

beräkningarna i denna studie, ligga runt 170,7 miljoner SEK/år eller 569 000 SEK/GWh. 

Osäkerhetsintervallet sträcker sig mellan 50,1 miljoner kronor och 435,4 miljoner kronor, per GWh blir 

detta mellan 167 000 och 1 451 333 kronor. 

Värdet av ökad resurshushållning är till viss del överlappande andra beräknade nyttor då denna värdering 

baseras på livscykelanalys där effekter av att fordonsbränsle ersätts med biogas och att rötrest ersätter 

konstgödsel är inkluderat. Värdet har beräknats uppgå till 2,2 miljoner SEK per år (68 750 SEK/GWh) och 

är ett mått på nyttan som uppstår när matavfall omhändertas för produktion av biogas istället för att 

förbrännas och utnyttjas för framställning av el och värme. Det skulle kunna sägas vara värdet av en mer 

cirkulär hantering av det uppkomna matavfallet i Jönköpings län. 

Nettoeffekten av ökad sysselsättning kan vara svår att beräkna eftersom nya arbetstillfällen kan tillfalla 

personer som redan har ett arbete, men vi har i denna studie beräknat att antalet sysselsatta inom 

biogassektorn om produktionen ökar till 300 GWh kan förväntas ligga inom intervallet mellan 130 och 422 

personer. Både direkta och indirekta sysselsättningseffekter har redovisats, där exempelvis arbetstillfällen 

som uppstår i en rötningsanläggning är direkta effekter och indirekta effekter exempelvis kan vara 

arbeten som uppstår inom logistik till följd av ökad biogasproduktion. BRP-effekten har uppskattats ligga 

emellan 205 miljoner kronor och 627 miljoner kronor. Den troliga sysselsättningseffekten har bedömts 

ligga mitt i spannet, dvs 276 helårssysselsatta (0,92 per GWh) och den troliga BRP-effekten 416 miljoner 

kronor (1,4 miljoner SEK/GWh). 

Nyttan av  ökade exportmöjligheter har inom ramen för denna studie beskrivits kvalitativt. Vi har 

redogjort för hur ett företag inom biogasbranschen ser på sina möjligheter på exportmarknaden. För en 

samhällsekonomisk värdering av denna nytta krävs mer underlag. En bedömning av värdet av ökade 

exportmöjligheter kräver underlag om vad olika exportmöjligheter skulle få för effekter för företag inom 

branschen samt för nationell och regional ekonomi i Sverige.  



29 
 

8 Slutsatser 
I denna rapport har samhällsekonomiska nyttor relaterade till biogas värderats monetärt. Dessa nyttor är 

(i) ökad resurshushållning, (ii) ökad användning av biogödsel som ersätter konstgödsel,(iii) ökad 

sysselsättning samt (iv) ökad energitrygghet. Dessutom har biogasens effekter på företags 

exportmöjligheter behandlats kvalitativt. Det monetära värdet av minskade utsläpp av växthusgaser och 

luftföroreningar som togs fram i den tidigare rapporten Samhällsnyttan med biogas – en studie i 

Jönköpings län har återgivits och uppdaterats i denna rapport. Alla siffror som följer nedan avser en 

produktion av 300 GWh biogas per år. 

Vi kan sammanfattningsvis konstatera att värdet av minskade klimatutsläpp (19,2 - 335 miljoner SEK per 

år) tycks kunna bli en mycket värdefull samhällsnytta av en ökad biogasproduktion. Även värdet för länets 

lantbrukare av att få tillgång till biogödsel tycks ha ett relativt högt ekonomiskt värde (25 - 93 miljoner SEK 

per år). Det senare värdet kommer troligtvis att märkas mer lokalt eftersom det tillfaller en relativt liten 

grupp, medan klimatnyttan delas med alla människor globalt. Detta är också ett av klimatförändringens 

stora dilemman: att åtgärdskostnader ofta är lokalt koncentrerade men nyttorna av åtgärden sprids 

globalt.  

Värdet av sysselsättningseffekten (mellan 130 och 422 helårssysselsatta) är svår att beräkna på 

aggregerad nivå, eftersom Jönköpings län har relativt låg arbetslöshet och risken finns att det endast blir 

en omförflyttning av personer på arbetsmarknaden. Den uppskattade BRP-effekten (205 - 627 miljoner 

kronor) är dock ett positivt tillskott till hela den regionala ekonomin. 

Den samhällsekonomiska nyttan av förbättrad resurshushållning har värderats till 2,2 miljoner SEK per år. 

Det bör dock beaktas att denna nytta endast avser biogas som produceras från matavfall, vilket antagits 

kunna utgöra maximalt omkring 10 procent av den totala potentiella produktionen av biogas i Jönköpings 

län. Värdet per enhet biogas är alltså större än vad som framgår vid första anblick. 

Den samhällsekonomiska nyttan av ökad energitrygghet har värderats genom att studera vad 

oljeimportörer tvingas betala för att säkerställa en mer robust tillgång på olja. På detta sätt har värdet 

uppskattats till 4,5 miljoner SEK per år. Eftersom inhemsk biogasproduktion är långsiktigt robust medan 

beredskapslager på olja förväntas räcka några månader kan det argumenteras att biogasens bidrag till 

energitryggheten är värt mer än vad som här har uppskattats. Skattningen i denna rapport kan ses som en 

nedre gräns för det samhällsekonomiska värdet av biogas. 

Värdet av minskade utsläpp av partiklar (1,4 - 2,9 miljoner SEK per år) utgör en mindre del av det totala 

värdet. Effekten av biogas på luftkvalitet kan dock antas vara avsevärt större än detta, då utsläppen av 

kväveoxider (även kallat NOx) ej studerats. Värdet av möjligheten till ökad export skulle kunna vara 

betydelsefullt, men har inte gått att kvantifiera inom ramen för denna utredning. 

De beräkningar som gjorts i denna rapport har utgått från linjära samband – att effekten av en viss mängd 

tillförd biogas är densamma oavsett om biogasproduktionen går från 55 till 60 GWh eller från 255 till 260 

GWh. Detta är troligtvis en förenklad bild av verkligheten, eftersom många samband är icke-linjära. 

Fördelen med denna förenkling är dock att resultaten från denna studie enkelt kan räknas om till ett 

scenario där biogasproduktionen uppgår till exempelvis 150 istället för 300 GWh. De samhällsnyttor som 

här har värderats uppstår alltså även om länets målsättning om att producera 300 GWh aldrig uppfylls. 

Monetära värderingar av samhällsekonomiska nyttor blir maximalt meningsfulla när de kombineras med 

uppskattningar av deras respektive kostnader. Denna rapport har visat att en expansion av 

biogasproduktionen i Jönköpings län till 300 GWh för med sig samhällsnyttor som kan värderas till många 
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miljoner kronor. Men det innebär inte per automatik ett guldregn, eftersom de värden som skapas måste 

jämföras med kostnaderna. En utbyggnad av biogasproduktionen är samhällsekonomiskt lönsam endast 

om kostnaderna är lägre än de samhällsekonomiska nyttorna samt biogasproducenternas intäkter från 

biogasförsäljningen. 

En tidigare studie har uppskattat att produktionskostnaden för biogas uppgår till maximalt drygt 5 kr per 

liter bensinekvivalent.64 Produktion baserad på gödsel eller grödor bedömdes i samma studie ha 

produktionskostnader på omkring 8-9 kr per liter bensinekvivalent.65 En snabb beräkning av kostnaderna 

för produktion av 300 GWh, med den substratfördelning som anges i avsnitt 3.1, bör med dessa kostnader 

innebära en årlig produktionskostnad på omkring 250 miljoner kronor. Givet att de nyttor som kunde 

adderas ihop i avsnitt 7.3 uppgick till en summa i spannet mellan 50,1 och 435,4 miljoner kronor per år, så 

tycks en relativt stor del av produktionskostnaden kunna motiveras med samhällsekonomiska nyttor. I 

procent räknas kan som lägst 20 procent och som högst 174 procent av produktionskostnaden motiveras 

med samhällsekonomiska nyttor. Det troliga värdet är 68 procent. Till detta måste naturligtvis intäkterna 

från försäljningen av biogas adderas. 

Det är i dessa sammanhang viktigt att hålla isär engångstransaktioner och löpande kostnader och nyttor. 

De samhällsekonomiska nyttor som värderats i denna rapport är årliga flöden. För att kunna producera 

300 GWh biogas krävs förvisso stora investeringar, men dessa är engångskostnader. Om värdet av de 

löpande nyttorna (de som värderats i denna studie samt försäljningsintäkterna) är större än värdet av de 

löpande kostnaderna (så som personal och drift av anläggningar, samt ränta) så kommer investeringen att 

betalas av på sikt. Hur lång tid det tar brukar beräknas som ett investeringsunderlag och kallas för 

”återbetalningstiden”. Det är alltså den tid det tar för de löpande vinsterna (alla nyttor minus alla 

kostnader) att betala tillbaka investeringskostnaden. För att beräkna återbetalningstiden för en expansion 

av biogasproduktionen i Jönköpings län skulle det behövas kostnadsuppskattningar för de investeringar 

som krävs samt en analys av möjliga intäkter vid försäljning av 300 GWh.  

Det är viktigt att vara medveten om att de siffror som räknats fram i denna rapport, liksom i alla 

samhällsekonomiska värderingar, är uppskattningar. De största osäkerheterna i vår bedömning finns i 

marknadspriset för biogödsel, skadekostnaden för utsläpp av växthusgaser samt analysen av 

sysselsättningseffekterna, vilket beskrivs i rapportens känslighetsanalys. Vår förhoppning är att denna 

rapport inneburit ökad kunskap om vad biogasens samhällsekonomiska nyttor är värda i monetära termer 

och att detta ska kunna användas som underlag vid exempelvis upphandlingar och nyinvesteringar.  

  

                                                             
64 Ett kg biogas (priset anges i regel per kg biogas) innehåller ungefär samma energimängd som 1,5 liter bensin, 
se gasbilen.se. 
65 Börjesson et al (2013). 
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Bilaga: 
Biogasens samha llsnyttor ur fler perspektiv 
Genomgång av IVL:s och BRC:s studier om biogasens samhällsnyttor och hur dessa kan 

bidra till analysen i Jönköpings län. 

 

Bakgrund och syfte 
I rapporten Värdet av biogas – En samhällsekonomisk analys av biogasens nyttor har 2050 Consulting 

och Enveco genomfört monetära värderingar av biogasens samhällsekonomiska nyttor. Rapporten 

skrevs på uppdrag av Energikontor Norra Småland. Med olika metoder gjordes värderingar av sju 

olika samhällsnyttor, varav sex gavs ett kvantifierat monetärt värde och den sjunde värderades 

kvalitativt. De samhällsnyttor som värderades var: 

• Minskade utsläpp av växthusgaser 

• Minskade utsläpp av partiklar 

• Ökad resurshushållning 

• Produktion av biogödsel 

• Ökad sysselsättning 

• Ökad energitrygghet 

• Ökade exportmöjligheter (endast kvalitativt värderad) 

Under 2017 har ytterligare två rapporter släppts som kan bidra till förståelsen av biogasens 

samhällsnyttor och vad de är värda i monetära termer. Dessa är: 

• The role of biogas solutions in the circular and bio-based economy, skriven av Linda Hagman 

och Mats Eklund på Biogas Research Center (BRC) och utgiven av Biogas Öst. Vi kommer 

hädanefter att kalla den för BRC-rapporten. 

• Samhällsekonomisk analys av biodiesel, biogas och el i bussar för kollektivtrafik, skriven av 

IVL på uppdrag av Västra Götalandsregionen. Vi kommer hädanefter att kalla den för IVL-

rapporten. 

Detta PM syftar till att klargöra hur rapporterna skiljer sig åt, från varandra och från den rapport som 

2050 Consulting och Enveco skrivit för Energikontor Norra Småland (hädanefter kallad 2050-

rapporten), och i vilka delar de bygger på samma underlag. En sammanställning görs i syfte att visa 

om/hur rapporterna ytterligare kan förstärka analysen av biogasens samhällsnyttor i Jönköpings län. 

BRC-rapporten 
Rapporten The role of biogas solutions in the circular and bio-based economy har som huvudsakligt 

syfte att gå igenom de samhällsnyttor som biogas kan antas ha och undersöka i vilken grad dessa 

samhällsnyttor studerats vetenskapligt. De nyttor som undersöks är de som nämns i tio rapporter om 

biogas som skrivits mellan 2009 och 2016 (varav 2050:s GAP-analys för Energikontor Norra Småland 

är en). Totalt omfattas 34 nyttor av studien (lista i appendix) och de delas in i fyra olika kategorier:  

• Biogas – nyttor som uppkommer vid användning av gasen 

• Rötrest – nyttor som uppstår i jordbruket vid användning av rötresten 
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• Hantering – nyttor som uppstår i avfallssystemet då biologiskt avfall rötas 

• Koncept – genomgripande samhällsnyttor till följd av biogas 

Därefter följer en genomgång av all den vetenskapliga litteratur som författarna kunnat hitta, där de 

34 nyttorna behandlas. BRC-rapporten ger en översikt över kunskapsläget och är en bra guide till 

forskning kring biogasens samhällsnyttor. Figur 1 ger en sammanfattande bild av hur många 

forskningsartiklar som behandlar respektive samhällsnytta, samt på vilket sätt frågan behandlas. 

Artiklarna har kategoriserats utifrån om de nämner nyttan (mentioned, orange stapel), om de 

nämner nyttan med en referens (referenced, gul stapel) eller om nyttan är specifikt studerad (study 

object, grön stapel). 

 

 

Figur 1: Sammanställning av antalet forskningsartiklar som berör olika samhällsnyttor kopplade till biogas. 

Som synes är några nyttor betydligt mer välstuderade än andra. De fyra tydligast studerade är 

renewable energy (1), reducing CO2-emission (7), producing fertiliser (19) och treating organic waste 

(24). Många av dessa nyttor berördes i 2050-rapporten och vissa överlappningar finns mellan hur 

nyttorna har formulerats av BRC respektive 2050. Exempelvis analyserade 2050-rapporten värdet av 

den rötrest som produceras i Jönköpings län genom att jämföra med marknadspriser för de 

gödningsmedel som rötresten kan ersätta. Detta motsvarar två nyttor i BRC-rapporten: ”producing 

fertiliser” och ”reducing use of mineral fertiliser”. I korthet kan man säga att 14 av BRC-rapportens 

nyttor värderas i 2050-rapporten (se Tabell 8).  

Tabell 8: Vilka av nyttorna i BRC-rapporten motsvaras av en nytta i 2050-rapporten? 

Nytta i 2050-rapporten Motsvarar i BRC-rapporten 

Minskade utsläpp av växthusgaser 4, 7, 27 

Minskade utsläpp av luftföroreningar 9, (8) 

Ökad resurshushållning 24, 25, 29 

Produktion av biogödsel 19, 20 

Ökad sysselsättning och BRP 31, 32 

Ökad energitrygghet 6 

Ökade exportmöjligheter 30 
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De flesta av samhällsnyttorna som värderats i 2050-rapporten är alltså relativt väl studerade, framför 

allt minskade utsläpp av växthusgaser, ökad resurshushållning och produktion av biogödsel. Ökad 

energitrygghet och ökad sysselsättning hör också till de mer välstuderade nyttorna. Den enda 

samhällsnytta i 2050-rapporten som inte är väl studerad enligt BRC-rapporten är ökade 

exportmöjligheter. Det är också den nytta som inte värderades kvantitativt i 2050-rapporten. 

Biogasen och de globala hållbarhetsmålen 
BRC-rapporten gör också en sammanställning av hur biogasens samhällsnyttor kan bidra till 

uppfyllandet av de 17 globala hållbarhetsmålen (sustainable development goals, SDG). För var och 

ett av målen anges hur biogasen kan bidra, vilken aktör som bidrar (leverantör, producent, 

konsument eller samhälle) samt genom vilken kategori av biogas, rötrest, hantering och koncept (se 

punktlistan ovan) bidraget sker. 

SDG-genomgången är ett användbart angreppssätt för att diskutera biogasens samhällsnyttor i ett 

bredare perspektiv. Analysen är dock relativt grund och får ses som ett första steg, vilket även BRC-

rapportens författare medger. Slutsatsen är att biogas kan bidra till uppfyllandet av vart och ett av de 

17 målen. Detta är säkerligen korrekt, men det som återstår är bland annat att 1) tydligare definiera 

på vilket sätt biogasen kan bidra; 2) identifiera eventuella hinder för att biogasen ska kunna bidra på 

detta sätt och 3) identifiera eventuella målkonflikter. Ett exempel på en målkonflikt är att biogasens 

marknadsförutsättningar kan kräva att kostnaderna för fossila bränslen är någorlunda höga, 

samtidigt som höga priser på fossila bränslen kan göra fattigdomsbekämpningen (mål 1) svårare på 

kort sikt. Trots detta råder det knappast någon tvekan om att biogas i många fall kan vara värdefull i 

kampen mot fattigdom samtidigt som fossila bränslen och klimatförändring givetvis försvårar 

fattigdomsbekämpning på längre sikt. 

BRC-rapporten kan bidra till analysen av de samhällsekonomiska nyttorna med biogas, både genom 

att hänvisa till publicerad forskning kring olika nyttor, samt genom att ange kopplingen mellan biogas 

och de globala målen. BRC-rapporten är dock i sig inte till hjälp för att analysera det ekonomiska 

värdet av samhällsnyttorna, utan svarar snarare på frågan om respektive nytta är vetenskapligt 

studerad eller ej. Analysen av det samhällsekonomiska värdet av nyttan lämnas alltså åt andra. 

IVL-rapporten 
IVL har på uppdrag av Västra Götalandsregionen studerat i vilken grad en satsning på biogas, 

biodiesel (HVO samt RME) och/eller el i offentliga fordon och transporter är motiverad utifrån de 

bredare regionala samhällseffekterna som produktionen och användningen av respektive drivmedel 

innebär. IVL:s rapport liknar i stora delar den som 2050 och Enveco skrivit på uppdrag av 

Energikontor Norra Småland, men omfattar alltså även samhällsekonomiska kostnader av biodiesel 

samt eldrift. Slutsatserna är i korthet att el-bussar ger lägst samhällsekonomisk kostnad i 

innerstadstrafik medan biogas ger lägst samhällsekonomisk kostnad i regiontrafik. 

IVL-rapporten gör kvantitativa bedömningar av de samhällsekonomiska kostnaderna av  

• Växthusgasutsläpp 

• Utsläpp av partiklar och kväveoxider (NOx) 

• Buller 
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Utöver detta gör de en uppskattning av de olika drivmedlens effekt på ”regional utveckling”, vilket 

definierats som FoU, stad och land i harmoni, konkurrenskraftig landsbygd samt bussindustrins 

utveckling. Här har inga kvantitativa värderingar gjorts, utan endast indikationer på huruvida ett visst 

bränsleval innebär en förbättring, en försämring eller ingen förändring på de fyra olika aspekterna. 

Skillnad i angreppssätt 
En viktig distinktion mellan IVL-rapporten och 2050-rapporten är att IVL-rapporten behandlar 

samtliga negativa samhällseffekter (utsläpp och buller) som kostnader, vilket jämförs med ett 

idealfall där kostnaden är noll (att kostnaden är noll innebär alltså att inga utsläpp och inget buller 

sker). 2050-rapporten (samt även BRC-rapporten) utgår istället från att allt som är bättre än det 

konventionella alternativet skapar en ”nytta”. Utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar jämförs 

därför med den genomsnittliga fordonsflottan och om det sker en förbättring så beskrivs det som en 

nytta. Givetvis är utsläpp alltjämt en samhällsekonomisk kostnad, även med detta perspektiv. 

En grundläggande skillnad mellan IVL-

rapporten och 2050-rapporten är att 

den förstnämnda syftar till att 

utvärdera möjliga investeringar medan 

den sistnämnda studerar nuvarande 

samhällsekonomisk nytta. 2050-

rapporten ställer därför gasens och 

gasfordonens egenskaper mot 

nuvarande fordonsparks egenskaper 

medan IVL-rapporten ställer dem mot 

egenskaperna hos den senaste 

generationens dieselfordon. Därför 

finner 2050-rapporten att gasfordon 

bidrar till relativt kraftigt minskade utsläpp av partiklar, medan IVL-rapporten finner relativt små 

sådana effekter då de jämför med EURO VI-motorer (de bästa tillgängliga) med låga utsläpp av 

partiklar och kväveoxider. Intressant att notera är att IVL-rapporten räknar med att biogasfordon 

släpper ut något högre mängder partiklar än diesel och biodiesel (åtminstone i stadstrafik där 

dieselfordonen är hybrider) men något lägre mängder av NOx.  

Resultat för biogas 
Trots att biogasens fördelar vad gäller luftkvalitet (NOx och partiklar) är små i IVL-rapporten så blir 

resultatet att biogas är det bränsle som har lägst samhällsekonomiska kostnad i regiontrafik. Det är 

framför allt reduktionen av utsläpp av växthusgaser som gör biogasen till det samhällsekonomiskt 

bästa i regiontrafiken, marginellt bättre än HVO. I stadstrafiken bedöms eldrift ha lägst 

samhällsekonomiska kostnader (med god marginal) och HVO bedöms vara aningen bättre än biogas, 

till följd av lägre partikelutsläpp och buller. 

IVL har räknat med att biogas i stadstrafik har högre bullernivåer och partikelutsläpp än övriga fordon 

och bara marginellt lägre utsläpp av NOx. Dessa utsläppsnivåer för dieselfordon är i enlighet med 

EURO VI-kriterierna för motorer. Frågan är om det verkligen kan tas för givet att motorernas utsläpp 

håller sig inom EURO VI-ramarna i verklig körning. Under 2017 har det vid flera tillfällen rapporterats 

om att flera moderna personbilar med dieseldrift gett upphov till mångdubbelt högre utsläpp av NOx 

Figur 2: Illustration av skillnad i angreppssätt. Är en nytta allt som är bättre än 
noll eller bättre än konventionellt alternativ? 
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i verklig körning än enligt producenternas egna mätningar. Det är inte omöjligt att köra dieselfordon 

med låga utsläpp av luftföroreningar, men det förutsätter mycket avancerad reningsutrustning. 

Eftersom gas har en renare förbränning krävs mindre rening i efterhand. 

En annan anledning till att biodiesel ser ut att vara samhällsekonomiskt bättre än biogas i stadstrafik 

är att man i IVL-rapporten räknat med att diesel- och biodieselbussarna är hybrider, till skillnad från 

gasfordonen. I IVL-rapporten nämns att utveckling av biogashybrider pågår och kommer kunna ändra 

kalkylen för gasfordon i och med en minskad bränsleförbrukning på upp till 30 procent. Men 

gashybrider är inte i någon avlägsen framtid utan presenteras under 2017.66 Jämförelsen mellan 

biodiesel och biogas kan alltså bli utdaterad redan under 2017. 

Det ska tilläggas att IVL-rapporten konstaterar att rötresten har ett värde samt att biogasen innebär 

förbättringar för den regionala utvecklingen, vad gäller stad och land i harmoni samt 

konkurrenskraftig landsbygd, men dessa värden har inte satts i relation till den monetära jämförelsen 

av drivlinor. Värdet av rötresten har kvantifierats monetärt av IVL till mellan 10–50 miljoner kronor, 

men det har inte kommit biogasen till fördel i den kvantitativa jämförelsen. 

IVL-rapporten gör en känslighetsanalys på den samhällsekonomiska kostnaden för klimatförändring 

där priset på koldioxid sätts till 3,50 SEK/kg (detta värde rekommenderas, under vissa 

förutsättningar, av Trafikverket). Det är ca tre gånger högre än standardvärdet i ASEK-rapporten 

6.067, vilket är baserat på den svenska koldioxidskatten och uppgår till 1,14 SEK/kg CO2e. Även 2050-

rapporten använder siffror från ASEK 6.0, med känslighetsanalys på utsläpp av växthusgaser, men där 

både med högre och lägre samhällsekonomisk kostnad. Här finns ingen etablerad sanning. Eftersom 

skadekostnaden för utsläpp av växthusgaser är omstridd kan både den högre och den lägre siffran 

vara värda att lyfta fram. 

Några synpunkter på jämförelserna 
En viktig fråga när biodiesel, i huvudsak HVO, ska bedömas ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är 

att palmolja och PFAD (en bi- eller restprodukt från palmoljeproduktion) är råvara för biodiesel som 

säljs i Sverige. IVL-rapporten konstaterar att detta är problematiskt men använder schablonsiffror där 

HVO baserat på palmolja har låga utsläpp av växthusgaser. Dessa låga utsläppssiffror används även 

av Energimyndigheten och får anses vara etablerade, men osäkerheten kring palmoljans (och 

följaktligen PFAD:s) klimatprestanda är stor. Enligt en rapport som beställts av EU-kommissionen kan 

utsläppen av växthusgaser från palmoljan vara tre gånger så höga (hela 231 g CO2e/MJ) som från 

fossil diesel, när effekter på markanvändning i odlingsländerna räknas in.68 Av denna anledning görs 

en känslighetsanalys i IVL-rapporten där ett dubblat utsläpp av växthusgaser antas för palmolja. 

Denna känslighetsanalys förstärker rapporten, men borde ha gjorts även för avfallsoljor, där PFAD 

ingår. 

                                                             
66 Se exempelvis http://www.bussmagasinet.se/2017/09/mercedes-benz-lanserar-kompakthybrid-for-
kollektivtrafik/  
67 ASEK ligger under Trafikverket och tar regelbundet fram samhällsekonomiska kalkylsiffror. Deras siffror ligger 
till grund för såväl IVL-rapportens som 2050-rapportens bedömningar av samhällsekonomiska kostnader för 
utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar.  
68 Studien, Valin et al (2015) finns tillgänglig online: 
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Final%20Report_GLOBIOM_publication.pdf  

http://www.bussmagasinet.se/2017/09/mercedes-benz-lanserar-kompakthybrid-for-kollektivtrafik/
http://www.bussmagasinet.se/2017/09/mercedes-benz-lanserar-kompakthybrid-for-kollektivtrafik/
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Final%20Report_GLOBIOM_publication.pdf
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IVL-rapporten gör kvantitativa uppskattningar och jämförelser för följande parametrar: buller, 

utsläpp av växthusgaser samt utsläpp av luftföroreningarna partiklar och NOx. Utöver detta gör de 

flera kvalitativa bedömningar, med hänvisning till att många samband är för komplexa för att 

värderas kvantitativt. En risk med detta är att nyttor som helt uppenbart existerar, som exempelvis 

det samhällsekonomiska värdet av att biogasproduktionen ger upphov till biogödsel, kan tolkas som 

noll. IVL-rapporten gör en värdering av rötresten som gödningsmedel, men sätter inte detta värde i 

relation till mängden producerad eller använd biogas, och värdet kan därför ej användas tillsammans 

med övriga värderingar i rapporten. Detta är ett ständigt dilemma inom miljöekonomisk analys: är 

det bättre att sätta en osäker siffra på värdet av en miljöresurs än att inte sätta någon siffra alls? 

Frågan har debatterats akademiskt 69 och är till viss del värderingsbaserad. Svaret beror också delvis 

på vad syftet med analysen är. I fallet med biogas, där en stor del av värdet är samhällsekonomiskt 

snarare än privatekonomiskt motiverat, är risken att hela branschen faller om de 

samhällsekonomiska nyttorna inte får genomslag i styrmedel och investeringsbeslut. Detta är ett 

argument för att det kan anses rimligt att ta hänsyn till samhällsnyttovärderingar även där osäkerhet 

föreligger. De kvantifierade delarna av IVL-rapporten är inte ett särskilt starkt stöd för att investera i 

gasfordon. Men den som läser rapporten noggrant, tar hänsyn till de icke-kvantifierade nyttorna och 

dessutom tar i beaktande att det råder osäkerhet kring buller, utsläpp av NOx samt klimat- och övriga 

hållbarhetsaspekter av PFAD i biodiesel, inser att slutsatsen skulle kunna vara betydligt mer positiv 

till biogas. 

Hur kan rapporterna bidra till analysen i 

Jönköpings län? 
BRC-rapporten bidrar med bra läshänvisningar för att fördjupa analysen kring biogasens 

samhällsnyttor. Dessutom är sammanställningen av hur biogasens samhällsnyttor kopplas till de 17 

globala hållbarhetsmålen användbar, även om BRC-rapportens analys är relativt ytlig. En mer 

djupgående sådan analys skulle behöva vara mer specifik kring hur biogasen bidrar till respektive 

mål, om det finns hinder för detta samt eventuella målkonflikter. 

IVL-rapporten lyfter buller som en viktig aspekt, vilket delvis förklarar att HVO framstår som ett 

bättre val än biogas i stadstrafik. Vad som egentligen gäller när bullernivåer ska jämföras mellan 

gasfordon och dieselfordon är något oklart. IVL-rapporten räknar med något högre bullernivå för 

gasfordon än för dieselfordon (4 SEK/km för biogas jämfört med 3,5 SEK/km för diesel) baserat på en 

källa: (Ecotraffic, 2015, Kunskapssammanställning – EURO VI stadsbussar). BRC-rapporten hänvisar å 

andra sidan till två källor, där den ena hävdar något högre bullernivåer vid gasdrift och den andra 

något lägre. Vid bättre kunskapsunderlag skulle buller vara ett intressant tillägg till analysen av 

biogasens samhällsnyttor i Jönköpings län, men med de osäkerheter som råder är detta troligtvis inte 

meningsfullt innan kunskapsläget förbättrats. 

  

                                                             
69 Se exempelvis artikeln “From Exxon to BP: Has Some Number Become Better Than No Number?”  

http://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1014&context=econ_las_pubs
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