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Biometāna kā vienīgā 
alternatīva Latvijas mērķu 

sasniegšanā transporta sektorā
uz 2030. gadu
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Biometāns 
risina 
vairākas 
problēmas 
vienlaicīgi

Ilgstpējīgs transports

Atkritumu izmantošana

Lokālu resursu izmantošana

Neatkarība no fosilajām izejvielām

Zaļā enerģija un zaļais digestāts
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Tikai pārtikas atlikumi vien rada
10% no kopējām cilvēku radītajām
emisijām
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Savukārt nepārstrādāti kūtsmēsli
rada vēl līdz pat 15% no kopējām
emisijām
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Arī ogleklis no kanalizācijas nonāk aktīvo
dūņu masā, kas jāturpina pārstrādāt
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Risinājums –
anaerobā pārstrāde

• 38-40 oC;

• Vairāk kā 1000 dažādu mikroorganismu
sinerģija;

• Organiskie savienojumi sadalās līdz CH4 un CO2

• Pārpalikums - digestāts ar līdz 90% samazinātu
organisko saturu, kalpo kā fosilā
minerālmēslojuma aizvietotājs, jo satur N un P.
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Biogāzes un biometāna ražošana 2018. gadā EU, 
attiecībā pret potenciālu



Kāpēc no 
biogāzes 
ražot 
biometānu?

• Nav izdevīgi attālākos reģionos ražot elektrību, jo 
nav kur likt siltumu

• EK ar Metāna stratēģiju norādījusi, ka būtiski 
jāpalielina biogāzes daudzums un pārstrādātie 
organisko atkritumu apjomi

• Atjaunojamo energoresursu Direktīva  II – 3,5% 
modernajām degvielām
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Kā iegūst biometānu

CH4, CO2, H2S, H2O CH4

Bagātināšana

Fizikāla vai fizikālķīmiska metode, 
ar ļoti zemu ietekmi uz vidi

97%

• Saspiest @250 bar

• Sašķidrināt

• Iespiest dabasgāzes 
tīklā
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Kādi ir kopējie ieguvumi no 
biometāna izmantošanas 
transportā

• Reģionālā attīstība

• Vietējās izejvielas

• Neatkarība no fosilajām 
degvielām

• Daudzveidīgi enerģijas avoti
• Saprātīga cena

• Pieejamas tehnoloģijasSlēgts 
cikls

Biogāzes ražošana

Bagātināšana 
līdz 
dabasgāzes 
kvalitātei

Savāk-
šana

Atkritumu radīšana

Gala patēriņš

Siltums               Elektrība         Degviela

Iespiešana 
dabasgāzes 
tīklā 12



Pirmā biometāna 
stacija Latvijā

Biogāzes plūsma- 400 m3/h;
Tikai atkritumi kā izejvielas;
Izmanto vietējā autoparka 
vajadzību nodrošināšanai
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GROW 
ENERGY

• Lielisks aprites ekonomikas principu 
paraugs;

• Arī Baltijā pirmie trīs traktori brauc ar 
biometānu

• Kopā 40 transporta vienības
• Emisiju samazinājums– 25 000 T CO2

gadā;

• Ekonomisks ieguvums, salīdzinot ar 
dīzeļdegvielu
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Kopējo emisiju (WtW) samazinājuma potenciāls

This publication is a Science for Policy report by the Joint Research Centre (JRC), the European Commission‟s science and knowledge service. 15



Izmaksas starp H2 un CH4

• Infrastruktūra H2 gadījumā ir līdz 3 reizēm dārgāka!
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CNG tīkls
Eiropā

Pēdējie dati (3.03.2021)
CNG staciju skaits – 3956
LNG staciju skaits - 373
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LNG attīstības prognozes

Pārvadājumu sektors norādījis biometānu kā vienīgo pašlaik 
pieejamo, ekonomiski pamatoto opciju emisiju samazināšanai, 
īpaši strauju attīstību tagad piedzīvo bio-lng.
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Prognozes

2020. gadā plānots 51% 
pieaugums biometānam ražotnēm
ES

17% no transportā izmantotā CNG 
ir biometāns, kas dod 35% emisiju 
samazinājumu;

2030. gadā būs aizvietoti 40% CNG 
ar biometānu, samazinot emisijas
par 55%;
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Piemērs  • Igaunija – Tallinas sabiedriskā autoparka autobusi plāno līdz 2025. gadam 
pāriet pilnībā uz biometānu;
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Paldies!
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