2013

•

E t t m a g a s i n o m b i l b r ä n s l e t s o m ä r s n ä l lt b å d e m o t m i l j ö n o c h p l å n b o k e n .

Biogasbila

2013

Sotaren väljer att
inte smutsa ned

r

Därför har vi
valt att köra
biogasbil
2013 | 1

Biogas Värmland | Innehåll

Innehåll

2 | 2013

3

Förord

4

Cool, tyst och ren

5

Vad är ett biodrivmedel?

6

Familjen som väljer biogasbil

9

Här kan du tanka

10

Planer på fler tankställen

11

Kunderna tycker till

12

Gasbilar på marknaden 2013

14

Biogasprocessen. Hur gör man?

16

Kör bilen på bananskal

18

Tranhems Gård satsar på biogas

21

Kan Värmland bli självförsörjande på drivmedel?

22

50 000 Karlstadsbor åker gasbuss

24

Fastighetsservice som går på biogas

25

Sotaren väljer att inte smutsa ned

26

Biogastekniker

27

Värmlands bilar ska bli snällare

Förord | Biogas Värmland

Utgiven av Region Värmland, 2013
Produktion: Enheten för kommunikation, Region Värmland
Text: Pia Gustavsson
Form: Lars Falkman
Foto: Øyvind Lund förutom sidan
9, 14-15 iStockPhoto, sidan 11 Pia
Gustavsson och foton på bilarna
från respektive tillverkare.
Tryck: Strokirk-Landströms AB
Upplaga: 10 000
Magasinet är framtaget inom EUprojektet BiodriV-biodrivmedelsutveckling i Värmland.
www.regionvarmland.se/biodriv
Region Värmland
Box 1022, 651 15 Karlstad
www.regionvarmland.se
Region Värmland är värmlänning-

Förord
Värmland har ett tufft mål på klimatområdet: 2030 ska länet vara klimatneutralt.
Det innebär stora utmaningar, men också stora möjligheter. Användningen av fossil olja till
uppvärmning och industri har de senaste åren minskat och ersatts med biobränslen. Men
när det gäller transporterna har utvecklingen varit den motsatta. Trafiken utgör idag den
enskilt största källan av koldioxidutsläpp i Värmland.
Hur skapar vi ett samhälle med goda möjligheter till resor och transporter samtidigt som
vi minskar utsläppen från trafiken? Utvecklad kollektivtrafik är en möjlighet, förnybara
drivmedel till personbilar och transportfordon en annan.
Projektet Biodriv-biodrivmedelsutveckling i Värmland är ett EU-projekt som syftar till att
öka produktionen, tillgången och användningen av biodrivmedel. De två huvudspåren i
projektet är biogas tillverkat från restavfall och biodrivmedel tillverkad av skogsråvara.
I din hand håller du en informationsskrift om biogas och dess möjligheter i Värmland. Vi
hoppas att den fortsatta läsningen ska ge dig mer kunskaper om biogas som är en av
många pusselbitar vi behöver utveckla för att nå målet om ett klimatneutralt Värmland
år 2030.

arnas organisation för tillväxtfrågor, regional utveckling, kultur,
kollektivtrafik och folkbildning.

Trevlig läsning!

Organisationen är politiskt styrd,
huvudmän är landstinget och de
16 kommunerna.

Tomas Riste				
Catarina Segersten Larsson
regionråd				regionråd
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Biogas tillverkas av avfall, sådant som vi helst vill bli
av med, matrester, avloppslam, gödsel med mera.
Avfall är en resurs vi kan återvinna och köra bil på.
Bilar som går på biogas har nästan inga utsläpp.
Det är coolt.

Fördelar med biogas:
•

•

•

Biogas är det bilbränsle på marknaden som är snällast mot
miljön. Kör du på ren biogas släpper bilen bara ut 8–20 gram
koldioxid per mil. Utsläppen av partiklar och stoft är mycket
mindre än från andra bilbränslen.
Priset är i genomsnitt 20 procent lägre än motsvarande
bensinpris. Gaspriset är även lägre än dieselpriset. Med gas i
tanken sparar du två–tre kronor per mil jämfört med bensin.
Inköpspriset för en biogasbil motsvarar ungefär priset för en
motsvarande dieselbil.
Avgaserna från gasfordon luktar mindre än avgaserna från
andra bilbränslen.

•
•

•

Motorn i en gasbil är tystare och bullrar mindre än en dieselmotor.
Köper du en ny gasbil så är den skattebefriad i fem år. Tjänstebilar får 40 procent lägre förmånsvärde än motsvarande
bensinbil upp till 16 000 kronor per år.
Fordonsgas är giftfri och lättare än luft. Det gör att den stiger
och blandar sig med luften. Gasen har också en högre antändningstemperatur än bensin och diesel. Risken för brand och
explosioner vid trafikolyckor är därför mindre än med bensin
och diesel. ¢

Vad är ett biodrivmedel?
Biodrivmedel är ett samlingsnamn för drivmedel som är tillverkade av en förnybar råvara och som ger låga nettoutsläpp av koldioxid. Fossila bränslen, bensin, diesel och fordonsgas av naturgas ger höga nettoutsläpp av koldioxid.
De vanligaste biodrivmedel som finns på marknaden idag är etanol, biogas och biodiesel.

Biodiesel tillverkas av biologiska fetter
från till exempel raps, majs eller förbrukade
fetter från restauranger. Dessa bränslen
kallas också för FAME. Ett annat namn
för biodiesel producerad av raps är RME.
FAME kan säljas som rent bränsle, men
även som låginblandad i vanlig diesel.
Biogas tillverkas genom rötning av till
exempel slam från reningsverk, gödsel eller
matavfall. Biogas renas och förädlas sedan
till fordonsgas för att kunna användas till
bränsle i fordon. Fordonsgas kan vara till4 | 2013

verkat antingen av en fossil råvara, naturgas,
eller av en förnybar råvara, biogas. Då både
naturgas och biogas till största delen består
av metan kan de även blandas med varandra.
Majoriteten av fordonsgas som säljs i Sverige
är biogas.
Etanol tillverkas genom jäsning av
grödor som har ett högt innehåll av socker
eller stärkelse, till exempel sockerrör, majs
eller vete. På bensinstationen kallas etanolbränslet för E85, och består av en blandning
av bensin och upp till 85 procent etanol.

Etanol blandas också i den vanliga bensinen
(vanligtvis med cirka 5 procent).
Nästa steg i utvecklingen brukar man
kalla för andra generationens biodrivmedel. Det handlar då bland annat om att
framställa biodrivmedel genom förgasning
av skogsråvara och biomassa, till exempel
metanol, syntetisk diesel eller etanol framställd av cellulosa. ¢

Vad är ett biodrivmedel? | Biogas Värmland

Service

Motorn

Bagageutrymmet

Då fordonsgas är ett mycket rent bränsle innebär det
mindre slitage på motorn. Detta kan tydligt ses på
smörjoljestickan som endast blivit svagt missfärgad
när bilens ordinarie serviceperiod närmar sig. Likaså
kan man se att efter många tusen mils körning så är
fortfarande avgasrörets insida fritt från sotpartiklar.

I de allra flesta nyare gasbilsmodellerna har tankarna placerats under
bagagerumsgolvet och tar inget
kupéutrymme. Däremot finns det
inget reservhjul – det har ersatts
med en däcklagningssats.

Största skillnaden ligger i insprutningssystemet, som är metangasoptimerat. Motoreffekten vid
gasdrift är på nyare bilmodeller lika
hög som vid bensindrift. De flesta
modeller startas på bensin och slår
automatiskt över till gasdrift efter
några sekunder.

Tanken
Du kan köra 30–50 mil på en tank beroende av
bilmodell och körsätt. Tar gasen slut så har personbilarna även en bensintank som ger ytterligare 20–50
mils drift. Bilen växlar automatiskt till bensindrift om
gasen tar slut. Att tanka gas är lika enkelt som att
tanka bensin, du ansluter ett munstycke till bilens
gasnippel och fyller tanken på två till fyra minuter.
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Familjen väljer biogas
för plånbokens och
miljöns skull
Med tredje barnet på väg började Malin och Stefan Barkman att se sig om
efter en ny större familjebil. Både miljö och ekonomi var viktiga faktorer
när valet till slut föll på en biogasbil.

6 | 2013

Efter två år med biogasbil har de bara gott att
säga om att köra på biogas. Den enda egentliga
skillnaden i upplevelsen att köra biogasbil
jämfört med andra bilar tycker de är ett bättre
samvete för miljön.
– Det är ingen skillnad att åka och det är bra
för miljön, tycker äldsta sonen Love.
När de köpte biogasbilen hade det nyligen
blivit möjligt att tanka biogas i Karlstad, biogas
som också var tillverkad i Karlstad.
– Det gjorde att biogas blev ett roligt alternativ, säger Stefan. Det känns bra att vi gynnar
utvecklingen av biogas med vårt val.
Inför bilköpet gick Malin och Stefan
grundligt tillväga och jämförde olika bilar med
olika typer av drivmedel. En biogasbil visade sig
vara det billigare alternativet i deras jämförelse
med låg skatt och bättre pris på drivmedlet än
till exempel bensin. Även dieselbilarna visade
sig vara lite dyrare.

Familjen väljer biogas | Biogas Värmland

”Vi har inte gjort något
avkall på komforten för
att det är en biogasbil.”
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Stefan Barkman kan numera skjutsa barnen till
och från skolan utan att behöva ha dåligt samvete för miljön.

– Vi har inte gjort något avkall på
komforten för att det är en biogasbil, säger
Malin. Vi klarar oss inte utan bil i vardagen
så det är viktigt att vi inte har behövt göra
någon uppoffring.
Bilen fungerar som vilken bil som helst
när det gäller allt från körning till service.
Det enda som avslöjar att det är en biogasbil
på utsidan är en liten text på bakluckan.
Tankstället i Karlstad ligger i fel ände av
staden sett från deras hem. Men de tre barnen, Love, Ingemar och Maria går i en skola
i närheten så familjen har ändå vägarna
förbi tankstället. De flesta bilresor familjen
gör är skjutsande av barnen och ärenden
som att åka och handla. Men ibland blir

det någon längre resa. Med hjälp av en app
i mobilen som visar alla tankställen hittar
de lätt biogas längs vägen. Stefan påpekar
att de inte heller blir strandsatta om de inte
skulle hitta ett tankställe eftersom bilen
också rymmer en liten bensintank.
Stefan tycker att det är viktigt att den
påbörjade utvecklingen av biogasproduktion i Karlstad och byggandet av tankställen fortsätter. Eftersom karlstadborna
redan sorterar matavfall menar han att
nästa naturliga steg är att
matavfallet också blir till
biogas i Karlstad.
– Det är viktigt att
Karlstads kommun sat-

”Det känns bra att vi gynnar utvecklingen av biogas med vårt val.”
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sar på biogasproduktion. Som karlstadsbo
som satsat på biogas förväntar jag mig att
Karlstad satsar fullt ut på biogas.
Med själva bilen är de dock nöjda och
rekommenderar gärna andra att köpa
biogasbil.
– Jag tycker att vi ser en hel del andra biogasbilar i stadstrafiken så vi är inte ensamma
om att ha valt biogas, säger Malin. ¢

Här kan du tanka biogas | Biogas Värmland

Hitta tankställen

Boden

E4

Skellefteå

E4

Östersund

E14

På www.gasbilen.se hittar du under rubriken
“Tankställen” en karta med alla tankställen i Sverige.
För Iphone finns appen “Gasmacken” som på en
karta visar var det finns tankställen för gas i Sverige
och i hela Europa.
För Android finns appen “Live Trafik” som förutom information om trafikläget i Sverige också
kan visa alla gastankställen på Sverigekartan.
För Windowsphone finns appen “Gasmackar” som
visar tankställen i din närhet.

Så här ser vägmärket för fordonsgas ut, oavsett
om det är biogas eller naturgas. CNG står för
Compressed Natural Gas.

Sundsvall

Gävle

E4

Sala
Västerås

Karlstad

Köping

E18

E20
E6

Örebro

Eskilstuna

E20

Uppsala
Arlanda
Upplands Väsby

E18

18

Stockholm

E4 Järna

Södertälje
Katrineholm
Mariestad
Nyköping
Motala
Vänersborg
Grästorp Lidköping
4 Norrköping
Munkedal
Skara
Skövde
5
Uddevalla
Lysekil
Trollhättan
Linköping
Stenungsund
Falköping Mjölby
Lilla Edet Vårgårda
E4
Kungälv Partille AlingsåsUlricehamn
Lerum
Jönköping
40
Göteborg 14
Visby
Västervik
4 Borås
Nässjö
Mölndal
Landvetter
Kungsbacka
Mölnlycke
Gnosjö
Oskarshamn
Varberg
Gislaved
Värnamo
E22
Ullared
E6 E20

Falkenberg

Växjö

Halmstad
Laholm
Båstad
Ängelholm
Höganäs
Helsingborg

Landskrona
Lund
Malmö

6

E4

Älmhult

Kalmar

Olofström
Karlshamn
Hässleholm
Kristianstad
Eslöv
Åhus
Dalby
Svedala
Ystad

Publika gastankställen

Vad kostar det att tanka?
På hemsidan Gasbilen kan du se de aktuella priserna på
fordonsgas i Sverige och även jämföra med bensinpriset.
www.Gasbilen.se/Att-tanka-din-gasbil/Aktuella-priser.
I oktober 2012 var snittpriset i landet 14,19 kr/Nm3, det
motsvarar ett bensinpris på 12,43 kr/liter.
Fordonsgas mäts i normalkubikmeter (Nm3). Energiinnehållet i en normalkubikmeter fordonsgas är större än i
en liter bensin. Med andra ord kommer du lite längre om
du kör samma bil med en normalkubikmeter fordonsgas
jämfört med en liter bensin.
Gastankställen i Sverige november 2012. Illustration från Energigas Sverige.

Trelleborg
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Att tanka
biogas på
flera orter
i Värmland
kan snart bli
verklighet

I Värmland finns än så länge en pump där
det går att tanka biogas. Den ligger vid
en av OK Värmlands mackar utmed E18 i
Karlstad. Men vd:n vill se gaspumpar i hela
Värmland.
– Vi har en vision om att sätta upp pumpar på fem orter till: Säffle, Sunne, Filipstad,
Kristinehamn och Karlskoga, säger Stefan
Särnehed, OK Värmland.
Han håller också på att undersöka möjligheterna till ett publikt tankställe vid den
bussdepå där Karlstads stadsbussar kommer
tanka gas. Det skulle i så fall bli Karlstads
andra biogaspump.
– Viktigt för mig är att säkerställa att det
kommer att finnas biogas för personbilar
också. Jag ser en risk att det bara kommer
finnas tankställen för bussarna annars.

fordonsparker som frågar om det kommer
att finnas tankställen för biogas. Flera kan
tänka sig att skaffa biogasbilar bara det
finns fler platser i länet att tanka på.
Men för att det ska bli nya tankställen
krävs inte bara god vilja från OK Värmland.
En tankstation kostar bortåt fem miljoner
kronor att sätta upp och det är i sin tur leverantören av gasen som bekostar, i det här
fallet företaget AGA. Han hoppas att de
tillsammans med AGA kommer att kunna
öppna tankställena i Sunne, Filipstad och
Kristinehamn under 2013–2014. I Säffle
hoppas han på en tidigare start.
– I Säffle finns ett stort engagemang
och tryck från kommunen att det ska bli ett
tankställe.
Enligt Stefan Särnehed finns det ingen
direkt vinst på försäljningen av biogasen
som har en prisnivå strax under bensinpriset.
– Skulle efterfrågan styra priset skulle
biogas egentligen kosta mer eftersom det är
en bristvara i nuläget.
Men varför då sälja biogas om det
knappt är en lönsam affär?
– Vi har en ambition att ligga i framkant.
För att biogas ska få en ordentlig skjuts
som fordonsbränsle ser han behov av
långsiktiga regler från staten för att gynna
biogas och miljöanpassade alternativ.
– Företag måste se att investeringen i
biogasbilar går ihop långsiktigt för att fler
ska ta steget. ¢

Inblandning av naturgas

Fler platser att tanka biogas på i
Värmland. Det är ett återkommande
önskemål från företag och privatpersoner som kör gasbil. OK Värmland
planerar nu att bygga fler efterlängtade tankställen.
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Redan idag räcker inte den biogas som
producerats i Värmland till utan biogas och
naturgas transporteras också från Trollhättan till macken i Karlstad.
– I min värld är det mest logiska att
biogasen tillverkas och förbrukas på samma
plats.
OK Värmland får samtal från många
företag och även kommuner med större

Den biogas som säljs vid tankstationer i Sverige
kan antigen bestå av 100 procent biogas eller
ha en inblandning av det fossila bränslet naturgas som har samma egenskaper som biogas.
Naturgas blandas ofta i när efterfrågan är större
än tillgången på biogas för att det inte ska
vara tomt i pumparna. Biogas 100 består av 100
procent biogas som är ett förnybart drivmedel.
Biogas 50 innehåller minst 51 procent biogas
och resten fossil naturgas. Naturgas släpper ut
cirka 25 procent mindre koldioxid än bensin.

Varför kör du biogasbil? | Biogas Värmland

Varför kör du biogasbil?

Namn: Maria Hedeklint
Yrke: Utredare Konsumentverket
Namn: Annica Dymmling
Yrke: Lärare

varför har du valt en biogasbil?

Vad är det bästa med att köra biogasbil?

– Jag är intresserad av utvecklingen av
miljöbilar och har följt miljöbilsdebatten. När
vi skulle köpa en ny bil kändes det självklart
att det skulle vara en miljöbil. Med biogas så
föll bitarna på plats. Det finns ett bra urval av
familjebilar och det verkar pågå en utveckling
på området. Biogas verkar vara framtiden. Det
är också en kostnadsfråga då det är billigare än
bensin.

– Jag känner skillnad när jag kör, det är mer
flow att köra med gas. När bilen går på bensin
känns det som det går trögare. Vi slåss nästan
hemma om vem som ska få köra den. Sedan
behöver jag inte tanka lika ofta som med en
bensinbil och den är skattebefriad de första
fem åren.

– Att det blir en del av ett större kretslopp. Den
sortering av matavfall som vi gör känns ännu
viktigare nu när vi kör på biogas. Det känns
bra att det är ett rent bränsle och att jag inte
behöver vara beroende av olja och oljepriset.

varför har du valt en biogasbil?

– När vi skulle köpa bil tittade vi framförallt på
kostnader. Vi tittade först på dieselbilar men
när vi hittade den här biogasbilen fastnade
vi för den. Det är mycket billigare att tanka
biogas än bensin.

Vad är det bästa med att köra biogasbil?

Finns det någon nackdel med biogasbil?

Finns det någon nackdel med biogasbil?

– Egentligen gör det inte det. Det skulle i så fall
vara att det finns få ställen att tanka på, det kan
gärna bli fler tankställen i Karlstad. Man får planera lite mer när man ska resa för att åka förbi
tankställen på vägen, även om det går att tanka
bensin i bilen också. Det skulle också vara bra
med fler gratis parkeringsplatser för biogasbilar,
det tror jag skulle väcka tankar hos fler.

– Det är inte helt utbyggt med tanksstationer.
Det är viktigt att antalet tanksstationer ökar och
det är kul att kunna bidra till den utvecklingen
genom att köpa en biogasbil. Tyvärr är biogaspriset i Karlstad knutet till bensinpriset genom
att alltid ligga en krona under. Jag hoppas att
det kommer fler konkurrenter på marknaden så
det drar ned priset.

Namn: Petra Appell
Yrke: Student Karlstads universitet
varför har du valt en biogasbil?

– Det var inte medvetet som jag letade efter
just en biogasbil. Men när det fanns som ett
alternativ så kändes det rätt i tiden. För miljöns
skull var det självklart att bidra med det jag
kan. Jag hade en tanke om att det skulle bli
billigare också.
Vad är det bästa med att köra biogasbil?

– Miljöaspekten är det viktigaste. Sedan är jag
osäker på hur mycket billigare det är med
biogas egentligen. Det är också bra med fri
parkering i Karlstad. Jag märker ingen skillnad
i hur det känns att köra en biogasbil jämfört
med en bensinbil, det fungerar lika bra.
Finns det någon nackdel med biogasbil?

– Det finns bara en nackdel och det är att det
bara finns ett tankställe i Karlstad. Det kan
också vara lite svårt att hitta tankställen på
andra orter. Då är det bra att det finns en
säkerhet i att bilen också har en bensintank.
2013 | 11
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Här ser du ett urval av nya gasbilar som finns på marknaden. Nyaste tillskotten bland
gasbilarna är de två små stadsbilarna Volkswagen Eco up och Seat Mii. Fler biogasbilar
hittar du på webbplatserna www.gasbilen.se och www.miljofordon.se.
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Fiat Punto 1,4 Natural Power easy
Bränslen: fordonsgas & bensin
Grundpris: 169 900 kr
Förmånsvärde: 16 200 kr/år
Räckvidd: gas 310 km, bensin 714 km
Bagageutrymme: min 200 liter, max 950 liter
Motoreffekt: gas 70 hk, bensin 77 hk
EuroNCAP krocktest: 5 stjärnor

Mercedes e 200 NGT aut sedan
Bränslen: fordonsgas & bensin
Grundpris: 411 900 kr
Förmånsvärde: 42 900 kr/år
Räckvidd: gas 360 km, bensin 730 km
Bagageutrymme: 400 liter
Motoreffekt: 163 hk
EuroNCAP krocktest: 5 stjärnor

Opel Zafira 1,6 Turbo ecoFlex
Bränslen: fordonsgas & bensin
Grundpris: 255 900 kr
Förmånsvärde: 22 300 kr/år
Räckvidd: gas 530 km, bensin 160 km
Bagageutrymme: min 710 liter, max 1 860 liter
Motoreffekt: 150 hk
EuroNCAP krocktest: 5 stjärnor

Subaru Outback 2,5i CNG
Bränslen: fordonsgas & bensin
Grundpris: 356 900 kr
Förmånsvärde: 29 700 kr/år
Räckvidd: gas 400 km, bensin 770 km
Bagageutrymme: min 426 liter, max 1 626 liter
Motoreffekt: 167 hk
IIHS krocktest (USA): 5 stjärnor (ej testad i Europa)

Subaru Legacy 2,5i Station CNG
Bränslen: fordonsgas & bensin
Grundpris: 332 900 kr
Förmånsvärde: 27 300 kr/år
Räckvidd: gas 400 km, bensin 800 km
Bagageutrymme: 430 liter
Motoreffekt: 167 hk
EuroNCAP krocktest: 5 stjärnor

Volkswagen Caddy life Comfortline 5-sitsig
Bränslen: fordonsgas & bensin
Grundpris: 243 500 kr
Förmånsvärde: 21 100 kr/år
Räckvidd: gas 420 km, bensin 150 km
Bagageutrymme: min 750 liter, max 3 030 liter
Motoreffekt: 109 hk
EuroNCAP krocktest: 4 stjärnor

Gasbilar på marknaden | Biogas Värmland

Fiat Doblo Elegant 1,4T CNG
Typ: Skåp L1 (ﬁ nns även L2, längre + en
tank = 450 km på gas)
Bränslen: fordonsgas & bensin
Grundpris: 165 840 kr
Lastvolym: 4 200 liter
Maxlast: 925 kg
Motoreffekt: 120 hk
Räckvidd: gas 325 km, bensin 300 km

Mercedes 316 Sprinter
Typ: Skåp (standard, monovalent)
Bränslen: fordonsgas & bensin
Grundpris: 337 440 kr
Lastvolym: 9 000 liter
Maxlast: 945 till 1 045 kg
Motoreffekt: 156 hk
Räckvidd: gas 330 km, bensin 150 km

Opel Combo skåp 1,4
Typ: Skåp
Bränslen: fordonsgas & bensin
Grundpris: 163 900 kr
Lastvolym: 4 200 liter
Maxlast: 925 kg
Motoreffekt: gas 120 hk, bensin 95 hk
Räckvidd: gas 300 km, bensin 450 km

Volkswagen Transporter 2,0 EcoBifuel
Typ: Skåp
Bränslen: fordonsgas & bensin
Grundpris: 284 300 kr
Lastvolym: 5 800–9 300 liter
Maxlast: 580–1 080 kg (gastanken
reducerar kapacitet med 120 kg)
Motoreffekt: 115 hk
Räckvidd: gas 210 km, bensin 770 km

p TRANSPORTBILAR

q PERSONBILAR

Fiat Doblo 1,4 T-Jet Natural Power euro5
Bränslen: fordonsgas & bensin
Grundpris: 207 400 kr
Förmånsvärde: 18 900 kr/år
Räckvidd: gas 325 km, bensin 300 km
Bagageutrymme: min 790 liter, max 3 200
liter
Motoreffekt: 120 hk
Eurocap krocktest: Ej testad

Volkswagen Passat variant TSI ecoFuel
Bränslen: fordonsgas & bensin
Grundpris: 299 000 kr
Förmånsvärde: 25 500 kr/år
Räckvidd: gas 490 km, bensin 460 km
Bagageutrymme: min 523 liter, max 1 651 liter
Motoreffekt: 150 hk
EuroNCAP krocktest: 5 stjärnor

Volkswagen Touran TSI ecoFuel 7-sitsig
Bränslen: fordonsgas & bensin
Grundpris: 252 000 kr
Förmånsvärde: 22 000 kr/år
Räckvidd: gas 370 km, bensin 150 km
Bagageutrymme: min 121 liter, max 1 913 liter
Motoreffekt: 150 hk
EuroNCAP krocktest: 5 stjärnor

Volkswagen eco up (lanseras våren 2013)
Bränslen: fordonsgas & bensin
Grundpris: 106 900 kr
Förmånsvärde: 24 800 kr/år
Räckvidd: gas 350 km, bensin 200 km
Bagageutrymme: 251 liter
Motoreffekt: 68 hk
EuroNCAP krocktest: 5 stjärnor

hur många gasbilar

Volvo V70 Bi-Fuel
Bränslen: fordonsgas & bensin
Grundpris: 289 900 kr
Förmånsvärde: 27 600 kr/år
Räckvidd: gas 300 km, bensin 840 km
Bagageutrymme: 575 liter
Motoreffekt: 213 hk
EuroNCAP krocktest: 5 stjärnor

Seat Mii
Bränslen: fordonsgas & bensin
Grundpris: cirka 145 000 kr
Förmånsvärde: ännu oklart
Räckvidd: ingen uppgift
Bagageutrymme: ingen uppgift
Motoreffekt: 68 hk
EuroNCAP krocktest: ingen uppgift

finns det?
Antalet gasdrivna person
bilar i trafik
i Sverige, den 31 decem
ber 2011 var
cirk a 31 000. Gasdrivna last
bilar var
cirk a 6300, den 31 decem
ber 2010 och
gasdrivna bussar vid sam
ma tidpunk t
cirk a 1600.
I Värmland fanns i novem
ber 2012 cirk a
270 gasdrivna personbila
r och cirk a 65
registrerade gasdrivna last
bilar.
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Biogas

från råvara till användning
Biogas tillverkas av råvaror från lantbruket, av olika
typer av avfall och av avloppsslam. I slutänden blir det
biogas som kan användas till värme eller fordonsgas

LANTBRUKSPRODUKTER

och rötrester som används som gödsel.

Gödsel - Energigrödor - Restprodukter
Lantbruken i Gävleborg och Dalarna betyder mycket
för att skapa kretslopp mellan stad och land.
Via lantbruken återför vi även rötresten från
biogasanläggningen tillbaks till våra åkrar.

AVFALL

Hushållsavfall - Industriavfall - Avfallsdeponier
Sedan en tid finns ett nationellt mål som säger att 35 procent
av vårt matavfall från storkök, livsmedelsbutiker, restauranger
och hushåll ska behandlas biologiskt. Att ta hand om matrester
och matavfall hör alltså framtiden till.
Matresterna från exempelvis skollunchen omvandlas till biogas
som bilar och bussar kan tankas med.

AVLOPPSSLAM
Vid biologisk behandling av t e x avloppsvatten tas
restprodukten om hand på ett miljöriktigt sätt och sluter
näringskretsloppet. Detta ger en miljövinst i sig och är en
förutsättning för det uthålliga samhället.

TRANSPORT
PIPELINE

TANKBIL

LASTBIL

Rötkammare och
uppgraderingsanläggning
Avfall, gödsel och restprodukter blandas i en
rötkammare, där biogasen bildas genom att
bakterier bryter ner det organiska materialet i
en syrefri miljö. Biogas består huvudsakligen
av metan.
Exempel: Du handlar din mat, som i många
fall producerats av våra lantbrukare, sorterar och slänger ditt matavfall, som sedan
behandlas biologiskt. I anläggningen kommer
matavfallet att sönderdelas och blötas upp så
att det blir pumpbart. Föroreningar som
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BIOGAS

Industriprocesser - Värme - El

Biogas består huvudsakligen av metan och koldioxid. I
dess grundform kan den direkt användas för uppvärmning
och för elproduktion. Vanligt är att industrilokaler värms
med biogas. Den gröna elen som produceras kan
exempelvis användas för att driva elfordon.

UPPGRADERAD BIOGAS

TRANSPORT
PIPELINE

TANKBIL

LASTBIL

FORDONSBRÄNSLE

Uppgraderad (renad) biogas består till 98% av metan och
används som fordonsbränsle. Vid uppgraderingen höjs
energivärdet genom att koldioxiden tas bort. Biogas är
alltså ett av det mest miljövänliga fordonsbränslen som
finns eftersom det är ett bränsle som produceras av enbart
förnybara råvaror. Detta gör att utsläppen av koldioxid
som bidrar till växthuseffekten minskar markant.

RÖTRESTER

Rötslam - Högkvalitativt biogödsel

plast och kartong avskiljs. Därefter behandlas
matavfallet i en rötkammare. Slutprodukten
blir rågas som i huvudsak består av metan och
koldioxid.

Efter att biogas utvunnits ur olika typer av biomassa återstår
rötrester som i sin tur kan delas upp i olika gödselkvalitéer.
Högvärdig biogödsel kan användas vid matproduktion och
lågvärdig kan användas t ex vid gödsling av energigrödor.
Biogödsel reducerar behovet av konstgödning ,som är
energikrävande att producera.

Uppgradering av biogas:
När biogasen ska användas som fordonsbränsle krävs rening av korrosiva ämnen,
partiklar och vatten samt höjning av energivärdet genom att ta bort koldioxid. Reningsprocessen kallas uppgradering. När biogasen
uppgraderats är den klar att använda som
fordonsbränsle.
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Ola Persson, Gun-Britt Olsson, Tina Näslund och
Olle Edgren berättar att det finns det en politisk
vilja i Sunne att bli nästa värmländska kommun
efter Karlstad att starta egen produktion av
biogas vid reningsverket.

Karlstads biogasresa
2001 Produktion av biogas vid reningsverket
2008 Hushållen i Karlstad börjar sortera ut
matavfall
2009 Karlstads Energi skaffar de första biogas
sopbilarna
2009 Ett tankställe för fordonsgas står klart
2010 Karlstads kommun börjar köpa biogasbilar
2010 Biogasen vid reningsverket renas och
blir fordonsgas
2013 Bussarna ska gå på biogas

Avloppsslam
blir bilbränsle
Biogas till fordon kan produceras av olika typer av avfall, bland annat från
avloppsslam vid reningsverk. Karlstads kommun gör redan biogas till fordon vid
ett reningsverk och Sunne kommun planerar att starta produktion.

– Tankarna kring biogas fanns redan i slutet
av 90-talet i kommunen, berättar Lena Huldén, enhetschef för verksamhetsstyrning på
Karlstads kommun.
Då sökte kommunen pengar från
Naturvårdsverket för att starta produktion
av biogas vid reningsverket. Biogasproduktionen stod klar 2001 och då var planen
att biogasen skulle användas till värme i
fjärrvärmenätet.
2009 satte OK Värmland upp ett tankställe för biogas i Karlstad. Det gjorde det
möjligt för kommunen att köpa in gasbilar
och för det kommunala energibolaget att
köpa in gasdrivna sopbilar. Ett år senare
byggdes reningsverkets biogasproduktion
16 | 2013

om för att rena biogasen till fordonsgas.
Fordonsgasen säljs till en privat aktör som
levererar till tankstället i Karlstad. Vid
reningsverket i Karlstad produceras varje
dygn cirka ett flak fordonsgas vilket motsvarar ungefär 2000 liter bensin.
Sunne kommun har ett modernt
reningsverk som producerar biogas som blir
värme. Men kommunen är intresserad av att
börja rena gasen till fordonsgas istället.
– Det finns en politiskt vilja i kommunen att gå vidare och se om vi kan starta en
småskalig produktion av fordonsgas, berättar kommunalrådet Ola Persson.
Fordonsgasen ska i så fall användas till
kommunens egna fordon. Just nu gör kom-

munen med stöd från Region Värmlands
energikontor en utredning av kostnaderna
för de investeringar som krävs och hur
mycket kommunen kan spara på att göra
sitt eget bilbränsle. Förhoppningar finns
om att kommunen kan inspirera andra.
– Vi ska inte störa den kommersiella
marknaden, därför tittar vi främst på att försörja den egna fordonsflottan. Vi hoppas att
en satsning från kommunen kan få igång ett
intresse från den kommersiella marknaden,
säger Olle Edgren, kommunchef.
Förhoppningen handlar om att jordbruksnäringen ska bli intresserad av att göra
fordonsgas från gödsel och jordbruksavfall.
– En anläggning väg i väg med reningsverket är fullt möjligt, säger Gun-Britt
Olsson, miljöingenjör.
Sunnes läge i en jordbruksbygd utmed
väg E45 gör också att det kan bli aktuellt
med ett tankställe för biogas framöver.
En annan pusselbit i Sunnes framtida
biogasutveckling är det Sunne-baserade
företaget Biogas Systems. Företaget har en
ny produkt för att göra fordonsgas i liten
skala. Sunne reningsverk kan bli en pilotanläggning för produkten om projektet
blir verklighet. ¢

Kör bilen på biogas från bananskal | Biogas Värmland

I Kil, Karlstad och snart i Kristinehamn
sorterar hushållen matrester för sig i
bruna påsar, påsar som sedan blir drivmedel till bilar och andra fordon. Vad är det
då som händer med matresterna som så
många sorterar?

Hushåll i Karlstad lägger sina potatisskal
och äppelskruttar i bruna påsar som de
sedan lägger i sin soptunna med två fack, ett
för matavfall och ett för restavfall. Majoriteten av sopbilarna i Karlstads kommun

går på biogas. Allt körs till värmeverket på
Heden i Karlstad. Där förbränns soporna
och blir fjärrvärme. Matavfallet töms i
flak som sedan körs till en anläggning i
Jönköping som gör fordonsgas av matavfall.
Cirka tre gånger i veckan kör ett lass med
30 ton matavfall till Jönköping. Ungefär
likadant fungerar det i Kil och Kristinehamn med skillnaden att sopbilarna inte
kan gå på biogas då det inte finns möjligheter att tanka biogas på de orterna ännu
samt att matavfallet transporteras till olika
platser.
I Karlstads kommun startade sorteringen av matavfall 2008 och i stort sett alla

invånare sorterar ut matavfallet.
–Taxan för sophämtning är kraftigt styrande. Ett politiskt beslut ligger till grund
för att det är cirka två och en halv gång
dyrare att inte sortera ut matavfallet, säger
Per Larsson, renhållningschef Karlstads
Energi.
I Kil är kommuninnevånarna veteraner
på att sortera sitt matavfall.
– Kommunens hushåll har sorterat
matavfall i 15 år, berättar Leif Östlind, vd
Kils Energi.
Idag skickas matavfallet till Borås där
det blir biogas till fordon.
Försvinner inte mycket av miljövinsten
när avfallet körs iväg så långt?
– Av den energi som går att
utvinna ur ett lass med
matavfall så går motsva-

rande femtio procent av energin åt till att
transportera det till Borås. Det mesta av
matavfallet blir ändå fordonsgas, säger Leif
Östlind.
Kristinehamn är i startgroparna. Där
har kommunen beslutat om att alla hushåll
inom cirka tre år ska ha möjlighet att sortera ut sitt matavfall.
– I ett första försöksområde har hushåll fått möjlighet att sortera matavfallet,
berättar Annette Carlsson, renhållningstekniker i Kristinehamns kommun.
Kommunen planerar att successivt
låta område efter område få möjligheten. I
Kristinehamn liksom i Kil och Karlstad
är det frivilligt att sortera matavfall, även
om avgiften styr många till att välja det
eftersom det kostar mer att avstå.
– Kristinehamns matavfall kommer att
bli fordonsgas i en anläggning i Karlskoga
som ska stå klar sommaren 2013, berättar
Annette Carlsson.
I Karlstad och Kil blir det 5000 ton
matavfall som samlas ihop varje år. Karlstads Energi räknar med att det kommer
att öka ytterligare. Mängden fordonsbränsle som produceras av matavfallet från
de två kommunerna i Värmland motsvarar vad som behövs för att driva cirka 4500
bilar som vardera går 1500 mil om året på
biogas. ¢

Visste du att:
•

•
•
•
•

•

1 ton matavfall motsvarar cirka 1000
kilowattimmar (kWh) och att du kan köra
125–150 mil på den energin.
1 mil med biogasbil minskar CO2-utsläppen med cirka 2 kilo.
På 1000 bananskal eller äppelskrottar kan
du köra cirka 10 mil.
På en påse matavfall kan du köra 2,5 km.
Matavfallet från ett normalhushåll (4
personer) räcker för att köra en bil 7–10
kilometer per vecka.
Matavfallet från cirka 4500 personer
räcker för att köra en stadsbuss i ett år.
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”Biogas blir en pusselbit som
passar bra ihop med resten
av gårdens verksamhet.”
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Tranhems Gård satsar | Biogas Värmland

Tranhems Gård har köpt en anläggning för att göra biogas och
makarna Thelin förväntar sig att den är monterad och börjar
producera biogas runt årsskiftet 2013-2014.

Tranhems Gård
satsar på biogas
En knapp mil från Karlstads centrum ligger Tranhems Gård med
djuruppfödning, slakteri och gårdsbutik. Gårdens vilthägn med
dovhjortar och mufflonfår kommer snart att få sällskap en annan
ovanlig företeelse på den värmländska landsbygden. Regionens
första gårdsanläggning för biogas med produktion av fordonsgas.

Pernilla och Gustav Thelin driver den
ekologiska gården Tranhem med tiotalet
anställda. Slakteriet är hjärtat i verksamheten, här slaktas och styckas vilt, lamm, gris
och nöt både till försäljningen i den egna
gårdsbutiken och för vidareförsäljning till
grossister. Verksamheten ger en hel del
slaktrester som enligt lag måste skickas iväg
för destruktion, vilket kostar en del.
– Det kostade 500 000 kronor förra året
och i år tror jag att det kommer att dubblas,
säger Gustav Thelin.
Det väckte tankar om att själva ta hand
om slaktavfallet genom att röta det och göra
biogas.
– Att ta hand om slakteriavfallet och
göra egen biogas blir en pusselbit som passar
bra ihop med resten av verksamheten, säger
Pernilla Thelin.
Paret började kolla upp möjligheterna
att skaffa en anläggning anpassad för
gårdsproduktion av biogas. När de lite
senare fick höra att Kils kommun skulle
sälja sin anläggning för biogasproduktion,
eftersom kommunen inte fått lönsamhet i
att röta matavfall och använda biogasen till
värmeproduktion, gick det plötsligt fort.

Tranhems Gård köpte anläggningen våren
2012 och snart var den nerplockad och
transporterad till gården.
Nästa steg har dock tagit längre tid.
För att bygga en biogasanläggning krävs
tillstånd från Länsstyrelsen. Att söka det är
en process med samråd, ansökan och kompletteringar till ansökan. Det tog ett drygt
halvår innan Länsstyrelsen gav klartecken
till anläggningen. Det har hunnit bli november 2012 och Pernilla och Gustav visar
marken som har jämnats ut och förberetts
för anläggningen. Själva anläggningen ligger isärplockad i hundratals olika delar av
rör, tankar och isolering.
Efter att ha fått tillståndet planerar de
nu för att bygga anläggningen till våren
2013.
– Ett år kanske det kommer att ta tills
den är färdig och det kommer att kosta 4,5
miljoner kronor innan det är klart, säger
Gustav.
Då är bara den del av anläggningen som
ska producera så kallad rågas medräknad.
För att göra om biogasen till fordonsgas
behövs ytterligare några miljoner i investering. När anläggningen kommer upp i full

kapacitet kan den producera så mycket som
750 000 normalkubikmeter biogas per år
vilket motsvarar över 800 000 liter bensin.
En anledning till att makarna Thelin väljer
att satsa på att göra fordonsgas av biogasen
är att de räknar med en större vinst än om
de skulle använda biogasen bara till värme
på gården vilket är ett annat alternativ. De
ser också fler fördelar med att börja producera biogas. Den restprodukt som blir kvar
är ett utmärkt gödsel som kan användas på
gården eller intilliggande gårdar. Möjligheter finns också att börja köra de egna
traktorerna på biogas.
– Vi skulle kunna bli helt självförsörjande, säger Pernilla.
I biogasanläggningen kan de ta hand
om inte bara gårdens eget slaktavfall utan
även annat restavfall från både det egna
jordbruket och från gårdar i närheten. Gödsel, gräs och gamla höbalar är exempel på så
kallade substrat som också kan bli biogas.
Tankar finns även om att ta emot matavfallet från någon kommun.
– Ju fler vi pratar med ju fler möjligheter
ser vi, säger Gustav. ¢
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Än så länge finns det mellan 25 och 30 biogasanläggningar
vid gårdar runt om i landet. Framförallt gödsel men även
till exempel vallgrödor, betblast och slakteriavfall rötas vid
gårdar för att bli biogas. Biogas från gödsel ger en dubbel
nytta eftersom man då också får bort utsläppen av växthusgasen metan från gödseln. Kvar efter framställningen av
biogas blir en rötrest som är en näringsrik biogödsel som
läggs ut på åkrarna. Det vanligaste är att biogasen används
till uppvärming på gården.
Ett alternativ är att flera gårdar samarbetar om en
anläggning. Ett exempel på det är samarbetet mellan fyra
bönder i Brålanda, Dalsland. Där finns en rötningsanläggning vid varje gård som knyts samman med hjälp av ett ledningsnät för biogas. Från gårdarna transporteras så kallad
rågas till en gemensam uppgraderingsanläggning där gasen
blir fordonsgas. Från den anläggningen transporteras idag
gasen på flak till Trollhättan. Men planen är att biogasen
som är färdig att användas i gasbilar ska skickas direkt via
en ledning till ett tankställe vid väg E45. Där kommer
bilister att kunna tanka biogas från grisarna och nötdjuren
på gårdarna intill. ¢
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Kan Värmland bli självförsörjande? | Biogas Värmland

Det finns en potential att producera biodrivmedel i Värmland som
motsvarar mer än hälften av den
mängd fossila drivmedel för fordon
som används i regionen idag. Kan
det kombinerat med elbilar till och
med räcka för att Värmland kan
bli självförsörjande på förnybara
drivmedel?

– I Värmland finns möjligheter att skapa en
ny bransch, produktion av biodrivmedel för
fordon, enligt Christer Pettersson, projektledare BiodriV.
Energikontor Värmland har inom
projektet BiodriV tagit reda på hur stor
potential det finns att producera biodrivmedel i Värmland. Drivmedel kan produceras
av avfall från hushåll, industri och jordbruk
samt av råvara från skogen, till exempel
grenar och toppar. Potentialen för produktion av biogas och biodrivmedel producerad
av skogsråvara är stor nog att ersätta mer
än hälften av Värmlands konsumtion av
bensin och diesel idag.
– Om vi gör verklighet av potentialen
kommer vi en bra bit på vägen mot målet
om ett klimatneutralt Värmland år 2030
samtidigt som det kan ge arbetstillfällen i
regionen, säger Christer Pettersson.
En förstudie visar vilka möjligheter det
finns att göra biogas av restprodukter från
samhälle och jordbruk. Matavfall, avloppsslam, gödsel och industriavfall till exempel.
I kommunerna Filipstad, Karlstad, Hammarö och Säffle finns de största mängderna

av restprodukter från samhälle, jordbruk
och industri som kan bli biogas (metangas).
En andra förstudie visar hur mycket biodrivmedel som kan utvinnas ur skogsråvara
i Värmland. Av skog kan olika drivmedel
tillverkas; metanol, DME (Diemetyleter),
syntetisk diesel eller SNG, syntetisk naturgas (metangas).
– Biogas produceras redan idag i regionen och det finns goda möjligheter att öka
produktionen i en nära framtid. Biodrivmedel från skogsråvara har den största
potentialen även om den produktionen ligger något längre fram i tiden, säger Christer
Pettersson.
Elbilar har börjat sin intåg på bilmarknaden och tekniken utvecklas hela tiden
med till exempel stationer för snabbladdning som underlättar längre körsträckor.
Elbilens miljöpåverkan beror på vilken källa
elen kommer ifrån. Är elen förnybar från
vatten, vind, sol eller biobränsle så bidrar
den inte till ökade koldioxidutsläpp. Ett
exempel på förnybar el kan vara en solcellsanläggning på ett villatak. En anläggning
på 20 kvadratmeter täcker energibehovet i
en elbil för för en normal användare.
– För att biltrafiken ska kunna bli oberoende av importerade fossila bränslen behövs
många lösningar. Biodrivmedel, elbilar
och inte minst en effektivare användning
av drivmedel genom till exempel snålare
fordon och mer kollektivtrafik är nödvändigt. Det som gör utvecklingen mot mer
biodrivmedel extra positiv är att det också
för med sig möjligheter till företagsutveckling och arbetstillfällen här i Värmland,
avslutar Christer Pettersson. ¢
Förstudierna om biodrivmedel finner du på:
www.regionvarmland.se/biodriv
2013 | 21

Biogas Värmland | 50 000 åker gasbuss

Sex av tio karlstadbor eller drygt femtiotusen invånare
reser varje månad med någon av Karlstadsbuss bussar.
Från den 1 juli 2013 åker de med biogasbussar.
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50 000 åker gasbuss | Biogas Värmland

Sören Bergerland ser fram mot 1 juli 2013 då 55 biogasbussar rullar ut i
Karlstads stadstrafik. Gasbussarna har fler sittplatser, air-condition, tystare
drift och framförallt mindre utsläpp.
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Över en natt sker det. Bytet från dieselbussar till biogasbussar. Det är en stor omställning med en ny bussentreprenör och 55 nya
bussar i trafik den 1 juli. Men chefen utstrålar ett stort lugn över hela förändringen.
– Vi är målmedvetna i att det kommer
att gå bra. Vi har erfarenheter från omställningen till nya busslinjer 2007 och 2005
bytte vi också ut en stor del av bussarna, säger Sören Bergerland, chef på Karlstadsbuss.
Även om Karlstadsbuss räknar med
att det ska gå smidigt att byta bussar över
en natt så kommer resenären att märka
skillnad när de nya bussarna börjar rulla.
Bussarna kommer att ha ett annat utseende,
ingen ska missa att det är biogasbussar. De
kommer att ha tio extra sittplatser, air-condition och flera kommer att vara ledbussar.
Det utlovas dessutom en tystare drift än
med dieselbussarna. Något som dock inte
ska förändras är biljettpriset även om det är
något dyrare med biogasbussar.
– Biljettpriset styrs av flera faktorer men
merkostnaden för biogasbussarna ska inte
läggas på biljetten.
På olika orter i landet har man valt olika
strategier för att införa biogasbussar. Linköping var till exempel tidigt ute med att köra
alla bussarna på biogas. Gävle valde istället
att börja med att byta några av bussarna.
Karlstad byter alltså alla bussar till biogas

C

på en och samma gång.
– Bakgrunden är en politiskt vilja att få
igång biogasproduktion och användning i
Karlstad. Genom att vi börjar köra bussarna
på biogas finns det en stor konsument på
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Han betonar dock att Karlstadsbuss
inte kan lova att köpa biogas av en lokal
producent då det måste ske via en offentlig
upphandling. Men i praktiken blir förmodligen lokalt producerad biogas som inte
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Karlstadsbuss ledande i Sverige
Tydligare linjesträckning.
2007 ändrade Karlstadsbuss busslinjerna så att
kartan över busslinjer skulle bli mer överskådlig.
Det tillsammans med andra satsningar som
tätare trafik och tidtabeller i realtid har gjort
Karlstadbuss till förebild i landet.
Över 50 procent fler resor.
Karlstadbuss har under flera år ökat antalet resor med kollektivtrafiken i Karlstad. Sex miljoner
resor gjordes med Karlstadbuss år 2011. Det är
en ökning med 54 procent sedan 2005.
Sveriges nöjdaste bussresenärer.
82 procent av resenärerna är nöjda vilket är bäst
i landet. Endast två procent är missnöjda vilket
är lägst i Sverige.
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Biogas Värmland | Fastighetsservice som går på biogas

Fastighetsservice

som går på

biogas

Hos HSB Värmland är gasbilarna en del i verksamhetens värderingar om att ta ett samhällsansvar för en hållbar framtid. El- och
biogasbilar ska hjälpa HSB att minska utsläppen av växthusgaser.
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– Vi har gjort ett klimatavtal med mål om att halvera utsläppen
av växthusgaser till år 2023 jämfört med år 2008, berättar Annette Björkman, vd HSB Värmland. Då spelar det naturligtvis
roll vad vi fyller i våra bilars tankar.
HSB är en kooperativ organisation som sköter förvaltning,
administration och ekonomi åt bostadsrättsföreningar, kommunala bolag, privata villaägare och fastighetsägare. De erbjuder
bland annat tjänster som utbildningar, fastighetsservice och
konsulttjänster inom energibesparing och bygger ibland även
nytt. Arbetet med energieffektivisering är en viktig del i organisationens klimatarbete både av egna fastigheter och som tjänst
till kunder. Då är det logiskt att miljötänkandet också återfinns
i servicebilarna.
Per Wikstrand är miljö- och kvalitetsansvarig och berättar
att av en fordonsflotta på 40-talet bilar är 14 gasbilar. Några
tjänstebilar men mest servicebilar. I fordonsparken finns också
några etanolbilar och elbilar.
Gasbilarna har fungerat bra i verksamheten, det enda
som ibland är bekymmer är att det skulle underlätta med fler
tankställen för gas. Med ett tankställe i Karlstad där högst två
fordon kan tanka åt gången blir det ibland kö. För ett företag
som debiterar per timme är tid pengar och både Annette och
Per betonar att en utveckling med fler tankställen för fordonsgas är viktig. Fanns det fler platser att tanka på skulle de också
ha möjlighet att använda fler gasbilar.
– Det måste komma besked om vad som händer med infrastrukturen för biogas i Värmland. Det kommer att bli fler gasbilar för oss men elbilarna kommer också att vara ett alternativ när
vi investerar framöver, säger Per Wikstrand.
HSB Värmland har en policy om att fordonen inte får ha för
stor miljöpåverkan vilket gör att varje avsteg för att köpa dieseleller bensinbilar måste motiveras trots att det i vissa lägen blir
lite billigare att köpa en snål dieselbil.
– Bilarna har en prislapp på kort sikt men prislappen för
klimatet och samhället blir dyr om vi inte väljer rätt nu. Därför
tycker vi att det är viktigt att ta ett samhällsansvar. Det är en del
av organisationens själ att göra det, säger Annette Björkman.
Kunderna är dock inte alltid beredda att betala. För dem är
den allra viktigaste faktorn priset på tjänsterna. Annette och Per
bedömer att priset är helt avgörande för 90 procent av kunderna.
Även vid offentliga upphandlingar när kommuner och offentliga organisationer är beställare. Trots det kämpar de vidare med
att förklara logiken med att ligga i framkant på miljöområdet
för sina kunder.
– Vi är en organisation som är samhällsbyggare och våra
ägare, medlemmar och bostadsrättsföreningar, tycker att det är
viktigt att vi är engagerade och tar vårt ansvar för klimatfrågan,
säger Annette Björkman. ¢

Sotaren väljer gasbil | Biogas Värmland

Sotaren väljer
gasbil för att
inte smutsa ned
“Vi sotar inte ned miljön - vi kör gasbil” står det längs
sidan på sotarens skåpbil. Ulf Hjälmerhag på företaget
Sotning och ventilation har länge arbetat med energioch miljöfrågor så beslutet att hela bilparken skulle
bytas ut till gasbilar för tre år sedan var lätt.

Sotning och ventilation i Karlstad sysslar
med precis det som företagsnamnet antyder. Halva personalstyrkan arbetar med
sotartjänster i Karlstad med omnejd och
andra halvan är specialiserad på arbete med
inomhusmiljö och ventilation.
– Det är på den vägen vi har valt att ha
gasbilar. Inomhusmiljön blir inte bättre
än vad uthusmiljön är och då ska inte vårt
företag bidra till att smutsa ned miljön med
våra bilar, säger Ulf Hjälmerhag, skorstensfejarmästare.
Han har ägt företaget sedan början av
90-talet och har under många år arbetat
med energi- och miljöfrågor vilket spelade
in vid beslutet.
– Det känns rätt och vi behöver inte ha
dåligt samvete för bilarna vi kör.
Företagets 24 anställda har kört gasbi-

larna i tre år och det har fungerat i stort sett
bekymmersfritt.
– Det är som att köra vilken annan bil
som helst och driften har fungerat utan
störningar. Överlag är Ulf Hjälmerhag
mycket nöjd med de 15 gasbilarna.
Men det visar sig snart att det också
finns en sida med gasbilar i verksamheten
som ibland blir lite besvärlig. Bristen på
tankställen. Värmlands enda tankställe
finns utmed E18 i Karlstad.
– Att det saknas tankställen hämmar
och kräver ibland att man får planera sin
resa mer.
Han berättar om en medarbetare som är
på kurs i Stockholm och som precis tar sig
fram och tillbaka tack vare att nästa tankställe för fordonsgas längs vägen finns i Örebro. Förutom de 15 gasbilarna finns också

tre dieselbilar, för långresor och vid filialen
i Åmål där det inte finns något tankställe
för fordonsgas. Men med en verksamhet där
nästan alla bilar utgår från Karlstad och kör
kortare sträckor inom närområdet upp till
tio mils omkrets är det sällan ett problem.
Det börjar bli dags att förnya bilparken
och på frågan om vad det blir för bilar tvekar Ulf Hjälmerhag inte på svaret.
– Det blir gasbilar igen. Driftkostnaden
för gasbilarna skiljer sig inte från andra typer av bilar. Vi har kikat lite på el också men
det ligger lite för tidigt i utvecklingen ännu.
Han tycker också att det borde passa
många fler företag i Karlstad att ha gasbilar.
Framförallt alla de företag som kör i närområdet. Så länge det inte handlar om långa
pendlingsträckor så klarar man sig en bra
bit på en tank, 35–40 mil. ¢
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Produktionen av biogas ökar i Sverige och en ny bransch växer fram.
En bransch som behöver drifttekniker, produktionsledare, processtekniker, underhållspersonal, säljare och projektledare vilket alla är
yrken för en utbildad biogastekniker.

Eftersom det än så länge
bara finns en anläggning för fordonsgas i Värmland så är arbetsmarknaden för
biogastekniker fortfarande i startgroparna.
Men i delar av landet där utvecklingen
har kommit längre finns ett stort behov av
kompetensen. En förstudie som Yrkeshögskolan i Hallsberg har beställt visar att det
inom de närmaste fem åren kommer finnas
ett behov av 200-350 nya personer med
biogaskunskaper inom branschen. I Gävleborg och Dalarna har man räknat ut att
om all gas som kan produceras i regionen
blir verklighet kommer det att ge cirka 1000
arbetstillfällen.
– Efter examen kan de till exempel arbeta med byggnation och drift av anläggningar. Det kommer också att behövas säljare
med biogaskompetens till industrin som
säljer utrustning till anläggningar, berättar
Elisabeth Hagberg, utbildningssamordare
på Yrkeshögskolan i Hallsberg.
Specialinriktade utbildningar för biogasbranschen har de senaste åren startat på
några håll i landet. En av dem är utbildningen vid Yrkeshögskolan i Hallsberg.
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– Det är uppenbart
att kompetensen efterfrågas och att vi behövs. En
biogastekniker är både en
tekniker som kan skruva och
justera och samtidigt förstår
hur biogasprocessen fungerar
i sin helhet, berättar Anders
Magnusson från Karlstad, som
är en av de första utexaminerade
biogasteknikerna.
– Efterfrågan ser bra ut. Av de nio personerna som hittils tagit examen från den
nystartade utbildningen arbetar sju inom
branschen, berättar Elisabeth.
Anders Magnusson från Karlstad tog
examen våren 2012.
– Jag ville arbeta med miljöteknik men
visste inte riktigt hur, då hittade jag den
här utbildningen. Det blev jättebra, jag är
mycket nöjd.
– Jag arbetar som konsult för företaget
Nitoves, vi arbetar med utredningsuppdrag
för reningsverk och biogasanläggningar.
Även om jag mest arbetar med utredningsuppdrag just nu så arbetar jag också gärna
med att planera uppbyggnad och drift av
biogasanläggningar, berättar Anders.
Konsultföretaget är Norrköpingsbaserat
men Anders sitter i Karlstad och arbetar
med uppdrag åt företag på andra orter.
Utbildningen till biogastekniker är
en tvåårig kvalificerad yrkesutbildning
som utformas i ett tätt samarbete med

biogasbranschen. Kontakten med näringslivet genomsyrar också hela utbildningen.
Kurserna under utbildningen är upplagda
som projektarbeten i arbetslivet med start
och deadline.
– Det är en utbildning för vuxna som
bygger på ett problembaserat lärande och
kräver eget driv och ansvar, säger Elisabeth.
De är ute hos företag i totalt 20 veckor och
utbildningen avslutas med ett examensarbete åt ett företag, berättar Elisabeth.
Arbetsformen var något som Anders
uppskattade.
– Arbetssättet i grupper var direkt
tillämpligt i arbetslivet. Kontakten med
arbetslivet under utbildningen gjorde det
fokuserat på att hitta jobb från början, säger
Anders. ¢

FAKTA om Utbildningar
Hallsbergs yrkeshögskola, biogastekniker, 2 år.
www.yh-hallsberg.se
Kristianstad Högskola, kretsloppsingenjör,
3 år.
www.hkr.se
Skara Biologiska yrkeshögskola,
bioenergitekniker, 1 år.
www.bys.nu
Det finns också flera kortare kurser inom
biogasområdet som andra skolor ger runt om
i landet.

Värmlands bilar ska bli snällare | Biogas Värmland

Region Värmlands energikontor arbetar med
regional utveckling inom energi- och klimatområdet. Sedan 2011 har Energikontor Värmland ett EU-finansierat projekt som som ska
skapa förutsättningar för ökad produktion
och användning av biodrivmedel i Värmland.
Projektet BiodriV pågår under 2011–2013.

Värmlands bilar ska bli snällare mot miljön
varför behövs ett projekt om biodrivmedel i Värmland?

– Ett av våra största miljöproblem är de
ökande utsläppen av växthusgaser. Transporterna står för nästan hälften av alla
utsläpp. Samtidigt har vi ett mål om att
Värmland ska vara klimatneutralt år 2030.
För att ha en möjlighet att nå målet måste
vi arbeta för att hitta mer hållbara lösningar
för transporter, berättar Siv Jansson, projektledare på Energikontor Värmland.
Vad gör ni i projektet?

– Projektet har två huvudinriktningar.
Biogas från restavfall är den ena inriktningen. I BiodriV utreder vi hur infrastruktur
och produktionsanläggningar kan byggas
upp i regionen på bästa sätt och hur råvaran,
det vill säga restavfall från samhälle och
jordbruk, kan utnyttjas effektivt. I den
andra delen av projektet tittar vi närmare på
biodrivmedel från skogsråvara. Här finns

det flera utvecklingsspår och ingen vet idag
vilken typ av biodrivmedel som kommer
att bli mest framgångsrikt. Här har vi tagit
fram ett underlag om vad som är intressant
att satsa på i Värmland för att politikerna
ska kunna fatta långsiktiga beslut om
biodrivmedel i framtiden, berättar Christer
Pettersson, projektledare för BiodriV.
– Vi gör också informationsinsatser för
att öka kunskapen om biodrivmedel, som
till exempel seminarier och det här magasinet, berättar Pia Gustavsson, kommunikatör i projektet.

Varför ska Värmland satsa på produktion av biodrivmedel?

– Biodrivmedel kan tillverkas lokalt, till
skillnad från fossila drivmedel, som till
exempel bensin, som importeras. Det ger
möjligheter till företagsutveckling och sysselsättning i regionen. Projektet ska stärka
förutsättningarna för en grön tillväxt inom
biodrivmedelsproduktion, till exempel
värmländsk tillverkning av utrustning och
anläggningar, säger Jörgen Persson. ¢
Mer information om BiodriV:
www.regionvarmland.se/biodriv

Vad har ni kommit fram till?

– Att vi har goda möjligheter att producera både biogas och på sikt biodrivmedel
från skogsråvara i Värmland. Vi skulle själva
kunna producera upp till hälften av allt
drivmedel vi idag importerar, säger Energikontor Värmlands verksamhetsledare Dag
Hallén.
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BiodriV
BiodriV-biodrivmedelsutveckling i Värmland är ett EU-projekt som Region
Värmlands energikontor driver tillsammans med kommunerna Arvika, Forshaga, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Sunne, Storfors, Säffle
och Torsby samt Trafikverket, Värmlandstrafik, Länsstyrelsen Värmland och
Karaby Bioenergi.
Syftet med projektet är att gynna en tillväxt inom bioenergimarknaden och
stärka förutsättningarna för värmländsk tillverkning av utrustning och anläggningar. Projektet ska också öka tillgången på biodrivmedel och hållbara
transporter.
BiodriV-projektet tar fram faktaunderlag om förutsättningarna för produktion och användning av biodrivmedel i Värmland. De två huvudspåren i projektet är biogas tillverkat från restavfall och samt biodrivmedel tillverkat av
skogsråvara. Projektet gör också informationsinsatser för att öka kunskapen
om biodrivmedel vilket ska bidra till att mer fossila drivmedel ersätts med
biodrivmedel och minskar trafikens klimatpåverkan.
BiodriV pågår mellan 2011 och 2013.

www.regionvarmland.se/biodriv
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