
Biogasproduktion i verkligheten 



Lars Sjösvärd 
• Råvaruchef.  

• Ansvarar för inköp av råvara till, och 

försäljning av biogödsel från, SBI:s 

biogasanläggningar. 

 

• Telefon; 070 316 61 62 

• Epost; 

lars.sjosvard@swedishbiogas.com 

• www.swedishbiogas.com 

 



SBI Affärsidé 

 Projektera, bygga, driva och äga biogasanläggningar, 

såväl industriella råvaror som gödsel 

 

 Designa, projektera och sälja gårdsbaserade 

biogasanläggningar 

 

 Konsultverksamhet vid utredningar, projekteringar och 

effektiviseringar av biogasanläggningar 

 

 Driftstöd och vidareutveckling av biogasanläggningar 

SBI Verksamhet 



Vad används biogasen till? 

Källa: Biogasportalen  



Fordonsgasförsäljning  

Källa: Biogasportalen 



Biogasprocessen 



SBI-anläggningar i Sverige 

Örebro 70GWh 

(SBI drift sedan 2009) 

Katrineholm 30 GWh 

(SBI drift sedan 2010) Lidköping 60GWh 

(SBI drift sedan 2010) 

Gävle/Ekogas 8 GWh 

(SBI drift sedan 2011) 

Hagelsrum 3 GWh 

(Drift  2011) Jordberga 110GWh 

(SBI planerad driftsstart 2014) 



SBI Gårdsanläggning “Faluröd” 



SBI Katrineholm 



Örebro Biogas 60 GWh 



Bettorps bussdepå, Örebro 



Jordberga, driftsstart hösten 2013 

Översiktsbild 

 



Substrat/råvara 

• Örebro 

• Drav 

• Ensilage 

• Övrigt 

 

• Lidköping 

• Stärk 

• Ensilage 

• Övrigt 

 

• Katrineholm 

• Svin- och kycklinggödsel 

• Fettslam 

• Övrigt 

• Jordberga 

• Helsädesensilage 

• Majsensilage 

• Sockerbeta 

• Övrigt 

 

• Västerås 

• Svinflytgödsel 

• Drav 

• Övrigt 

 

Total volym;  

• Ca 400 000 ton/år 



Krone slåtter och hack 



Tre 70 m3 fältvagnar, Versa 

slangpackare 



Biogödsel 

• Örebro 

• 50 000 m3, KRAV- och SPCR-

godkänd 

• Viss del används till egna 

vallar 

• Avtal med Biototal 

 

• Katrineholm 

• 50 000 m3 

• Större delen återförs till 

levererande gårdar. 

• Mindre del avsätts till externa 

kunder. 

 

• Lidköping 

• 70 000 m3, KRAV- och SPCR-

godkänd 

• Avtal med Maskinringen 

Sjuhärad 

 

• Västerås 

• Ca 80 000 m3 

 

• Jordberga 

• Ca 100 000 m3 

 

• Summa biogödsel 

• Ca 350 000 m3 

• 2 000 000 kg N-tot 

• 1 000 000 kg NH4 

•    200 000 kg P 



Biogödsel 

• Lokalt producerat 

• Godkänt för användning i eko-odling 

• SPCR-godkänt 

• Högt näringsinnehåll 

• Mullämnen 

• Positiv klimateffekt 

• Prisvärt 



Moln i horisonten 

• EU-förslag om begränsning av odlade grödor till 

biogas 

 

• Populistisk opinion mot att använda 

livsmedelsgrödor/åkerareal till drivmedel 

 



Inget nytt att odla energi 

• För 100 år sedan användes 10% av arealen på varje gård till 

att odla energi, då till foder till arbetshästarna. 

 

• För 75 år sedan exporterade Sverige stora mängder drivmedel 

i form av havre till Londons bryggarhästar. 

 

• I Skåne används idag mer än 10 000 ha till produktion av 

vodkaråvara. 

 

• SBI Jordberga Biogas kommer att nyttja ca 2  500 ha, varav en 

del grödor kan fungera som mellan/dubbelgröda. 

 

• Biogas ersätter fossila bränslen. 



Mat och energi går att kombinera 

• Mat sägs vara en bristvara, men ändå; 

• Delar vi i västvärlden inte med oss av vårt överflöd – global 

fördelningspolitik! 

• Odlar vi miljontals hektar med foder till djur vi inte behöver, 

t ex sporthästar! 

• Odlar vi miljontals hektar med råvara till t ex chips, sprit, öl, 

och godis! 

• Har vi utrymme för ekologisk odling! 

• Planterar vi, i Sverige, skog på stora arealer varje år! 

 

• Låt marknadskrafterna styra så öppnas nya 

möjligheter även för jordbruk i utvecklingsländer! 



Nya möjligheter! 

• Att kunna använda enzymer för nedbrytning av cellulosa ökar 

råvarubasen dramatiskt. 

 

• Att få tillgodoräkna tillskottet av kol till marken via biogödsel i 

klimatgasbalansen. 

 

• Att bli fullärd vad gäller olika substrats biogasegenskaper och 

hur de samverkar i processen.  

 



Lars Sjösvärd 

Råvaruchef 

 

Mobilnr. 070 316 61 62 

lars.sjosvard@swedishbiogas.com 

      Tack för uppmärksamheten! 


