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Information om ny c-rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Serie C används för redovisning av projektresultat i annan form än ordinarie
SVU-rapporter. I de flesta fall har SVU bidragit till projektet men ej varit
huvudfinansiär och därför ej gjort rapporten själv. I några fall är
rapporteringen ej i rapportform.
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Sammandrag: Metanutsläppen för fordonsgas i Sverige, över hela kedjan,
domineras av bidraget från produktion och uppgradering av biogas och ligger
i medel på ca 3 g/kWh. Men när bästa tillgängliga teknik tillämpas för
nytillkommande produktion faller utsläppen markant, ner till ca 0,45 g/kWh.
Sammanfattning: Miljö- och klimatnyttan med biogasen är utredd i flera
livscykelanalyser. En av de faktorer som pekas ut som avgörande för
klimatnyttan är utsläppen av metan, som kan uppstå i flera led av kedjan.
Anledningen att läckaget av metan är viktig att hålla nere är att metanet är
en så pass stark växthusgas, på 25 CO2-ekvivalenter. De samlade förlusterna
av biogas kan uppgå till 10-20 % innan det ger en negativ klimatnytta jämfört
med fossilbaserade system. När det gäller utsläpp av naturgas är siffran
betydligt lägre då denna är fossil.
Syftet med denna rapport är att sammanställa känd kunskap om var
metanutsläpp uppstår och hur stora utsläppen är. Målet är även att peka ut
områden där fortsatt förbättringsarbete är av speciellt intresse för respektive
ansvarig myndighet, företag och organisation som berörs.
Rapporten beräknar och fokuserar således endast på en emissionspost med
relevans för klimatnyttan med fordonsgas. Positiva effekter som exempelvis
om metanutsläppen minskar på andra områden lyfts inte med i
beräkningarna. Sammanställningen i denna rapport kan därför inte användas
för att väga olika bränslens klimatnytta mot varandra, utan är tänkt som ett
underlag för förbättringsarbeteför att säkra och ytterligare öka klimatnyttan
med fordonsgasen. (Fortsättning i rapporten.)
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