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Abstract 
The dependency of fossil fuels in the transport sector causes large emissions of carbon 
dioxide. This problem can we reduce by using vehicle gas from digested solid manure and left 
over of pasture. I have studied the potential for this in the county of Västernorrland. The 
purpose is to investigate how much vehicle gas that can be extracted. 

One central, large scale digestion and upgrade plant should be placed in Härnösand. The 
amount of pasture and manure that is economical and practical available is enough to produce 
2,7-3,5 millions Nm3 vehicle gas. It corresponds to 1 800- 2 400 cars, each driving 17 860 km 
per year. 

The heating value of the vehicle gas is 26-34 GWh. To extract this energy you have to supply 
energy corresponding to a heating value of 4,9 GWh for transport of raw material and 
digested sludge together with 13-14 GWh for process heat and electricity. 

If the gas replaces petrol the emissions from the lifecycle of the fuel decrease with 5 600-7 
400 ton CO2-equivalents. The emissions by the vehicle decreases with 640-840 kg NOx, the 
emissions of hydrocarbon increases with 60-80 kg and the emissions of particles remains the 
same. 

The increased content of easy available nitrogen is about 40 tons, it can replace about 5 % of 
the nitrogen supplied as synthetic fertilizer. The contribution to the nitrogen resource by 
digested sludge is greater than its contribution to the supply of fuel. 

The cost for the gas is 12-14 kr per petrol equivalent, that is little more than the today’s price 
of petrol of 11,28-12,24 kr. Above all, it is the cost of transport that cause the high cost. 
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Sammanfattning 
Beroendet av fossila bränslen inom transportsektorn orsakar stora utsläpp av koldioxid. Detta 
problem kan vi minska genom att använda fordonsgas framställd genom rötning av fast gödsel 
och vallrester. Jag har studerat potentialen för detta i Västernorrland. Syftet är att utreda hur 
mycket fordonsgas som kan utvinnas. 

En central, storskalig rötnings- och uppgraderings-anläggning bör vara placerad i Härnösand. 
Mängden vall och gödsel som är ekonomiskt och praktiskt tillgänglig räcker till produktion av 
2,7–3,5 miljoner Nm3 fordonsgas. Det motsvarar driften av 1 800-2 400 personbilar med en 
årlig körsträcka på 1 786 mil. 

Värmevärdet för fordonsgasen är 26-34 GWh. För att utvinna denna energi får man tillföra 
energi motsvarande ett värmevärde på 4,9 GWh för transport av råvara och rötrest samt 13-14 
GWh för processvärme och el. 

Om gasen ersätter bensin minskar utsläppen från bränslets livscykel med 5 600- 7 400 ton 
CO2-ekvivalenter. Utsläppen vid fordonet minskar med ca 640-840 kg NOx, utsläppen av 
kolväte ökar med 60-80 kg och partikelutsläppen är oförändrade. 

Det ökade innehållet av lättillgängligt kväve är ca. 40 ton, det kan ersätta ca 5 % av det kväve 
som tillförs via konstgödsel. Bidraget till kväveresursen för rötresten är procentuellt större än 
gasens bidrag till bränsleutbudet. 

Kostnaden för gasen är 12-14 kr per bensinekvivalent, det är lite högre än dagens bensinpris 
på 11,28-12,24 kr. Det är framförallt transportkostnaden som orsakar den höga kostnaden.
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Introduktion 
Idag använder vi fossila bränslen för både uppvärmning och transporter. Vi har lärt oss att det 
är en viktig orsak till människans påverkan på klimatet. Biogas har vi pekat ut som ett 
koldioxidneutralt och förnybart bränsle som man kan använda många olika råvaror för att 
producera. Ett resurssnålt sätt att producera biogas är att använda det avfall som samhället 
producerar. Till exempel djurhållningen inom jordbruket producerar en stor mängd gödsel, det 
sprids idag på åkrarna obehandlat. Genom att röta gödsel kan man utvinna biogas utan att 
minska dess näringsvärde. Rötresterna kan man sedan sprida på åkrarna. Även spill från 
vallproduktion är en möjlig resurs för biogasproduktion. 

Jag har riktat in mig på rötning av gödsel och vall eftersom samrötning har visat sig ha 
positiva effekter på gasutbytet. Det är vall i form av skörderester som jag tänker använda 
eftersom det är en resurs som inte används idag. Jag vill så långt det är möjligt, undvika att 
använda resurser som producerats i syfte att framställa biogas eftersom min ansats är att 
miljönyttan blir störst om man kan använda avfall istället.  

Vidare så är det en central storskalig rötningsanläggning jag riktar in mig på och inte 
småskalig gårdsproduktion eftersom jag förväntar mig stordriftsfördelar i den här typen av 
anläggning. 

Den producerade biogasen kan användas för produktion av el, värme till fjärrvärmenätet eller 
förädlas till fordonsgas. Jag kommer bara att studera användningen av gasen som fordonsgas 
eftersom kombinerad el och värmeproduktion har problem med avsättningen för värmen 
under den varma delen av året. 

Detta sätt att framställa förnybar energi för fordonsdrift vill jag titta närmare på. Syftet är att 
kartlägga potentialen för biogasproduktion för fordonsändamål i Västernorrland utifrån ovan 
nämnda resurser. Hur mycket biogas kan utvinnas? Hur många fordon kan vi driva med den 
gasen? Är det lönsamt? Hur stor är miljönyttan? 
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Metod 
För att nå mitt mål delar jag upp den i flera delfrågor, se nedan: 

Hur används råvarorna idag? 
Hur stora mängder råvara finns det? 
Hur påverkar råvarans kvalitet? 
Hur många fordon räcker gasen till? 
Hur ser systemets energibalans ut? 
Hur förändras miljöpåverkan av att gasen ersätter bensin? 
Hur mycket konstgödsel kan rötresten ersätta? 
Hur stor är kostnaden? 

Jag kommer främst använda mig av litteraturstudier, statistiska databaser och samtal med 
personer kunniga inom jordbruk, rötning och förgasning. LRF, Länsstyrelsen och 
Skogsstyrelsen är exempel på organisationer som jag kommer att ta kontakt med. Mängden 
biogas som är möjlig att utvinna kommer att beräknas med hjälp av den erfarenhet som finns 
inom området. För att kunna välja den lämpligaste placeringen av rötningsanläggningen 
kommer några möjliga placeringar utvärderas utifrån transportarbetet för gödsel. 
Produktionskedjans energiutbyte kommer att kartläggas. En enklare LCI för biogas och 
bensin kommer att utföras och resultaten jämföras. Inga egna laboratorieförsök kommer att 
göras. 

Då det gäller tillgången på råvaran ska jag begränsa mig till Västernorrlands län. Kostnaden 
kommer att beräknas för biogasproduktionen, denna beräkning förutsätter en tankstation vid 
produktionsanläggningen. 

För att få en jämförelse av potentialen i förhållande till andra råvaror så kommer jag att 
beräkna mängden tillgängliga grenar och toppar [GROT] i länet som skulle kunna användas i 
en förgasningsanläggning. Av tidsskäl begränsar jag mig till mängden råvara och kommer inte 
att beräkna gasutbyte eller lönsamhet. Syftet är att ge vägledning om uppföljande studier. 

Resultat 
Hur mycket råvara finns det och hur används det idag? 
Enligt R. Johansson på LRF i Kramfors sprids idag allt gödsel från djurhållningen, både det 
fasta och flytande, på åkrarna (personlig kommunikation, 6 april, 2009). Fram till att det är 
dags att sprida gödslet lagras det i gödselstackar eller gödselbrunn. Både under lagringen och 
efter att det har spridits avges växthusgaser så som metan och koldioxid. Metan som resurs 
går alltså förlorat. Även ur grödans synvinkel är det bättre att röta gödslet eftersom kvävet blir 
mer lättillgängligt och därmed lättare tas upp av växten (Lantbrukarnas Riksförbund [LRF] 
Konsult, 2008, s. 46). En bieffekt av rötningen är att kväveurlakningen ur marken minskar. 

År 2006 producerades 254 677 ton flytgödsel (22 159 ton torrsubstans [ts]) och 92 159 ton 
fast gödsel inklusive strö (25 542 ton ts) i Västernorrland (Jordbruksverket, 2008a, s. 15). 
Siffrorna inkluderar gödsel från nöt, häst, får, get, svin och fjäderfä. 

I Västernorrlands län dominerar vallproduktion som gröda, det används som foder åt bland 
annat kor och hästar. Vall konserveras i ensilagebalar men det händer att balarna går sönder 
eller att fåglar hackar hål på dom. De skadade balarna tas ofta inte om hand utan ställs undan 
vid åkerkanten för att förmultna (Johansson, R. personlig kommunikation, 6 april, 2009). 
Spillet kunde istället användas för biogasproduktion. 
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Med utgångspunkt i andel spill i vallproduktionen, 10 % enligt R. Johansson (personlig 
kommunikation, 6 April, 2009) och årsproduktionen av vall, 120 000 ton med 16,5% 
vattenhalt (Jordbruksverket, 2008b, s. 74) kan vi beräkna spillet till: 

120 000 0,10 12 000  

R. Johansson säger att GROT från gallring inte tas omhand, det är för små mängder. Men att 
GROT från slutavverkning oftast ger tillräckliga mängder och kan tas omhand (personlig 
kommunikation, 6 april, 2009). 

Mängden GROT som är tillgänglig har jag beräknat utifrån Skogsstyrelsens och Sveriges 
Lantbruksuniversitets [SLU] rapport ”Skogliga konsekvensanalyser” [SKA] (2008) samt 
tillhörande fil (SKA-VB 08 Resultat - Referens.xls, 2008). Siffrorna jag har använt är alltså en 
prognos för åren 2010-2019 i ett referensscenario som förutsätter samma skogsskötsel som 
idag, beslutad miljöpolitik samt en sannolik klimatförändring (Skogsstyrelsen & SLU, 2008, 
s. 31). I och med att jag använder den närmast föreliggande prognosperioden minimerar jag 
osäkerheten som klimatförändringen medför. Jag utgår från tabell 15.8 (Bilaga 1) i Excelfilen. 
Enligt den produceras det vid föryngringsavverkning 601 000 ton ts av grenar, barr och toppar 
på Västernorrlands läns produktiva skogsmark.  

Denna mängd ska betraktas som en bruttomängd eftersom den utgår från restriktionsklass 1 
enligt K. Duvemo på Skogsstyrelsen i Sundsvall (personlig kommunikation, 9 April 2009) 
vilket innebär att man inte tagit hänsyn till bland annat naturreservat, mark som sköts med 
speciell hänsyn eller inte alls. Man har heller inte tagit hänsyn till torvmark, blöt mark eller 
annan mark med låg bärighet. Jag har valt att använda mig av restriktionsklass 3 enligt SKA 
vilket ger den högsta graden av restriktioner som förutom ovanstående hänsyn även medför 
att man räknar bort mark med viss lutning och ytstruktur, 40 % av groten lämnas kvar och 
bestånd mindre än 1 hektar lämnas kvar av ekonomiska skäl (Skogsstyrelsen & SLU, 2008, 
ss. 35, 55). 

För att beräkna mängden grot med restriktionsnivå 3 för Västernorrland antar jag att den 
förhåller sig till mängden grot med restriktionsnivå 1 på samma sätt som restriktionsnivå 3 i 
region Södra Norrland förhåller sig till restriktionsnivå 1. Jag använder följande siffror från 
Tabell 3.22 (Skogsstyrelsen & SLU, 2008, s. 107). X är mängden grot i Västernorrland med 
restriktionsnivå 3 (Mton ts). 

0,601
0,78
1,81 

0,26   

Hur påverkar råvarans kvalitet? 
Eftersom det är det organiska materialet som omvandlas till metan så är en hög halt organiskt 
material i substratet viktigt. Halten organiskt material brukar anges som andel av mängden 
torrsubstans, därför är det även viktigt med en hög halt av torrsubstans (Svenskt Gastekniskt 
center, 2009, s. 7). 

Gödsel är ett bra bassubstrat för rötning eftersom det innehåller många av de näringsämnen 
som bakterierna i rötkammaren behöver (Svenskt Gastekniskt center, 2009, s. 14). Eftersom 
gödsel från idisslare är delvis rötat i vommen så är gasutbytet relativt litet från dessa (Svenskt 
Gastekniskt center, 2009, s. 14). Gödsel innehåller i regel lite fett men något högre andel 
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proteiner men i huvudsak består det av kolhydrater. Men man kan öka gasutbytet genom att 
höja andelen svin- och hönsgödsel. 

Jordbruksgrödor som vall har ett högt innehåll av organiskt nedbrytbara substanser och kan ge 
stort gasutbyte. Men innehållet av vissa spår- och näringsämnen kan vara lågt varför 
samrötning med gödsel kan vara gynnsamt. Tyvärr innehåller vall mycket fiber som behöver 
finfördelas och eventuellt spädas innan rötning. Förvaring som ensilage försämrar inte 
gasutbytet jämfört med färsk vall (Svenskt Gastekniskt center, 2009, s. 14). 

Rester av antibiotika och bekämpningsmedel skulle kunna påverka rötningen negativt 
(Svenskt Gastekniskt center, 2009, s. 9) men Erik Florell på Swedish Biogas International i 
Linköping (personlig kommunikation, 16 April, 2009) säger att antibiotika och 
bekämpningsmedel inte är något problem i praktiken därför att antibiotikan bryts ned både i 
djuret och i rötningsprocessen och nivåerna av bekämpningsmedel är låga. 

Då man kompletterar med fler substrat finns det flera faktorer att tänka på, bland annat på hur 
lättnedbrytbar substratet är. Är materialet svårt att bryta ned har det mindre betydelse att det 
innehåller stora mängder näringsämnen. Proteinrika substrat ger mycket ammonium vid 
rötning men ammoniumkväve är också giftigt för organismerna i rötningskammaren (Svenskt 
Gastekniskt center, 2009, s. 17). Vissa växtmaterial, till exempel vall, har låga nivåer av 
mikronäringsämnen som organismerna behöver (Svenskt Gastekniskt center, 2009, s. 18). För 
att rötningsprocessen ska fungera optimalt behövs ett bestämt kvotförhållande mellan de 
ingående näringsämnena t.ex. kol/kväve kvoten ska vara runt 20 (Svenskt Gastekniskt center, 
2009, s. 16). Ovan har jag bara nämnt några få av all faktorer som finns att tänka på. Men de 
visar på hur svårt det är att i förväg bestämma rötningsprocessens beteende och gasutbyte. 

Potentialen för biogasproduktion 
Det som begränsar potentialen för biogasproduktion enligt E. Florell (personlig 
kommunikation, 16 April, 2009) är mängden tillgänglig råvara, hur lättinsamlat det är samt 
transportkostnaderna och avsättningsmöjligheten för färdig biogas och biogödsel (Linné, 
2008, s. 70). 

Enligt R. Johansson (personlig kommunikation, 6 april, 2009) produceras 35-40 % av gödslet 
från mjölkkor då de går i hagen och tas inte om hand. Men många köttdjur går i små hägn och 
deras gödsel samlas in. R. Johansson anger att det totalt är endast hälften av gödslet som 
samlas in. Eftersom nöt dominerar stort i Västernorrland (Linné et al., 2008, s. 44) antar jag 
att den totala insamlingsgraden ligger på ungefär samma nivå som för nötdjur, ca. 60 %. 
Mängden insamlad gödsel blir då: 

254 677 0,60 152 806  ö  

92 159 0,60 55 296   ö   ö 

Linné et al begränsar biogasproduktionen för Västernorrland från 263 GWh till 202 GWh, 
d.v.s. 77 %, på grund av transportavstånd för råvara och färdig biogas och biogödsel. Med 
detta sätt att räkna så blir den praktiskt tillgängliga gödselmängden: 

152 806  0,77 117 661  ö  

55 296 0,77 42 577   ö   ö 



Fordonsgas ur gödsel och vall  Examensarbete 
Robert Norgren  Miljövetenskap 
  Mittuniversitetet 

Sida 9 av 25 

 

Den begränsning på grund av transportavstånd som gäller för gödslet borde rimligen också 
gälla för vall. Därför minskar jag den praktiskt tillgängliga vallmängden till 77 %. 

12 000 0,77 9 240  

Erik Florell (personlig kommunikation, 16 April, 2009) rekommenderar att man utgår från en 
blandning av 80 % gödsel och 20 % gröda. För oss är det alltså mängden vall som är den 
begränsande faktorn. Till 9240 ton vall behöver vi alltså: 

9 240 4 36 960  ö  

Eftersom tillgången på både fast och flytande gödsel är mer än behövd mängd kan jag välja 
mellan de två. Flytande gödsel är lättare att hantera men har enligt bilaga 1 i 
Substrathandboken en lägre halt torrsubstans än fast gödsel (9 % mot 30 %) samt att 
gasutbytet per ton organiskt material är lägre (213 m3 CH4/ton vs mot 250 m3/ton vs) (Svenskt 
Gastekniskt center, 2009, ss. 24, 26). Jag väljer att använda mig av det fasta gödslet eftersom 
det ger högre gasutbyte och därmed bättre transportekonomi. 

När man ska producera biogas i större skala måste man tänka på att de befintliga uppgifterna 
om gasutbyte för ett visst substrat inte kan användas utan att ta i beräkning att de ofta är 
framtagna i laboratorieförsök eller i pilotskala under optimala förhållanden. Gasutbytet per 
tillförd mängd sjunker ofta då man rötar i en fullstor anläggning eftersom förhållandena inte 
är perfekta. Men samtidigt så kan samrötning ge en bättre anpassad näringssammansättning så 
att gasutbytet istället ökar. Vidare är driftparametrar och processutformning inte 
standardiserade, man kan behöva göra flera försök under olika förhållanden innan man har 
lyckats optimera gasutbytet (Linné, 2008, s. 49). En slutsats som SGC drar (2009, s. 21) är att 
det är väldigt svårt att beräkna vilket gasutbyte ett visst substrat ger och att man behöver 
komplettera med utrötningsförsök.  

Innan vi kan beräkna gasutbytet måste vi beräkna mängden torrsubstans och mängden 
organiskt material som gödsel och vall innehåller. Enligt substrathandbokens bilaga 1 
(Svenskt Gastekniskt center, 2009) innehåller det fasta gödslet inklusive strö från nöt och häst 
30 % torrsubstans och vall innehåller 33 %. I vårt fall blir mängderna av torrsubstans: 

36 960 0,30 11 088    ö   ö 

och 

9 240 0,33 3 049    

Torrsubstansen av djupströ (nöt), hästgödsel och nötflytgödsel innehåller enligt bilaga 1 i 
Substrathandboken (Svenskt Gastekniskt center, 2009) 80 % organiskt material [vs] och vall 
innehåller 88 % . Mängden vs blir då: 

11 088 0,80 8 870   ö   ö 

och 

3 049 0,88 2 683    
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Den sammanlagda mängden organiskt material som rötas blir då: 

2683 8 870 11 553    

Gasutbytet per ton vs vid samrötning av vall och kogödsel är enligt Hansson et al ([ca.2006], 
s. 8) 300-350 Nm3 CH4/ ton vs. Om man antar att detta gäller våran gödselblandning så blir 
bruttometanproduktionen mellan: 

11 553 300 3 465 900 3 500 000   

och 

11 553 350 4 043 550 4 000 000   

Hur många fordon räcker gasen till? 
Eftersom gödsel räknas som animaliska biprodukter enligt SPCR120 Bilaga 1a (SP Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut, 2009)och rötningsanläggningen därmed klassas som kategori A 
enligt Bilaga 3, sida 1 (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 2009) krävs hygienisering 
(SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 2009, s. 1). Säker hygienisering kräver 55°C vilket 
motsvarar en termofil process enligt Hansson & Christensson (2005, s. 9). Energi 
motsvarande 15-25% av gasen går åt för värmning av processen enligt Hansson & 
Christensson ([ca.2006], s. 7). Denna siffra borde gälla termofila processer eftersom ungefär 
samma intervall, 13-26 % anges gälla för termofila processer i en annan studie (Berglund & 
Börjesson, 2003, s. 9). Eftersom biogasutbytet ökar med högre temperatur (Berglund & 
Börjesson, 2003, s. 7) väljer vi en termofil process. Om man antar att egen gas används för att 
värma processen blir nettometanproduktionen mellan: 

1 0,25 3 465 900 2 599 425   

och 

1 0,15 4 043 550 3 437 018   

Fordonsgas innehåller ca 97 % metan (Svenskt Gastekniskt Center, 2006, s. 13). Vår 100 % 
metan ovan kan vi räkna om till mellan: 

2 599 425
0,97 2 679 820   

och 

3 437 018
0,97 3 543 317   

Om man gör samma antagande som man gjort i Jordbruksverkets rapport ”Utformning av stöd 
till biogas inom landsbygdsprogrammet” (2008a, s. 15) d.v.s. att normbilen drar 1500Nm3 
biogas per år så kan vi räkna ut hur många fordon som vi kan driva med gasen från 
Västernorrland.  

  



Fordonsgas ur gödsel och vall  Examensarbete 
Robert Norgren  Miljövetenskap 
  Mittuniversitetet 

Sida 11 av 25 

 

Gasen räcker till mellan: 

2 679 820
1500  1 786 1 800  

och 

3 543 317
1500  2 362 2 400  

Uppgradering av gasen fördyrar anläggningen samt minskar nettoenergiutbytet, därför krävs 
det minst 200 m3 gas/h för att uppgraderingen ska löna sig (Edström et al. 2008, s. 11). Våra 
flöden motsvarar 306-404 Nm3 per timme om man antar att produktionen pågår 24 timmar per 
dygn och 365 dagar per år.  

Hur ser systemets energibalans ut? 
I figurerna nedan visas gas och energiflödet för rötning, uppgradering samt för hela 
förädlingskedjan.  

I figur 1 nedan redovisas energibalans och gasutbyte för rötningssteget i processen. 
Energiinnehållet i bruttomängden gas är uträknad med utgångspunkt i att ren metangas 
innehåller 9,81 kWh/Nm3 (Jarvis, 2004, s. 7). Elbehovet för pumpning, omrörning etc 
motsvarar 11 % av energiinnehållet i nettomängden gas (Berglund & Börjesson, 2003, s. 11). 
Värmebehovet för rötningen täcks genom att 15-25 % av den utvunna gasen eldas i en 
gaspanna (Hansson, Blomquist, & Christensson, [ca.2006], s. 8). Värdena är tagna ur tabell 
2.8, bilaga 2.  

 
Figur 1 Gasutbyte och energibehov i rötningssteget. 

Till skillnad från rötningssteget så använder uppgraderingssteget inte någon gas i processen 
och förlusterna antas vara försumbara (Berglund & Börjesson, 2003, s. 11) varför mängden 

9 200 ton  37 000 ton

3,5‐4 Miljoner Nm3 metan brutto 
34‐40 GWh brutto 

2,8–3,7 GWh El för 
pumpar, omrörare, etc 

0,6–0,9 Miljoner Nm3 metan 
för internt värmebehov 
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metan som kan användas som fordonsgas är densamma som nettomängden efter rötning, 2,6-
3,4 miljoner Nm3 enligt tabell 2.8. Ren metangas innehåller värme motsvarande 9,81 
kWh/Nm3 (Jarvis, 2004, s. 7). Fordonsgasen som vi kan utvinna innehåller alltså mellan 26-34 
GWh energi enligt tabell 2.8. Denna mängd motsvarar nettometanproduktionen men inte 
nettoenergiproduktionen eftersom uppgraderingsanläggningen använder el till rening och 
komprimering. Elförbrukning motsvarar 11 % av biogasens energiinnehåll (Berglund & 
Börjesson, 2003, ss. 10,11). Nettoenergin motsvarar 20-26 GWh enligt tabell 2.8. I figur 2 
nedan ser vi energiutbytet i uppgraderingssteget. 

 
Figur 2 Energiutbytet i uppgraderingssteget. 

Energiutbytet för hela förädlingskedjan framgår av figur 3. Energin för transporterna är 
framräknade i bilaga 3, tabell 3.7. Verktyget NTMCalc Gods (Nätverket för transporter och 
miljön, 2003) har använts för beräkningarna. Resultatet inkluderar produktion och distribution 
av bränslet som används vid transporterna. I figuren är värdet avrundat och omräknat till 
GWh. Energin för processvärme och elenergi till uppgraderingsanläggningen är uträknade 
som differensen mellan brutto och nettoenergi i tabell 2.8 bilaga 2. Tillverkning av 
biogasanläggningen och uppförandet på plats ingår inte, inte heller djurhållningen med stall 
och foder.  

Netto efter rötning 
2,6‐3,4 Miljoner Nm3 metan 
23‐30 GWh 

2,7‐3,5 Miljoner Nm3 Fordonsgas (97% metan) 
26‐34 GWh Energiinnehåll 
20‐26 GWh Netto efter uppgradering 

2,8‐3,7 GWh El 
för rening och 
komprimering 
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Figur 3 Energiutbyte för hela förädlingskedjan. 

Hur förändras miljöpåverkan av att gasen ersätter bensin? 
I figur 4 och 5 ser vi effekten på utsläppen med att använda den producerade biogasen istället 
för bensin. Utsläppen från driften av fordonen är beräknade med hjälp av verktyget som finns 
på hemsidan Miljöfordon.se (Inget datum), se tabell 3.8. Jämförelsen av utsläppen gäller för 
en Folkvagn Touran, miljöklass 2005 som kör 1 786 mil per år, som för biogasversionen av 
fordonet motsvarar en årsförbrukning av 1 500 Nm3. Jag anger i verktyget att gasfordonet 
enbart ska tanka på biogas. 

Nettominskningen av utsläppen är ca 5 600-7 400 ton koldioxidekvivalenter per år inklusive 
produktion och distribution av bränsle. NOx utsläppen minskar med 640-840 kg, kolväte 
utsläppen ökar med 63-83 kg och partikelutsläppen är oförändrade (se tabell 3.9, bilaga 3). 
Siffrorna för NOx, kolväte och partiklar gäller endast utsläpp vid förbränning i fordonet. 

46 000 ton 
4,9 GWh

Transportenergi 
13‐14 GWh El & 
värmebehov 

Fordonsgas:
2,7‐3,5 Milj. Nm3

26‐34 GWh
Netto: 20‐26 GWh
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Figur 4 Utsläpp av växthusgaser ur ett livscykel perspektiv. 

 

 

Figur 5 Utsläpp vid fordonet. 
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Hur mycket konstgödsel kan rötresten ersätta? 
För att resterna från rötningsprocessen (biogödsel) ska kunna användas som biogödsel ställs 
också krav på dess kvalitet. SPCR120 är den standard som Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut certifierar efter. Där ställer man bl.a. krav på innehållet av metaller, synliga 
föroreningar, grobara frön och växtdelar samt skydd mot smittspridning (SP Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut, 2009, s. 11). Enligt rapportens bilaga 1a så är gödsel från bl.a. 
svin, nöt, får, häst, fågel och andra husdjur samt skörderester och ensilage tillåtna råvaror. 
Även gödsel med strö är tillåten (s. 6) 

Om biogödsel ska användas på en ekologisk odling ska KRAV eller länsstyrelsen förpröva 
användningen innan spridning (Hansson & Christensson, 2005, s. 15). 

Viktreduktionen vid rötning beror på halten torrsubstans i gödslet. För gödsel med låg halt (10 
%) antas reduktionen vara försumbar (Berglund & Börjesson, 2003, s. 7). Om vi antar att det 
också gäller för fast gödsel får vi i vårt fall: 

9 240 36 960 46 200  ö  

På grund av den kemiska omvandlingen från organiskt bundet kväve till ammoniumkväve och 
det faktum att ammoniumkväve är mer lättillgängligt för växterna gör att mängden tillgängligt 
kväve per ton ökar med ca. 1 kg jämfört med obehandlat nötflytgödsel (Jordbruksverket, 
2008a, s. 24). Om man antar att ovanstående också gäller för vår blandning av gödsel kan vi 
beräkna hur mycket extra kväve vi får ut av den mängd fast gödsel som vi använder och som 
då kan ersätta kväve från handelsgödsel. 

36 960   1 36 960 40   

Detta är ca 5 % av förbrukningen av handelsgödsel i Västernorrland. År 2003 användes 
handelsgödsel motsvarande 790 ton växttillgängligt kväve (Jordbruksverket, 2003, s. 192). 

Hur stor är kostnaden? 
Transportkostnad. Eftersom rötningsanläggningen klassas som kategori A enligt Bilaga 3 (SP 
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 2009) så måste transportfordonen genomgå utvändig 
rengöring och desinfektion innan de transporterar rötrest tillbaka till jordbruket. I våra 
beräkningar antar vi att desinfektion inte utförs varför returtransporten kommer att vara tom.  

Då transportkostnaderna antas vara en stor del av totalkostnaden är det viktigt att placeringen 
av den tänkta rötningsanläggningen ligger centralt till i förhållande till var råvarorna och 
avsättningen för biogödsel finns. I Tabell 2.2 i Bilaga 2 ser vi att Kramfors, Härnösand, Timrå 
och Sundsvall har de högsta gödseltätheterna. I och med att mängden gödsel från dessa 
kommuner täcker vårat behov är någon av dessa kommuner den bästa placeringen. 

I Tabell 2.4 i Bilaga 2 har vi beräknat hur stort transportarbete som behövs utifrån olika 
placeringar av anläggningen. Vi har godtyckligt antagit en central punkt i respektive kommun 
som får återspegla den genomsnittliga placeringen av lantbruken. Vi ser i tabellen att 
Härnösand ger det minsta transportarbetet därför bör anläggningen lokaliseras dit. 
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Gödsel. Eftersom tillgången på gödsel i dessa kommuner överstiger den behövda med 5 897 
ton (42 857-36 960) enligt tabell 2.2, lämnar vi kvar denna mängd i Sundsvall då avståndet dit 
är längst. Det korrigerade transportbehovet blir då: 

2 099 579 5 897 65,2 1 715 095  

En vanlig lastbil på den svenska marknaden tar 30 ton last (Linné & Ekstrandh, 2006, ss. 3, 
4). Då fast gödsel inklusive strö har en volymvikt på 345-400 kg/m3 (Karlsson & Salomon, 
2002, s. 6) blir det volymen som är begränsande för transporten. Baserad på ett antagande om 
ett genomsnitt på 372,5 kg/m3 tar varje transport: 

372,5 30 11 175 11,175 /  

Det blir: 

36 960
11,175 3 307  

Med en total gödselmängd på 36 960 ton kan vi beräkna genomsnittliga körsträckan till 

1 715 095
36 960 46,4  

Resan till lantbruket kommer att vara tom varför vi räknar med den dubbla sträckan, 92,8 km. 
Enligt beräkningarna i tabell 2.7, bilaga 2 blir transportkostnaden för gödsel 4 447 083 kr. 
Beräkningen förutsätter att det behövs en traktor för lastning och lossning samt skrapning av 
marken efteråt.  

Vall. Transportarbetet för vall blir 455 093 ton*km enligt tabell 2.6, det ger en genomsnittlig 
körsträcka på: 

455 093
9 240 49,3  

Men eftersom valltransporten kommer att gå tom ena vägen så räknar vi med den dubbla 
körsträckan, 98,5 ton*km. 

Vall antas ha samma densitet som halm då det pressas till en högdensitetsbal, 170 kg/m3, 
bilaga 1 s.3 (Berglund & Börjesson, 2003). Varje transport tar då: 

170 30 5 100 5,1  

Antalet transporter blir då: 

9 240
5,1 1 812  

Transportkostnaden för vall blir 2 177 512 kr enligt tabell 2.7. Beräkningen förutsätter att vall 
hanteras styckvis som balar, därför behövs ingen skrapning efter lastning och lossning. 

Rötrest. Mängden fast rötrest är ca 30 %, (Nordberg U. , Inget datum, s. 11) och dess densitet 
310 kg/m3 (ts 23 %) (Nordberg & Edström, 2007, ss. 30, 31). Den flytande delen av rötresten 
står för 70 % av vikten (Nordberg & Edström, 2007, s. 31). Om man antar att dess densitet är 
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den samma som vattnets, 1 ton/m3, så kan man beräkna densiteten för den blandade rötresten 
till: 

0,30 310 0,70 1000 793 /  

Lastkapaciteten per transport blir då: 

793 30 23 790 23,8  ö  

Antalet transporter blir då: 

46 200
23,8  1 942  

För att kunna hantera den blandade rötresten med samma flak som vall måste den ha 
tillräckligt hög halt torrsubstans. I ett försök med nötflytgödsel, foderensilage och halm 
erhölls flytande rötrest med 7-8% ts (Nordberg & Edström, 2007, s. 8). Om det också gäller 
för vår flytande rötrest så får vår blandade rötrest en torrsubstans på: 

0,30 23 0,70 8 12,5%  

Det innebär att den är flytande och måste köras med tankbil, den kan alltså inte samköras med 
gödslet. 

Den genomsnittliga körsträckan blir den samma som för vall, 98,5 km eftersom det är på 
dessa gårdar som man ska gödsla med rötresten. Kostnaden för transportarbetet blir 2 139 535 
kr enligt tabell 2.7. Beräkningen utgår då från att rötresten pumpas till och från tankbilen 
varför ingen lastare behövs. 

Den sammanlagda kostnaden för transport av råvara och rötrest blir då 8 764 630 kr.  

Anläggningskostnader. För att beräkna investeringskostnad och driftkostnad har jag utgått 
från en rapport från Sävsjö Biogas AB (2006). I den rapporten beräknar man kostnaderna för 
en anläggning som använder flytgödsel och vall för att producera 15 GWh biogas. Även om 
vi använder fastgödsel och vår anläggning blir mycket större så bedömer jag att Sävsjös 
rapport är den som passar bäst som utgångspunkt. I bilaga 2, tabell 2.8- 2.10 beräknar jag 
kostnaden för den tänkta anläggningen till mellan 81 och 110 miljoner kronor.  

Enligt T. Jensen på Länsstyrelsen i Härnösand (personlig kommunikation, 8 Maj, 2009) kan 
det vara möjligt för kommuner eller privata att få investeringsbidrag till en central storskalig 
anläggning tillverkning av fordonsgas. Räknar man med ett investeringsbidrag på 30 % som 
föreslås i ”Utformning av stöd till biogas inom landsbygdsprogrammet” (Jordbruksverket, 
2008a, s. 3) blir nettoinvesteringen mellan 56 och 75 miljoner kr. 

Driftkostnaden blir mellan 12 och 14 kr/bensinekvivalent inklusive moms och bidrag. 
Avskrivningstiden är 20 år. 

Anläggningen 
Den tänkta anläggningen bör ha lager för gödsel, vall samt rötrest eftersom tillgången på 
råvaran och avsättning för biogödsel är säsongsberoende medan avsättningen för gasen är 
jämnt fördelad över året. 
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Användning av vall kräver förbearbetning (hackning) för att det ska kunna hanteras av 
pumparna (Svenskt Gastekniskt center, 2009, s. 14). Spädning är också nödvändig för att 
kunna pumpa vall/gödsel-massan. För att minimera vätskebehov ska vätskan recirkuleras. 
Efter rötkammaren behövs ett avvattningssteg för att kunna recirkulera processvätska.  

Rötresten transporteras till ett lager för att sedan transporteras med tankbil till odlaren. 
Biogasen som utvinns mellanlagras i ett gaslager och uppgraderas sen i en 
uppgraderingsanläggning. Vid driftsproblem med uppgraderingsanläggningen facklas gasen 
bort. En tankstation ansluts direkt till uppgraderingsanläggningen. I figur 6 nedan finns ett 
exempel på en liknande anläggning, men den använder sig av avfall istället för gödsel. 

 

Figur 6 Svensk Växtkrafts anläggning i Västerås (Svensk växtkraft AB, 2004). 
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Diskussion 
Hur stora mängder råvara finns det? 
Innan vi börjar diskutera rötning kan vi snabbt konstatera att mängden torrsubstans av GROT 
är ca 4,5 gånger större än mängden torrsubstans av gödsel och vall. Det ger en antydan till att 
potentialen för förgasning av GROT kan vara minst i samma storleksordning som för gödsel 
och vall. 

Den första faktorn att tänka på är lantbrukarnas intresse att vara med. Jag har i beräkningarna 
utgått från att alla vill lämna sitt gödsel för rötning. Men det kräver ju ett attraktivt erbjudande 
eftersom de gör en uppskattning av kostnaderna och förtjänsterna av att delta. Om bonden 
skickar iväg fast gödsel och får tillbaka flytgödsel så blir kanske hanteringen lättare för 
honom. Samtidigt så kanske han måste investera i utrustning för att hantera flytgödsel, t.ex. 
gödselbrunnar och spridare. Den beräknade kostnaden bygger på att lantbrukaren är villig att 
betala för det ökade innehållet av lättillgängligt kväve, om så inte är fallet påverkar det 
lönsamheten något men inte så mycket. 

En annan faktor som kan påverka utbudet av gödsel och efterfrågan på biogödsel är mängden 
ekologiska gårdar i länet. Dessa får inte använda biogödsel från andra gårdar utan att det först 
prövas av länsstyrelsen eller KRAV i det fallet de är KRAV-certifierade (Hansson & 
Christensson, 2005, s. 15). Tror de inte att de får tillstånd så behåller de kanske sitt gödsel på 
gården. 

I den mån lantbrukare vill ställa om till ekologisk odling och samtidigt använda ett högvärdigt 
gödsel men inte är villig att själv investera i en rötningsanläggning kan en central storskalig 
anläggning möta detta behov. 

Hur påverkar råvarans kvalitet? 
Valet av råvara påverkas av flera faktorer. Substrat med hög halt torrsubstans och organiskt 
material ger en bättre transportekonomi än om halterna är låga. Jag har valt att använda mig 
av fast gödsel eftersom den har högre halt torrsubstans en flytgödsel vilket är extra viktigt 
eftersom transportavstånden är relativt stora i Västernorrland jämfört med södra Sverige. Men 
det fasta gödslet innehåller en del strö som sänker gasutbytet per ton organiskt material. En 
högre andel vall och mindre andel gödsel skulle antagligen vara bra för transportekonomin 
eftersom gasutbytet är högre för vall än för gödsel (Hansson et al. [ca.2006], s. 8). 

Eftersom vi inte har ren kogödsel utan en blandning av gödsel från olika djurslag kan 
gasutbytet avvika från det antagna värdet på 300-350 Nm3/ton organiskt material. T.ex. gör 
innehållet av strö att gasutbytet försämras (Svenskt Gastekniskt center, 2009, s. 14). 
Erfarenhet av samrötning med aktuell gödselblandning i storskaliga anläggningar är 
begränsade varför det vore bra om laboratorieförsök utförs eller en småskalig anläggning 
prövas innan man går vidare med en storskalig satsning. 

Mängden strö har som sagts ovan påverkan på gasutbytet men jag har inte hittat någon uppgift 
om den genomsnittliga halten i det fasta gödslet från länet. Om halten varierar så kommer det 
att påverka rötningsprocessen. 

De referensanläggningar som jag har tittat på som använder gödsel har alla använt flytande 
gödsel. Erfarenheten av rötning av fast gödsel är inte så stor varför det kan vara risk för både 
tekniska problem, ej optimerade kemiska processer och varierande gasutbyte. Det blir ännu 
svårare att förutsäga processens beteende eftersom jag dessutom blandar in gödsel från fler 
olika djurslag. 
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Hur många fordon räcker gasen till? 
Jag har kommit fram till att gasen räcker till att driva ca 1 800-2 400 fordon per år. Det är 
1,4–1,9 % av de 125 020 fordon som finns i trafik i länet (Pantzare Information AB, 2009). I 
”Utformning av stöd till biogas inom landsbygdsprogrammet” (Jordbruksverket, 2008a, s. 15) 
kommer man fram till att gasen räcker till 5 490 fordon. De utgår från att man använder både 
det fasta och det flytande gödslet. Om jag antar att allt flytgödsel samrötas och det ger 350 
Nm3 per ton vs så ökar det inte antalet fordon med mer än 1 700 stycken. D.v.s. jag ligger 
fortfarande knappt 30 % under deras uppskattning. Men de nämner inte något om att all 
gödsel inte skulle vara tillgänglig på grund av att den inte samlas in. Om de inte tar hänsyn till 
det och vi därför minskar deras resultat till 60 % så hamnar det värdet inom mitt intervall.  

Oavsett vart i intervallet det faktiska utfallet hamnar så ger den tänkta anläggningen bara ett 
marginellt bidrag av fordonsbränsle till länet. Men man ska inte heller underskatta betydelsen 
av det. Man bör undersöka möjligheten att även använda andra råvaror för rötning. Mängden 
GROT för förgasning ger en antydan till att det kanske kan ge det enskilt största bidraget av 
fordonsgas. 

Det är alltså vallmängden som är begränsande. Om ytterligare råvara ska tillföras bör den 
antingen finnas till hands på kortare avstånd eller ge högre gasutbyte per transporterat ton än 
vall och gödsel eftersom transportkostnaden redan är så hög. 

Hur ser systemets energibalans ut? 
Mitt resultat för nettoenergi efter rötning på 23 till 30 GWh kan jämföras med det resultat på 
mellan 54 och 85 GWh som Linné (2008, s. 57) kom fram till. Med den högre siffran 
förutsätter Linné att all gödsel samlas in vilket jag inte gör (ss. 40, 55). Minskar man mängden 
gödsel i hennes beräkningar till 60 % så skiljer det inte så mycket mellan våra uppskattningar. 
Dessutom har jag endast räknat med fastgödsel. Om jag inkluderar flytgödsel ökar mängden 
metangas med 19-22 GWh om man antar ett gasutbyte på 300-350 Nm3. Då skiljer det inte så 
mycket längre. 

Om man beräknar energikvoten genom att dividera summan av transportenergin och energi 
för värme och el med energimängden i den utvunna fordonsgasen får vi en energikvot på 56-
72 %. Det kan jämföras med ca 45-65 % som framgår av figur 3 i ”Energianalys av 
biogassystem” om man antar ett transportavstånd på 90 km (Berglund & Börjesson, 2003, s. 
14). Våra resultat är ganska samstämmiga, men eventuellt så har mitt koncept ett något sämre 
energiutbyte. 

Hur förändras miljöpåverkan av att gasen ersätter bensin? 
Mina beräkningar förutsätter att föraren enbart tankar biogas men om tillgången på tankställen 
är liten eller om prisskillnaden inte är så stor mellan biogas och bensin kan det antagandet 
avvika från verkligheten eftersom föraren kanske inte orkar leta upp en gasmack eller han 
tycker att det blir billigare att tanka bensin. 

Hur mycket konstgödsel kan rötresten ersätta? 
Vi kan konstatera att det procentuella bidraget av gödsel respektive bränsle från 
rötningsprocessen är störst för gödsel eftersom den högre halten ammoniumkväve i rötresten 
kan ersätta 5 % av kvävet i det konstgödsel vi använder medan mängden fordonsgas endast 
räcker till 1,4–1,9 % av fordonsflottan. 
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Om vi hade kunnat använda all den tillgängliga mängden flytgödsel, 117 661 ton så skulle vi 
kunna få 117 ton N till. Och det (117+40) kan ersätta 20 % av det handelsgödsel som används 
i länet. Det är ett betydande bidrag och ger flera fördelar för eftersom mindre tillverkning av 
konstgödsel kräver mindre energi. 

Är det lönsamt? 
Kostnadsberäkningarna visar att fordonsgasen är dyr jämfört med bensin, 12-14 kr per 
bensinekvivalent att jämföra med ett bensinpris på 11,28-12,24 kr/liter 95-oktanig 
(Bensinpriser.nu, 2009). Om världspriset på olja fortsätter att stiga kommer snart biogasen att 
kunna konkurrera. Men om inte så sker bör man undersöka möjligheterna till produktion av el 
och värme istället för fordonsgas. Produktionskostnaderna blir då lägre men om priset blir 
konkurrenskraftigt återstår att undersöka. 

Transportkostnaderna utgör mellan 31-37 % av de totala driftskostnaderna exklusive moms. 
Det beror bland annat på att man transporterar gödsel som inte ger så stort gasutbyte per ton 
transporterad mängd men även att lastbilarna går tomma halva sträckan ökar 
transportkostnaderna betydligt. Mitt resultat kan jämföras med en total andel för 
transportkostnaden på 1/3 som anges i JTI Rapport 42 Kretslopp & Avfall (Edström et al. 
2008, s. 50). Det kan vara rimligt att andelen för transportkostnaden är högre för 
Västernorrland än vad den är för Danmark.  

Eftersom rötresten är flytande medan råvarorna är i fast form kan inte samma fordon nyttjas 
för transporten. Detta är en extra stor nackdel då transportavståndet är stort. Kan det vara mer 
ekonomiskt att bara röta flytgödsel i det fallet eftersom man då kan köra rötresten med samma 
fordon? 

Investeringsstödet på 30 % är kanske den enskilda faktor som har störst påverkan på 
lönsamheten, skulle stödet utebli eller bli lägre så krävs det att bensinpriserna stiger ännu mer 
än i fallet med ett 30 % investeringsbidrag. 

Antagandet att investeringskostnaden per GWh producerad gas är konstant oavsett storlek på 
anläggningen är inte helt realistiskt. Priset per GWh borde sjunka och det skulle påverka min 
kalkyl positivt. 

Om man vill studera alternativa placeringar av anläggningen så kan man istället för att utgå 
från gödselmängden utgå från mängden rötrest eftersom det är den enskilt största delmängden. 
Kanske är den bästa placeringen något längre norrut eller söderut än Härnösand beroende på 
vart de bästa avsättningsmöjligheterna för rötresten finns.  

Eftersom det för tillfället inte finns så många tankställen för gas i länet och därför inte så 
många gasfordon kommer det att finnas en period då det inte finns full avsättning för all gas 
den kan då behövas transporteras på flak med tuber till där efterfrågan finns. Alternativt får 
man begränsa produktionen under denna tid. 

Om man jämför transportkostnaden per ton för vall (2 177 512 kr för 9 240 ton), 240 kr, med 
inköpskostnaden för vall, 300 kr, så ser man att beslutet att köpa vall var förhastat. Ytterligare 
vallrester skulle kunna hämtas till en lägre kostnad än vad inköp innebär. 

Avskrivningstiden är satt till 20 år vilket är relativt lång tid. Därför behövs det långsiktiga 
ägare till en sådan här anläggning. 
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Antagandet att viktreduktionen av substraten vid rötning av fast gödsel är densamma som vid 
rötning av material med låg halt torrsubstans bör kontrolleras. Om mängden rötrest faktiskt är 
några procent mindre än mängden råvaror sjunker transportkostnaden något. 

Erkännande 
Jag vill tacka min handledare Anders Brandén Klang och Roger Johansson, LRF för bra stöd 
och nyttiga insikter som har hjälpt mig att skriva denna rapport. 
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Bilaga 1 Utdrag ur tabell 15.8 i SKA-VB 08 Resultat - Referens.xls

Tabell 15.8 Årlig mängd träddelar fördelat på avverkningsformer och trädslag, 1000-ton TS SKA-VB 08 Resultat scenariot Referens
Åter till innehållsförteckningen

   Period
Markslag Ägargrupp Indelning Område Avv. form Träddel 2010- 2020- 2030- 2040- 2050- 2060- 2070- 2080- 2090- 2100-2110
Samtliga Samtliga län/länsdel Y              Föryng. avv. Gren 392 360 432 493 533 477 469 473 535 541
Samtliga Samtliga län/länsdel Y              Föryng. avv. Barr 173 146 141 136 132 135 124 115 138 135
Samtliga Samtliga län/länsdel Y              Föryng. avv. Topp 36 33 41 41 42 42 37 38 43 45
Samtliga Samtliga län/länsdel Y              Föryng. avv. Totalt 601 539 614 670 706 654 630 627 715 721
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Bilaga 2 Kostnader

Tabell 2.1 Husdjur efter region och djurslag (Jordbruksverket, 2008)
Ort Djurslag Antal
2260 Ånge kor för mjölkproduktion 474

kor för uppfödning av kalvar 497
kvigor, tjurar och stutar 909
kalvar, under 1 år 850
baggar och tackor 667
lamm 383
galtar för avel ..
suggor för avel ..
slaktsvin, 20 kg och däröver 1 625
smågrisar, under 20 kg ..
höns 537
värpkycklingar ..
slaktkycklingar ..
hästar ..
kalkoner ..

2262 Timrå kor för mjölkproduktion 485
kor för uppfödning av kalvar 211
kvigor, tjurar och stutar 501
kalvar, under 1 år 515
baggar och tackor 183
lamm 124
galtar för avel ..
suggor för avel ..
slaktsvin, 20 kg och däröver ..
smågrisar, under 20 kg ..
höns 345
värpkycklingar ..
slaktkycklingar ..
hästar ..
kalkoner ..

2280 Härnösand kor för mjölkproduktion 577
kor för uppfödning av kalvar 258
kvigor, tjurar och stutar 649
kalvar, under 1 år 641
baggar och tackor 481
lamm 614
galtar för avel ..
suggor för avel ..
slaktsvin, 20 kg och däröver ..
smågrisar, under 20 kg ..
höns 247
värpkycklingar ..
slaktkycklingar ..
hästar ..
kalkoner ..

2281 Sundsvall kor för mjölkproduktion 1 840
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Ort Djurslag Antal
kor för uppfödning av kalvar 688
kvigor, tjurar och stutar 2 580
kalvar, under 1 år 1 967
baggar och tackor 531
lamm 396
galtar för avel ..
suggor för avel ..
slaktsvin, 20 kg och däröver ..
smågrisar, under 20 kg ..
höns 278
värpkycklingar ..
slaktkycklingar ..
hästar ..
kalkoner ..

2282 Kramfors kor för mjölkproduktion 1 319
kor för uppfödning av kalvar 993
kvigor, tjurar och stutar 1 810
kalvar, under 1 år 1 729
baggar och tackor 746
lamm 584
galtar för avel 4
suggor för avel 94
slaktsvin, 20 kg och däröver 667
smågrisar, under 20 kg ..
höns 350
värpkycklingar ..
slaktkycklingar ..
hästar ..
kalkoner ..

2283 Sollefteå kor för mjölkproduktion 926
kor för uppfödning av kalvar 451
kvigor, tjurar och stutar 1 350
kalvar, under 1 år 1 022
baggar och tackor 1 027
lamm 1 058
galtar för avel ..
suggor för avel ..
slaktsvin, 20 kg och däröver ..
smågrisar, under 20 kg ..
höns 2 115
värpkycklingar 59
slaktkycklingar ..
hästar ..
kalkoner ..

2284 Örnsköldsvik kor för mjölkproduktion 2 532
kor för uppfödning av kalvar 1 488
kvigor, tjurar och stutar 3 301
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Ort Djurslag Antal
kalvar, under 1 år 2 746
baggar och tackor 896
lamm 602
galtar för avel ..
suggor för avel ..
slaktsvin, 20 kg och däröver 262
smågrisar, under 20 kg ..
höns 58 823
värpkycklingar 75 034
slaktkycklingar ..
hästar ..
kalkoner ..

djurslag:
hästar:
Antalet hästar avser endast hästar vid jordbruksföretag, inklusive de 
hästar som uppstallats inom företaget, men som ägs av utomstående. 
Det redovisade antalet hästar motsvarar alltså inte det totala 
antalet hästar i regionen.

Orsak till att resultat helt saknas för vissa år är att 
undersökningen då var baserad på ett urval av företag. Resultat för 
slaktkycklingar och hästar finns endast vissa år.

Källa:
Jordbruksverket. (2008). Tabell Husdjur efter kommun och djurslag.  Hämtat från Jordbruksverket: 
http://statistik.sjv.se/Dialog/varval.asp?ma=JO0103K2&ti=Husdjur+efter+kommun+och+djurslag
%2E+%C5r+1981%2C+1985%2C+1989%2D1995%2C+1999%2C+2003%2D2007&path=../Database/
Jordbruksverket/Husdjur/&lang=2 den 28 April 2009
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Ur tabell 2.1 beräknar jag följande:

Tabell 2.2 Procentuell fördelning av djur

Kommun
Totalt antal 
djur (st)

Procentuell 
fördelning

Gödsel 
(ton)

Areal/kommun3) 

(km2)

Gödseltäthet 

(ton/km2)
Ånge 5 942 12,3% 11 365 3 068 3,7
Timrå 2 364 4,9% 4 521 788 5,7
Härnösand 3 467 7,2% 6 631 1 065 6,2
Sundsvall 8 280 17,2% 15 837 3 209 4,9
Kramfors 8 296 17,2% 15 867 1 706 9,3
Sollefteå 8 008 16,6% 15 316 5 428 2,8

Örnsköldsvik1,2) 11 827 24,5% 22 621 6 421 3,5
Summa Västernorrland  48 184 100,0% 92 159 21 685

Noter:
1)

2)

3)

Nedanstående tabell gäller med antagandet att fördelningen av gödsel på kommunnivå 
är den samma som fördelningen av djuren mellan kommunerna.

Höns är inte med i beräkningarna på grund av deras relativt lilla bidrag till den totala gödselmängden 
samt deras stora antal.
Värpkycklingar är inte med i beräkningarna på grund av deras relativt lilla bidrag till den totala 
gödselmängden samt deras stora antal.
Pantzare Information AB. (2008). Fakta om Västernorrlands län2008.  Hämtat från Länsstyrelsen 
Västernorrlands län: http://www.y.lst.se/omvasternorrland.4.17431b9f544f8dca97fff15272.html den 
29 April 2009
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Tabell 2.3 Avståndstabell 1 (km) (Hittapunktse, inget datum)

Ort för utgångspunkt för 
gödseltransport Sundsvall Timrå Härnösand Kramfors
Ljustorp (Timrå) 33,1 22,1 43,7 59,3
Stigsjö (Härnösand) 51,5 40,5 15,3 51,8
Västansjö (Sundsvall) 31,4 25,7 65,2 108,7
Bjärtrå (Kramfors) 99,5 88,4 48,4 24,4

Källa:

Eftersom jordbruksfastigheterna är utspridda i kommunen och att vi här bara ska göra en 
ungefärlig uppskattning av transportarbetet så väljer vi godtyckligt ut en geografisk punkt 
i mitten av respektive kommun där den tänkta gödseltransporten ska utgå ifrån.

Placering av tänkt rötningsanläggning

Hittapunktse AB. (inget datum). Vägbeskrivning.  Hämtat från Hittapunktse AB: 
http://www.hitta.se/Route.aspx? den 29 April 2009
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Tabell 2.4 Transportarbete för gödsel (ton*km)
Kolumn1

Ort för utgångspunkt för 
gödseltransport Sundsvall Timrå Härnösand Kramfors
Ljustorp (Timrå) 149 662 99 925 197 589 268 125
Stigsjö (Härnösand) 341 504 268 562 101 457 343 493
Västansjö (Sundsvall) 497 273 407 004 1 032 554 1 721 451
Bjärtrå (Kramfors) 1 578 799 1 402 671 767 978 387 163

Totalt 2 567 237 2 178 162 2 099 579 2 720 232

Placering av tänkt rötningsanläggning

Med hjälp av gödselmängderna i tabell 2.2 och avstånden i tabell 2.3 beräknar vi 
transportarbetet för respektive lokaliseringsort.
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Ort Areal1 (ha) Procent av total hektar Spill (Ton) Köpt vall (ton)
Ånge 99 6,3% 583
Timrå 61 3,9% 359 536
Härnösand 102 6,5% 600 896
Sundsvall 250 15,9% 1 471 2 195
Kramfors 217 13,8% 1 277 1 906
Sollefteå 254 16,2% 1 495
Örnsköldsvik 587 37,4% 3 455
Summa 1 570 100,0% 9 240 5 532

1) Jordbruksverket. (2008). Tabell Åkerarealens användning efter kommun och gröda. År 1981‐2007. 
Hämtat från Jordbruksverket: 
http://statistik.sjv.se/Dialog/varval.asp?ma=JO0104D3&ti=%C5kerarealens+anv%E4ndning+efter+ko
mmun+och+gr%F6da%2E+%C5r+1981%2D2007&path=../Database/Jordbruksverket/Markanvandnin
g/&lang=2 den 03 Maj 2009

Om vi antar att hektarskördarna i länet är lika stora kan vi beräkna vallproduktionen för varje 
kommun.
All vall tas från Kramfors, Härnösand, Timrå och Sundsvall. Ingen vall tas från Ånge, Sollefteå eller 
Örnsköldsvik. Då blir transportsträckorna kortare. Eftersom spillet inte räcker till köps resterande del 
till marknadspris.

Den köpta mängden vall fördelar sig mellan kommunerna Timrå, Härnösand, Sundsvall och Kramfors 
på samma sätt som spillet från dessa kommuner gör.

Tabell 2.5 Vallproduktion per kommun (Jordbruksverket, 2007)
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Tabell 2.6 Transportarbete för vall (ton*km)
Ort Spill Inköpt vall

Ånge 0
Ljustorp (Timrå) 15 689 23 408
Stigsjö (Härnösand) 9 185 13 704
Västansjö (Sundsvall) 95 931 143 135
Bjärtrå (Kramfors) 61 813 92 228
Sollefteå 0
Örnsköldsvik 0
Summa 182 617 272 476
Summa

Med hjälp av avståndstabell 2.3 och vallmängden i tabell 2.5 kan vi 
beräkna transportarbetet för vall.

455 093
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Bilaga 2 Kostnader

Tabell 2.7 Kostnad för transport

Moment Lastare Lastbil Lastare Lastbil Lastare Lastbil

Lastning (min) 1 5 5 5 5 5

Skrapning (min) 1 10

Transport (min)2 80 84 84

Lossning (min)1 5 5 5 5 5

Skrapning (min)1 10

Pris (kr/tim)1 600 700 600 700 600 700
Kostnad/fordon*transport 
(kr) 300 1045 100 1102 0 1102
Summa (kr/transport)
Summa (kr)

1)

2)
3)
4) Eftersom rötresten är flytande pumpas den över till en tankbil. Då behövs inte någon traktor som 

skrapar.

Vall hanteras styckvis i balar därför behövs ingen skrapning efter lastning och lossning.

I tabellen nedan har jag använt mig av den dubbla 
körsträckan eftersom även returresan betalas.

Beräknat på ett antagande om en snitthastighet på 

Linné, M., & Ekstrandh, A. (2006). Ekonomisk och miljömässig förstudie åt 
Sävsjö Biogas AB avseende transport, lagring och spridning av rötrest. Hämtat 
från Sävsjö Biogas AB: http://www.savsjobiogas.se/forstudie/BioMil.pdf den 
29 April 2009: 4

Vall3Gödsel

1345
4 447 083

Rötrest4

1102
2 139 535

1202
2 177 512
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Bilaga 2 Kostnader

Tabell 2.8 Förutsättningar för kostnadsberäkning
Förutsättning Mängd Enhet Kommentar
Ökat kväveinnehåll i rötrest 36 960 kg
Mängd organiskt material 11 553 ton vs

Gasutbyte (min) 300 Nm3 CH4/ton vs Se not 1

Gasutbyte (max) 350 Nm3 CH4/ton vs Se not 1

Metanproduktion (min) 3 465 900 Nm3

Metanproduktion (max) 4 043 550 Nm3

Metangashalt i rågas 65 vol‐% Se not 2
Rågasproduktion (65 % Metan) 
(min) 5 332 154 Nm3

Rågasproduktion (65 % Metan) 
(max) 6 220 846 Nm3

Energiinnehåll 9,81 kWh/Nm3 Se not 3
Bruttoenergiproduktion (min) 34 000 479 kWh
Bruttoenergiproduktion (max) 39 667 226 kWh
Värmebehov till 
rötningsanläggning (min) 15 %

Se not 1. Egen gas används för 
värmning

Värmebehov till 
rötningsanläggning (max)  25 %

Se not 1. Egen gas används för 
värmning

Gasbehov för processvärme (min) 606 533 Nm3

Gasbehov för processvärme (max) 866 475 Nm3

Nettomängd metan efter rötning 
(min) 2 599 425 Nm3

Nettomängd metan efter rötning 
(max) 3 437 018 Nm3

Elbehov till rötningsanläggning 11 %

Se not 4. El för sönderdelning, 
blandning och pumpning köps på 
marknaden

Elbehov till rötningsanläggning 
(min) 2 805 040 kWh
Elbehov till rötningsanläggning 
(min) 3 708 886 kWh

Nettoenergi efter rötning (min) 22 695 320 kWh

Nettoenergi efter rötning (max) 30 008 256 kWh

Energibehov till uppgradering 11 %

Se not 5. El för rening och 
komprimering köps på 
marknaden

Energibehov till uppgradering 
(min) 2 805 040 kWh
Energibehov till uppgradering 
(max) 3 708 886 kWh
Nettoenergi efter uppgradering 
(min) 19 890 280 kWh
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Bilaga 2 Kostnader

Förutsättning Mängd Enhet Kommentar
Nettoenergi efter uppgradering 
(max) 26 299 371 kWh
Metangashalt i fordonsgas 97 vol‐% Se not 2

Mängd fordonsgas (97%) (min) 2 679 820 Nm3

Mängd fordonsgas (97%) (max) 3 543 317 Nm3

Fordonsgasens energiinnehåll 
(min) 25 500 359 kWh
Fordonsgasens energiinnehåll 
(max) 33 717 142 kWh
Energimängd bensin 9,06 kWh/l Se not 6
Ränta 5 % Se not 7
Underhåll 4 % Se not 7

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Jarvis, Å. (2004). Biogas Förnybar energi från organiskt avfall.  Hämtat från Svenska Biogasföreningen: 
http://www.sbgf.info/_filer/BIOGAS_PDF_Sv.pdf den 23 April 2009. s.7

Berglund, M., & Börjesson, P. (2003). Energianalys av biogassystem, Rapport nr 44.  Hämtat från Lunds 
Tekniska Högskola: http://www.miljo.lth.se/svenska/internt/publikationer_internt/pdf‐
filer/Energianalys%20av%20biogassystem%2044.pdf den 21 April 2009. s.11
Svenska Biogasföreningen. (Inget datum). Gårdsproduktion av biometan ‐ .  Hämtat från Svenska 
Biogasföreningen: http://www.sbgf.info/_filer/Gårdsprod_biometan_2007.pdf den 9 Maj 2009. s.15

Sävsjö Biogas AB. (2006). Rapport om anläggning för
biogas av gödsel och vall.  Hämtat från Sävsjö Biogas AB: 
http://www.savsjobiogas.se/forstudie/S%E4vsj%F6Biogas.pdf den 7 Maj 2009. s.22

Hansson, A., Blomquist, J., & Christensson, K. ([ca.2006]). Energigrödor till biogasproduktion.  Hämtat 
från Jordbruksverket: http://www.sjv.se/download/18.1d9bdd9f1155fcd550c8000353/biogas_gr_n.pdf 
den 20 April 2009. s.8

Svenskt Gastekniskt Center (2006). Biogas ‐ Basdata om biogas . Hämtat från Svenska 
Biogasföreningen: http://www.sbgf.info/_filer/Basdata_om_biogas.pdf den 6 Maj 2009. s.5, 13

Berglund, M., & Börjesson, P. (2003). Energianalys av biogassystem, Rapport nr 44.  Hämtat från Lunds 
Tekniska Högskola: http://www.miljo.lth.se/svenska/internt/publikationer_internt/pdf‐
filer/Energianalys%20av%20biogassystem%2044.pdf den 21 April 2009. s.10
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Bilaga 2 Kostnader

Tabell 2.9 Investeringskostnader (kr)

Kostnadsslag Sävsjö1 Min Max Kommentar
Biogasproduktion (kWh) 15 000 000 19 890 280 26 299 371
Anläggning 35 000 000 46 410 654 61 365 198
Entreprenad 14 000 000 18 564 262 24 546 079
Lager 3 000 000 3 978 056 5 259 874
Täckning av lager 3 000 000 3 978 056 5 259 874
Reningsanläggning 5 000 000 6 630 093 8 766 457
Komprimering & tankstation 994 514 1 314 969 5 öre/kWh. Se not 2
Summa Investeringskostnad 60 000 000 80 555 635 106 512 451
Investeringsbidrag 0 30% 30%
Nettoinvestering 60 000 000 56 388 944 74 558 715
Avskrivningstid 15 20 20

1)

2)

Investeringskostnaden är beräknade för ett minimum och ett maximum alternativ. 

Sävsjö Biogas AB. (2006). Rapport om anläggning för biogas av gödsel och vall.  Hämtat från Sävsjö 
Biogas AB: http://www.savsjobiogas.se/forstudie/S%E4vsj%F6Biogas.pdf den 7 Maj 2009. s.22

Svenska Biogasföreningen. (Inget datum). Gårdsproduktion av biometan ‐ .  Hämtat från Svenska 
Biogasföreningen: http://www.sbgf.info/_filer/Gårdsprod_biometan_2007.pdf den 9 Maj 2009. s.17

För beräkningarna har jag antagit att kostnaderna är proportionella mot nettogasproduktionen. Som 
utgångspunkt har jag använt kostnaderna som Sävsjö Biogas AB redovisar i Rapport om anläggning för 

biogas av gödsel och vall  1.

Maximumalternativet utgår från det alternativ med högst nettoenergi, d.v.s. det högre gasutbytet, 350 
Nm3/ton substrat tillsammans med det lägsta behovet av energi för värmning av processen (15%).

Minimumalternativet utgår från det alternativ med lägst nettoenergi, d.v.s. det lägre gasutbytet, 300 
Nm3/ton substrat tillsammans med det högsta behovet av energi för värmning av processen (25%). 
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Bilaga 2 Kostnader

Tabell 2.10 Driftkostnader (kr)
Kostnadsslag Min Max Kommentar
Inköp av vall 1 659 669 1 659 669
Transport av gödsel 4 447 083 4 447 083
Transport av vall 2 177 512 2 177 512
Transport av fast rötrest 2 139 535 2 139 535

Drift 2 469 454 3 265 167 0,95 kr/Nm3 metan. Se not 2
Drift, komprimering + 
tankstation 2 287 382 3 024 428 0,115 kr/kWh. Se not 3
Mervärde, biogödsel ‐672 672 ‐672 672 18,2 kr/kg kväve. Se not 1 

Arbete + reservfond 519 885 687 404 0,20 kr/Nm3 metan. Se not 2
Avskrivning/år 2 819 447 3 727 936
Ränta 2 819 447 3 727 936
Underhåll 3 222 225 4 260 498
Summa 23 888 968 28 444 494
Moms (25%) 5 972 242 7 111 124
Summa inklusive moms 29 861 210 35 555 618

Specifik kostnad (kr/Nm3) 11,14 10,03
Specifik kostnad (kr/kWh) 1,50 1,35
Specifik kostnad 
(kr/bensinekvivalent) 13,60 12,25

1)

2)

3)

I nedanstående tabell förutsätts att det ökade kväveinnehållet ger ett ekonomiskt mervärde 
som här tas upp som en negativ kostnad, d.v.s. en intäkt. Värdet är beräknat utifrån LRF 
Konsults rapport Lantbrukets lönsamhet 2008  där man anger att ett ökat kväveinnehåll på 0,5 

kg/ton gödsel vid en gödselmängd på 11 000 ton ger en intäkt på 100 000 kr. 1

Svenska Biogasföreningen. (Inget datum). Gårdsproduktion av biometan ‐ . Hämtat från Svenska 
Biogasföreningen: http://www.sbgf.info/_filer/Gårdsprod_biometan_2007.pdf den 9 Maj 2009. 
s.17

LRF Konsult. (2008). Lantbrukets lönsamhet 2008.  Hämtat från LRF: http://www.lrf.se/ den 7 
April 2009. s.48
Sävsjö Biogas AB. (2006). Rapport om anläggning för biogas av gödsel och vall.  Hämtat från 
Sävsjö Biogas AB: http://www.savsjobiogas.se/forstudie/S%E4vsj%F6Biogas.pdf den 7 Maj 
2009. s.23
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Bilaga 3 Transportenergi & utsläpp

Resultat från NTMCalc
Version 1.9.9, Beräknat: 2009‐05‐12

Tabell 3.1 Utsläpp och energibehov för gödseltransport1,2,3)

 Låg  Medel  Hög  Låg  Medel  Hög 

CO2 Total   [kg] 520 000 570 000 620 000 520 000 570 000 620 000  [kg]

CO2 Fossil   [kg] 520 000 570 000 620 000 520 000 570 000 620 000  [kg]

NOx   [g] 8 900 000 9 800 000 11 000 000 8 900 000 9 800 000 11 000 000  [g]

HC   [g] 1 000 000 1 100 000 1 200 000 1 000 000 1 100 000 1 200 000  [g]

CH4   [g] Ej tillg. Ej tillg. Ej tillg. Ej tillg. Ej tillg. Ej tillg.  [g]

CO   [g] 840 000 920 000 990 000 840 000 920 000 990 000  [g]

PM   [g] 210 000 230 000 240 000 210 000 230 000 240 000  [g]

SO2   [g] 130 000 140 000 160 000 130 000 140 000 160 000  [g]
Energi 
förnybar   [MJ] 0 0  [MJ]
Energi 
fossil   [MJ] 7 300 000 8 000 000 8 700 000 7 300 000 8 000 000 8 700 000  [MJ]
Energi 
kärnkr.   [MJ] 0 0  [MJ]

1)

2) Uppgifterna gäller den totala mängden gödsel, 36 960 ton.
3) Se tabell 3.2 för använda parametrar vid beräkningen.

Steg1 Summa

Nätverket för transporter och miljön. (2003). NTMCalc Gods. Version 1.9.9. Beräknat 2009‐05‐12. Hämtat 
från Nätverket för transporter och miljön: http://www.ntm.a.se/ntmcalc/Main.asp den 12 Maj 2009.

Nedanstående tabeller är ett resultat av beräkningar av utsläpp och energianvändning vid transporter 
med verktyget NTMCalc Gods.
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Bilaga 3 Transportenergi & utsläpp

Tabell 3.2 Valda parametrar för beräkning av gödseltransport11,5)

Steg Beskrivning Valbara parametrar2)
Källa 
emissioner

Fordonstyp: Dragbil med trailer

Maxlast: 26 ton

Motor- och bränsletyp: Euro 0, Mk 1

Efterbehandling: Saknas

Bränsleförbrukning: 3,5 l/10 km

Sträcka utanför tätort: 93 km3)

Fyllnadsgrad: 21,5 %4)

1) Bränsleproduktionens livscykel är inkluderad i beräkningarna.
2)

3) Dubbla körsträckan används tillsammans med halva fyllnadsgraden.
4) Fyllnadsgraden motsvarar hälften av den maximala mängden av aktuell substans.
5)

Steg 1
Lastbil med 
gödsel   (Dubbel 
körsträcka, halva 
fyllnadsgraden) 

Volvo LV & 
Scania 1998

Endast standardvärden använda, inga egna värden angivna förutom fordonstyp, körsträcka 
och fyllnadsgrad.

Nätverket för transporter och miljön. (2003). NTMCalc Gods. Version 1.9.9. Beräknat 2009‐
05‐12.  Hämtat från Nätverket för transporter och miljön: 
http://www.ntm.a.se/ntmcalc/Main.asp den 12 Maj 2009.
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Tabell 3.3 Utsläpp och energibehov för valltransport1,2,3,4)

 Låg  Medel  Hög  Låg  Medel  Hög 

CO2 Total   [kg] 300 000 330 000 360 000 300 000 330 000 360 000  [kg]

CO2 Fossil   [kg] 300 000 330 000 360 000 300 000 330 000 360 000  [kg]

NOx   [g] 5 200 000 5 600 000 6 100 000 5 200 000 5 600 000 6 100 000  [g]

HC   [g] 600 000 650 000 710 000 600 000 650 000 710 000  [g]

CH4   [g] Ej tillg. Ej tillg. Ej tillg. Ej tillg. Ej tillg. Ej tillg.  [g]

CO   [g] 480 000 530 000 580 000 480 000 530 000 580 000  [g]

PM   [g] 120 000 130 000 140 000 120 000 130 000 140 000  [g]

SO2   [g] 77 000 84 000 91 000 77 000 84 000 91 000  [g]
Energi 
förnybar   [MJ] 0 0  [MJ]
Energi 
fossil   [MJ] 4 200 000 4 600 000 5 000 000 4 200 000 4 600 000 5 000 000  [MJ]
Energi 
kärnkr.   [MJ] 0 0  [MJ]

1)

2) Bränsleproduktionens livscykel är inkluderad i beräkningarna.
3) Uppgifterna gäller den totala mängden vall, 9 240 ton.
4) Se tabell 3.4 för använda parametrar vid beräkningen.

SummaSteg1

Nätverket för transporter och miljön. (2003). NTMCalc Gods. Version 1.9.9. Beräknat 2009‐05‐
12.  Hämtat från Nätverket för transporter och miljön: 
http://www.ntm.a.se/ntmcalc/Main.asp den 12 Maj 2009.
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Tabell 3.4 Valda parametrar för beräkning av valltransport1,5)

Steg Beskrivning Valbara parametrar2)

Källa 
emission
er

Fordonstyp: Dragbil med trailer

Maxlast: 26 ton

Motor- och bränsletyp: Euro 0, Mk 1

Efterbehandling: Saknas

Bränsleförbrukning: 3,5 l/10 km

Sträcka utanför tätort: 98 km3)

Fyllnadsgrad: 9,8 %4)

1) Bränsleproduktionens livscykel är inkluderad i beräkningarna.
2)

3) Dubbla körsträckan används tillsammans med halva fyllnadsgraden.
4) Fyllnadsgraden motsvarar hälften av den maximala mängden av aktuell substans.
5)

Volvo LV 
& Scania 
1998

Endast standardvärden använda, inga egna värden angivna förutom fordonstyp, 
körsträcka och fyllnadsgrad.

Steg 1
Lastbil med 
vall   (Dubbel 
körsträcka, halva 
fyllnadsgraden) 

Nätverket för transporter och miljön. (2003). NTMCalc Gods. Version 1.9.9. Beräknat 
2009‐05‐12.  Hämtat från Nätverket för transporter och miljön: 
http://www.ntm.a.se/ntmcalc/Main.asp den 12 Maj 2009.

4/9



Bilaga 3 Transportenergi & utsläpp

Tabell 3.5 Utsläpp och energibehov för transport av rötrest 1,2,3)

 Låg  Medel  Hög  Låg  Medel  Hög 

CO2 Total   [kg] 320 000 360 000 390 000 320 000 360 000 390 000  [kg]

CO2 Fossil   [kg] 320 000 360 000 390 000 320 000 360 000 390 000  [kg]

NOx   [g] 5 500 000 6 100 000 6 600 000 5 500 000 6 100 000 6 600 000  [g]

HC   [g] 640 000 700 000 760 000 640 000 700 000 760 000  [g]

CH4   [g] Ej tillg. Ej tillg. Ej tillg. Ej tillg. Ej tillg. Ej tillg.  [g]

CO   [g] 520 000 570 000 620 000 520 000 570 000 620 000  [g]

PM   [g] 130 000 140 000 150 000 130 000 140 000 150 000  [g]

SO2   [g] 82 000 90 000 97 000 82 000 90 000 97 000  [g]
Energi 
förnybar   [MJ] 0 0  [MJ]
Energi 
fossil   [MJ] 4 500 000 5 000 000 5 400 000 4 500 000 5 000 000 5 400 000  [MJ]
Energi 
kärnkr.   [MJ] 0 0  [MJ]

1)

2) Bränsleproduktionens livscykel är inkluderad i beräkningarna.
3) Uppgifterna gäller den totala mängden vall, 46 200 ton.
4) Se tabell 3.6 för använda parametrar vid beräkningen.

Steg1 Summa

Nätverket för transporter och miljön. (2003). NTMCalc Gods. Version 1.9.9. Beräknat 2009‐05‐12. 
Hämtat från Nätverket för transporter och miljön: http://www.ntm.a.se/ntmcalc/Main.asp den 12 
Maj 2009.
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Tabell 3.6 Valda parametrar för beräkning av transport av rötrest1)

Steg Beskrivning Valbara parametrar2)

Källa 
emission
er

Fordonstyp: Dragbil med trailer

Maxlast: 26 ton

Motor- och bränsletyp: Euro 0, Mk 1

Efterbehandling: Saknas

Bränsleförbrukning: 3,5 l/10 km

Sträcka utanför tätort: 98 km3)

Fyllnadsgrad: 45,7 %4)

1) Bränsleproduktionens livscykel är inkluderad i beräkningarna.
2)

3) Dubbla körsträckan används tillsammans med halva fyllnadsgraden.
4) Fyllnadsgraden motsvarar hälften av den maximala mängden av aktuell substans.
5)

Steg 1
Lastbil med 
rötrest   (Dubbel 
körsträcka, halva 
fyllnadsgraden) 

Volvo LV 
& Scania 
1998

Endast standardvärden använda, inga egna värden angivna förutom fordonstyp, 
körsträcka och fyllnadsgrad.

Nätverket för transporter och miljön. (2003). NTMCalc Gods. Version 1.9.9. Beräknat 2009‐
05‐12.  Hämtat från Nätverket för transporter och miljön: 
http://www.ntm.a.se/ntmcalc/Main.asp den 12 Maj 2009.
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Detta är summerade data från tabell 3.1, 3.3 och 3.5.

Tabell 3.7 Summa utsläpp och energi från transporter
Utsläpp Mängd Enhet
CO2 Total 1 260 ton
CO2 Fossil 1 260 ton
NOx 21,5 ton
HC 2,5 ton
CH4 Ej tillg. g
CO 2,0 ton
PM 500 kg
SO2 314 kg
Energi förnybar 0 MJ
Energi fossil 4,9 GWh
Energi kärnkr. 0 MJ
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Resultat från Miljöfordon.se
Tabellen nedan är resultatet från verktyget för miljöjämförelser av fordon på Miljöfordon.ses 
hemsida. Resultatet är en jämförelse av utsläppen för en bestämd transportsträcka, inte en 
bestämd bränslemängd

Tabell 3.8 Jämförelse av utsläpp per fordon2)

bestämd bränslemängd.
Verktyget inkluderar produktion och distribution av bränsle i beräkningarna för 
koldioxidutsläppen, men för kväveoxider, kolväten och partiklar ingår endast utsläppen vid 

fordonet. 1)

Bilmodell

Parametrar VOLKSWAGEN TOURAN 2.0 
EcoFuel CNG Conceptline

VOLKSWAGEN TOURAN 
1.6 ConceptlineEcoFuel CNG Conceptline 1.6 Conceptline

Bränsletyp Bensin, Biogas, Naturgas Bensin
Årlig körsträcka, mil 17863) 1786

Förbrukning bensin/diesel (lit 
/100 km)

8,1 8,1

Förbrukning biogas (kubikmeter 
/100 km)

8,4

4)Andel av körsträckan med gas 
(%)

1004)

Gastyp Biogas
Växthusgaser (kg CO2‐
ekvivalenter/år)

780 3892

Kväveoxider (gram Nox/år) 357 714
Kolväten (gram total‐HC/år) 339 304Kolväten (gram total HC/år) 339 30
Partiklar (gram/år) 71 71

1)

2) Miljöfordon se (2008) Miljöaspekter Hämtat från Miljöfordon se:

Miljöfordon.se. (2008). Så räknar vi ‐ Referenser för beräkningarna i miljöjämförelsen på 
www.miljofordon.se.  Hämtat från Miljöfordon.se: 
http://www.miljofordon.se/files/Referensermiljojamforelsemiljofordon.se090513.pdf den 12 
Maj 2009. S.1, 2.

2)

3) Körsträckan motsvarar en förbrukning av 1500 Nm3 biogas.
4) Jag förutsätter att fordonet enbart tankas med biogas.

Miljöfordon.se. (2008). Miljöaspekter.  Hämtat från Miljöfordon.se: 
http://www.miljofordon.se/fordon/miljokalkyl/default.aspx?fordonid=553,610 den 12 Maj 
2009.

8/9



Bilaga 3 Transportenergi & utsläpp

Nedanstående tabell är beräknad med hjälp av tabell 3.8.

Tabell 3.9 Jämförelse av utsläpp för alla fordon
Kolumn1

Ämne Biogas Bensin Netto Biogas Bensin Netto
Växthusgaser (ton CO2‐
ekvivalenter/år) 1 393 6 951 5 558 1 842 9 193 7 351

1 786 Fordon 2 362 Fordon

ekvivalenter/år) 1 393 6 951 5 558 1 842 9 193 7 351
Kväveoxider (kg NOx/år) 638 1 275 638 843 1 686 843
Kolväten (kg total‐HC/år) 605 543 ‐63 801 718 ‐83
Partiklar (kg/år) 127 127 0 168 168 0
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