
Energitrygghet i form av biogas –  
Vad är det värt?  
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Forskningen om biogasens samhällsnyttor 

Utsläppsminskning 
Luftkvalitet Resurshushållning 

Biogödsel 

Sysselsättning och tillväxt 

Energitrygghet 

Exportmöjlighet 



Biogas för energitrygghet 
• Ekonomiskt perspektiv  mångfald av råvaror, infrastruktur 
• Säkerhetspolitiskt perspektiv  oberoende av andra länder 
• Liten debatt i Sverige, men stor i EU. 
• Ryssland inte främmande för att använda bränsle som 

påtryckningsmedel 
– …fråga Ukraina 
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Biogas det svenskaste bränslet 

Bild från Strategisk Innovationsagenda: Det svenska biogassystemet – nyckeln till cirkulär ekonomi 



Synergi mellan försvars- och klimatpolitik 

• Enighet över blocken: Behov av 
energitrygghet motiverar 
inhemskt biobränsle 

• Relevant för försvarsförmågan 
• Kan sätta frågan om statsstöd i 

nytt ljus 
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Vad är energitrygghet värt? 

• Försäkringslogik: 
– Vad är konsekvensen? 
– Vad är sannolikheten? 

• Vilken risknivå har vi? 
• Vilken risknivå tolererar vi? 
• Är vi riskaversiva? (röd 

linje) 
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Lösningen: Vad betalar vi för 
energitrygghet idag? 

• Lag (2012:806) om 
beredskapslagring av olja 

• Oljeaktörer måste lagerhålla för 
tre månaders import 

• Kostnaden uppskattades av 
Energimyndigheten till 1,5 öre 
per kWh (2010). 

• Per GWh: 15 000 SEK 
• För 300 GWh: 4,5 MSEK 



Kan värdet vara högre? 

• Biogaspriset idag: 17,1 kr/kg = 1,30 kr/kWh 
– 1,5 öre/kWh är ≈ 1,1 % av priset 
– Acceptans för 2 % prishöjning för ett 

lokalproducerat bränsle? 

• Konstant flöde av biogas eller 90 dagars 
oljelager? 

• Försörjningstrygghet livsmedel 



Biogasens samhällsnyttor 

109,3 MSEK 4,5 MSEK 

54 MSEK 

2,9 MSEK 2,2 MSEK 

276 helårssysselsatta 

• Summerar till 170 MSEK 
• ≈ 70 % av produktionskostnaden 
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Tack! 
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