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Sverige producerade 2,3 TWh biogas 2021
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• 67 % av biogasen 

uppgraderades för 

användning främst som 

drivmedel

• Totalt 281 produktions-

anläggningar

• 37 samrötnings-

anläggningar och 132 

avloppsreningsverk 

står för merparten av 

produktionen idag



Total biogasanvändning 2015-2021
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✓ Förnybart

✓ Hållbart

✓ Cirkulärt

“Biogasen kan ses som den bästa tiokamparen som kanske 

inte vinner varje gren men som får bra resultat i alla grenar.”

Biogas Solution Research Center, Linköpings universitet

Gasdrivna

bussar, bilar 

och lastbilar 

En avgörande 

pusselbit i 

Sveriges 

framgångsrika 

biogas-

satsning!



Utveckling av komprimerad fordonsgas
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• Drygt 200 publika tankstationer för 

komprimerad fordonsgas

• Ytterligare ca 60 icke-publika (för bl.a. bussar)



Fordonsgas ger bäst klimatprestanda
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% energi g CO2e/MJ

Förnybar andel Växthusgasutsläpp

Bensin MK1 5,7% 88,5

Diesel MK1 25,7% 73,0

E85 57,5% 57,3

ED95 91,3% 20,5

FAME 100,0% 30,2

Flygfotogen 0,6% 88,5

Fordonsgas 98,0% 10,0

HVO 100,0% 15,3

Källa: Energimyndigheten, Drivmedel 2021 (ER 2022:08)



Styrmedel som har drivit på utvecklingen

• Full skattebefrielse för biogas

• Nedsatt skatt på naturgas 

som används som drivmedel

• Investeringsstöd till 

tankstationer, biogas-

produktion m.m.

• Produktionsstöd till 

gödselgas (2015-2023)

• Tillfälligt produktionsstöd till 

biogas som uppgraderas till 

drivmedel (2018-2021)

Nytt: Långsiktigt produktions-

stöd för biogas (2022-2040)

– Uppgraderad biogas

– Förvätskad biogas
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• Krav i upphandlingar inom offentlig sektor

– Exempelvis bussar, sopbilar och hemtjänstfordon

– För lätta fordon finns en nationell miljöbilsdefinition som omfattar bl.a. gasbilar

• Direkta stöd vid köp av gasbil

– Miljöbilspremie till privatpersoner på 10 000 SEK (2007-2009)

– 10 000 SEK i inköpsbonus till gasbilar i dagens bonus-malus-system

• Lägre fordonsskatt

– Femårig fordonsskattebefrielse för miljöbilar (2009-2018)

– Koldioxiddifferentierad fordonsskatt

• Nedsatt förmånsvärde för gasbilar (2001-2020)

• Tidigare lokala styrmedel

– Kösystem för taxi vid flygplatser (premierade gasbilar)

– Fri parkering för miljöbilar

• Miljözonsregler som premierar bl.a. gasbilar

– Har dock inte implementerats i någon kommun ännu



Nästa steg:

Flytande biogas för 

långväga transporter

2022-10-19Gasskonferansen 2022 10



2022-10-19Gasskonferansen 2022 11

• Snabb ökning av flytande fordonsgas

• Hög och snabbt växande biogasandel

– 65 % biogas 2021

– 92 % biogas första halvåret 2022

Ökad produktion:

Cirka 1 TWh flytande biogas

är planerad att tillkomma

under de närmsta åren.
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• Mycket snabb expansion av tank-

stationer för flytande fordonsgas

• Från 6 st till 26 st på tre år!
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• 1 426 gasdrivna tunga lastbilar 2021

– Uppskattningsvis 400 av dessa drevs 

med flytande fordonsgas

– Den siffran har nu ökat till ca 500

Antal tunga gasdrivna lastbilar i trafik

Investeringsstöd för lastbilar:

• Miljölastbilspremie

• Klimatklivet

• Drive LBG



Styrmedel som driver utvecklingen

• Full skattebefrielse för biogas

• Nedsatt skatt på naturgas 

som används som drivmedel

• Investeringsstöd till 

tankstationer, biogas-

produktion m.m.

• Produktionsstöd till 

gödselgas (2015-2023)

• Tillfälligt produktionsstöd till 

biogas som uppgraderas till 

drivmedel (2018-2021)

Nytt: Långsiktigt produktions-

stöd för biogas (2022-2040)

– Uppgraderad biogas

– Förvätskad biogas
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• Investeringsstöd för lastbilar:

– Miljölastbilspremie (Energimyndigheten)

– Klimatklivet (Naturvårdsverket)

– Drive LBG (Energigas Sverige)

• Krav i upphandlingar inom offentlig sektor

• Miljözonsregler som premierar bl.a. tunga gasfordon

– Har dock inte implementerats i någon kommun ännu
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I mångt och mycket en kunddriven utveckling.
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• 52 635 gasfordon 2021:

– 2 766 bussar

– 1 426 tunga lastbilar

– 48 443 personbilar

och skåpbilar

Utmaningar:

EU-politiken styr 

bort från gasdrivna 

lätta fordon.

Brist på 

långsiktighet i 

politik och

styrmedel.
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• Den största utmaningen är EU:s ensidiga 

fokus på elektrifiering

• Den svenska ”Utfasningsutredningen”:

– Elektrifiera så långt det går

– Minska trafiken

– Förnybara drivmedel där det är svårt att elektrifiera



Regeringens besked 17 sep 2021:

1,9 miljarder kronor under 2022–2024:

• 2022: 500 miljoner kronor

• 2023: 700 miljoner kronor

• 2024: 700 miljoner kronor

Avsikten är att den här stödnivån ska ligga 

kvar till 2040 med en kontrollstation 2024.

”Biogas är ett viktigt verktyg 

för klimatomställningen.

Att ta vårt avfall, och göra 

det till hållbar energi för 

transportsektorn och 

industrin är ett nödvändigt 

steg för att skapa en cirkulär 

ekonomi”

182022-10-19Gasskonferansen 2022



19

”Biogas är en hållbar lösning 

som finns här och nu”
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Tack för uppmärksamheten!
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Maria Malmkvist, Energigas Sverige

maria.malmkvist@energigas.se

+46 76 803 39 29
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