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Sammanfattning 

Regeringen har en vision om ett Sverige ska ha en fossiloberoende fordonsflotta år 2050.  Transportsektorn 

står idag för en fjärdedel av Sveriges energianvändning och använder sig till 80 % av fossila bränslen. 

Uppgraderad biogas är ett förnybart och miljövänligt bränsle med en stor potential och spelar därför en 

viktig roll i omställningen till ett förnybart energisystem. Merparten av den potentiella biogasproduktionen 

kan kopplas till råmaterial från lantbruket så som gödsel och odlingsrester. Trots det står lantbruket endast 

för 3 % av den svenska biogasproduktion idag.  

Studier har visat att fordonsgasproduktion av substrat från en enskild gård inte är lönsam ut ett ekonomiskt 

perspektiv. Den främsta orsaken till det är höga investerings- och driftkostnader för småskaliga 

uppgraderingsanläggningar. För att fordonsgas med grund i lantbruket ska vara ekonomiskt 

konkurrenskraftig krävs det att flera gårdar länkas samman för att gemensamt bidra till produktionen av 

fordonsgas. Vinstmarginalen är ofta liten och frågan om hur biogas från flera lantbruk ska distribueras och 

uppgraderas på ett lönsamt sätt är därför mycket viktig för att kunna öka användningen av fordonsgas.  

Distribuerad fordonsgasproduktion sker i både centraliserad och decentraliserad form. Den centraliserade 

formen är den vanligaste idag och bygger på transport av substrat från bondgårdar till en central 

biogasanläggning för att sedan föras vidare till uppgradering. Decentraliserad fordonsgasproduktion innebär 

att biogasanläggningar byggs i anslutning till gårdarna. Rågasen transporteras sedan till en 

uppgraderingsanläggning där den uppgraderas till fordonsgas. Det finns olika distributionstekniker som kan 

användas för decentraliserad fordonsgasproduktion. Transporten kan ske i lokala gasnät, i komprimerad 

form på lastväxlarflak samt i flytande form. Rapporten innefattar en studie som jämför olika decentraliserade 

system för fordonsgasproduktion. Scenarier med olika distributions- och uppgraderingstekniker simuleras 

och jämförs ur ett kostnadsperspektiv. Tre fiktiva gårdar med typiska produktionsvolymer används i 

simuleringarna.   
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Abstract 

The Swedish government has a long-term vision of Sweden being a carbon-neutral society with a resource-

efficient and sustainable energy system by 2050. The transport sector accounts for a quarter of Sweden's 

energy usage and 80 % of its energy consumption consists of fossil fuels. Biogas fuel is renewable, 

environmentally friendly and has a great potential. Hence, it plays an important role in the transition to a 

renewable energy system. The biggest potential of the biogas production can be linked to raw materials from 

agriculture, such as manure and crop residues. The potential is currently mostly untapped since only 3 % of 

biogas used today is produced in the agricultural sector.  

Biogas fuel production at farms is not profitable today since the investment cost of small scale upgrading 

plants is high. A method that has proven to be more economically feasible is to link several farms to a larger 

upgrading facility to produce biogas fuel. There are two methods used today to produce biogas fuel from 

farms: centralized and decentralized systems. The centralized production is the most common one and is 

based on transport of substrates from farms to a central biogas plant and then passed on to a large upgrading 

plant. Decentralized production involves biogas production in digesters located at each farm in the system. 

The raw gas is upgraded on site or transported to a central upgrading plant by road or pipeline where it is 

upgraded to biogas fuel. Finally, the gas is transported to a tank station. The biogas fuel can also be converted 

to liquid form as LBG (liquified biogas). This paper presents a number of scenarios to compare different 

solutions for decentralized biogas fuel production from an economic point of view. The scenarios involve 

both pipeline and road transport as well as various upgrading techniques. Fictive farms with typical 

production volumes are used in the simulation of the scenarios. 
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Förord 

Den här rapporten presenterar mitt examensarbete med titeln Distribuerad biogasproduktion för 

fordonsbränsle. Examensarbetet är det avslutande momentet i min utbildning på KTH, Civilingenjör i 

Farkostteknik samt master i Hållbar energiteknik. Omfattningen är 30 poäng. 

Rapporten baseras på en idé av Gunnar Bech, International Micro Biogas AB.  Ett varmt tack för stort 

stöd, ovärdeliga tips och alla trevliga möten och givande diskussioner. Jag vill även rikta ett stort tack till 

min handledare på KTH, Anders Malmquist, för visat tålamod och veckoliga Skype-möten med all 

rådgivning, tips och uppmuntran jag behövde för att kunna slutföra mitt arbete.  

  

Stockholm, 3 juli 2017 

-Bilal Shah  
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1 Ordlista 

 

Biogas Gas bestående till största del av metan (ca 65 %) och koldioxid (ca 35 %). Bildas genom mikrobiell 

nedbrytning av organiskt material i en syrefri miljö. 

  

Biometan Biometan är benämningen för biogas som uppgraderats för att ha en högre metanhalt. Om 

biogas uppgraderas till en metanhalt på minst 97 % och uppfyller ett antal andra krav kan den användas som 

fordonsbränsle och kallas då fordonsgas. 

  

CBG (Compressed biogas) är termen för biogas som uppgraderats till fordonsbränslekvalitet och 

komprimerats till minst 200 bar. 

  

Dispergering Förbehandlingsteknik för att sönderdela substratet till en mindre partikelstorlek. Maskinen 

består av roterande skivor med tänder som finfördelar materialet. 

  

Fordonsgas Metangas som används för fordonsdrift, ett av kraven i Sverige är att metanhalten ska vara 

minst 97 %. Fordonsgas kan bestå av uppgraderad biogas (biometan), naturgas eller en blandning av dessa. 

  

Förbehandling Behandling av ett substrat innan det matas in i en rötkammare. 

  

Hygienisering Hygienisering är en process som vissa typer av organiskt avfall, bland annat slaktavfall, 

måste genomgå före rötning. Hygienisering går ut på att det organiska materialet värms upp till 70 °C i en 

timme. 

 

Koldioxid En vanlig gas som finns i atmosfären med den kemiska formeln CO2. Koldioxid är en växthusgas. 

  

Lastväxlarflak Den vanligaste metoden för att transportera fordonsgas i Sverige är med lastbil på 

lastväxlarflak. Fordonsgas i komprimerad form, CBG, fylls i flaskor av komposit eller stål och monteras 

i ett mobilt containersystem på ett lastväxlarflak.  

  

LBG (Liquified biogas) LBG är uppgraderad biogas i flytande form. Gasen kondenserar vid en temperatur 

på ca -162 °C och har då en densitet och ett energiinnehåll som är ungefär 600 gånger så hög som densiteten 

den har vid rumstemperatur om övriga förhållanden är oförändrade. 

 

LCBG (Liquid to Compressed Natural Gas) Tankstationer där flytande biogas (LBG) 

pumpas till en förångare som omvandlar vätskan till gasform (CBG). Gasen är sedan redo för att 

tankas. 

  

LNG (Liquified Natural Gas) LNG är uppgraderad naturgas i flytande form. 
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Macerator är en maskin som sönderdelar substrat innan det pumpas in i rötkammaren. 

 

Metan En vanligt förekommande gas med kemisk formel CH4 som bildas vid nedbrytning av organiskt 

material i syrefattiga miljöer. Metan är en kraftfull växthusgas och bidrar till växthusgasen 23 gånger så 

mycket som koldioxid.  

  

Metanpotential Den maximala mängden metan som kan bildas av ett substrat, det vill säga den mängd 

som bildas då allt nedbrytbart material är nedbrutet. 

 

Metanslip (metanläckage) Mängden metan i restgasen som återstår efter uppgraderingen i förhållande till 

mängden metan i den inkommande rågasen. 

  

Metanutbyte Producerad mängd metan per inmatad mängd substrat. 

  

Naturgas Gasblandning som till största övervägande del innehåller metan. Utvinns ur separata 

gasfyndigheter, eller i samband med oljeutvinning. 

  

𝐍𝐦𝟑 (normalkubikmeter) Normalkubikmeter är en standardenhet som anges för 1 m3 gas med trycket 

1,01 bar och temperaturen 0 °C.  

 

Organiskt avfall Avfall som innehåller organiskt kol, exempelvis matavfall, trä och plast. 

 

Restgas Gas innehållandes koldioxid och andra ej önskvärda ämnen som separerats från fordonsgasen 

under uppgraderingsprocessen. 

  

Rågas Rå biogas; den vattenmättade gasen som kommer direkt från rötkammaren. 

  

Rötkammare Ett processkärl där gödsel eller annat organiskt avfall rötas för att utvinna biogas. 

Rötkammaren ska vara gastät och isolerad med system för uppvärmning och omrörning. 

  

Rötning Den naturliga process som går ut på att organiskt material bryts ner av mikroorganismer i en syrefri 

miljö så att biogas bildas. 

  

Rötslam Rötrest som bildas vid rötning av avloppsslam från reningsverk. 

  

Samrötning Samrötning innebär rötning av flera substrat samtidigt. Det ger ofta högre metanutbyte än om 

varje material rötas enskilt. 
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Skruvpress Teknik som används vid förbehandling för att separera material med olika partikelstorlek. 

Substratet skruvas in i en cylinder med hål, material med partikelstorlek mindre än hålen pressas ut genom 

dessa. Material med större partikelstorlek fortsätter rakt fram i cylindern. 

  

Substrat Det organiska materialet som mikroorganismerna bryter ner i rötkammaren i en process som leder 

till att biogas bildas. 

  

Torrsubstanshalten (TS) TS anger den mängd torr substans som återstår efter fullständig torkning av ett 

material. Fullständig torkning sker vanligtvis genom standardiserat torkningsförfarande i ugn vid 

temperaturen 105 °C i 24 timmar. 

 

Volatile solids (VS) VS är det engelska uttrycket för det svenska ordet glödförlust. VS anger innehåll av 

förbränningsbar substans i materialet vid 550°C. Det är ett bra mått för beräkning för det organiska innehåll 

i ett material. Hög VS-halt ger generellt sett upphov till ett högt gasutbyte då det bara är den organiska 

materialet av TS som bryts ned i rötkammaren och bidrar till biogasproduktionen. 
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2 Inledning 

Biogas är en förnybar och koldioxidneutral energikälla med en stor outnyttjad potential. Satsningar på att 

öka användningen av biogas i Sverige går hand i hand med att försöka komma närmare de ställda klimat- 

och miljömålen. Regeringen har en vision om ett Sverige ska vara koldioxidneutralt år 2050 (Regeringen, 

2016).  Genom att successivt ersätta fossila energikällor med förnybara kan man komma närmare målet att 

uppnå ett hållbart samhälle. 

Biogasproduktion sker genom rötning av organiskt material i en syrefri miljö. Processen sköts av 

mikroorganismer som bryter ner det organiska materialet till metan, koldioxid och mindre mängder av bland 

annat svavelväte, ammoniak och kvävgas. Lämpliga substrat för rötning är bland annat gödsel, slaktavfall, 

matavfall och avloppsslam. Biogas kan användas för produktion av elektricitet och värme samt uppgradering 

till fordonsgas. Elektriciteten och värmen som idag produceras i Sverige är till största del förnybar. 

Transportsektorn består till största delen av fossila bränslen och svarar för en tredjedel av Sveriges totala 

koldioxidutsläpp. Uppgradering till fordonsgas är därför det bästa användningsområdet för biogas ur ett 

hållbarhetsperspektiv (Bergman, 2016). 

Genom att producera biogas kan bland annat lantbruk och slakterier få en användbar produkt och på samma 

gång undvika avgifter för avfallshantering.  Produktionen bidrar till att göra miljön och samhället en tjänst 

och ger även en möjlighet till ekonomisk vinst genom försäljning av elektricitet och uppgraderad biogas. 

Det finns en ökande efterfrågan på biogas som behöver tillgodoses. Mellan 2014 och 2015 ökade 

biogasproduktionen med 9 % (Eriksson, 2016).  

Biogaspotentialen för gödsel uppgår till 3 TWh. Det är en tredjedel av den totala biopotentialen för alla 

restprodukter (Engstedt, 2015). Det finns flera fördelar med att använda gödsel för biogasproduktion. 

Metan läcker från gödsel, läckaget reduceras kraftigt när gödslet används för produktion av biogas. 

Restprodukten som återstår efter rötningsprocessen har mer lättillgängliga näringsämnen än obehandlat 

gödsel och kan lättare tas upp av växter. Biogasproduktionen minskar därmed behovet av handelsgödsel 

och bidrar dessutom till att näringsämnenas kretslopp sluts. 

Mängden gödsel som finns tillgänglig för produktion av biogas är begränsad per gård och småskalig 

uppgradering har hittills inte visat sig vara lönsam. För att gårdsbaserad fordonsgasproduktion ska vara 

intressant ur ett ekonomiskt perspektiv krävs det därför att substrat från flera gårdar används. Det finns 

olika ansatser för detta. Den idag vanligast förekommande metoden kallas centraliserad 

fordonsgasproduktion. Metoden går ut på att substrat från flera gårdar transporteras till en central 

anläggning för rötning. Rågasen förs sedan till en uppgraderingsanläggning för att uppgraderas till 

fordonsgas. Decentraliserad fordonsgasproduktion går ut på att istället låta substratet rötas i småskaliga 

rötkammare i anslutning till gården. Dessa gårdsanläggningar sammanlänkas med ett lokalt biogasnät som 

transporterar gasen till en central uppgraderingsanläggning där gasen uppgraderas till fordonsgas. 

Fordonsgasen förs sedan till tankstationen i rörledning eller på lastväxlarflak. I den här rapporten ska ölika 

lösningar för att distribuera och uppgradera gårdsbaserad biogas analyseras ur ett ekonomiskt perspektiv. 

Konventionell teknik, ny teknik samt sådan teknik som väntas bli tillgänglig de kommande åren ska tas med 

i studien. 

2.1 Syfte och mål 

Syftet med studien är att presentera och jämföra tekniker för uppgradering och distribution av gårdsbaserad 

biogas ur ett ekonomiskt perspektiv. Jämförelsen ska göras med hjälp av förenklade modeller av olika system 

för distribuerad fordonsgasproduktion. Målet är att komma fram till vilka distributions- och 

uppgraderingslösningar som är mest kostnadseffektiva. En känslighetsanalys ska göras i arbetets slutfas för 

att undersöka vilka parametrar som haft störst inverkan på resultatet. Arbetet ska även analyseras ur ett 

hållbarhetsperspektiv. 
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2.2 Metod 

Inledningsvis ska litteraturstudier genomföras för att samla in och återge fakta om bland annat biogasens 

roll i Sverige, biogasprocessen och uppgraderingen till fordonsgas. I efterföljande kapitel ska teknik för 

distribution och uppgradering presenteras. Både konventionell teknik som används idag samt sådan som 

väntas bli tillgänglig inom de kommande åren ska ingå i studien. Kostnadsjämförelsen ska göras genom att 

ställa upp och simulera scenarier med system bestående av olika distributions- och uppgraderingstekniker. 

Simuleringen ska genomföras för tre gårdar samt en tankstation. Fiktiva gårdar med typiska 

produktionsvolymer ska användas så att arbetet inte blir för omfattande och kan genomföras inom den 

givna tidsramen.  

2.3 Källkritik 

Källor som används i arbetet är främst publicerade vetenskapliga artiklar och rapporter från 

branschorganisationer som bedöms som kunniga och pålitliga. Många av rapporterna har hittats genom 

sökmotorn www.biogareport.se framtagen av Energiforsk (tidigare SGC). Även studentrapporter på 

avancerad nivå har använts som referens. I ett fåtal fall har hemsidor som bedöms som tillförlitliga använts. 

2.4 Avgränsningar 

Stegen från att biogasen lämnat biogasanläggningen fram till att den når tankstationen ingår i studien. 

Kostnader för rötning och drift av tankstationen ska inte ingå i kostnadsanalysen. Högtryckskompressor 

antas finnas på tankstationen. Investeringskostnad och energianvändning för eventuell 

högtryckskomprimering före tankning står utanför arbetets systemgräns. Rapportens fokus är på alla 

relevanta faktorer för jämförelsen av olika system för distribution och uppgradering. Studien är därför bred 

men utan större fördjupningar. Värdekedjan för biogasbaserad fordonsgasproduktion visas i figur 1, delarna 

som ingår i arbetet finns inom den rödmarkerade systemgränsen.  

 

Figur 1. Värdekedjan för biogasbaserad fordonsgas (Vestman et al., 2014). Arbetets systemgräns har ringats in. 

3 Bakgrund 

En långsiktig och hållbar tillförsel av energi är nödvändig för att trygga människans framtid. Fossila bränslen 

används idag i en högre grad än någonsin (International Energy Agency, 2016). År 2014 stod fossila bränslen 

för 78,3 % av världens totala energianvändning (Sawin, 2016). Det är en ohållbar utveckling eftersom icke 

förnybara energikällor är ändliga resurser som förr eller senare kommer att ta slut om de fortsätter nyttjas 

under en längre tid. Förbränningen av fossila bränslen orsakar stora utsläpp av växthusgaser som leder till 

en förstärkning av växthuseffekten. Forskare uppskattar att jordens medeltemperatur höjs med 3 grader till 

år 2100 om åtgärder inte vidtas för att övergå till ett energisystem som baseras på förnybara energikällor. 

Förnybara energikällor förnyar sig hela tiden i snabb takt och riskerar därför inte att ta slut inom en 

överskådlig framtid. De är dessutom koldioxidneutrala och bidrar därför inte till växthuseffekten om det 

råder balans mellan tillväxt och förbränning. Samhället bör därför sträva efter att minska beroendet av fossila 

bränslen och successivt ersätta dessa med förnyelsebara energikällor.  

http://www.biogareport.se/
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Användningen av förnyelsebar energi är större än någonsin i världen idag. 2014 uppskattades 19,2 % av den 

totala energianvändningen vara förnybar (Sawin, 2016). Trots det är även användningen av fossila bränslen 

större än någonsin på grund av en ökad sammanlagd energikonsumtion. För att minska det globala 

beroendet av fossila bränslen genom att låta dem ersättas av gröna alternativ krävs stora satsningar. Ett gott 

tecken inför framtiden är att förnybara energikällor år 2015 för första gången blev ett ekonomiskt 

konkurrenskraftigt alternativ till fossila bränslen (Sawin, 2016). 

EU har som mål att förnybar energi år 2020 ska stå för minst 20 % av den totala energianvändningen. 

Sverige ligger i framkant i utvecklingen och var år 2014 bäst i EU med en andel på 52,6 %.  Regeringen och 

riksdagen har satt upp en vision om att Sverige år 2050 ska vara helt fritt från nettoutsläpp av växthusgaser. 

För att kunna uppnå det krävs stora satsningar på förnybara energikällor inom alla sektorer.  

3.1 Biogasens roll i Sverige 

Biogas hyser en enorm potential och efterfrågan är på många håll i landet större än tillgången (Larsson, 

2016). Användningen varierar geografiskt över Sverige. Det beror främst på skilda regionala förutsättningar. 

Tillgången till naturgasnätet, produktion av substrat, lokala nät och antalet uppgraderingsanläggningar 

varierar över landet (Regeringskansliet, 2016). Produktionen och användningen av biogas skedde tidigare 

främst lokalt men den förändrade marknadssituationen på senare tid har lett till en regional omfördelning 

(Dahlgren, 2013).  Efterfrågan på biogas har ökat explosionsartat de sista 10-15 åren, bara från år 2014 till 

2015 ökade användningen med 9 % (Eriksson, 2016). Användningsområden för biogas i Sverige år 2014 

anges i tabell 1. 

Tabell 1. Användningsområden för biogas år 2013 i Sverige (Wiklander, 2014). 

Användningsområde Produktion (GWh) 

Värme 521 

Elproduktion 46 

Fordonsgas 907 

Facklades 186 

Saknades data 26 

 

För att göra biogasen konkurrenskraftig på marknaden finns det idag olika former av incitament och 

subventioner att tillgå. Ett av dem är elcertifikatet, ett stöd till elproducenter av förnybar el. Det går ut på 

att producenter av el från från bland annat biogas kan få ett elcertifikat för varje producerad megawattimme. 

Elcertifikaten kan sedan säljas på en öppen marknad där priset bestäms av utbud och efterfrågan. På så vis 

kan producenterna av förnybar el få en extra intäkt. Biogasproduktionen har även drivits på av stigande 

oljepriser samt ett förbud mot deponering av organiskt avfall (Wiqvist, 2012). Biogas är oavsett 

användningsområde befriad från både koldioxidskatt och energiskatt  (Regeringskansliet, 2016). 

3.2 Biogasprocessen 

Nedan följer en genomgång av stegen i biogasprocessen samt biogasens användningsområden. 

3.2.1 Förbehandling 

Förbehandlingen varierar beroende på substrat. De flesta substrat finfördelas för att göras mer lättillgängliga 

för mikroorganismerna. Finfördelningen ger mikroorganismerna en större angreppsyta vilket i sin tur leder 

till ett högre gasutbyte. Processen kan ske med hjälp av kvarnar eller skärande skruvar. Det substrat som 

kräver minst förbehandling är flytgödsel från lantbruket. 
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Vissa substrat späds ut med vatten för att kunna pumpas in i rötkammaren. Andra substrat behöver 

avvattnas på grund av ett högt vatteninnehåll för att inte ta alltför stor rötkammarvolym i anspråk. 

Animaliskt avfall kan behöva hygieniseras innan rötningsprocessen inleds för att undvika smittspridning. 

Under hygieniseringssteget hettas materialet upp till minst 70 °C. Temperatur hålls konstant i minst en 

timme. Exempel på avfall som behöver hygieniseras är stallgödsel, slakteriavfall, avfall från 

livsmedelsindustrier, färsk mjölk och knäckägg. Undantag kan göras med tillstånd från jordbruksverket för 

anläggningar som rötar gödsel från egna gårdar (Jordbruksverket, 2016). 

3.2.2 Rötningsprocessen 

Biogas bildas när organiskt material som matrester, slaktavfall eller gödsel bryts ner av mikroorganismer i 

en syrefri miljö. Processen sker i en rötkammare och kallas för rötning. Framställningen av biogas är ingen 

mänsklig uppfinning utan sker naturligt i bland annat sumpmarker och i vommen på kor (den första av kons 

fyra magar). Biogastekniken som människan utvecklat fungerar på samma sätt, man skapar den artificiella 

miljön som finns i kornas vom och utnyttjar bakteriernas förmåga att bilda förnybar energi i form av 

metangas. 

De huvudsakliga beståndsdelarna i biogas är metan och koldioxid. Andelen metan varierar beroende på 

substrat. Biogasen är ofta mättad med vattenånga och innehåller även biprodukter som bland annat 

svavelväte och ammoniak. Svavelvätet har korrosiva egenskaper och och renas därför i ett steg som kallas 

avsvavling. 

Samrötning innebär att flera substrat rötas samtidigt. Samrötningen är ofta mer effektiv och ger en högre 

metanhalt eftersom rätt blandning ökar chansen till en optimal näringssammansättning och struktur på 

substratet. De samlade substraten får en allsidig sammansättning då de kompletterar varandras 

näringsinnehåll. Mikroorganismer producerar mest biogas med en allsidig kost. Samrötning kan reducera 

tekniska problem med pumpning och omrörning och kan även bidra till en ökad substratvolym (Carlsson, 

2009). 

Rötkammaren byggs i stål eller betong. Den vanligast förekommande varianten i Sverige har en liten 

diameter i förhållande till höjden samt toppmonterade omrörare. Temperaturen ska vara konstant för 

maximal gasproduktion. Temperaturer på 37 ºC (mesofil rötning) och 55 ºC (termofil rötning) är de 

vanligaste eftersom mikroorganismerna växer snabbast då och producerar mest gas. Rötningsprocessens 

fyra steg illustreras i figur 2. 
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Figur 2. Rötningsprocessens fyra steg (Jarmander, 2015). 

 1. Hydrolys. Hydrolyserande (spjälkande) bakterier omvandlar komplexa polymerer (bland annat cellulosa, 

hemicellulosa, protein och fett) till monomerer (enkla sockerarter, aminosyror och längre fettsyror) med 

hjälp av enzymer under hydrolysen och fermentationen.  

2. Fermentation. Fermentativa bakterier bryter i det här steget ner monomererna till kortare fettsyror, 

alkoholer, vätgas och koldioxid.  

3. Ättiksyrabildning. Produkterna som bildades under fermentationen omvandlas anaerobt till ättiksyra, 

vätgas och koldioxid. 

4. Metanbildning. Två olika typer av bakterier bildar metan i det här steget. Den ena typen omvandlar 

ättiksyra till metan och koldioxid medan den andra använder sig av koldioxid och vätgas för att producera 

metan.  

3.2.3 Avsättningsmöjligheter för rå biogas 

Det enklaste och billigaste sättet att utnyttja biogas är att låta den användas för uppvärmning. Värmen kan 

användas lokalt där den produceras, till exempel för att värma upp biogasprocessen och i närliggande 

byggnader. Överskottsvärme kan föras till externa lokaler via gasledning eller fjärrvärmenät. För 

gårdsbaserade anläggningar överskrider ofta produktionen uppvärmningsbehovet varpå en del av gasen får 

facklas om det inte finns möjlighet att utnyttja överskottet på annat sätt. Detta sker framför allt sommartid 

då värmebehovet är lågt. Biogas kan även användas för att producera varmvatten genom att bränna gasen i 

en värmepanna. 

Ett annat sätt att utnyttja biogas på är genom kraftvärme. Med hjälp av kraftvärmeverk kan en tredjedel av 

biogasen omvandlas till elektricitet och två tredjedelar till värme. Produktionen är mycket effektiv, 

verkningsgraden kan bli upp till 90 %. Elektricitet produceras genom elgeneratorer som drivs med ång- eller 

gasturbiner.  
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Ångturbiner är vanligt förekommande och fungerar genom att biogas eldas varpå vatten kokas upp och 

omvandlas till ånga. Ångan driver turbinen som i sin tur driver elgeneratorn. Elen som produceras  används 

lokalt eller matas ut på elnätet. Värmen som återstår i ångan värmer upp vatten som används för 

uppvärmning lokalt eller pumpas ut i fjärrvärmenätet. Det avkylda vattnet leds sedan tillbaka till 

kraftvärmeverket för att värmas upp på nytt. 

Biogasproduktionen är beroende av tillgången till substrat samt stabila driftförhållanden. Variationer i 

substratmängd samt driftstörningar gör att produktionen kan variera både över kortare och längre 

tidsperioder. Variationer i den lokala marknaden, till exempel på grund av skiftande uppvärmningsbehov 

under olika årstider, gör att produktionen och avsättningen behöver balanseras. Det kan ske genom att 

exportera överskott av biogas till andra marknader på lastbil eller genom att förvara gasen i flytande form. I 

värsta fall får överskottet brännas i en gasfackla. Biogasen omvandlas då till koldioxid som är en mycket 

svagare växthusgas än metan. Eftersom biogasen är kretsloppsbaserad medför förbränningen inte till 

nettotillförsel av biogas till atmosfären. Vid ett underskott får biogas istället importeras eller erhållas genom 

förångning av lagrad flytande biogas (LBG). 

Ett annat avsättningsalternativ är att låta rågasen uppgraderas till fordonsbränsle. Mer om detta i avsnitt 

3.2.5. 

3.2.4 Rötrest 

Rötningsprocessen sker kontinuerligt vilket gör att substratet inte hinner brytas ner fullständigt innan det 

fylls på med mer. Rötresten, även kallad biogödsel, är restprodukten som kvarstår efter rötningen. Svenska 

samrötningsanläggningar och gårdsanläggningar producerade sammanlagt ca 2 miljoner ton (våtvikt) rötrest 

år 2015, varav minst 99 % användes som gödningsmedel (biogödsel) (Biogasportalen, 2016). 

Avloppsreningsverken i Sverige producerade 651 000 ton avvattnat rötslam varav enbart 28 % användes 

som biogödsel (Eriksson, 2016). Det finns flera fördelar med att använda rötrest som gödsel. Biogödslet 

innehåller samma näringsämnen som ursprungssubstratet men en stor del av det organiska kvävet i 

substratet omvandlas genom rötningen till ammoniumkväve, vilket är lättare för växterna att ta upp. En 

större del av kvävet kan därmed utnyttjas när rötrest används som gödningsmedel än om substratet hade 

använts direkt på åkrarna. En annan fördel är att rötningsprocessen reducerar gödslets innehåll av 

illaluktande komponenter (Biogas Syd, 2014). Restproduktens exakta näringsinnehåll beror på en rad 

faktorer, bland annat vilket substrat som används, hur länge substratet varit i rötkammaren och 

utrötningsgraden, det vill säga andelen av substratet som rötats.  

Om restprodukten bildas från gödsel från en annan gård måste den prövas av länsstyrelsen eller 

miljömärkningsorganisationen KRAV innan den får användas i växtodling. Gårdar som har en egen 

biogasanläggning kan använda restprodukten för odling utan prövning (Bramstorp, 2014).  

3.2.5 Uppgradering  

Biogas kan utnyttjas som fordonsgas efter att ha renats från föroreningar som svavelväte och partiklar samt 

separerats från koldioxid. Energiinnehållet höjs genom att koldioxiden avlägsnas så att metanhalten ökar. 

Den som förbrukar fordonsgasen vill komma så långt som möjligt på en tankning och ju lägre halten metan 

är desto oftare behöver fordonet tankas. Metan har ett energiinnehåll på 9,97 KWh medan koldioxid saknar 

energiinnehåll då kolet i gasen redan oxiderat. 

Trots att fordonsgas fått större betydelse de senaste åren står fossila bränslen för en stor majoritet av 

energiförbrukningen inom transportsektorn. Biogas utgjorde endast 1,3 % av drivmedelanvändningen i 

Sverige år 2015 (Regeringskansliet, 2016). Transportsektorn står idag för en tredjedel av Sveriges 

energianvändning och med de ökande kraven på lägre koldioxidutsläpp är det av stor vikt att ersätta de 

fossila bränslena med miljövänligare alternativ. Biogas är som det renaste bränslet på marknaden ett utmärkt 

alternativ (Enbom, 2012). I jämförelse med transportsektorn står el- och värmeproduktionen för mycket 

små utsläpp av växthusgaser (Bergman et al., 2016). Biogas gör därför störst miljönytta genom uppgradering 

till fordonsgas. En modell av uppgraderingsprocessen på molekylnivå presenteras i figur 3. 
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Figur 3. Förenklad modell av uppgraderingsprocessen på molekylnivå (SGC). 

Rågasen innehåller vanligtvis 40-80 % metan (Ek, 2007). För att uppfylla kravet för fordonsgas ska biogasens 

metanhalt höjas till minst 97 %. Alla krav som ställs på fordonsgas i Sverige finns återgivna i den svenska 

standarden, SS 155438, ”Biogas som bränsle för snabbgående ottomotorer”.  

När biogasen uppgraderas till fordonsgas kan den behöva torkas beroende på vilken uppgraderingsteknik 

som används. Det är ett krav om kryogen uppgradering eller membranteknik appliceras. Kryogen teknik 

presenteras närmare i kapitel 5.3 och membranteknik beskrivs utförligt i kapitel 7.1.3. Gasen bör även torkas 

om den senare ska komprimeras för att undvika att kompressorn skadas. Biogas kan torkas genom att 

använda teknik som bygger på att gasen komprimeras, kyls eller separeras med hjälp av kemisk absorption 

eller adsorption.  

Avsvavling är ett annat nödvändigt steg eftersom svavelväte verkar korrosivt på utrustning för bland annat 

elgenerering och komprimering. En metod för avsvavling är biologisk sulfatreduktion. Den går ut på att 

syre tillförs rötkammaren, varpå bakterierna reducerar svavelvätet till sulfat samt svavel så att svavlet fälls ut 

i rötresten. Reaktionen ser ut enligt följande. 

2𝐻2𝑆+𝑂2 → 2𝑆 + 2𝐻2𝑂 

Upp till 95 % av svavlet kan urskiljas med den här metoden. Ett annat sätt är att tillsätta järnklorid till 

substratet eller till rötkammaren. Svavlet i substratet reagerar med järnkloriden och fälls ut. En fördel med 

den metoden är att det utfällda svavlet höjer rötrestens växtnäringsvärde. Nackdelen är att svavelklorid är 

starkt korrosivt, det finns exempel då både omrörare och andra delar av rötkammaren korroderat sönder på 

kort tid. Järnoxid är ett mindre korrosivt ämne som har liknande egenskaper som järnklorid. Dock reagerar 

det i lägre grad med svavlet och leder dessutom till nötning på anläggningen på grund av dess konsistens 

som påminner om järnfilspån. 

Inom förstudien för en planerad anläggning görs en detaljerad analys för att komma fram till vilken typ av 

uppgraderingsteknik som är lämpligast. Faktorer som spelar in i valet är bland annat krav på 

energiförbrukning, lokalisering, gaskvalitet och kostnader. Det finns ett antal uppgraderingstekniker 

tillgängliga på marknaden som väljs beroende på vilka faktorer som är viktiga för enskilda fall. Under 

förstudien för anläggningen görs en analys över detta där hänsyn tas till de krav som ställs på bland annat 

energiförbrukning, lokalisering, gaskvalitet samt kostnader.  
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En genomgång av olika uppgraderingstekniker som används idag eller är under utveckling presenteras i 

kapitel 7. 

3.2.6 Injicering till naturgasnätet 

Biogas och naturgas har väldigt liknande egenskaper. Det kan utnyttjas genom att injicera uppgraderad 

biogas i naturgasnätet. Därmed kan biogas samdistribueras med naturgas, vilket ökar räckvidden jämfört 

med om endast lokala nät hade använts. Naturgasledningar finns lokalt på många orter men det finns även 

större nät som sträcker sig regionalt. Det svenska stamgasnätet börjar i Trelleborg i södra Sverige och 

sträcker sig till Stenungsund i väster. Vidare erbjuds även stora avsättningsmöjligheter i exempelvis 

Stockholms regionala naturgasnät. Om en uppgraderingsanläggning har nära till naturgasnätet finns det alltid 

avsättningsmöjlighet för gasen vid överskott. Dessutom kan gasnätet fungera som back-up vid 

produktionssvackor. 

För distribution av fordonsgas med naturgasnätet krävs det att den behandlas för att få samma 

förbränningsegenskaper som naturgas. Gasen behandlas genom rening av korrosiva ämnen, partiklar och 

vatten. På så vis kan biogasen ersätta naturgasen hos slutanvändaren. Wobbeindex är ett mått på 

energitätheten i gaser som används för att avgöra om en gas kan ersättas av en annan. Naturgasen som 

används i Sverige har ett wobbeindex på 54,8 MJ/Nm3. Värdet för uppgraderad biogas med en metanhalt 

på 97 % är 50,6 MJ/Nm3. Därmed kommer biogasen att sänka energitätheten för den levererade 

gasblandningen. Genom att låta den uppgraderade biogasen blandas med till exempel propan kan samma 

Wobbeindex som naturgas uppnås (Johansson, 2007). 

3.2.7 Miljö- och klimatpåverkan 

Metan är en mycket kraftig växthusgas; på hundra års sikt påverkar metan växthuseffekten 23 gånger så 

mycket som koldioxid (Holmgren, 2011). Det innebär att utsläpp av ett kilogram metan ger lika stor 

påverkan på växthuseffekten som  23 kg koldioxid. Det är därför av stor vikt att begränsa metanutsläppen. 

Gödsel som lagras på gårdarna avger kontinuerligt små mängder metan. Gödsel innehåller även små 

mängder dikväveoxid (lustgas), en gas som är 296 gånger så stark som koldioxid (Holmgren, 2011). När 

gödsel rötas för produktion av biogas minskar utsläppen av dessa växthusgaser.  

Det sker lägre utsläpp av miljöstörande och hälsofarliga ämnen som kväveoxider (NOx), kolväten (HC) och 

kolmonoxid (CO) när biogas förbränns jämfört med bensin och diesel. Utsläpp av kolmonoxider sker främst 

vid förbränning av bensin, när biogas används minskar dessa utsläpp väsentligt. De stora utsläppen av 

kväveoxid sker vid förbränning av diesel. Även utsläppen av kväveoxid är mycket lägre med biogas i tanken 

(E.ON, 2015).   

Metanläckage (metanslip) sker ofta under uppgraderingen. En utredning gjord av Miljöbyrån Ecoplan visade 

att den positiva miljönyttan av biogas går förlorad vid metanutsläpp på 10-20 %, beroende på typen av 

substrat (Göthe, 2013). Utredningen visade även att tekniken som används idag har betydligt lägre utsläpp 

än så.  

Användningen av rötrest som växtnäring gör att näringsämnen som svavel, kväve, fosfor och kalium återgår 

till naturen som ett led i ett kretslopp. Näringsämnena blir efter rötningen mer tillgängliga för växterna att 

ta upp. Gårdarna kan därmed använda sin egen växtnäring vilket medför att mindre handelsgödsel behöver 

importeras och transportbehovet minskar. Handelsgödsel är dessutom fossilintensivt vid produktion och 

innehåller fosfor från gruvdrift (Handelskammaren, 2012). Rötningsprocessen minskar mängden 

illaluktande komponenter i gödslet vilket bidrar till ett friskare lantbruk (Biogas Syd, 2014).  
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4 Gårdsbaserad fordonsgasproduktion 

4.1 Gårdsnära biogas- och fordonsgasproduktion 

Idag produceras biogas främst i anslutning till avloppsreningsverk och samrötningsanläggningar. 

(Regeringskansliet, 2016). Endast 3 % av Sveriges totala produktion av biogas år 2014 var gårdsbaserad trots 

att det är lantbruket som står för den största biogaspotentialen (Blom et al., 2016).  

Det är i första hand stallgödsel som används för biogasproduktion i lantbruket. Andra substrat som används 

är vallgrödor, matavfall, grönsaker, betblast och slakteriavfall. Stallgödsel har en låg energitäthet vilket gör 

den olämplig för längre transportsträckor både sett till ekonomi och energieffektivitet. Rötning i anslutning 

till gården är därmed ett potentiellt gott alternativ. Biogas med grund i lantbruket används idag 

huvudsakligen för värme på gårdarna. Under varma delar av året minskar värmebehovet och biogasen kan 

då användas till elektricitet som kan användas på gården alternativt säljas vidare till elnätet. Restprodukten 

efter rötningen kan utnyttjas som växtnäring i odling på gården. Gårdarna kan på så vis bli självförsörjande 

både på el, värme och växtnäring. Biogasen kan även uppgraderas till fordonsgas och användas som ett 

miljövänligt drivmedel. Produktionen är ofta större än behovet på gården och det finns därför möjligheter 

till att tjäna pengar genom att sälja överskottet av värme, el och rågas. Intresset för gårdsbaserad biogas är 

därför stort bland lantbrukare (Larsson, 2016). Den goda tillgången till substrat i kombination med den 

biologiska avfallshanteringen som produktionen bidrar till gör biogasen till ett mycket attraktivt 

affärskoncept inom jordbrukssektorn. 

Gårdsnära fordonsgasproduktion i småskaliga uppgraderingsanläggningar är olönsam idag. Priset för 

ingående komponenter i småskaliga anläggningar är ungefär lika högt som för större anläggningar. 

Uppgraderingsanläggningar har därmed stora skalfördelar och det är därför önskvärt att ha ett stort 

ingående gasflöde. Uppgraderingsanläggningar med kapacitet för rågasflöden upp till 100 Nm3/h, 

motsvarande 5 GWh, räknas som småskaliga.  Som jämförelse har en gård med 300 mjökkor en årlig 

biogasproduktion på 2-3 GWh vilket motsvarar 40-60 Nm3 rågas per timme (Blom et al., 2012). Det krävs 

substrat från flera gårdar för att investering i en uppgraderingsanläggning ska vara potentiellt lönsam. Ett 

examensarbete gjort på uppdrag av Biogas Öst 2009 identifierade “kluster” av gårdar på olika platser i 

östra Sverige som tillsammans producerade tillräckligt med substrat för en lönsam biogasproduktion 

(Biogas Öst, 2011). Resultatet presenteras i tabell 2. 

 

Tabell 2. Kluster av gårdar i Biogas Östs region tillräckligt stora för att fordonsgasproduktion ska vara lönsam 

(Biogas Öst, 2011). 

Län Antal kluster Biogaspotential (GWh) 

Stockholm 2 3,0 

Uppsala 9 28,9 

Södermanland 10 33,0 

Östergötland 5 25,9 

Örebro 6 22,2 

Västmanland 8 21,7 

Totalt 40 134,7 

 

I de sju länen som ingår i Biogas Östs region identifierades 40 kluster med en total potential på 134,7 

GWh, motsvarande 24 miljoner liter biogas. Regionens nuvarande fordonsgasproduktion skulle mer än 

fördubblas om dessa kluster skulle utnyttjas för fordonsgasproduktion. Om ny, mer kostnadseffektiv, 

teknik för gårdsbaserad fordonsgasproduktion utvecklas kommer fordonsgaspotentialen bli ännu större. 
I det här kapitlet presenteras de två idag förekommande systemen för fordonsgasproduktion med substrat 

från flera gårdar: centraliserade och decentraliserade system. Frågan om vilket system som är mest 

fördelaktig sett till ekonomisk lönsamhet, energieffektivitet och miljöpåverkan är mycket viktig för 

biogasens framtida roll inom transportsektorn. 
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4.2 Centraliserad fordonsgasproduktion 

Centraliserad produktion innebär att substrat från gårdar förs till en central rötkammare där biogas 

produceras. Vanligtvis sker transporten av gödsel med tankbilar från gårdarna till rötkammaren men det 

förekommer även att substratet pumpas i ledningar. Biogasen transporteras till en 

uppgraderingsanläggning där den uppgraderas till fordonsgas som sedan transporteras vidare till 

tankstationen. Figur 4 visar ett exempel på hur gårdar kan kopplas samman för att bilda ett centraliserat 

system. 

 
Figur 4. Principskiss över ett centraliserat system för fordonsgasproduktion (Biogasportalen, 2012). 

 

 

Fördelar med centraliserad produktion 

 Större mängder biogas kan produceras på samma ställe och gårdarna behöver inte hantera driften 

och underhållet av en egen rötkammare. 

 Stora investeringskostnader för lokala rågasnät kan undvikas. 
 

Nackdelar 

 Av hygieniska skäl är det inte tillåtet att beblanda gödslet från gården till biogasanläggningen och 

rötresten som förs tillbaka. Tankbilen måste därför 
tvättas efter att substratet levererats, alternativt får transporterna ske i två olika led. 

 Substratet samt rötresten måste transporteras långa sträckor vilket varken är energieffektivt eller 

miljövänligt. 
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4.3 Decentraliserad fordonsgasproduktion 

Den decentraliserade metoden går ut på att flera gårdar med egen småskalig biogasproduktion  

transporterar rågas till en central anläggning där den uppgraderas till fordonsgas. Fordonsgasen 

transporteras sedan till tankstationen. Transporten kan ske via rågasnät eller i flaskor på lastväxlarflak. 

 

Fördelar med decentraliserad produktion 

 Substratet behöver inte transporteras långa sträckor. 

 Biogas kan användas för produktion av elektricitet och värme på gården. Överskottet kan säljas 

till elnätet. 

 Rötresten kan användas direkt på gården som växtnäring. 

 Substrat från olika gårdar sammanblandas inte vilket minskar risken för gift- och smittspridning. 

 

Nackdelar 

 Det krävs stora investeringar för att installera rågasledningar. Kostnaden kan dock reduceras för 

de medverkande aktörerna genom att koppla samman flera produktionsanläggningar. 

 Komprimering av rågas för transport på lastväxlarflak kan bli problematiskt då koldioxid beter sig 

annorlunda än metan vid höga tryck. 
 

Figur 5 visar ett exempel på hur ett decentraliserat system kan se ut. 

 

 
Figur 5. Förenklad modell för decentraliserad produktion av fordonsgas (Biogas Brålanda, 2013). 
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4.4 Brålanda Biogas 

Det enda decentraliserade biogassystemet i Sverige idag finns mitt på den bördiga Dalboslätten i Brålanda 

(tätort i Vänersborgs kommun i Dalsland). I systemet ingår fyra lantbruk som enskilt producerar rågas 

genom rötning av gödsel. Anläggningarna kopplas samman med ett lokalt nedgrävt gasnät som levererar 

biogas till en central uppgraderingsanläggning utanför Brålanda. Majoriteten av gasen transporteras sedan 

på flak till Trollhättan, resterande avsätts i en lokal tankstation utanför Brålanda. Figur 6 visar en 

systemskiss över konceptet som används i Brålanda. 

 

 
. 

Figur 6. Systemskiss över konceptet som används för produktion av fordonsgas i Brålanda  

(Visit cleantech west 2017). 
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5 Distributionstekniker 

I det här kapitlet presenteras följande distributionstekniker för biogas: 

 

 Distribution av rågas eller fordonsgas i rörledning. 

 

 Distribution av fordonsgas i flaskor på lastväxlarflak. 

 

 Distribution av fordonsgas i flytande form (LBG) i tankbil. 

 

 

Hela fordonsgaskedjan, från rötkammaren till tankstationen, redovisas i figur 7. 
 

 
 

Figur 7. Fordonsgaskedjan, från rötkammare till tankstation (Göthe). 
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5.1 Distribution i rörledning 

Lokala gasnät används både för transport av rågas och fordonsgas. Den totala längden av lokala rågas- och 

fordonsgasnät i Sverige år 2010 samt de distribuerade gasmängderna redovisas i tabell 3. 

 

Tabell 3. Total längd samt distribuerad gasmängd för rågas och fordonsgas år 2010 (Benjaminsson, 2009).  
Längd (km) Distribuerad gasmängd (GWh/år) 

Lokalt gasnät för rågas 36 110 
Lokalt gasnät för fordonsgas 97 330 

 

 

Rörledningarna kan grävas ner eller förläggas ovan mark och tillverkas både i polyeten (plast) och rostfritt 

stål. Gasen kan transporteras i lågtrycksledningar med ett tryck på högst 4 bar samt högtrycksledningar på 

högst 10 bar. Högtrycksledningar har större krav på var de får förläggas och är mer kostsamma att dra 

men har högre transportkapacitet än lågtrycksledningar (Dahlgren et al., 2011).  

 

Distributionskostnaden med rörledning beror framförallt på kapitalkostnaden för den anlagda ledningen. 

Det är kostnader för inköp av ledning, grävning av ledningsgrav, läggning av ledningen i graven samt 

övertäckning. Kostnaden för distribution i ledning ökar därför kraftigt för större transportavstånd. 

Skalfördelarna är därför stora eftersom kostnadseffektiviteten ökar markant för distribution av större 

gasflöden i samma ledning. Dragning av rörledningar är en kostsam investering men har även stora 

fördelar. Transport i rörledningar kräver inget bränsle till skillnad från lastbilstransport och utsläpp av 

växthusgaser, kväveoxider och partiklar kan därför undvikas (Ivner, 2012). Fläktar eller kompressorer 

används för att förflytta gasen i rörledningarna.  

 

När biogas komprimeras höjs daggpunkten, det vill säga temperaturen då ytkondens (dagg) bildas. För att 

undvika isproppar, korrossionsskador och igensatta ledningar måste vattnet avlägsnas innan gasen kan 

matas in på nätet. Det kan ske genom torkning efter att gasen komprimeras till inmatningstryck. Först kyls 

gasen ner med hjälp av en värmeväxlare, varvid det mesta av vattnet kondenseras ner till en daggpunkt på 

5 °C. Gasen torkas sedan ytterliggare med en absorbtionstork som sänker daggpunkten till  

-8 °C.  Ett annat alternativ är att förse ledningen med kondensfällor som leder bort det kondenserade 

vattnet. För att gas inte ska släppas ut vid dränering kan vattenlås användas.  

I anslutning till uppgraderingsanläggningen bör det finnas back-up i form av LBG eller komprimerad gas 

på flak för att kunna hantera ett produktionsstopp samt för att kunna dimensionera produktionen av 

uppgraderad biogas så att lägsta uttag på nätet motsvarar högsta produktionsnivå. På så vis behöver inte 

gas facklas i onödan. 
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5.2 Distribution på lastväxlarflak 

Fordonsgasens energiinnehåll per volym är lågt jämfört med bensin och diesel. För att körsträckan ska bli 

rimlig för ett fulltankat fordon måste gasen därför komprimeras till 200 bar. Vid transport på lastväxlarflak 

sker trycksättningen innan gasen fylls på men om gasen distribueras i ledning trycksätts den på 

tankstationen. Lastbilstransport på stålväxelflak är den vanligaste distributionsformen för fordonsgas i 

Sverige (Dahlgren et al., 2011). Gasen komprimeras normalt till 200 bar innan den tankas i flaskor av stål 

eller komposit och lastas på lastväxlarflaket som sedan transporteras på lastbil. Figur 8 visar hur ett 

lastväxlarflak lastas på ett containerflak.  

 

 
Figur 8. Lastning av lastväxlarflak på containerflak 

 

När lastbilen nått mottagaren växlas flaket mot ett tomt flak och körs tillbaka till biogasanläggningen om 

ytterligare transport av gas har planerats. Lastväxlarflaket kan även användas som ett mobilt gaslager. För 

att få transportera gasen på flak måste lagen om transport av farligt gods (lag 2006:263) tas i beaktning. 

Tankningen sker med hjälp av en anordning som kallas dispenser. Den anpassar trycket vid temperaturen 

som råder utomhus till ett tryck motsvarande 200 bar vid 15 °C. Det måste finnas ett mottryck i flaskorna 

vilket gör att de inte fylls helt. Ett flak med stålflaskor som har en sammanlagd kapacitet på 2 000 Nm3 

kan därför endast fyllas med 1 500 Nm3 gas (Hjort, 2012).  För att öka volymen transporterad gas kan flak 

även lastas på släp. Enligt bestämmelser får den maximala fordonsvikten för lastbil, flak och släp inte 

överstiga 60 ton (Benjaminsson, 2009). I tabell 4 presenteras vikter för lastbil, släp och flak samt 

lastkapacitet för olika typer av flak. 
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Tabell 4. Vikt för lastbil, släp och flak (Benjaminsson, 2009). 

 Totalvikt (ton) Varav gas (ton) Lastkapacitet (Nm3) 

Lastbil 12   

Släp 6   

Litet lastväxlarflak, 

stål 

14 1,4 2 000 

Stort lastväxlarflak, 

stål 

19 2,1 3 000 

Totalt ekipage 60 4,2 6 000 

Komposit    

Stort lastväxlarflak 13 3,5 4 850 

Totalt ekipage 44 7,0 9 700 

 

Det är möjligt att transportera två stora kompositflak samt ett mindre stålflak utan att maxvikten 60 ton 

överskrids. På så vis kan 8,4 ton gas transporteras på en lastbil med släp. Flaket är uppdelat i 6 sektioner 

för att minska mängden läckt gas vid en eventuell olycka. Varje sektion rymmer 350 m3 gas vilket gör att 

all gas endast kan läcka ut om alla sektioner skadas. Totalt rymmer flaket ca 2 000 m3 gas. 
Flaket kan lastas med bade flaskor i stål och i komposit. Komposit och stål har skilda materialegenskaper 

vilket gör att mängden gas som i praktiken kan fraktas varierar med typen av flaskor som används. 

Kompositflaskor väger hälften så mycket som stålflaskor men är betydligt dyrare. Den lägre vikten på 

flaskorna gör att större mängder gas kan fraktas på flaket, antalet vändor för att transportera all gas blir 

därmed färre och bränslekostnaden lägre per transporterad mängd gas. Energiåtgången halveras nästan för 
vägtransporten om de lättare kompositmaterialen används vilket är både ekonomiskt och miljömässigt 

gynnsamt. Det kan därför vara ekonomiskt försvarbart att använda kompositflaskor i vissa fall trots den 

högre kostnaden per enhet (Hjort, 2012). Ur miljösynpunkt halveras nästan energiåtgången för 

vägtransporten om de lättare kompositmaterialen väljs istället för stål (Benjaminsson, 2009). Flaskor 

placerade på lasväxlarflak visas i figur 9. 

 

 
Figur 9. Flaskor med biogas på lastväxlarflak. Flaskornas material är okänt. 

Utmaningen vid transport av biogas med lastväxlarflak är logistiska. Behovet av gas bör hela tiden 

uppfyllas med ett minimum av outnyttjad transportkapacitet för att hålla kostnaderna nere och undvika 

onödiga utsläpp. Problem kan bland annat uppstå om behovet av fordonsgas plötsligt blir högre än 

normalt.  
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Vid decentraliserad fordonsgasproduktion behöver rågas transporteras till en central 

uppgraderingsanläggning. Transport av uppgraderad biogas på lastväxlarflak är en väl beprövad metod. Så 

är inte fallet med rågas. Fordonsgas komprimeras som tidigare nämnts till ett tryck på ca 200 bar innan 

flaskorna fylls på. Vid kompression av rågas till ett högt tryck kan koldioxiden och vattnet kondensera, 

vilket kan orsaka driftproblem (handledare Gunnar Bech). Det finns även en risk att den kondenserade 

koldioxiden snabbt kan övergå till gasform vilket orsakar en kraftig tryckökning i flaskan. Det ger i sin tur 

upphov till en förhöjd explosionsrisk (Johansson, 2007). Koldioxiden i biogas kondenserar vid en 

temperatur på 15 °C (temperaturen som CBG transporteras med på flak) och ett tryck på 76 bar. För en 

metanhalt över 80 % kan biogas trycksättas till 200 bar utan att orsaka svårigheter vid transport på flak 

(muntligt, antälld på biogasanläggning i Västervik). En möjlighet är därför att ha en småskalig 

uppgraderingsanläggning i anslutning till gården som uppgraderar rågasen till 80 %. Gasen transporteras 

sedan till en central anläggning för fullständig uppgradering. Den låguppgraderade gasen kan potentiellt 

även användas på gården eftersom studier visat att halten är tillräcklig för att driva traktorer (Biogas Syd, 

2011). 

 

5.2.1 Komprimering av rågas 

Det här avsnittet har lagts till av anledningen att ny information framkommit under arbetets slutskede om 

att det är möjligt att komprimera rågas upp till 300 bar. Det råder idag en allmän konsensus om att rågas 

behöver uppgraderas för att kunna komprimeras till 200 bar eftersom koldioxid beter sig annorlunda än 

metan vid högt tryck. Olika problem som det kan orsaka beskrivs i föregående avsnitt. En nyligen utförd 

norsk studie har dock visat att så inte behöver vara fallet (Hovland, 2017). Genom att ha rätt kombination 

av temperatur och tryck kan ett ämne direkt övergå från gas till superkritisk vätska så att två faser kan 

undvikas. För ren koldioxid är det temperaturen 32 °C som gör en sådan fasövergång möjlig, vilket kan 

ses i figur 10. I det superkritiska tillståndet kan rågas komprimeras upp till 300 bar.  

 
Figur 10. Fasdiagram för ren koldioxid (Hovland, 2017).  
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Figur 11 visar ett fasdiagram för biogas vid olika temperaturer, metanhalter och tryck.  

 

 
Figur 11. Fasdiagram för biogas (Hovland 2017). 

 

 

Figuren visar att vid en temperatur på -33 °C behöver metanhalten vara som lägst 68 % för att undvika 

skilda faser för metan och koldioxid. För -3 °C räcker det med en metanhalt på 42 % för att undvika två 

faser. Det kan jämföras med att rågas normalt sett har en metanhalt på ca 65 % (Ek, 2007).  På grund av 

korrosionsrisken kan stålflaskor inte användas, transporten av rågas måste därför ske i flaskor av komposit 

(Hovland, 2017).  

5.3 Flytande fordonsgas (LBG) 

LBG (flytande biogas) är fordonsgas som kyls ner till -162 °C varpå den kondenserar och övergår till flytande 

form. När metan övergår från gas till flytande form koncentreras energin per liter cirka 600 gånger 

(Miljöförvaltningen, 2011). Metan är i gasform vid temperaturer över -80 °C. Figur 12 visar 

ångtrycksdiagrammet för metan.  
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Figur 12. Ångtrycksdiagram för metan som visar vilket aggregationstillstånd metan befinner sig i vid olika tryck 

och temperaturer (Energigas Sverige, 2011). 

 

Energiinnehållet i LBG är 2,6 gånger högre än CBG. Genom att utnyttja det kan energieffektiviteten 

förbättras så att samma mängd fordonsgas kan distribueras med betydligt färre transporter (Hjort, 2012). 

Figur 13 visar volymen CBG och LBG som har innergiinnehåll motsvarande 1 liter bensin.  

 

 
Figur 13. Volymen CBG och LBG med energiinnehåll som motsvarar en liter bensin (Petersson, 2011). 

 

LBG produceras enligt följande. Rågas transporteras med rörledning eller flak till en kryogen 

uppgraderingsanläggning. Med kryogen teknik uppgraderas och förvätskas gasen i samma steg och får en 

metanhalt på över 99 % (Öhman, 2009). Andra uppgraderingstekniker kan användas men då sker 

förvätskningen i en kondenseringsanläggning efter att gasen uppgraderats. Ett sådant koncept antas vara 

mer energikrävande än den kryogena metoden. Efter uppgraderingen görs en finrening för att sänka 

koldioxidhalten till under 50 ppm. Det är nödvändigt för att förhindra att värmeväxlare och munstycken 

beläggs med fast koldioxid (torris) i samband med förvätskningen. Gasen är sedan redo att transporteras 

till slutanvändaren i en vakuumisolerad tankbil. Med släpvagn uppgår den totala volymen LBG som kan 

transporteras med ett ekipage till 70 m3 (Hjort, 2012).  
 

Distributionstankarna i vilka LBG förvaras är ordentligt isolerade och fungerar likt en stor termos för att 

hålla temperaturen och förhindra förångning. I tankarna finns det en innerbehållare av rostfritt stål som 

står emot trycket från den LBG som transporteras, samt ett ytterkärl byggt för att stå emot yttre tryck. 

Mellan kärlen finns isoleringsmaterial för att förhindra värmeöverföring som kan leda till förångning av 

LBG. LBG kan av kunden tas emot antingen med hjälp av hydrauliskt eller elektriskt drivna pumpar eller 

genom egentryck (Stenkvist, 2011). Det finns både tankstationer där LBG först förångas till gasform innan 

den tankas och stationer där fordonsgasen tankas direkt i flytande form.  
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Den flytande biogasen lagras nedkyld till -162 °C med ett tryck på 11 bar innan den pumpas till förångaren 

som genom temperaturhöjning får vätskan att övergå till gasform. För att tillgodose en acceptabel 

leveranssäkerhet vid driftstörningar i produktionsanläggningen för LBG eller vid tillfälligt hög efterfrågan 

används ofta LNG-lager som back-up (Hjort, 2012). Eftersom dessa har exakt samma sammansättning 

fungerar det utan problem (Stenkvist, 2011). En modell av ett distribuerat system med LBG presenteras i 

Figur 14. 

 

 
Figur 14. En modell över hur ett distribuerat system med LBG för fordonsgasproduktion skulle kunna se ut. 

 

Litteraturstudier har visat att tekniken ännu inte är mogen för att användas i liten skala eftersom 

kapitalkostnaden är väldigt hög för kondenseringsanläggningar som anpassas för mindre flöden (Brolin, 

2009). LBG kommer därför inte ingå i simuleringarna. 

 

5.4 Säkerhetsåtgärder 

Biogas är inte en giftig gas och dess antändningstemperatur är högre än för bensin, diesel och etanol. 

Brand- och explosionsrisken för biogas och fordonsgas är därför lägre vid trafikolyckor än för andra 

bränslen. Fordonsgas antänds vid 540 °C, bensin vid 228 °C, diesel vid 260 °C och E85 vid 257 °C. Metan 

är dessutom lättare än luft vilket gör att den snabbt pyser ut vid läckage vilket minskar risken ytterligare 

(Östersunds kommun, 2009). Komprimerad och flytande biogas betraktas som farligt gods och kräver 

tillstånd för att få transporteras. För transport av farligt gods på väg gäller internationella 

överenskommelser som i Sverige regleras genom Lagen om transport av farligt gods och 

Räddningsverkets föreskrifter Transport av farligt gods på väg och i terräng (Linström, 2012). 
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6 Scenarier 

6.1 Fiktiva gårdar 

Tre bondgårdar som är placerade nära varandra producerar idag biogas i egna gårdsanläggningar för 

produktion av elektricitet och värme. Produktionen av biogas är dock mycket större än behovet på de egna 

gårdarna och det mesta av gasen får facklas bort. De besvikna gårdsägarna har fått höra att efterfrågan på 

fordonsgas är stor i trakten och har räknat ut att det borde finnas goda möjligheter till att börja tjäna pengar 

på överskottet från sina gårdar. De har diskuterat med ett lokalt energiföretag om hur de skulle kunna göra 

verklighet av sin idé. En ingenjör har fått i uppdrag att ställa upp scenarier med olika distributions- och 

uppgraderingstekniker för att hitta den mest kostnadseffektiva lösningen för att uppgradera böndernas rågas 

till fordonsgas och leverera den till en närliggande tankstation. Simuleringarna utförs för förenklade system 

där transportsträckorna räknas fågelvägen. Syftet är att på kort tid uppskatta vilket system som är mest 

kostnadseffektivt för att i ett senare skede göra en utförligare analys. Avstånden mellan gårdarna och mellan 

gårdarna och tankstationen presenteras i figur 15.  

 

 
Figur 15. En principskiss som visar avstånden fågelvägen mellan gårdarna samt mellan gårdarna och 

tankstationen. 

 

 

Gårdarnas rågasproduktion listas i tabell 5.  

Tabell 5. Årlig produktion för de tre gårdarna som ingår i studien. 

Gård  Årlig produktion av rågas, rågasflöde 

1  2,3 GWh, 46 Nm3/h 

2  2,3 GWh, 46 Nm3/h 

3  2,3 GWh, 46 Nm3/h 

Totalt  6,9 GWh, 138 Nm3/h 

 

Rågasproduktionen för de fiktiva gårdarna har valts genom att studera verkliga gårdar i Sverige. Som 

jämförelse har en gård med 300 mjölkkor en årlig biogasproduktion på 2-3 GWh vilket motsvarar ett 

rågasflöde på 40-60 m3/h (Blom et al., 2012).  
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6.2 Uppställning av scenarier 

Tre scenarier ska ställas upp för att jämföra system för distribution och uppgradering av biogas producerad 

på de tre gårdarna. I varje scenario ingår det två delscenarier i form av två uppgraderingstekniker och två 

distributionslösningar.  

 

Scenario 1: Biogas producerad på de tre gårdarna distribueras i rörledningar till en central 

uppgraderingsanläggning där den uppgraderas till fordonsgas. Fordonsgasen transporteras sedan med 

rörledning vidare till gastankstationen.  

 

Scenario 2: Småskalig uppgradering på gården. Kostnad för distribution till gastankstationen undersöks 

både för transport med rörledning och stålflak. 

 

Scenario 3: Småskalig uppgradering på gården till 80-85 % metanhalt. Den låguppgraderade gasen 

transporteras till en central anläggning för fullständig uppgradering och sedan vidare till tankstationen. 

Distributionslösningar med enbart stålflak samt en kombination med både stålflak och rörledningar ska 

undersökas. 
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7 Uppgraderingstekniker 

Uppgraderingsutrustningen tillverkas vanligtvis i standardutföranden som 

baseras på ett specifikt rågasflöde. Rågasflödet är en övre gräns för systemet, exempelvis kan ett  

100 Nm3/h-system oftast hantera ett flöde på 60 Nm3/h rågas (Blom, 2012). 

7.1 Central uppgradering 

De vanligaste uppgraderingsteknikerna presenteras i det här avsnittet. 

7.1.1 PSA 

PSA-tekniker bygger på att koldioxid fäster sig på aktivt kol vid högt tryck och lossnar när trycket sänks. 

Anläggningen består av fyra kolonner fyllda med aktivt kol. Kolonnerna arbetar i de fyra faserna adsorption, 

trycksänkning, desorption och tryckuppbyggnad. Vid adsorptionen förs biogasen in längst ned i kolonnen. 

På vägen uppåt adsorberas koldioxiden av kolet samtidigt som metanet passerar förbi. När kolet är mättat 

sänks trycket igen i flera steg, nästan tills vakuum uppstår. Det mesta av metanet som adsorberats 

tillsammans med koldioxiden återförs under regenereringsprocessen. För att PSA ska fungera ordentligt är 

kravet att svavelväte och vatten avskiljs i ett separat reningssteg, eftersom adsorptionsförmågan hos aktivt 

kol annars riskerar att försämras (Persson, 2003). Figur 16 åskådliggör adsorptionsprocessen i ett förenklat 

flödesschema. 

 

  

Figur 16. Schematisk figur av hur adsorptionsprocessen ser ut i en PSA-anläggning (Molecular Sieves 

Desiccants, 2015). 

För- och nackdelar med PSA 

Fördelar: 

 Beprövad metod. 

 Ingen vätskefas och därför inget beroende av tillgång till vatten. 
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Nackdelar: 

 Ett högt slitage av ventilerna kan förväntas, eftersom trycket växlas och materialet i bädden lämnar 

kvar ett fint stoft. 

 Metoden är känslig för svavelväte vilket gör att förbehandling av gasen krävs. 

 Avskiljning av koldioxid med gasflödet regleras inte i anläggningarna. Det medför högre 

metanförluster och större slitage än nödvändigt när anläggningen körs på dellast. 

 Har ett metanslip på 2-5 %. Restgasens negativa påverkan på miljön kan minskas genom installation 

av katalytisk förbränning. På så vis kan utsläppet av metan till atmosfären reduceras till under 0,1 

% av den inkommande mängden (Lloyd, 2011). 

 

7.1.2 Vattenskrubber 

Vattenskrubber är den vanligast förekommande uppgraderingstekniken i Sverige. Tekniken baseras på att 

koldioxid löser sig lättare i vatten än vad metan gör. Vid normalt atmosfärstryck har koldioxid ca 40 gånger 

högre löslighet i vatten än metan. Skillnaden är som högst vid högt tryck och låg temperatur. Processen 

fungerar genom att trycksatt rågas förs in i botten av ett absorptionstorn fyllt med fyllkroppar som är till för 

att maximera överföringsytan mellan gas och vätska. I samma veva pumpas vatten in i toppen så att 

strömmarna stöter ihop i absorptionstornet. Den utgående gasen blir nästan helt koldioxidfri. Det utgående 

vattnet innehåller förutom koldioxid även en del löst metan. Vattnet leds därför till en flash-tank, där trycket 

sänks något så att löst metan kan avskiljas och återföras till rågasflödet. Eftersom metan vid högt tryck har 

en mycket lägre löslighet i vatten än koldioxid avgår den medan koldioxiden blir kvar i vattnet vid en liten 

trycksänkning (Nozic, 2006). Det finns två typer av vattenscrubbertekniker, en där nytt vatten tillförs hela 

tiden, och en i vilken vattnet renas efter flash-tanken. Figur 17 visar hur vattenskrubbern fungerar. 

För och nackdelar med vattenskrubberteknik 

Fördelar: 

 Beprövad och pålitlig teknik. 

 Avskiljer både koldioxid och svavelväte. 

 Processen är flexibel, har hög reglerbarhet och kan anpassas till kundens behov. 

 Små mängder kemikalier används.  

Nackdelar: 

 Risk för bakterietillväxt i kolonner vilket innebär ökat underhåll. 

 Styrning av vätskenivåer leder till risk för överfyllning. 

 Miljöpåverkan motsvarande 1-2 % av det totala metanflödet. Metanhalten kan minska till 0,1 % av 

den inkommande nivån genom installation av en katalytisk förbrännare. 
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Figur 17. Förenklat flödesschema över en vattenscrubber (Biogas Syd, 2010). 

7.1.3 Membranteknik 

Membrantekniken bygger på att vissa ämnen lättare passerar genom tunna polymera membran än andra. 
Separationen i membranen sker vid 20-40 gånger högre tryck än atmosfärstrycket. 
Det höga trycket minskar sedan behovet av kompressionsarbete vid eventuell transport på lastväxlarflak 
eller i gasledning. Principen för membranteknik finns att se i figur 18. 
 

 
Figur 18. Modell över hur uppgradering med membranteknik fungerar (Benjaminsson, 2006). 

 

För- och nackdelar med membranteknik 

Fördelar: 

 Det är en enkel process med få komponenter, vilket innebär en låg investeringskostnad.  

 Metoden är inte beroende av tillgången till vatten.  

Nackdelar:  

 Metoden är känslig för föroreningar vilket gör att en effektiv förbehandling av gasen krävs. Olje-, 

siloxaner- och fettavskiljning är nödvändig och bör läggas stor vikt på. 

 Membranmaterialet är dyrt att ersätta. 

 En relativt hög driftkostnad förväntas eftersom separationen kräver högre tryck än konkurrerande 

tekniker.  

 Metoden med moderna membran är ny, därav saknas erfarenhet av långvarig drift. Livslängden för 

membranen är är den viktigaste faktorn för att metoden ska vara ekonomiskt attraktiv. Man har i 

dagsläget inte provkört membranen tillräckligt länge för att kunna säkerställa deras livslängd. 

Livslängden förväntas vara 2-5 år (Benjaminsson, 2006). 
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7.2 Småskalig uppgradering 

 

Definitionen för småskaliga uppgraderingsanläggningar är att rågasflödet ska vara högst 100 Nm3/h, vilket 

motsvarar en energiproduktion på ca 5 GWh/år (Persson, 2013). Vattenscrubber, membranteknik och PSA 

som presenterades i kapitel 7.1 finns tillgängliga på marknaden även för småskalig uppgradering. 

Kostnadseffektiva lösningar för småskalig uppgradering har varit svåra att utveckla vilket har begränsat 

fordonsgasproduktionen. Investeringskostnaden har visat sig öka kraftigt för uppgraderingsanläggningar 

med rågasflöden under 500 Nm3/h, se figur 19 (Persson, 2013).  

 

 

 
Figur 19. Diagram över specifika investeringskostnader för uppgraderingsanläggningar med kapacitet för 

rågasflöden från 100 till 2000 Nm3/h (Persson, 2013). 

 

Det finns dock ett par aktörer som med ny teknik har lyckats få ner kostnaden, två av dessa presenteras i 

avsnitt 7.2.1 och 7.2.2. 

7.2.1 NeoZeo 

NeoZeo är ett företag som utvecklar mobila uppgraderingsmoduler för rågasflöden mellan 10 och 200 

Nm3/h. I lösningen ingår avsvavling och avvattning av rågasen. Tekniken baseras på en speciell adsorbent 

som utvecklats i samarbete med Stockholms universitet. Företaget har en idé om att lantbruket ska kunna 

använda gasen för egen transport, sälja gas i anslutning till gården samt distribuera den vidare till en 

tankstation. Tanken är att en app ska lanseras för att förenkla för bilägare att hitta gårdar som erbjuder 

biogastankning. Enligt företaget blir fordonsgasen upp till 50 % billigare för slutanvändaren om den handlas 

från bonden istället för på tankstationen (Ayond, 2016). 

Enheten är modulär och monteras i en container, vilket möjliggör installation på endast ett par timmar.  

7.2.2 Askfilter 

Uppgradering av biogas med hjälp av aska är en ny teknik som är särskilt lämplig för småskalig 

fordonsgasproduktion. Tekniken bygger på karbonatiseringsprincipen där kalciumrik aska fixerar CO2 och 

H2S, enligt reaktionsformlerna nedan.  

 

𝐶𝑎𝑂 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 

 

𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 + 𝐶𝑂2 → 𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 𝐻2𝑂 
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Askan ska vara fuktig vid uppgradering, optimal fuktkvot varierar beroende på typen av aska som används 

(Olsson, 2015). Biogasen strömmar igenom en behållare fylld med aska för att få en så hög kontaktyta mellan 

gasen och askan som möjligt. Under optimala förutsättningar har metoden potentialen att rena gasen till en 

metanhalt på ca 99 % (Andersson, 2013). Askan förs till och från anläggningen i slutna containrar så att den 

inte ska reagera med atmosfärens koldioxid. Innan askan matas in och blandas med biogasen tillsätts vatten 

tills önskad fuktkvot nås. När en behållare av aska är mättad på koldioxid kopplas den bort och byts ut. 

Askfilter har en låg investeringskostnad och driftkostnaderna kan sjunka eftersom kraftvärmeverk ofta vill 

bli av med sin aska (Andersson, 2013).  

Askan kan efter reningen spridas ut i skogen. En studie gjord vid Lunds tekniska högskola har visat att 

granens tillväxt i genomsnitt ökar med 14 procent om aska används som gödsel (Rolfsson, 2006). På så sätt 

sluter uppgradering med askfilter två kretslopp, ett för jordbruket och ett för skogsbruket, vilket illustreras 

i figur 20. 

 

 
Figur 20. Kretslopp inom jordbruket och skogsbruket som sluts av uppgradering med askfilter (Nordberg et al.). 

7.3 Småskalig uppgradering för låguppgraderad biogas 

En metanhalt på ca 97 % krävs för att biogas ska få användas i trafiken. Det förekommer dock diskussioner 

om att uppgradera gasen till lägre metanhalter för att hålla nere uppgraderingskostnaderna (Liljemark, et al. 

2013). Uppgraderad biogas med ett metaninnehåll på minst 80 % kan transporteras på flak (muntligt, antälld 

på en biogasanläggning i Västervik). Ett möjligt distribuerat system skulle därför kunna baseras på att rågas 

uppgraderas till minst 80 % i anslutning till gården för att sedan transporteras vidare med rörledning eller 

flak till en central anläggning där den uppgraderas fullt ut. Det finns dessutom möjligheter till att använda 

låguppgraderad gas för drift av traktorer på gården (Biogas Syd, 2011). Det finns demoanläggningar för 

låguppgraderad biogas som använder sig av teknik med kolmembran samt processintern metananrikning. 

Uppgradering med processintern metananrikning presenteras i avsnitt 7.3.1. 

7.3.1 Uppgradering med processintern metananrikning 

Processintern metananrikning är en uppgraderingsteknik som går ut på att rötkammarens innehåll cirkuleras 

genom en desorptionskolonn där luft blåser igenom slammet för att få bort koldioxid. Avdrivningen av 

koldioxid kallas för desorption. Det koldioxidfattiga rötslammet förs tillbaka till rötkammaren och processen 

upprepas. Den högsta metanhalten som uppnåtts med processintern metananrikning är 87 %. Den största 

fördelen med tekniken är dess enkelhet (Hävermark, 2016). En schemtisk bild av processen finns att se i 

figur 21. 
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Figur 21. Schematisk översiktsbild av anrikningsprocessen (Olsson, 2016). 

7.4 Val av uppgraderingstekniker 

Svar från en enkätundersökning för branschaktörer utförd av SGC 2014 visar att utnyttjandegraden bland 

uppgraderingsanläggningar var låga 63 % (Vestman, 2014). En låg utnyttjandegrad gör att personal-, drift- 

och investeringkostnaderna per kWh uppgraderad gas blir hög. Den viktigaste faktorn vid valet av teknik 

och utrustning ska därför vara en hög utnyttjandekapacitet. Dock kommer uppgraderingsanläggningar med 

mycket lägre kapacitet än biogasproduktionen för gårdarna i det distribuerade systemet exkluderas trots att 

utnyttjandekapaciteten blir hög. Anledningen är att ett stort överskott av biogas ska undvikas eftersom 

gårdarnas ägare siktar mot att producera så mycket fordonsgas som möjligt eftersom gårdarna har ett litet 

behov av rågas. Uppgraderingsanläggningar med rågaskapaciteter som är nära de 3 gårdarnas produktion,  

det vill säga som varken under- eller överstiger produktionen mer än marginellt, ska därför väljas ut. Två 

tekniker ska undersökas per scenario. De typer av uppgraderingsanläggningar som ska väljas finns antingen 

på marknaden eller som prototyper.  

De valda uppgraderingsteknikerna presenteras i tabell 6. 

 

Tabell 6. Uppgraderingstekniker för scenario 1, 2 och 3. 

Scenario Uppgraderingsteknik Rågaskapacitet 

1 Membranteknik 180 Nm3/h 

1 Vattenscrubber 150 Nm3/h 

2 NeoZeo 50 Nm3/h 

2 Askfilter 40 Nm3/h 

3 Membranteknik 46 Nm3/h 

3 Processintern metananrikning 40 Nm3/h 
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8 Kostnadsjämförelse 

I avsnitt 8.1 presenteras annuitetsmetoden som används för att beräkna kostnaden per producerad kWh 

samt biogaskalkylatorn som används i avsnitt 8.4. I övriga avsnitt beräknas uppgraderings- och 

distributionskostnader för de tre scenarierna.  

8.1 Verktyg för beräkningar 

8.1.1 Annuitetsmetoden 

Annuitetsmetoden används för att fördela kostnaderna för en investering på den på den förväntade 

avskrivningstiden. På så sätt kan en årlig kostnad bestämmas. Avskrivningstiden ska spegla en förväntad 

ekonomisk och teknisk livslängd. Med annuitetsmetoden kan investeringsalternativ med olika lång livslängd 

jämföras, eftersom det är resultat per år som erhålls. Formeln ser ut enligt följande:   

 

𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 =
𝐼 ∙ 𝑟

(1 − (1 + 𝑟)−𝑡)
 

𝐼 = 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 

𝑟 = 𝑘𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎 

𝑡 = 𝑎𝑣𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 å𝑟𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 å𝑟𝑠𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛
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8.1.2 Biometankalkylator 

Ingen information har kunnat hittas om uppgraderingsanläggningar för uppgradering av biogas från 80 % 

till 97 % metanhalt. För att ändå kunna utföra beräkningarna för den centrala anläggningen i scenario 3 

används en biometankalkylator som utformats i projektet Bio-methane Regions som stöds av EU-

programmet Intelligent Energy Europé (Bio-methan, 2013). Genom att mata in bland annat rågasens 

metanhalt, inkommande flöde, vald uppgraderingsteknik och avskrivningstid kan ungefärliga 

kostnadsberäkningar göras för en uppgradering. Figur 22 visar fält i Biometankalkylatorn där den ingående 

rågasens halt av metan och andra beståndsdelar matas in. De insatta värdena i figuren är standardvärden för 

programmet och används i beräkningarna. 

 

 

Figur 22. Fält där den ingående rågasens halter av olika beståndsdelar matas in. 
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8.2 Scenario 1: central uppgradering 

8.2.1 Uppgradering 

Membranteknik 

Data för en pilotanläggning som började byggas sommar 2006 används. Relevant information för 

kostnadsberäkningar presenteras i tabell 7.  

Tabell 7. Kostnadskalkyl för uppgradering av rågas till 97 % metanhalt med membranteknik för en 

uppgraderingsanläggning med maxkapaciteten 180 Nm3/h. 

Rågasflöde 138 Nm3/h (6,9 GWh/år) 

Kapacitetsutnyttjande 77 % 

Investeringskostnad 4,2 Mkr 

Avskrivningstid Maskiner: 10 år, Byggnader: 20 år 

Kalkylränta 6 % 

Kapitalkostnad 823,7 kkr 

El 0,7 kr/kWh 

Drifttid 85 % 

Produktionskostnad 0,18 kr/kWh 

 

Kostnader för investeringar, underhåll och drift har hämtats från forskningsprojekt och leverantör av 

författaren till rapporten (Benjaminsson, 2006). Membranen väntas behöva bytas ut vart tredje år med en 

kostnad motsvarande ca 20 % av investeringskostnaden. Komprimeringskostnader för gas ingår i kalkylen 

(Benjaminsson, 2006). 
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Vattenskrubber 

Investeringskostnaden är för en vattenskrubber med rågasflödet 180 Nm3/h (Berglund et al., 2012).  

Författaren har fått informationen från leverantör och gäller för en anläggning monterad på en befintlig 

bottenplatta i betong. Relevant data för anläggningen framgår i tabell 8. Kostnader för el och drift har 

uppskattats med hjälp av information om en anläggning med rågaskapaciteten 400 Nm3/h. 

 

Tabell 8. Kostnad för uppgradering till 97 % metanhalt med vattenscrubber med maxkapaciteten 150 Nm3/h 

(Berglund et al., 2012). 

Rågasflöde 138 Nm3/h (6,9 GWh/år) 

Kapacitetsutnyttjande 92 % 

Investeringskostnad 8 Mkr 

Avskrivningstid 15 år 

Kalkylränta 5 % 

Kapitalkostnad 770,74 kkr/år 

El 157,5 kkr/år 

Drift 176 kkr/år 

Summa 1 104,25 kkr/år 

Kostnad 0,16 kr/kWh 

 

8.2.2 Distribution 

Ett rågasnät för att koppla samman de tre gårdarna ska dras totalt 7 km fågelvägen, se figur 23.  

 

 
Figur 23. Sträckan som rörledningssystemet ska dras fågelvägen från gårdarna till uppgraderingsanläggningen 

och vidare till tankstationen. 
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Kostnaden för rörläggning är ca 750 kr/meter enligt Griab AB (Berglund et al., 2012). Kostnader för 

utredning, projektering, grävning, material, arkeologi samt ersättning för skördeskador ingår. Även torkning 

och trycksättning av gasen ingår i meterkostnaden, men driftkostnader tillkommer. Tabell 9 visar kalkylen 

för gasnätet. 

 

Tabell 9. Kalkyl för distributionskostnaden med gasledning för för scenario 1 (Berglund et al., 2012). 

 

Distribution av 6,9 GWh biogas/år  

Rörläggningskostnad 750 kr/m 

Investeringskostnad, 7 km nät 5,25 Mkr 

Avskrivningstid 30 år 

Kalkylränta 5 % 

Kapitalkostnad 341,5 kkr 

Driftkostnad, 25 Nm3/h i gasnätet 0,08 kr/kWh 

Distributionskostnad 0,13 kr/kWh 

 

Gasen komprimeras till 230 bar på tankstationen innan den kan tankas. Kostnaden för det ingår inte i 

beräkningarna, eftersom kompressor antas finnas på tankstationen som är utanför arbetets systemgräns 

(Nordic Gas Solutions, 2017). Samma kostnad har använts för dragning av rörledning från gårdarna till 

uppgraderingsanläggningen som från uppgraderingsanläggningen till tankstationen eftersom 

rörläggningskostnaden är mellan 500 och 1 000 kr/m oavsett flödesstorlek i all litteratur som studerats 

(Berglund et al., 2012). 

8.2.3 Totalkostnad för uppgradering och distribution 

Kostnaden för transport i rörledning och central uppgradering med membranteknik respektive 

vattenskrubber presenteras i tabell 10.  

Tabell 10. Kostnader för uppgradering och distribution i scenario 1. 

Uppgraderingsteknik Membranteknik Vattenskrubber 

Uppgraderingskostnad 0,18 kr/kWh 0,16 kr/kWh 

Distributionskostnad 0,13 kr/kWh 0,13 kr/kWh 

Totalkostnad 0,31 kr/kWh 0,29 kr/kWh 
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8.3 Scenario 2: småskalig uppgradering  

8.3.1 Uppgradering 

NeoZeo 

Driftkostnaden för NeoZeos teknik finns inte tillgänglig och har därför uppskattats med hjälp av data för 

vattenscrubbern i 8.2.1 och antagandet att den varierar linjärt. Kalkylen presenteras i tabell 11. 

 

Tabell 11. Kostnader för NeoZeos uppgraderingsanläggning för flöden upp till 50 Nm3/h.  

Investeringskostnaden är tagen ur en artikel medan övriga kostnader uppskattas (Persson, 2013). 

Rågasflöde 46 Nm3/h (2,3 GWh/år) 

Kapacitetsutnyttjande 92 % 

Investeringskostnad 2,4 Mkr 

Avskrivningstid 15 år 

Kalkylränta 6 % 

Kapitalkostnad 247 kkr/år 

Driftkostnad 59 kkr/år 

El 52,5 kkr/år 

Drifttid 85 % 

Uppgraderingskostnad 0,156 kr/kWh 

 

Askfilter  

JTI har utvecklat en prototyp av en uppgraderingsanläggning för rågasflöden upp till 40 Nm3/h med 

produktionskostnaden 0,14 kr/kWh (JTI, 2015). Information om drift- och investeringskostnader saknas.  

Rågasflödet för gårdarna är 46 Nm3/h och överstiger maxflödet, kapacitetsutnyttjandet är därför 100 %. 

Överskott av gas skulle kunna användas till el eller värme på gårdarna. Kostnaden för uppgradering med 

askfilter finns i tabell 12.  

 

Tabell 12. Uppgradering med askfilter för rågasflöden upp till 40 Nm3/h (JTI, 2015). 

Rågasflöde 40 Nm3/h (2 GWh/år) 

Kapacitetsutnyttjande 100 % 

Uppgraderingskostnad 0,14 kr/kWh 
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8.3.2 Distribution  

Stålflak 

Figur 24 visar den planerade rutten för tankbilen. Rundan startar på tankstationen med tom flaktank. Bilen 

åker till  gård 1 för påfyllning av flaket, vidare till gård 2 och 3 för samma procedur, för att sedan återvända 

med fullt flak till tankstationen för tömning. 

 

 
Figur 24. Rutt samt transportsträcka för lastbilen. 

 

Kalkylen för distributionskostnaden med gasflak har gjorts med hjälp av bilaga 1 samt egna uppskattningar. 

Beräkningsunderlag presenteras i tabell 13. 

 

Tabell 13. Kalkyl för flaktransport, scenario 1. Siffror ur bilaga 1 samt egna uppskattningar. 

Investeringskostnad per flak 0,8 Mkr 

Avskrivningstid 15 år 

Kalkylränta 5 % 

Volym stålflak (200 bar) 2 593 Nm3 

Fyllningsgrad 85 % 

Kapacitet per flak 2 204 Nm3 

Hastighet lastbil 60 km/h 

Kostnad per km 12 kr 

Flakhantering 600 kr/h 

Tid, lossning och lassning 2 h 

Tömning 1,6 dygn, 38 timmar 

Fyllning 6 timmar 
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Rågasflödet 138 Nm3/h ger en fordonsgasproduktion på 86 Nm3/h (Johansson, 2007). Påfyllning av flaket 

tar 6 timmar (Johansson, 2007). Det bör inte fyllas på fortare än så eftersom ju fortare det fylls på, desto 

mer värme utvecklas och mindre gas får plats på flaket. Det beror på att gaser enligt allmänna gaslagen får 

lägre densitet vid högre temperaturer. Tömning av flaket tar 38 timmar medan lastning och lossning tar 3 

timmar (Stenfelt, 2015). Författaren till källan har inte uppgett varför det tar så lång tid att tömma flaket. En 

tanke är att det vid en snabb tömning hade skett en hastig trycksänkning varpå temperaturen skulle sjunka 

abrupt, vilket kanske skulle kunna orsaka någon form av problem (Gunnar Bech, muntligt). Eftersom annan 

information om tid för tömning inte har kunnat hittas används den tiden i beräkningarna.  

Med 38 timmars flaktömning samt 3 timmars lastning och lossning, tar en körning från att lastbilen lämnar 

tankstationen till att den återvänder och tömmer all gas, 46 timmar. Med drifttiden 85 % blir det maximala 

antalet körningar per år 161. För fordonsgasflödet 86 Nm3/h blir den totala årliga biogasproduktionen 

640 356 Nm3, vilket med en flakvolymen 2 204 Nm3 motsvarar 290 körningar. Eftersom det maximala 

antalet körningar som det finns tid till under ett år är lägre än antalet som krävs för att transportera all 

producerad gas behövs en annan distributionslösning. 

Om transporten istället sker med två flak som körs växelvis, fördubblas transportkapaciteten. När ena flaket 

töms körs det andra ut till gårdarna med lastbil, fylls på och återvänder till tankstationen. Genom att simulera 

förbrukningsmönster över tid och balansera produktions- och konsumtionsvolymen kan transporten 

effektiviseras.  

Genom effektivisering antas  2 körningar, en med vardera flak, kunna göras på lika lång tid som för ett flak, 

det vill säga 46 timmar. Det maximala antalet körningar per år fördubblas därmed till 322, vilket är större än 

antalet som krävs för att transportera all producerad rengas till tankstationen (290). Fordonsgasen som 

produceras lagras i lågtryckslager på gården tills dess att lastväxlarflaket återvänt.  

Med värdena i tabell 13 görs beräkningar vars resultat presenteras i tabell 14. 

Tabell 14. Kostnadskalkyl för transport med stålflak. 

Antal flak 2 

Antal flak per lastbil 1 

Antal körningar 290 

Kapitalkostnad, 2 flak 154 kkr/år 

Sträcka per körning 15 km 

Total körsträcka/år 4350 km 

Kostnad för 290 körningar 52,2 kkr 

Tid för flakhantering per år 580 h 

Flakhantering, kostnad 348 kkr 

Totalkostnad/år 554,2 kkr/år 

 

Det finns även andra möjliga systemlösningar, t ex med tre separata lastbilar som kör parallellt till varsin 

gård. Dessa har dock inte utretts. 

 

  



-46- 
 

Rörledning 

Figur 25 visar en modell över systemet med småskaliga uppgraderingsanläggningar och distribution med 

rörledning. 

 

Figur 25. Distribution av uppgraderad gas med rörledning från gård 1, 2 och 3 till tankstationen. 

Sträckan som rörledningen dragits är lika lång som i scenario 1 och kapitalkostnaden är därför även i det 

här fallet 341,5 kkr per år. Distributionskostnaden per kWh varierar för de två uppgraderingsteknikerna 

eftersom produktionen inte är lika stor. Årsproduktionen är 2,3 GWh för NeoZeo och 2 GWh för askfilter. 

8.3.3 Totalkostnad för uppgradering och distribution 

Eftersom produktionen inte är lika stor för uppgradering med NeoZeo (2,3 GWh) som med askfilter (2 

GWh) är även distributionskostnaderna per kWh olika stora. Totalkostnaden för uppgradering och 

distribution redovisas i tabell 15 och 16 

Tabell 15. Kostnaden för småskalig uppgradering med NeoZeo samt distribution till tankstationen med flak 

samt rörledning. 

Uppgraderingsteknik NeoZeo 

Årlig produktion per anläggning 2,3 GWh 

Uppgradering 0,156 kr/kWh 

trycksättning till 200 bar (för gasflak) 0,072 kr/kWh 

Distribution med gasflak 0,08 kr/kWh 

Distribution med rörledning 0,13 kr/kWh (inkl driftkostnad på 0,08 kr/kWh) 

Total kostnad för trycksättning, uppgradering 

och distribution med gasflak 

0,31 kr/kWh 

Total kostnad för uppgradering och 

distribution i rörledning 

0,29 kr/kWh 
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Tabell 16. Kostnaden för småskalig uppgradering med askfilterteknik samt distribution till tankstationen med 

flak och rörledning. 

Uppgraderingsteknik Askfilter 

Årlig produktion per anläggning 2 GWh 

Uppgradering 0,14 kr/kWh 

Trycksättning till 200 bar (flak) 0,072 kr/kWh 

Distribution med gasflak 0,092 kr/kWh 

Distribution med rörledning 0,137 kr/kWh (varav driftkostnad 0,08 kr/kWh) 

Total kostnad för trycksättning, uppgradering 

och distribution med gasflak 

0,3 kr/kWh 

Total kostnad för uppgradering och 

distribution i rörledning 

0,28 kr/kWh 

 

8.4 Scenario 3: småskalig uppgradering till 80 % 

8.4.1 Uppgradering 

Kolmembranuppgradering 

Tabell 17 visar en kalkyl för att beräkna kostnaden för att låguppgradera gasen till 80 % med 

kolmembranteknik. Alla värden har tagits direkt från en rapport eftersom kapaciteten för anläggningen är 

precis lika stor som gårdarnas rågasproduktion (Liljemark, 2013). 

Tabell 17. Kalkyl för kostnaden att uppgradera biogasen med kolmembran i en anläggning med maxkapaciteten 

46 Nm3/h. Kostnaderna är omvandlade från NOK till SEK 20 mars 2017 (Liljemark, 2013). 

Kapacitet 46 Nm3/h (2,3 GWh) 

Kapacitetsutnyttjande 100 % 

Metanhalt 80 % 

Investeringskostnad 1,4 Mkr 

Avskrivningstid 15 år 

Kalkylränta 5 % 

Kapitalkostnad 172,6 kkr/år 

Energikonsumtion 12 kW 

Drift- och underhållskostnader 137,6 kkr/år 

Uppgraderingskostnad 0,14 kr/kWh 

 

Processintern metananrikning 

Uppgraderingskostnaden för rågasflödet 40 Nm3/h (2 GWh/år) med processintern metananrikning är  

0,15 kr/kWh (Johansson, 2014). Anläggningens kapacitet är utnyttjad till 100 %. 
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Central uppgradering till 97 % metanhalt 

Kostnaden för uppgradering från 80 % metanhalt till 97 % uppskattas med hjälp av Biometankalkylatorn 

som introducerades i 8.1.2. Flödet för gasen som uppgraderas till 80 % uppskattas till 102 Nm3/h 

(Johansson, 2007). Vattenscrubber väljs för central uppgradering eftersom det är en väl beprövad teknik. 

Kostnader sätts in i biometankalkylatorn i euro/kWh och omvandlas till kr/kWh den 20 mars 2017 då 1 kr 

motsvarade 0,11 euro på www.valuta.se. Inmatade värden i biometankalkylatorn och de totala 

uppgraderingskostnaderna för låguppgradering vid gårdarna med kolmembran och processintern 

metananrikning samt central uppgradering med vattenskrubber anges i tabell 18 och 19. 

Tabell 18. Insatta värden i biometankalkylatorn samt erhållen total kostnad för central uppgradering när 

kolmembranuppdatering använts vid gårdarna. 

Uppgraderingsteknik Vattenscrubber 

Inkommande flöde för uppgradering 102 Nm3/h 

Metanhalt, inkommande flöde 80 % 

Metanslip 2 % 

Drifttid 85 % 

Investeringskostnad 7,7 Mkr 

Avskrivningstod 15 år 

Kalkylränta 6 % 

Kapitalkostnad 794 kkr/år 

Drift- och underhållskostnader 822,5 kkr/år 

Metanhalt i uppgraderad gas 98 % 

Elkostnad 0,7 kr/kWh 

Uppgraderingskostnad 0,24 kr/kWh 

Tabell 19. Insatta värden i biometankalkylatorn samt erhållen kostnad för central uppgradering när 

processintern metananrikning använts gårdarna. 

Uppgraderingsteknik Vattenscrubber 

Inkommande flöde för uppgradering 88,7 Nm3/h 

Metanhalt, inkommande flöde 80 % 

Metanslip 2 % 

Drifttid 85 % 

Investeringskostnad 4,4 Mkr 

Avskrivningstod 15 år 

Kalkylränta 6 % 

Kapitalkostnad 457 kkr 

Drift- och underhållskostnader 423,4 kkr/år 

Metanhalt i uppgraderad gas 98 % 

Elkostnad 0,7 kr/kWh 

Uppgraderingskostnad 0,21 kr 

http://www.valuta.se/
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De beräknade uppgraderingskostnaderna är väsentligt högre än för uppgradering från 80 till 97 % metanhalt 

i scenario 3 än för uppgradering av rågas till 97 % metanhalt med teknikerna i scenario 1 och 2.  Det är inte 

särskilt sannolikt eftersom vattenskrubber används i såväl scenario 1 som scenario 3 och eftersom en mindre 

mängd koldioxid separeras i scenario 3 bör det bli billigare. Genom att mata in olika värden i 

biometankalkylatorn kan det bekräftas att den inte ger tillförlitliga resultat. Den visar att uppgradering av 

rågas med en metanhalt på 50 % till 97 % är billigare än att uppgradera biogas med 95 % metanhalt till 97 

%. Det är helt orimligt.  

8.4.2 Distribution 

Transport med lastväxlarflak 

En möjlig systemlösning för småskalig uppgradering till 80 % på gårdarna och fullständig uppgradering i en 

central anläggning åskådliggörs i figur 26. 

 

Figur 26. Distributionslösning med flaktransport för scenario 3. 

Problemet med den här lösningen är att flaket behöver fyllas på och tömmas två gånger vilket är väldigt 

tidskrävande. Först påfyllning vid respektive gård och tömning vid den centrala uppgraderingsanläggningen, 

därefter påfyllning av den fullständigt uppgraderade gasen och sedan transport vidare till tankstationen, där 

rengasen töms. Flaktömningen har uppskattats till 1,6 dygn och påfyllningen till 6 timmar. Lassning och 

lossning tar 30 minuter vardera. Den sammanlagda tiden för att fylla på flaket vid gårdarna, åka till 

uppgraderingsanläggningen och vidare till tankstationen tar därmed 92 timmar, vilket är det dubbla mot 

tiden för flaktransport i scenario 2.  

Det innebär att dubbelt så många flak (4) behövs i det här scenariot för att hinna transportera all gas trots 

att produktionen är lika stor. Kostnaden för flakhantering är betydligt större per körning eftersom flaket 

behöver fyllas på både vid gårdarna och efter den centrala anläggningen. Den här transportlösningen är 

därmed mer än dubbelt så dyr som flaktransporten i scenario 2. Den är dessutom komplicerad och kräver 

många transporter vilket gör att det blir onödigt krångligt att optimera systemet. 
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Transport med lastväxlarflak och rörledning 

En alternativ lösning är att kombinera flak och rörledning enligt figur 27. Tabell 13 används även här som 

underlag för beräkning av transportkostnaden. 

 

Figur 27. Systemlösning med flaktransport av låguppgraderad biogas från gårdarna till en central uppgradering 

och transport av den renade fordonsgasen i rörledning från den centrala uppgraderingen till tankstationen. 

Kalkyl för uppskattning av kostnaden för flaktransport från gård 1, 2 och 3 till den centrala 

uppgraderingsanläggningen presenteras i tabell 20. Tiden för tömning är 1,6 dygn och tiden för påfyllning  

vid de tre gårdarna är sammanlagt 6 timmar. Det största antalet transporter som det är möjligt att hinna med 

per år är 322 med två flak. För att transportera all producerad gas på gårdarna till den centrala anläggningen 

krävs det 343 körningar. Gas motsvarande 21 flak  får därför lagras på gårdarna under året och användas på 

plats eller transporteras på annat sätt till tankstationen. Att investera i ytterligare ett flak för en gasmängd 

som motsvarar 10 % av den sammanlagda produktionen är sannolikt inte lönsamt. Se avsnitt 8.3.2 för en 

utförligare genomgång av de olika stegen i kalkylen. 

Tabell 20. Kalkyl för flaktransport mellan gård 1, 2 och 3 och den centrala uppgraderingsanläggningen. 

Antal flak 2 

Antal flak per lastbil 1 

Kapitalkostnad, 2 flak 154 kkr/år 

Sträcka per körning 11 km 

Flöde 102 Nm3/h 

Antal körningar 322 

Körsträcka 3 542 km/år 

Kostnad för 322 körningar 42,5 kkr 

Tid för flakhantering 686 h/år 

Flakhantering, kostnad 386,4 kkr/år 

Totalkostnad/år 583 kkr/år 

 

Kostnaden för transport per kWh är olika för de två uppgraderingsteknikerna eftersom den årliga 

produktionen varierar. Transportkostnaderna beräknas i 8.4.3 totalkostnad. 
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Distribution i rörledning 

Kostnaden för transport av fordonsgasen i rörledning från den centrala uppgraderingsanläggningen till 

tankstationen beräknas enligt avsnitt 8.2.2 och 8.3.2. Kalkylen visas i tabell 21. 

Tabell 21. Kapitalkostnaden för transport av fordonsgas från den centrala uppgraderingsanläggningen till 

tankstationen. 

Rörläggningskostnad 750 kr/m 

Investeringskostnad, 1 km nät 750 kkr 

Avskrivningstid 30 år 

Kalkylränta 5 % 

Kapitalkostnad 48,8 kkr 

8.4.3 Totalkostnad för uppgradering och distribution 

Tabell 22 och 23 redovisar totalkostnaderna för uppgradering och distribution med flak och rörledning för 

de två delscenariona med kolmembranuppgradering  respektive processintern metananrikning. 

Tabell 22. Totalkostnad för uppgradering med membranteknik och vattenskrubber samt distribution med flak 

och rörledning. 

Småskalig uppgraderingsteknik (80 %) Membranteknik 

Årlig produktion per anläggning 2,3 GWh 

Central uppgradering (97 %) Vattenskrubber 

Kostnad, central uppgradering 0,24 kr/kWh 

Trycksättning till 200 bar (för gasflak) 0,072 kr/kWh 

Distribution med gasflak 0,084 kr/kWh 

Distribution med rörledning 0,087 kr/kWh (varav driftkostnad 0,08 kr/kWh) 

Total kostnad för trycksättning, uppgradering 

och distribution med gasflak 

0,551 kr/kWh 
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Tabell 23. Totalkostnad för uppgradering med processintern metananrikning och vattenskrubber samt 

distribution med flak och rörledning. 

Småskalig uppgraderingsteknik (80 %) Processintern metananrikning 

Årlig produktion per anläggning 2 GWh 

Kostnad, småskalig uppgradering 0,15 kr/kWh 

Central uppgradering (97 %) Vattenscrubber 

Kostnad, central uppgradering 0,21 kr/kWh 

Trycksättning till 200 bar (för gasflak) 0,072 kr/kWh 

Distribution med gasflak 0,1 kr/kWh 

Distribution med rörledning 0,088 kr/kWh (varav driftkostnad 0,08 kr/kWh) 

Total kostnad för trycksättning, uppgradering 

och distribution med gasflak 

 

 

 

0,62 kr/kWh 
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9 Resultat  

9.1 Uppgraderingskostnad 

Figur 28 visar kostnaden för uppgradering i scenario 1, 2 och 3. Uppgraderingen från låguppgraderad biogas 

till fordonsgas i scenario 3 har inte tagits med eftersom biometankalkylatorn inte gav tillförlitliga resultat för 

det steget i avsnitt 8.4.3. För scenario 3 redovisas därför enbart kostnaden för låguppgradering till 80 % 

metanhalt. 

 

Figur 28. Uppgraderingskostnader för scenario 1, 2 och 3. Kostnaden för scenario 3 är för uppgradering till 80 % metanhalt. 

 

9.2 Distributionskostnad 

Figur 29 visar distributionskostnader för scenario 1, 2 och 3. Kostnaden varierar mellan olika 

distributionstekniker för respektive scenario eftersom storleken på produktionen skiljer sig åt. Den lägsta 

kostnaden har därför valts ut för varje scenario. I scenario 1 har enbart rörledning använts, i scenario 2 har 

transporter med både rörledning och flak simulerats (var för sig) och i scenario 3 kombineras en 

distributionslösning med både flak och rörledning. För att göra en rättvis jämförelse inkluderas inte 

kostnaden för trycksättning till 200 bar för flaktransport eftersom det vid tankstationen tillkommer en 

kostnad för trycksättning av gas som transporteras med rörledning. Kostnaden tillkommer inte vid transport 

på flak eftersom gasen redan är trycksatt. Tankstationen står utanför arbetets systemgräns.  
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Figur 29. Kostnader för distributionen från gårdarna till tankstationen för scenario 1, 2 och 3. 

9.3 Totalkostnad  

Figur 30 visar den lägsta kostnaden för scenario 1 och 2 inklusive alla delsteg som ingick i analysen så som 

trycksättning, distribution och uppgradering. Scenario 3 ingår inte eftersom kostnaden för central 

uppgradering som beräknades med biogaskalkylatorn blev orimligt hög. 

 

Figur 30. Totalkostnaderna för produktionskedjan från att rågasen lämnat rötkammaren till att den når tankstationen för 

scenario 1 och 2. 

Distributionskostnaden för flak är lägre än för rörledning (se figur 29), men det är scenarierna med 

rörledning som är mest kostnadseffektiva. Det beror på att det tillkommer en kostnad för tryckhöjning vid 

användning av flak. Vid distribution med rörledning behöver gasen trycksättas till 200 bar vid tankstationen 

men det ligger utanför arbetets avgränsning. 
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10 Känslighetsanalys 

Vid en simulering är resultatet beroende av indata för parametrar. En del av dessa parametrar har större 

påverkan på resultatet än andra och bör därför ägnas mer tid åt vid modelleringen. Det kan utredas genom 

en känslighetsanalys. Meningen med känslighetsanalysen är att observera responsen på systemet som valda 

parametrar ger. Genom att förstå parametrarnas betydelse kan systemet optimeras genom rätt val av 

variabler och villkor. 

En känslighetsanalys ska genomföras för att undersöka vilken påverkan tre valda parametrar har på det 

ekonomiska utfallet. Valen har gjorts utifrån gissningar om vilka parametrar som kan ha störst inverkan på 

resultatet. Analysen utgår från basfallet genom att variera en parameter i taget med ±30 %. Övriga 

parametrar hålls konstanta. 

Följande parametrar ska undersökas: 

 Biogasproduktionen som avsätts för uppgradering per år. 

 Transportsträcka per körning. 

 Uppgraderingskostnad. 

Parametrarna har baserats på åtskilliga antaganden. Det innebär att resultaten för verkliga system byggda 

enligt systemen i rapporten sannolikt hade avvikit från de värden som erhållits här. Analysen har gjorts för 

det mest kostnadseffektiva scenariot, vilket är scenario 2 med småskalig askfilteruppgradering och 

distribution med rörledning. 

Resultatet av känslighetsanalysen redovisas i figur 31. Linjernas lutning visar hur stor betydelse parametrarna 

har på resultat. Ju större lutningen är desto mer påverkar parametern resultatet .  

 

Figur 31. Känslighetsanalys för den totala kostnaden i scenario 2 med askfilteruppgradering och distribution 

med rörledning. Parametrar som har varierats är biogasproduktionen per år som uppgraderas, 

transportsträckan samt uppgraderingskostnaden. 
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11 Diskussion 

11.1 Diskussion om resultat 

Figur 29 visar att transport med flak är det genomgående billigaste transportalternativet i den här studien. 

Det är inte i linje med resultat från andra studier. En tidigare studie har visat att rörledning är det billigaste 

alternativet för transportsträckor under 40 km och att komprimerad gas på flak är den mest lönsamma 

distributionsformen för längre sträckor (Hanander et al., 2013). En förklaring till det är sannolikt att 

driftkostnaden är hög. Driftkostnaden 0,08 kr/kWh är i nivå med den totala transportkostnaden per kWh 

för flak. Enligt en branschaktör är driftkostnaden väldigt hög och en lägre kostnad borde därför användas 

(handledare Gunnar Bech, muntligt).  En möjlig förklaring till den låga kostnaden för flaktransport är att 

distributionen med flak från de tre gårdarna till tankstationen i scenario 2 och till uppgraderingsanläggningen 

i scenario 3 är väldigt effektiv. Beräkningarna har gjorts för ett optimerat system. Direkt efter att ett flak 

töms åker bilen iväg på en ny runda för påfyllning av flaskorna. Det har uppskattats att tiden det tar att fylla 

på alla flaskorna på flaket är 6 timmar. Siffran är tagen från en rapport där analysen har gjorts för 

flakpåfyllning vid ett stopp och inte tre som i det här fallet. En kompensation för detta har gjorts genom att 

lägga till en extra timme för lastning och lossning. Uppskattningen av kostnaden för flaktransport har gjorts 

för en balans mellan produktion av biogas och avsättning för fordonsgas året runt. Den mänskliga faktorn 

har inte tagits i åtanke vid beräkningarna, det har antagits att passen ordnas så att samtliga 

arbetstidsföreskrifter följs. Inga fördjupningar har gjorts om det är möjligt för en drifttid som motsvarar 85 

% av dygnets timmar. Endast ett flak per körning användes i simuleringen eftersom det i studerad litteratur 

saknades information om två flak kan tömmas samtidigt på tankstationen. Om det inte går skulle tömningen 

ta totalt 3,2 dygn vilket hade gjort det omöjligt att transportera all fordonsgas som produceras per år till 

tankstationen. Eftersom mer än ett flak ofta används i verkligheten kan två flak förmodligen tömmas 

parallellt på tankstationen. Dessutom tar tömningen av flaket sannolikt kortare tid än de 1,6 dygn som 

används i beräkningarna, både enligt min handledare och enligt det sunda förnuftet. Den siffran användes i 

beräkningarna eftersom det inte gick att finna någon annan information om tiden för tömning i all studerad 

litteratur. Branschaktörer kunde därför ha kontaktats innan beräkningarna inleddes för att ta reda på vad 

som gäller i verkligheten.  

Den avgörande faktorn för distributionskostnaden är transportsträckan, både för distribution med flak och 

rörledning. Kostnaderna för flaktransport och distribution med ledning som beräknas i det här arbetet är 

grova förenklingar i det avseenet. I ett verkligt scenario skulle gasen inte inte kunna transporteras fågelvägen 

och transportsträckan skulle därför sannolikt bli betydligt längre både för flaktransport och rörläggning.  

Kostnaden för rörläggning (750 kr/m) i simuleringen gäller för åkermark och har redovisats av Griab AB. 

För att göra en ordentlig kartläggning över hur rörledningen ska dras behöver hänsyn tas till bland annat 

befintlig infrastruktur och typen av terräng i området. Kostnaden beror även på en rad andra faktorer så 

som rörtyp, tryck och flödeshastighet. Det tillkommer även kostnader vid korsande av väg, järnväg och 

ledningar samt om rörledningen måste passera ett vattendrag. Om sprängning behöver genomföras blir 

kostnaden ännu högre. Inget av detta har tagits i beaktning. Beräkningarna har gjorts för ett enkelt fiktivt 

system eftersom projektet haft begränsade resurser och avgränsad tidsåtgång.  

I en rapport från Länstyrelsen uppges att kostnaden ökar för varje mil ledning med 0,14 kr/kWh om flera 

gårdar länkas samman med ett rågasnät (Statens energimyndighet, 2010). För det här arbetet hade kostnaden 

för distribution i rörledning ökat med 0,1 kr/kWh. Det skulle innebära att kostnaden för distribution med 

rörledning blivit närmare tre gånger så hög som med flak. Kostnaden har inte lagts till i beräkningarna 

eftersom det i källan saknas förklaring till varför en sådan kostnad tillkommer.  
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Min handledare Gunnar Bech har kommenterat att distributionskostnaden är helt oberoende av mängden 

gas som distribueras i ledningarna och att det därför låter märkligt att kostnaden blir så mycket högre om 

flera gårdar länkas samman.  

Distribution  av fordonsgas i flytande form som presenterades inledningsvis togs inte med i analysen 

eftersom det idag inte är ett lönsamt transportalternativ för mindre anläggningar. Kapitalkostnaderna är 

höga för kondenseringsanläggningar avsedda för mindre flöden och tekniken är därför enbart lämplig för 

större anläggningar (SGC, 2009).  En studie har visat att för sträckor längre än 120 km är LBG i tankbil den 

billigaste distributionstekniken (Hjort, 2012). LBG har med sin höga energitäthet en stor potential och 

kommer vinna mark i framtiden om kostnadseffektiva lösningar för mindre kondenseringsanläggningar kan 

tas fram. 

För beräkningar av uppgraderingskostnader används siffror för befintliga anläggningar. Eftersom dessa 

anläggningar inte är anpassade efter rågasproduktionen för de fiktiva gårdarna har det ofta fått göras 

kompromisser om en uppgraderingsanläggning ska väljas som understiger eller en som överstiger den 

producerade mängden rågas per timme. Om en anläggning har större kapacitet än rågasproduktionen leder 

det till en lägre utnyttjandegrad vilket medför högre driftkostnader än nödvändigt och därmed även högre 

produktionskostnader.  För en anläggning med lägre maxkapacitet än mängden producerad rågas per timme 

får överskottet användas till annat, som el- eller värmeproduktion på gården. Om behov saknas får gasen 

facklas.  

Figur 28 visar att den mer kostnadseffektiva uppgraderingsanläggningen både i scenario 1 och 2 har högre 

kapacitetsutnyttjande än anläggningarna med en högre uppgraderingskostnad. Lågt kapacitetsutnyttjande är 

ett problem även i verkligheten. En enkätundersökning som besvarades av braschaktörer visade att 

medianen för kapacitetsutnyttjande på deras anläggningar var låga 63 % (Vestman, 2014).  

En jämförelse mellan uppgraderingskostnaderna för scenario 1 och 2 (se figur 28) visar att NeoZeo och 

askfilter är tekniker för småskalig uppgradering som kan konkurrera kostnadsmässigt med större 

anläggningar. Figur 32 visar en jämförelse mellan kostnaden per kWh för uppgradering med askfilter mot 

snittkostnaden per kWh för uppgraderingsanläggningar av olika storlekar på marknaden 2015.  

 

Figur 32. Kostnader för uppgradering med askfilter jämfört med genomsnittliga kostnader för 

uppgraderingstekniker av olika storlekar på marknaden år 2015 (JTI, 2015). 
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Ingen information om anläggningar som uppgraderar biogas från 80 till 97 % kunde hittas studerad litteratur. 

Biometankalkylatorn användes därför som nödlösning för scenario 3. Det var inte en bra nödlösning, visade 

det sig. Kostnaden för uppgradering till 80 % metan är för de undersökta anläggningarna i linje med 

kostnaderna för uppgradering till 97 % med de småskaliga och centrala uppgraderingsanläggningarna i 

scenario 1 och 2. Det är ekonomiskt ohållbart, låguppgradering av biogas kan endast bli intressant om 

kostnaden är klart lägre än för fullständig uppgradering.  

Det är särskilt viktigt eftersom vid transport av låguppgraderad gas upptas en relativt stor del av 

transportvolymen av koldioxid vilket försämrar både transportens energi- och kostnadseffektivitet. 

Uppgradering till 80 % på gården är annars en intressant idé eftersom det enligt flera undersökningar är 

betydligt billigare än fullständig uppgradering och kan användas för att driva traktorer med dual fuel-motorer 

utan att det påverkar prestandan. Omställningen av motorerna från diesel till gas är relativt enkel att 

genomföra och skulle leda till stora reduceringar av koldioxidutsläpp (Biogas Syd, 2011). Drivmedlet kan 

dock inte säljas som fordonsgas på marknaden eftersom att svensk standard inte uppnås. Gasen kan därför 

endast användas på gården, för att få säljas måste den uppgraderas till 97 %.  

En enkätundersökning som besvarats av aktörer i biogasbranschen har visat att rågasproduktionen utgör 

den största kostnaden i fordonsgaskedjan (Vestman, 2014). Distributionskedjan och kostnader för 

tankstation utgör den minsta delen. Mediankostnaden inklusive drifts-, personal- och 

investeringskostnader var enligt undersökningen 0,54 kr/kWh för rågasproduktion, 0,072 kr/kWh för 

kompression och 0,04 kr/kWh för tankstationen. Medelkostnaden för fordonsgasproduktionen från 

substrat till fordonsgas färdig att tankas hamnade på 1,35 kr/kWh. Marginalerna för lönsamhet var med 

det sagt väldigt små med tanke på att fordonsgaspriset när undersökningen genomförden var 1,3- 1,4 

kr/kWh. Genom att använda de ovan nämnda kostaderna för rågasproduktion och tankstation kan det 

uppskattas vad den totala kostnaden hade blivit för hela fordonsgaskedjan, från substrat till tankning, om 

scenario 1 och 2 ses ur ett större perspektiv. Kostnaden hamnar på 0,94 kr/kWh för både scenario 1 och 

2. Marginalerna för lönsamhet är betydligt högre för båda scenarierna än för medelkostnaden i 

enkätundersökningen. En av anledningarna till det är att uppgraderingsanläggningarna som valts för de 

fiktiva gårdarna har väldigt hög utnyttjandegrad. För uppgraderingen i scenario 1 med vattenskrubber var 

utnyttjandegraden 92 %, för askfilteruppgraderingen i scenario 2 100 %, medan medianen bland svaren i 

enkätundersökningen bara var 62 %.  

När det mesta av arbetet var klart fick jag under en biogaskonferens i Töreboda kännedom om att 

forskning i Norge visat att det är möjligt att transportera rågas trycksatt till 200 bar på flak om vissa krav 

uppfylls (Hovland, 2017). Det förklaras närmare i avsnitt 5.2.1 som lagts till i efterhand. Transport av högt 

trycksatt rågas utan att det uppstår komplikationer sågs tidigare som en omöjlighet, både i studerad 

litteratur och bland branschaktörer jag talat med. Den nyligen genomförda norska studien som bevisar 

motsatsen öppnar därmed dörrarna för nya möjligheter, till exempel transport av rågas på lastväxlarflak 

från gårdar till centrala uppgraderingsanläggningar. Det kan vara ett alternativ om det inte finns möjlighet 

att lägga rörledningar på platsen eller om avståndet till en central uppgraderingsanläggning är för stor för 

att det ska vara lönsamt att transportera gasen med rörledning.  
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Känslighetsanalysen i kapitel 10 presenteras i figur 33.  

 

 

Figur 33. Känslighetsanalys för den totala kostnaden i scenario 2 med askfilteruppgradering och distribution 

med rörledning. Parametrar som varieras är mängden biogas som uppgraderas per år, transportsträckan samt 

uppgraderingskostnaden. Ju brantare kurvan är desto kraftigare påverkar en förändring av en parameter 

resultatet. 

Ur figuren kan det utläsas att rågasproduktionen som avsätts för fordonsgas har procentuellt störst påverkan 

på det ekonomiska utfallet för distributionskedjan. Uppgraderingskostnaden har näst störst betydelse på 

resultatet medan transportsträckan har lägst betydelse. Linjernas lutning visar dock tydligt att alla tre valda 

parametrar påverkar kostnaden för distributionskedjan relativt mycket.   

Resultaten som presenteras i den här rapporten bygger på beräkningar som baseras på en sammanställning 

av litteraturuppgifter. Eftersom förutsättningar och systemavgränsningar kan variera mellan olika källor är 

uppgifterna kanske inte alltid direkt jämförbara. Mängden och kvaliteten på de uppgifter som 

sammanställts kan variera även mellan olika delprocesser.  
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11.2  Diskussion om hållbarhetsaspekter 

Hållbar utveckling innebär att beslut tas och handlingar genomförs med målet att bevara naturen och dess 
förmåga att ge näring åt mänskligt liv. Det har på senare tid blivit en allt viktigare fråga med den ökade 
medvetenheten om att människans aktiviteter har en stor påverkan på miljön. Hållbarhet handlar om att ta 
medvetna och ansvarsfulla beslut för att minska människans negativa påverkan på världen. Arbetet för att 
uppnå ett hållbart samhälle bygger inte bara på att minska energianvändningen och producera mindre avfall, 
utan även om att utveckla teknik som tar världen framåt med minimal miljöpåverkan. Hållbar utveckling är 
en kombination av ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. De tre dimensionerna stödjer varandra 
gemensamt och ömsesidigt för att skapa en långsiktig och hållbar samhällsutveckling. 
 
Lantbrukets stora biogaspotential kan bli en viktig pusselbit i strävan efter ett hållbart energisamhälle. 
Transportsektorn står för 25 % av Sveriges utsläpp och försöken med att sänka andelen fossila bränslen har 
gått trögt. Att satsa på att öka användningen av det renaste bränslet på marknaden, den uppgraderade 
biogasen, är därför ett stort steg i rätt riktning.  Med en ekonomiskt hållbar lösning för produktion av 
gårdsbaserad biogas öppnar sig många möjligheter, både för lantbrukare, och för samhället i stort.  
 
Gårdsägarna får möjligheten till ekonomisk ersättning för sitt avfall genom att låta den användas för att 
producera fordonsgas. De kommer även kunna använda sig av gödsel producerad på sin egen gård istället 
för att behöva köpa konstgödsel. På så vis kan utsläpp av växthusgaser minska, både genom att konstgödslet 
inte behöver transporteras långa sträckor, men även för att konstgödsel i sig är en miljöbov. Tillverkningen 
orsakar stora utsläpp av lustgas och koldioxid. Genom att använda biogödsel producerad på den egna gården 
återförs viktiga näringsämnen till marken så att kretsloppet sluts. Användningen minskar även kväveläckaget 
från jordbruket. Uppgradering med askfilter är en teknik som har studerats i rapporten. Den använder 
träaska för att rena biogas, askan kan sedan återföras till skogen och användas som gödsel. På så vis sluts ett 
kretslopp även där. Biogasen bidrar till att stärka den ekologiska hållbarheten på alla sätt och utvecklingen 
av teknik för gårdsbaserad fordonsgasproduktion är därför mycket viktig för samhällets hållbara utveckling.  
 
Social hållbarhet handlar om att sträva efter ett samhälle där grundläggande mänskliga rättigheter 
respekteras. Välbefinnande, rättvisa, makt, jämlikhet och individens behov står i centrum. Målet är att alla 
ska ha en god hälsa, en  livsmiljö där man kan utvecklas och känna frihet. Vid uppförandet av ett nytt 
distribuerat system för fordonsgasproduktion kommer det att krävas arbetskraft för bland annat grävning 
av ledninggravar  och byggandet av en uppgraderingsanläggning. Nya arbetstillfällen kan därför förväntas, 
vilket är positivt för den sociala hållbarheten. 61 % av lantbrukarna kände 2014 att deras lönsamhet var 
ganska eller mycket dålig (LRF konsult, 2014). Genom att börja producera biogas och fordonsgas finns det 
möjligheter både till att börja tjäna pengar på sitt avfall och till att slippa behöva betala för konstgödsel. Det 
är ett steg mot förbättrad lönsamhet. Om ny teknik etableras som är lönsam för gårdsbaserad 
fordonsgasproduktion kan lantbrukarna få bättre ekonomi och på så vis bättre levnadsvillkor. Det hör till 
både ekonomisk och social hållbarhet.  
 
En positiv utveckling för gårdsbaserad fordonsgasproduktion är med det sagt stärkande för den hållbara 
utvecklingens alla tre aspekter i samhället.  
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12 Slutsatser 

Utifrån studiens syfte och mål presenteras här de slutsatser som kunnat dras. Slutsatserna baseras på de 

resultat som erhållits. 

 

 Både rörledning och lastväxlarflak är ekonomiskt försvarsbara distributionstekniker för 

gårdsbaserad fordonsgasproduktion. För transport med flak tar tömningen lång tid och det krävs 

därför att distributionen i övrigt sker väldigt effektivt för att bevara lönsamheten. 

 

 Det finns ekonomiskt konkurrenskraftig teknik för småskalig uppgradering både på marknaden och 

i utvecklingsstadiet med kostnader i samma storleksordning som för större anläggningar.  

 

 Kostnaden för uppgradering av biogas till 80 % metanhalt är för de anläggningar som studeras i 

nivå med uppgradering till 97 % metan. För att tekniken ska vara värd att investera i, både för 

användning av låguppgraderad fordonsgas på gården och för distribution till en central anläggning 

för fullständig uppgradering, krävs det att den är mycket billigare.  
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14 Bilagor 

14.1 Bilaga 1 

 
(Stenfelt, 2015) 

 

 

 

 

 

 


