
 

 WWW.BIOGASOST.SE 

 

Registrator                   Biogas Öst 
trf@sll.se                   Beatrice Torgnyson Klemme 
Dnr. TRN 2016-0047                  beatrice.torgnyson@biogasost.se  

 

Yttrande avseende remiss ”Samrådsförslag RUFS 2050” och ”ÖMS 2050” 

Biogas Öst tackar för möjligheten att få lämna synpunkter på ovanstående samrådsförslag. Vi anser att RUFS 2050 är ett väl 
genomarbetat förslag och vikten av en transportsnål samhällsplanering framgår tydligt. Vänligen ta del av våra 
kompletterande synpunkter nedan som fokuserar på förnybara alternativ inom transportsektorn.  

RUFS 2050  

Våra främsta synpunkter är i korthet: 

• Det helhetsperspektiv som RUFS 2050 ska tillämpa måste tydligare genomsyra även åtgärderna inom 
transportsektorn, framförallt när det gäller satsningar på fordon och drivmedel. 

• För en hållbar utveckling inom transportsektorn behövs offensiva satsningar på både el och flera olika 
biodrivmedel. Biogassatsningar utgör bara en del av lösningen, men de kan bidra med många olika samhällsnyttor 
i framtidens resilienta, resurseffektiva och hållbara samhälle. Därmed måste biogassatsningar bedömas i ett 
sektorsövergripande helhetsperspektiv och prioriteras i en hållbar samhällsbyggnad så att den biogaspotential 
som finns kan förverkligas. 

• De offentliga upphandlingarna måste mycket tydligare pekas ut som en kraftfull åtgärd som alltid SKA driva på 
och ligga i linje med en fossilfri och hållbar utveckling. För att uppnå ett hållbart och resilient samhälle är det även 
viktigt att offentliga aktörer vågar prioritera olika förnybara alternativ inom vissa transportsegment.  

• RUFS 2050 och ÖMS 2050 behöver även kompletteras med en plan för hur den regionala produktionen av 
förnyelsebara energibärare (grön el och biodrivmedel) kan förverkligas och utnyttjas på bästa vis. Särskild vikt bör 
läggas på energibärare som ökar graden av regional resiliens  och som även bidrar till en cirkulär ekonomi. 

Helhetsperspektiv 
Det är mycket positivt att det så tydligt framgår att RUFS:en ska utgå från ett helhetsperspektiv när det gäller hållbar 
utveckling och därmed innefatta såväl social, ekologisk som ekonomisk hållbarhet. Det poängteras även på ett mycket bra 
sätt att detta inte är tre separata spår, utan att de hör ihop och påverkar varandra. Det lyfts även fram att planen ska vara 
”sektorsövergripande så att den kan uppnå synergier mellan olika intressen och det samlade utvecklingsarbetet leder till 
gemensamma nyttor”. Detta helhetsperspektiv behöver på ett ännu tydligare sätt tas hänsyn till inom transportområdet.  

En satsning på förnybara alternativ inom transportsektorn, inte minst avfallsbaserade och närproducerade sådana, bidrar 
till fler regionala samhällsnyttor än att endast utgöra ett förnybart drivmedel. Därmed anser vi att det är viktigt att bidra till 
att utveckla de förnybara alternativ som regionen har rådighet över. Genom att fokusera på förnybara alternativ som kan 
produceras regionalt så är det även enklare att säkerställa att en additionell klimatnytta verkligen uppnås. Exempelvis 
biogassatsningar berör en hållbar samhällsutveckling inom många områden kopplat till RUFS 2050. En tydlig satsning på att 
förverkliga den biogaspotential som finns är framförallt en viktig förutsättning för en resurseffektiv och resilient region. 
Flera av fördelarna nedan gäller även andra förnybara alternativ, men för att kunna uppnå ett hållbart cirkulärt samhälle 
och ersätta de fossila alternativen är det viktigt att realisera länets biogaspotential:  
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• Cirkulär ekonomi: På såväl EU-nivå som på nationell nivå poängteras vikten av att ställa om samhället till en 
cirkulär ekonomi. En ny vetenskaplig utredning av Linköpings Universitet med titeln ”The role of biogas solutions 
in the circular and bio-based economy” kommer att publiceras inom kort. Rapporten lyfter tydligt fram att 
biogassatsningar utgör ett nav i framtidens cirkulära samhälle och kommer att få en allt större betydelse framöver 
i det hållbara samhällsbyggandet. Att ta tillvara organiskt avfall, utvinna energi, återföra näringsämnen i kretslopp 
och samtidigt producera ett högvärdigt drivmedel med låga utsläpp är mycket resurseffektivt och värdefullt då allt 
fler produkter/material kommer att behöva ersättas med biobaserade alternativ. Rapporten tydliggör även att 
biogassatsningar bidrar till samtliga av FNs 17 globala mål för hållbar utveckling. En av rapportens tydliga 
slutsatser är: Eftersom biogaslösningar bidrar till hållbarhet på så många olika sätt är det svårt att ersätta denna 
teknologi med något annat. Det krävs i så fall många olika tekniker för att få samma hållbara resultat som 
biogaslösningar ger och antagligen till ett mycket högre pris. 

Resiliens och minskad sårbarhet: Biogaslösningar är regionala – och flexibla – vilket minskar samhällets sårbarhet 
och bidrar till en resilient region. I en allt mer orolig omvärld och i en ökad global konkurrens om förnybara 
drivmedel är det en viktig tillgång att ha ett väl utbyggt regionalt biogassystem. Biogasanläggningar minskar 
importberoendet av både drivmedel och handelsgödsel vilket ökar försörjningstryggheten på såväl drivmedel som 
livsmedel. En klimatanpassning av samhället kräver även en utökad grönstruktur vilket kommer att generera ännu 
mer organiskt avfall i framtiden. Ett smart utbyggt biogassystem kan vid en samhällskris producera både el och 
värme samt drivmedel till samhällsviktiga funktioner som t ex kollektivtrafik, utryckningsfordon och 
renhållningsfordon. Det finns även en stor flexibilitet i vilka råvaror som kan användas. I en global och allt mer 
osäker värld, som nu dessutom i allt större omfattning ska ställa om till förnybara drivmedel, är det en 
säkerhetsfråga att satsa på närproducerad biogas som ger ett långsiktigt stabilt drivmedelspris och regionen har 
dessutom till stor del rådighet över råvarorna. Biogassatsningar minskar därmed sårbarheten i 
bränsleförsörjningen och är dessutom ett robust tekniskt försörjningssystem som Sverige har lång erfarenhet av. 
Det råder osäkerhet kring teknikutvecklingen framöver och det är viktigt att våga satsa på de förnybara alternativ 
som finns tillgängliga och fungerar redan i dag för att satta miljö- och klimatmål ska hinna uppnås i tid. En utökad 
biogassatsning behöver därmed tydligare kopplas till regionens säkerhet- och beredskapsfrågor då biogas bidrar 
till alla viktiga delar inom resiliens; flexibilitet, diversitet, anpassningsförmåga och robusthet. Vi anser därför att 
det är viktigt att skapa förutsättningar för att den regionala biogaspotentialen kan förverkligas och prioritera 
biogassatsningar i beslut om framtida investeringar.  

• Landsbygdsutveckling: Biogassatsningar hänger ihop med flera olika landsbygdsfrågor. Landsbygden bidrar med 
viktiga ekosystemtjänster för regionens kretslopp och detta blir allt mer betydelsefullt i en framtida cirkulär 
ekonomi och med förväntade klimatförändringar. Det lyfts dock fram i RUFS att lantbruket i Stockholms län står 
inför utmaningar med bl a låg lönsamhet och allt fler gårdar som läggs ned. En nedläggning av lantbruk hotar 
regionens resiliens och skapar problem inom många olika områden. En utökad satsning på biogas kommer att 
stärka lantbrukets möjlighet till nya affärer och lantbruken får ytterligare ett ekonomiskt ben att stå på då en stor 
andel av biogaspotentialen finns inom lantbruket. Exempelvis så har Kalmar Länstrafik tydligt pekat ut och 
prioriterat biogas inom kollektivtrafiken som ett verktyg för att stärka de gröna näringarna i regionen. Biogödseln 
från biogasproduktionen är även viktig för att minska gifterna i samhället och bidra till en ökad ekoodling i Sverige 
då biogödseln är ett av få gödningsalternativ som är tillåtna. Det har även i flera olika studier tydliggjorts att 
biogassatsningar skapar en ökad regional sysselsättning och kan bidra till nya efterfrågade lågkvalificerade jobb 
samt nya arbetstillfällen i glesbygd. 

  

Våga ta ställning och skapa en långsiktigt hållbar riktning med hjälp av offentlig upphandling 

I RUFS 2050 så nämns biogas i första hand på produktionssidan. Vi vill poängtera att det är riskfyllt att endast verka för ökad 
insamling av matavfall och en ökad biogasproduktion utan att samtidigt tydligt bidra till att skapa en ökad efterfrågan. En 
ökad efterfrågan på fossilfria alternativ inom transportsektorn kan eventuellt bidra till en ökad efterfrågan på biogas, men 
utifrån vår erfarenhet så leder teknikneutrala upphandlingar i de allra flesta fall framförallt till en ökad användning av 
diesel/biodiesel. När det gäller användarsidan så är det i dagsläget framförallt el som tydligt pekas ut i RUFS, t ex i följande 
citat  ”Underlätta etablering av verksamheter för ny teknik, nya bränslen och infrastruktur för exempelvis elfordon”.  
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Med utgångspunkt i ovanstående resonemang om vikten av ett helhetsperspektiv anser vi att det är viktigt att våga peka ut 
t ex både biogas och el som prioriterade alternativ inom lämpliga transportsegment och utifrån lokala 
produktionsförutsättningar. Som tidigare nämnts så kommer det att bli en allt större efterfrågan på förnybara drivmedel 
globalt. Därför är det ur ett säkerhetsperspektiv klokt att satsa på förnybara alternativ som man har en regional rådighet 
över, som produktion av biogas och förnybar el till elfordon. För att minska transportarbetet så är det även klokt att satsa 
på dessa förnybara alternativ som minskar behovet av långväga transporter av drivmedel. Både el och biogas bidrar även till 
flera olika samhällsnyttor. Utöver de som har nämnts för biogas ovan så bidrar både biogas och el till minskade 
luftföroreningar och minskat buller.  

Vi ser positivt på en framtida elfordonsutveckling och det är även något som Biogas Öst kommer att verka för framöver 
inom olika projekt. Vi anser dock att det är viktigt ur ett helhetsperspektiv att en ökad satsning på elfordon går hand i hand 
med en långsiktigt hållbar produktion av batterier. Att ställa krav på återanvändning/återvinning av elbilsbatterier samt 
verka för en social hållbarhet inom produktionen är viktigt för att kunna skapa en cirkulär ekonomi, hålla sig inom de 
planetära gränserna, minimera miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv, minska beroendet av och hushålla med ändliga 
resurser och lösa de svenska miljöproblemen utan att miljö- och hälsoproblem exporteras till andra länder. Att detta är 
prioriterade frågor behöver därmed tydliggöras i RUFS 2050 för att helhetsperspektivet ska hålla hela vägen.  
 
Vi ser även positivt på att effektivisering lyfts fram som en viktig åtgärd för en hållbar utveckling. Men när det gäller 
energieffektivisering inom transportområdet för fordon så är det viktigt att helhetsperspektivet kring hållbarhet inte går 
förlorat. Teknikneutrala krav på energieffektivitet i fordon slår undan benen för satsningar på biogas. Teknikutvecklingen 
går framåt och energieffektiviteten förbättras tydligt för varje fordonsgeneration, men en biogasmotor är inte lika 
energieffektiv som t ex en elmotor. Med ett fokus på enbart energieffektivitet förloras omedelbart det sektorsövergripande 
helhetsperspektiv som RUFS 2050 ska fokusera på och det är mycket olyckligt. Därför behöver biogasen hanteras separat 
eller så bör energieffektivitet premieras inom respektive förnybart alternativ.  
 
Det är generellt sett en mycket svår utmaning att med hjälp av teknikneutrala krav lyckas gynna det hållbara 
samhällsbyggande på flera olika nivåer som RUFS framhåller att det är viktigt att ta hänsyn till. Därför är det viktigt att inom 
vissa prioriterade upphandlingar frångå teknikneutraliteten då ett fokus på endast CO2 reduktion, energieffektivitet eller 
minskade luftföroreningar har svårt för att leda till den bästa lösningen ur ett helhetsperspektiv. Innan marknadsandelarna 
för fossilfria alternativ har blivit tillräckligt stora är det även viktigt att se till att de förnybara alternativen inte konkurrerar 
ut varandra och att de höginblandade alternativen har en chans på marknaden. Det innebär t ex att det är viktigt att även i 
fortsättningen våga satsa på etanol och värna den infrastruktur som redan har byggts upp. Många olika förnybara alternativ 
kommer att behövas i framtiden och det är därför viktigt att skapa förutsättningar för flera olika förnybara alternativ att 
utvecklas parallellt i detta skede. Detta är även något som måste tas med i en konsekvensbedömningsprocess.  

I RUFS 2050 nämns vikten av styrmedel som driver på teknikutveckling och förnybara alternativ i transportsektorn. Ett av de 
mest kraftfulla styrmedlen är de offentliga upphandlingarna. Det är dessutom ett verktyg som regionen har rådighet över. 
Det är därför betydelsefullt att det ännu tydligare lyfts fram i RUFS 2050 att kraven som ställs inom offentlig upphandling 
MÅSTE bidra till regionens mål om fossilfrihet och hållbarhet. Om målen om en fossiloberoende fordonsflotta och ett 
samhälle med nettonoll utsläpp ska uppnås så behöver offentliga aktörer omgående ta ett ansvar för att alltid ställa krav på 
fossilfrihet och fossilfria transporter i sina upphandlingar. Ett ansvar måste även tas av de offentliga aktörerna för att se till 
att långsiktig hållbarhet premieras ur ett helhetsperspektiv.  

Slutligen så vill vi poängtera att vi tror på och verkar för att en omställning inom transportsektorn innefattar flera olika 
förnybara alternativ. Det är även viktigt ur sårbarhetssynpunkt att inte bara gynna något enstaka alternativ och det är inte 
heller möjligt att på ett hållbart sätt ställa om hela transportsektorn till en lösning. För att uppnå ett hållbart och resilient 
transportsystem och samhälle med flera olika förnybara alternativ så anser vi att det är nödvändigt att inom vissa 
transportsegment/upphandlingar tydligt prioritera exempelvis biogas och el för att driva på en utveckling inom dessa 
områden då det handlar om behov av ny infrastruktur och teknik. Som komplement till detta behövs tydliga krav på 
fossilfrihet i alla offentliga upphandlingar så marknaden för förnybara alternativ inom transportsektorn kan växa.  

Övriga konkreta förslag till textändringar: 

S36 
Hushållsavfallet ska ha minskat till högst 400 kg per person och år och minst 40 procent ska materialåtervinnas så att energi 
och näring tas tillvara.  
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S41 
Komplettering med ett avsnitt om biogas som formuleras på samma sätt som för kraftvärmeanläggningar. Här är det viktigt 
att inte bara se till det egna länet, utan Stockholm är och kommer att vara beroende av import av biogas från närliggande 
län för ett hållbart biogassystem.  

- Bedöm regionens framtida drivmedelsbehov och analysera var i länet och ÖMS-regionen som helhet 
biogasanläggningar bör lokaliseras för störst regional nytta. Skapa planeringsunderlag för utbyggd infrastruktur 
för produktion av biogas samt för gasbussdepåer och gastankställen.  

S77 
Här behöver det läggas till i punktlistan att utveckling av förnybara drivmedel (inkl. el) är en viktig fråga som behöver 
koordineras med övriga län. Utvecklingsarbetet för produktion av förnybara drivmedel och utveckling av infrastruktur för 
förnybara alternativ inom transportsektorn hänger samman med en större funktionell region. 

S103 
I konsekvensbedömningsprocessen så saknas relevanta konsekvenser som behöver ingå, exempelvis samhällets sårbarhet 
och konsekvenser för omställningen till en cirkulär ekonomi. 

 

Kompletterande synpunkter ÖMS 2050 
 
Många av ovanstående synpunkter är även relevanta för ÖMS 2050. Särskilda kommentarer för ÖMS 2050 är: 

I samrådsförslaget till ÖMS 2050 förs väl genomarbetade resonemang kring vikten av storregional samverkan och att 
transportsystemet har en nyckelroll. Det framgår även i förslaget att en hållbar utveckling ställer krav på social hållbarhet, 
ekonomisk hållbarhet samt att ramen för utveckling sätts av ekologiska gränser (fig. 3 s. 9). Förslaget förutsäger en stor 
befolkningstillväxt i regionen samtidigt som ett tydligt fokus finns på att kraftigt öka andelen resande med kollektivtrafik. 
Summa summarum är utgångspunkten att det faktiska antalet resande med kollektivtrafik kraftigt ska öka vilket är bra.   

Något som vi anser vara en svaghet i förslaget är en strategi för hur den utbyggda kollektivtrafiken ska försörjas med 
förnybar energi. På s. 10 kan man om transportsystemens utsläpp läsa att: ÖMS utgår från de nationella målen för 
begränsad klimatpåverkan, vilket innebär fossilfria transporter senast 2030 samt inga nettoutsläpp av växthusgaser efter 
2050.  Vi anser att detta mål är inte trivialt att uppnå och därmed vore det en styrka i ÖMS 2050 om en tydlig strategi för 
hur detta mål ska uppnås fanns med. Visserligen kan mycket av den spårbundna kollektivtrafiken försörjas med el, och 
förnyelsebar el kan man argumentera för att det finns relativt goda möjligheter att producera. Dock så måste även det 
kollektiva resandet med buss utvecklas och öka om ÖMS 2050 ska realiseras. I utredningen ”Fossilfrihet på väg” (SOU 
2013:84) konstateras det att busstrafiken i städer till stor del kan vara elektrifierad till 2050 men att ca 75 % av 
regiontrafiken kommer vara beroende av fossilfria förnyelsebara drivmedel samma år (SOU 2013:84 s. 41). Det finns ett 
flertal förnyelsebara biodrivmedel men gemensamt för dem alla är en begränsad total potential. Därmed är det av yttersta 
vikt att de används förnuftigt och ansvarsfullt och att varje drivmedel sätts i ett större perspektiv. Biogas är ett 
förnyelsebart bränsle med mycket goda klimategenskaper. Biogas bidrar vidare till en ökad regional resiliens i och med att 
det kan produceras av lokala och regionala restprodukter samtidigt som produktionen bidrar till återföring av näringsämnen 
till åkermark, vilket i sin tur minskar behovet av import av handelsgödsel. 

Ett krav för att realisera den stora outnyttjade biogaspotential1 som finns i ÖMS-regionen är långsiktiga och förutsägbara 
biogaskonsumeter. Historiskt har just kollektivtrafikens lokala val av biogas som primärt bränsle på många orter föranlett 
nyproduktion av lokal biogas, en produktion av förnyelsebart bränsle som annars inte förverkligats. Dessutom har det 
möjliggjort utvecklingen av publika gastankställen för regionens näringsliv och allmänheten.  

                                                           
1 Stor nog att med råge försörja all busstrafik i ÖMS-regionen. Källor: ”Den svenska biogaspotentialen från inhemska restprodukter, Linné 
et. al. 2008” samt uppgifter från fordonsdatabasen FRIDA  
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För att summera; samrådsförslaget till ÖMS 2050 är på många sätt bra och väl genomarbetat. Det som saknas är en tydlig 
strategi för hur en utvecklad regional kollektivtrafik ska försörjas på ett långsiktigt hållbart sätt. Vi anser att förslaget bör 
kompletteras med ett kapitel om energiförsörjning som även innefattar hur den regionala produktionen av förnyelsebara 
energibärare (grön el och biodrivmedel) kan förverkligas och utnyttjas på bästa vis. Särskild vikt bör läggas på energibärare 
som ökar graden av regional resiliens  och som även bidrar till en cirkulär ekonomi.  

Slutligen en petitess, på s. 27 och 28 används begreppet ”energiförbrukning”. Om man inte önskar irritera energiingenjörer 
kan ordet med fördel bytas ut till t ex energianvändning då energi eg. inte kan förbrukas. 

 
 
Beatrice Torgnyson Klemme 
VD, Biogas Öst 

 


