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Projektets omfattning

Över 30 parter deltar i 

Sverige-Norge-Danmark 

från institut, högskolor, 

regionala och kommunala 

organisationer, 

kunnskapsplattformar samt 

företag

Parternas samlade 

projektbudget ca 110 milj kr



Biogas2020
-tillsammans skapar vi en gemensam Skandinavisk biogasplattform

Biogas2020 i vilket syfte

Biogas2020 har som syfte att skapa grön ekonomi, 

biogasbaserad utveckling och hållbar tillväxt över 

landsgränserna inom Öresund Kattegat och Skagerrak 

(ÖKS) området.



Biogas2020
-tillsammans skapar vi en gemensam Skandinavisk biogasplattform

• Lägga grunden för massiva investeringar i förnybar energi motsvarande 
1 miljard SEK, som samtidigt skapar 1 000-1 500 nya gröna jobb, 
sett över en 10-årsperiod.

VAD ÄR MÅLET?
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Workpackage
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Energianvändning i svensk inrikes transportsektor 

1970-2013 (TWh/år)

Maria Grahn

Figuren publicerad i Energiläget 2015. https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=5521

Trender: 

-Bensin minskar

-Diesel ökar

-Biodrivmedel ökar

-Mängden drivmedel 

minskar



Slutsatser från FFF-utredningen:  

omställning av svenska vägtransportsektorn

http://www.regeringen.se/content/1/c6/23/07/39/1591b3dd.pdf

Maria Grahn



Alternativa drivmedel från biomassa
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Användningen av biodrivmedel ökar (TWh/år)

Maria Grahn

Figuren publicerad i Energiläget 2015. https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=5521

Trender: 

-Etanol minskar

-Biodiesel ökar, 

främst HVO

-Mängden 

biodrivmedel ökar



Ethanol

(cellolose,

sugarcane)

Biodiesel

(FAME, HVO)

Wood-based

DME, diesel

Ethanol (wheat,

sugerbeet)

Biogas

(manure)

Conventional

gasoline, diesel

Coal-based

DME, diesel

Well-to-wheel energy expended and greenhouse gas emissions for different fuel production pathways, assuming technology matureness

by year 2020. All biofuel options are plotted as neat products. Pathways differ depending on different primary energy sources (e.g.,

farmed wood, waste wood, straw, corn, wheat, sugarbeet, sugarcane, municipal waste, manure), different types of added energy to the

conversion process (e.g., renewable, natural gas, lignite coal), and different co-products (e.g., animal feed, biogas, electricity).

Source: CONCAWE, Eucar, Joint Research Centre.

Energibalans och klimatpåverkan
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Average net (netto) and gross (brutto) biofuels produced per hectare and year, on average arable land, in southern Sweden 
(Götalands södra slättbyhgder). Translation of the analyzed biofuel option from the left: wheat-ethanol, wheat-biogas, sugarbeet-
ethanol, sugarbeet-biogas, rapeseed methyl esther, pasture-biogas, corn-biogas, willow-ethanol, willow-Fischer-Tropsch-diesel, willow-
DME/methanol, willow-biomethane, poplar-ethanol, poplar-Fischer-Tropsch-diesel, poplar-DME/methanol, poplar-biomethane.

Börjesson P. 2007. ”Produktionsförutsättningar för biobränslen inom svenskt jordbruk” [Production conditions of bioenergy in 
Swedish agriculture] and ”Förädling och avsättning av jordbruksbaserade biobränslen” [Conversion and utilisation of biomass from 
Swedish agriculture]. Two reports (Lund reports No 61 and 62) included as Appendix to ”Bioenergi från jordbruket – en växande
resurs” [Appendix to Bioenergy from Swedish agriculture – a growing resource], Statens offentliga utredningar 2007:36. Jordbrukets 
roll som bioenergiproducent Jo 2005:05. Available at http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/19/74/5c250bb0.pdf. 

Markeffektivitet

Bäst värde bruttoutbyte

Cellulosa till metan. Bäst 
värde nettoutbyte.

http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/19/74/5c250bb0.pdf


Another multi-

criteria analysis

Source: Tsita K.G, Pilavachi P.A. (2013). Evaluation of next generation biomass derived fuels for the transport sector. 
Energy Policy 62: 443–455.

Best value
biomethane



Maria Grahn

Grahn M., Hansson J. (2015). Prospects for domestic biofuels for transport in Sweden 2030 based on current production and future plans. WILEY 
Interdisciplinary Reviews, Energy and Environment 4 (3): 290–306. DOI: 10.1002/wene.138.

Svenska rapporten finns här: http://spbi.se/wp-content/uploads/2013/03/IVL_B2083_2013_final.pdf  

Scenario över svensk 

biodrivmedelsproduktionskapacitet



Fördelar vätgas, bränsleceller, el och batterier

• Det finns många sätt att producera el och vätgas med låga CO2-
utsläpp 

• Konkurrerar oftast inte med matproduktion. 

• Bränsleceller och batterier har

– Hög omvandlingseffektivitet.

– Låg ljudnivå

– Inga eller låga lokala utsläpp från fordonen       

(endast vattenånga vid användning av H2 i bränslecell)

Maria Grahn



Utmaningar för storskalig användning av vätgas, 

bränsleceller, el, batterier

• Storskalig CO2-neutral el- och vätgasframställning

• Kostsam H2-distribution 

• Lagring av H2 i fordon komplicerat,

• Bränsleceller och batterier fortfarande dyra

– Förbättringar önskas när det gäller produktionskostnader, livslängd och 
minskat behov av sällsynta metaller. 

Flytande H2  -253 OC

Risk för 
läckage i 
pipelines

Komprimerad 
H2  300-700 
bar
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Mina reflektioner kring framtidens drivmedel

Drivmedel
• Det finns inte i närtid ett klimatvänligt bränsle som kan ersätta fossila 

bränslen
• Det är högst sannolikt att olika drivmedelslösningar kommer att 

anpassas för en specifik fordonstyp. 
• Det är högst sannolikt att lokala förutsättningar för produktion av vissa 

drivmedel kommer att utveckla marknaden för detta drivmedel lokalt

Energieffektivisering
• CO2 kan minskas med åtgärder för minskat transportbehov och mer 

energisnåla fordon/fartyg (oavsett drivmedel). 

Utveckling av klimatvänliga drivmedel  
• Klimatvänliga drivmedel är generellt dyrare än fossila därför är 

utvecklingen i behov av reglering med stöd, eller avgifter för fossil 
energi

Maria Grahn


