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Abstract	  
This report discusses upgrading techniques for biogas, with a particular focus on upgrading with 
two different kinds of water scrubbers. More precisely a conventional water scrubber’s features 
and profitability are compared to a relatively new version of a water scrubber called Biosling. 
Biosling’s unique characteristic is its combination of a conventional water scrubber column and a 
hose reel called Bioslingpump. A literature study about different upgrading techniques, the 
production of biogas and the usage of biogas in Sweden today forms the basis of the comparison. 
The method is to compare input data from the different upgrading plants and to produce graphs 
and charts using Matlab to draw conclusions about which water scrubber is more profitable in 
terms of water consumption, payback time, raw gas capacity and electricity consumption. The 
results show that a conventional water scrubber is more profitable than Biosling. A failure in the 
comparison is that the calculation assumes that the plants operates at maximum capacity the whole 
time, which is not normal. Despite this, we conclude that it is more profitable to upgrade biogas 
with a conventional water scrubber, although Biosling is a good alternative for small-scale 
upgrading. One suggestion for improvement for Biosling is to remove the conventional water 
scrubber column and thereby minimize the electrical consumption and investment costs.    

Sammanfattning	  
Denna rapport behandlar uppgraderingstekniker för biogas med speciellt fokus på uppgradering 
med två olika varianter av vattenskrubbersteknik. En konventionell vattenskrubbers funktion och 
lönsamhet jämförs med en relativt ny version av vattenskrubbers, kallad Biosling. Syftet är att 
avgöra vilken som är mest lönsam utifrån sin funktion. Unikt för Biosling är att den i kombination 
med en kolonn använder en slangvinda, kallad Bioslingpump, för att uppgradera biogasen istället 
för enbart kolonner, som används i konventionella vattenskrubbers. En bakgrundsstudie om olika 
uppgraderingstekniker, framställning av biogas och användningen av biogas i Sverige idag utgör 
grunden för jämförelsen. Metoden är att jämföra indata från respektive uppgraderingsanläggning 
och med hjälp av programmet Matlab ta fram grafer, tabeller och dra slutsatser om vilken som är 
mest lönsam. Jämförelsemodellen fokuserar på vattenförbrukning, återbetalningstid, rågaskapacitet 
och elförbrukning. Resultatet visar att en konventionell vattenskrubbers är mer lönsam jämfört 
med en Biosling. En brist i jämförelsen är att beräkningen är gjord efter att 
uppgraderingsanläggningarna går på maximal kapacitet under hela sin användningstid, vilket inte 
är normalt. Slutsatsen är att vid uppgradering av biogas ska en konventionell vattenskrubbers 
tillämpas och för småskaliga gårdsbaserade anläggningar är Biosling ett bra alternativ. Ett 
förbättringsförslag för Biosling är att ta bort kolonnen och enbart använda Bioslingpumpen för att 
på så sätt kunna minska elförbrukning och investeringskostnader. 
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Förord	  
Detta rapportdokument är ett resultat av fyra månaders kandidatexamensarbete, vilken är en del av 
civilingenjörsutbildningen inom maskinteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i 
Stockholm. Arbetet genomförs inom ramen för projektet "STandUp for Energy", ett projekt med 
fokus på framtidens energiförsörjning. Kandidatexamensarbetet ges av skolan för Industriell 
Teknik och Management, institutionen för Energiteknik vid KTH. 

Riktar ett stort tack till våra handledare på KTH respektive Innovationsverket, Anders Malmquist 
och Gunnar Bech, för stöd och god vägledning under projektets gång. Innovationsverket är en 
förening som bildades i Gamleby, Småland. Vill även rikta ett speciellt tack till Göran Grönhammar 
som varit mycket betydelsefull för arbetet och ett bra stöd för diskussion vid förhinder med 
projektet. 

För KTH har vi Anders Malmquist som handledare och vägledning för djupare teoretiska 
kunskaper. På Innovationsverket är Gunnar Bech handledare för den praktiska tillämpningen och 
utformningen av befintliga modeller. 

Ansvarsområdena har fördelats jämt mellan författarna. 
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1	  Inledning	  	  
Klimatförändringar på grund av användningen av fossila bränslen är ett ökande problem i världen. 
För att minska användningen av fossila bränslen är nyttjandet av förnyelsebara bränslen ett 
alternativ. Biogas är ett förnyelsebart bränsle och för att kunna driva fordon krävs en 
uppgraderingsprocess för att uppnå en högre metanhalt av biogasen (Abbassi m.fl., 2012). Denna 
uppgraderingsprocess kan ske i stora eller små gårdsbaserade anläggningar. Det är känt sedan 
tidigare att småskalig uppgradering är möjlig med olika nya metoder. Däremot saknas tillräckliga 
jämförelser mellan dessa metoders lönsamhet, vilket kan spela en roll i ökningen av nyttjandet av 
biogas. För att öka tillgängligheten av uppgraderad biogas kan därför uppgraderingsanläggningar 
skalas ned. Småskaliga anläggningar möjliggör en överföring av uppgraderingsprocessen från större 
centrala anläggningar till bondgårdar, vilket kan göra gårdarna självförsörjande på uppgraderad 
biogas. 

1.1	  Problemformulering	  och	  syfte	  
Kandidatexamensarbetets mål är att konstruera en analys av den åtgångna energin när uppgradering 
av biogas sker småskaligt. Småskalig uppgraderingen kan göras med hjälp av en alternativ lösning 
som Innovationsverket och KTH gemensamt utvecklat. Projektbeskrivningen menar att denna 
lösning kan vara mer energieffektiv jämfört med konventionell uppgradering, vilket ska 
undersökas. Denna metod som ingår i jämförelsemodellen går under namnet Biosling och är ett 
varumärke för ett företag som har en patenterad lösning för uppgradering av biogas. En jämförelse 
mellan Biosling och konventionell vattenskrubbers ska göras. Både Biosling och vattenskrubbers 
beskrivs mer ingående senare i rapporten. 

Syftet med kandidatexamensarbetet är att tillföra en mångsidig bild av Biosling jämfört 
konventionell vattenskrubbers. För att skapa denna bild ska teknikernas för- och nackdelar tas i 
beaktning. Ett bisyfte blir att kunna identifiera brister och föreslå förbättringar i Bioslings teknik 
för att öka dess prestanda och minska investeringskostnader. 

1.2	  Avgränsningar	  	  
De uppgraderingstekniker som arbetet fokuserar på är vattenskrubbers, som Biosling är en variant 
av. Arbetet berör även uppgradering med PSA och kemisk absorption. Anledningen är att dessa 
tekniker till stor del utgör marknaden för uppgradering av biogas i Sverige (Energimyndigheten, 
2015) och således bildar ramverket för jämförelsen med Biosling. Dessa metoder beskrivs i avsnitt 
2.2 Uppgraderingsteknik. 

Jämförelsemodellens systemgräns för uppgraderingen av biogas är att rå biogas, alltså innan 
uppgradering, tillförs anläggningen och slutligen en uppgraderad biogas lämnar systemet. Där ingår 
investeringskostnader, energiåtgång för processen, mängd uppgraderad biogas och den uppnådda 
kvaliteten. I jämförelsemodellen beaktas inte investeringskostnader, driftkostnader  och 
energiåtgång för rötningsprocessen innan uppgraderingen och heller inte en eventuell 
högtryckskomprimering av biogasen efter uppgradering. Både rötningsprocess och 
högtryckskomprimering beskrivs i avsnitt 2.1 Biogas. 
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Ännu en avgränsning är tiden för kandidatexamensarbetet, den är begränsad och därför har 
omfattningen av projektet anpassats därefter. Sekretess är ytterligare en avgränsning som kantat 
arbetet, vilket speciellt drabbat insamlingen av data från Biosling AB. Vid kontakt med företaget 
hänvisar dem till sekretess för stora delar av produktinformationen. 

Betydelsefulla faktorer för Biosling och konventionell uppgradering ingår i jämförelsen. Därmed 
är jämförelsemodellen smal med vissa fördjupningar inom energiåtgång, ekonomi och mängd 
uppgraderad biogas. 
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2	  Bakgrundsstudie	  
Här presenteras det förarbete som är gjort för att ge en kunskap i området biogas och dess 
framställning. Studier kring framtidsutsikter och statliga anslag för stimulering av marknaden har 
också gjorts.  

2.1	  Biogas	  
Biogas är en lättantändlig gas som genereras när substrat bestående av organiskt material och avfall 
genomgår en anaerobisk nedbrytning i frånvaro av syre. Gasmixturen består främst av metangas 
där andelen varierar mellan 55 och 65 % innan uppgradering av biogas. Resterande gaser är 
koldioxid med spår av vätesulfider och siloxaner vilka beskrivs senare i avsnittet. Det organiska 
material som genomgår en anaerobisk nedbrytning består ofta av organiskt avfall. Organiskt avfall 
kan bestå av avfall med animaliskt eller vegetabiliskt ursprung och latrin (NE, 2016). Även 
vegetabilisk biomassa utgör substrat som illustreras i figur 1. Förbränning av biogas är optimal, 
utan dålig odör eller rester av sot, och kan likställas med komprimerad naturgas, CNG. (Abbassi 
m.fl., 2012; Holm-Nielsen m.fl., 2009) Efter uppgraderingsprocessen kan den uppgraderade 
biogasen högtryckskomprimeras för att öka energimängden per volymenhet och underlätta 
transport. Detta är även fördelaktigt om biogasen används som fordonsbränsle då biogasen i bilens 
system är komprimerad till omkring 200 bar (Ejlertsson, 2016).  

 

 

Figur 1 – Kretslopp för anaerobisk rötning av organiskt material (Holm-Nielsen m.fl., 2009) 
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Sedan 1950-talet har produktionen av biogas ökat i utvecklingsländer för att utnyttja organiskt avfall 
och generera ett bränsle. Utvecklingen och utnyttjandet i industriländer har inte gått i samma takt. 
Det beror bland annat på den stora tillgången av fossila bränslen i kombination med låga priser. 
(Abbassi m.fl., 2012) 

Biogas genereras i en rötkammare av en anaerobisk nedbrytning som sker av anaeroba bakterier. 
Det är bakterier som har en förmåga att växa i frånvaro av syre. En energigivande ämnesomsättning 
hos anaeroba bakterier är jäsning (NE, 2016). Jäsningen leder till nedbrytningen av organiska kedjor 
i en process av fyra steg som illustreras i figur 2. (Abbassi m.fl., 2012) 

I det första steget spjälkas långa proteinkedjor, fetter och kolhydratkedjor, som exempelvis cellulosa 
och stärkelse, genom hydrolys. Spjälkningens produkt är aminosyror, fettsyror med långa kedjor 
och socker enligt det första steget i figur 2. I steg två fermenteras produkten från det första steget 
och bildar flyktiga fettsyror. I det tredje steget förbrukas de flyktiga fettsyrorna och bildar koldioxid, 
vätgas och ättiksyra. I det fjärde och sista steget konverterar bakterier koldioxid, vätgas och ättiksyra 
till metangas enligt det sista steget i figur 2. (Abbassi m.fl., 2012) 

Det finns tre olika grupper av bakterier med fysiologiska skillnader som samverkar vid den 
anaeroba nedbrytningen av organiskt material. Den första gruppen bakterier använder sig av 
hydrolys och fermentering. Den processen omvandlar längre kedjor av protein, kolhydrater och 
fetter till fettsyror, alkoholer, koldioxid, ammoniak och väte enligt figur 2. Den andra gruppen av 
väteskapande bakterier konverterar resultaten av den första gruppens bakterier till vätgas, koldioxid 
och ättiksyra enligt steg tre i figur 2. (Abbassi m.fl., 2012) Den tredje gruppen av bakterier består 
av två subgrupper av bakterier med metan som restprodukt. Den ena konverterar vätgas och 
koldioxid till metan och den andra omvandlar metan genom att avskilja koldioxid från acetat, en 
biprodukt till ättiksyra (NE, 2016). Denna producerade biogas kan sedan användas direkt eller 
genomgå en uppgradering där avskiljning av metan från koldioxid sker. (Abbassi m.fl., 2012) 
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Figur 2 - visar stegen i processen för framtagning av biogas (författarna) 

För att processen ska genomföras krävs det även rikliga mängder av kväve, vatten och andra 
näringsämnen. En viktig del är förhållandet mellan kol och kväve, på engelska Carbon/Nitrogen 
förhållandet eller C/N förhållandet. Det anses optimalt för den anaeroba nedbrytningen att C/N 
förhållandet ligger i intervallet 20 till 30 delar kol för varje del kväve (Yadvika m.fl., 2004). Vid 
större delar kol per kväve förbrukas kvävet alltför snabbt av de metanproducerande bakterierna. 
Följden blir att biogasproduktionen går ned med anledning av att bakteriernas proteinbehov inte 
tillgodoses. Detta medför att omvandlingen av kolatomer till metanmolekyler påverkas negativt vid 
brist på kväve. Är C/N förhållandet lägre frigörs kväve och ammoniak bildas. Detta ökar pH-
värdet i blandningen vilket påverkar de metanskapande bakterierna negativt. För att kontrollera om 
vattenmängden är tillräcklig mäts andelen solid materia, som utgörs av organiskt material och bör 
uppgå till mellan 10 och 25 procent och resterande mängden är vatten. Är förhållandet lägre blir 
mixturen för tunn för att bakterierna ska trivas. Är förhållandet högre blir omröringen av mixturen 
svår och den producerade gasen hindras från att stiga upp till rötkammarens tak. (Abbassi m.fl., 
2012) 

	   Kolhydrater	  
Proteiner	  
Fetter	  

Aminosyror	  
Fettsyror	  
Socker	  

Flyktiga	  Fettsyror	  

Ättiksyra	  C02	  och	  H2	  

CH4	  och	  CO2	  

Hydrolys	  

Fermentering	  
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Olika typer av anaeroba bakterier trivs i olika temperaturer. Det finns tre olika temperaturintervall 
som bakterier trivs i. Det ena intervallet är 50-65 °C, det andra är 20-40 °C och det tredje är mindre 
än 10 °C (Abbassi m.fl., 2012). 

Vid produktion av biogas uppstår spår av vätesulfider och siloxaner. Vätesulfid är en färglös och 
antändlig gas. Hur mycket vätesulfid som skapas har en korrelation till karaktären av det organiska 
materialet som ska rötas. Ett substrat av hög viskositet leder till biogas med lägre mängd vätesulfid 
vid fermentering jämfört vätskehaltiga substrat. Mängden vätesulfid som skapas beror även på 
vilket dygn rötningsprocessen befinner sig på, orsaken till detta är ännu okänt. (Abbassi m.fl., 2012; 
Deublein och Steinhauser, 2010) 

 

Figur 3 – Skapad biprodukt vätesulfid vid rötningsprocess för biogas (Deublein och Steinhauser, 2010) 

Vanligtvis när gasen lämnat rötkammaren sker rening från svavelväte innan uppgradering av 
biogasen, anledningen är att undvika uppkomst av avlagringar och korrosion på metaller och på så 
sätt undvika onödigt slitage på motorer (Ejlertsson, 2016). En annan viktig faktor till att avlägsna 
svalväte är att den tenderar att bilda svaveldioxid vid en förbränningsprocess. Denna gas är giftig 
och därmed inte önskvärd. Vanligaste tillvägagångsättet att bli av med svavelväte är en teknik som 
under rötningsprocessen tillför luft med 2-6 % syrehalt, vilket gör att de naturliga bakterierna som 
finns i organiskt avfall släpper ut svavelvätet på rötkammarens väggar. Detta leder till att svavelvätet 
slutligen hamnar i rötresten. (Blom m.fl., 2012) 

Siloxaner är en undergrupp till kisel som består av bindningar mellan kisel och syre, Si-O 
bindningnar. Siloxaner kan orsaka skador i förbränningsmotorer och vid förbränning bildas 
kiseldioxid vid bland annat tändstiften och följden blir allvarliga skador i motorn. (Cabrera-Codony 
m.fl., 2014) 

I (Appendix 8.2) bifogas data för hur mycket koldioxidekvivalent metangas som släpps ut för de 
mest metanutsläppande länderna i världen. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det negativt att organiskt 
avfall deponeras på soptippar och den bildade metangasen släpps fri i atmosfären. Istället bör det 
organiska avfallet placeras i en rötkammare, där metangasen kan tillvaratas. Detta beror på att en 
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molekyl metangas påverkar den globala uppvärmningen i en 25 gånger större omfattning jämfört 
med en molekyl koldioxid.  (Abbassi m.fl., 2012). 

En metanhalt på ungefär 80 % är brukbart för gasmotorer, vilket inte påverkar livslängden på 
motorn avsevärt (Enefalk och Ersöz, 2016). En normalkubikmeter, Nm3, metangas har ett undre 
värmevärde på 9,97 kWh. Fordonsgas som består av minst 97 % metangas och resterande mängd 
koldioxid har därmed värmevärdet 9,67 kWh (Petersson, 2011; Blaxter och Clapperton, 1965). 

2.2	  Uppgraderingsteknik	  
Här beskrivs tre vanligt förekommande tekniker för att uppgradera biogas. Vid en 
uppgraderingsprocess sker en höjning av metanhalten i biogasen för att möjliggöra användning av 
biogas som fordonsgas. Beroende på typ av motor kan fordon drivas av biogas bestående av minst 
85 % metangas och resterande koldioxid (Scania, studiebesök 2016). 

Pressure Swing Adsorption, PSA, är den mest förekommande adsorptionssepareringsprocessen. 
Det är en välkänd teknik som använts under minst 40 års tid (Lestinsky m.fl., 2015). 
Uppgraderingen sker i förhöjt tryck där adsorptionsbädden återgenereras under tryckreduktion, se 
figur 4. Utförandet av PSA varierar kraftigt beroende på adsorbatet. Några exempel på olika 
adsorbatmaterial är zeoliter eller aktivt kol där trycket varierar under processen. Zeoliter är 
mineraler i kristallform av polymerer som kan vara naturliga eller syntetiskt framtagna. (Lestinsky 
m.fl., 2015) 

Att adsorbatet absorberar åtminstone en komponent från mixturen är ett grundläggande krav. 
Lämpligt är att denna komponent är koldioxid eftersom separeringens syfte är att skilja metangasen 
från koldioxid. Denna sållning möjliggörs genom att bero på en skillnad i sorptionshastigheten, 
alltså hur fort adsorptionen eller absorptionen sker. Under adsorption tas den komprimerade 
biogasen med låg andel metan in i kolonnens nedre del vilket illustreras i figur 4. Vid passering 
genom adsorbentbädden adsorberas koldioxid, syre och kväve. Ur toppen tas den uppgraderade 
biogasen med högre andel metan. Sedan förs gasen vidare in i nästa kolonn, den högra i figur 4, 
där återgenerering sker och återstående metangas recirkuleras. Det som separerats kommer då ut 
som avgaser, koldioxid och vatten. (Lestinsky m.fl., 2015) 

Två grundläggande huvudsteg innefattar adsorptionsprocessen för separering, adsorption och 
desorption.  Likt figur 4 där både adsorption och desorption sker. Desorption är motsatsen till 
sorption. Sorption är ett gemensamt namn för absorption och adsorption då båda syftar till att 
uppta. Absorption är en process där en vätska tas upp av ett flytande absorptionsmedel eller fast 
absorptionsmaterial. Adsorption är en process där atomer, joner eller molekyler från en substans 
fäster sig vid ytan av adsorbatet. Skillnaden är således att absorption involverar hela volymen av 
absorptionsubstansen medan adsorption är en yt-baserad process där det skapas en tunn film av 
adsorbatet på ytan av det som adsorberas (Eimer, 2014; Yang m.fl., 2008). Under adsorption råder 
ett högt tryck och för desorption råder ett lågt tryck. Det måste gälla för att få en separering av 
komponenter enligt PSA. (Lestinsky m.fl., 2015) 
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Figur 4 - illustrerar PSA-processens steg (författarna) 

Kemisk absorption är en annan vanlig teknik som används. Denna metod har många likheter med 
PSA som också har en återgenerering. Den huvudsakliga skillnaden är att koldioxiden binder sig 
till absorptionsmedlet kemiskt. Återgenereringen sker genom att en omvänd kemisk reaktion av 
absorptionsmedlet bidrar till att koldioxid återgår till gasfas. Ur en hållbarhetssynpunkt är kemisk 
absorption en process som är mycket energikrävande och kemikaliehantering utgör risker dels för 
människa och dels för miljö. En eventuell återanvändning av spillvärme vid återgenereringen kan 
fungera som kompensation för den stora energiåtgången. (Persson, 2003) 

Ännu en teknik är vattenskrubbers som beskrivs i nästa avsnitt och anledningen är att den tekniken 
tillämpas i båda tekniker som senare i rapporten ska jämföras. Det finns fler än ovan nämnda 
tekniker som uppgraderar biogas, men dessa är inte etablerade på marknaden och inte heller 
relevanta för studien i detta kandidatexamensarbete. 

2.3	  Vattenskrubbers	  
Vid framställning av uppgraderad biogas måste den ursprungliga biogasen renas (Kapdi m.fl., 
2005). En möjlighet att höja metangashalten är via vattenskrubbersmetoden. Vattenskrubbers 
utnyttjar vattnets absorberingsegenskaper av koldioxid vid högt tryck och låg temperatur och 
därmed ökas andelen metangas i biogasen. Kvar blir den uppgraderade gasen med en förhöjd andel 
metangas. Denna avskiljning sker med fördel vid lägre temperatur och högre tryck varpå lösligheten 
ökar. (Deublein och Steinhauser, 2010; Grönhammar, 2016) 

Konventionell vattenskrubbers har en eller flera kolonner där separeringen av gaskomponenterna 
sker med hjälp av kontakt med vatten. En vanlig design för vattenskrubbers är att stora kolonner 
fylls med rå biogas och vatten, se figur 5. Biogasen förs in i kolonnen nerifrån med en typisk 
temperatur på 8 °C och ett tryck på kring 10 bar samtidigt som vatten förs in från övre delen av 
kolonnen (Deublein och Steinhauser, 2010). Vattentemperaturen har en stor inverkan på den 
absorberade mängden koldioxid. Vid en temperatursänkning från 25 till 5 °C på vattnet fördubblas 
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mängden uppgraderad biogas per tidsenhet (Deublein och Steinhauser, 2010). Kolonnen i figur 5 
har plattor för att simulera små vattenfall där biogasen passerar genom. På så sätt ökar kontaktytan 
mellan gasen och vattnen och absorberingen upprepas vid varje vattenfall vilket resulterar i att 
gasens metanhalt ökar. (Grönhammar, 2013) 

 

Figur 5 - Process för en vattenskrubbers kolonn med plattor (Grönhammar, 2013) 

När gasen stiger upp och kommer i kontakt med vattnet absorberas koldioxiden av vattnet och en 
uppgraderad biogas erhålls i den övre delen av kolonnen. Slutligen förs det mättande vattnet ut ur 
kolonnen. Vattnet är mättat av koldioxid men innehåller också en liten mängd metan. När trycket 
minskar sipprar huvuddelen av denna biogasrest från vattnet och återförs sedan till kolonnen för 
att på nytt genomgå samma typ av uppgraderingsprocess (Olugasa och Oyesile, 2015; 
Grönhammar, 2013). 

Staplarna vid sidorna av kolonnen i figur 5 visar på vänster sida hur gasens innehåll förändras under 
tiden den stiger uppåt. Där syns att metanmängden är konstant och koldioxidmängden minskar. 
På motsvarande sätt visar höger sida hur koldioxidmängden ökar i vattnet under tiden det rinner 
nedåt i kolonnen. (Grönhammar, 2013) 
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Vattenförbrukning är en viktig aspekt ur miljösynpunkt, speciellt för regioner med brist på 
vattentäkter. I jämförelsemodellen tas därför detta i beaktande. För de konventionella 
vattenskrubbers som finns med i jämförelsemodellen är det tillräckligt att vattnet är grovt renat, 
vilket innebär att vattnet inte behöver uppfylla dricksvattenkvalitet. Anläggningen kan därför vara 
placerad i närheten av ett reningsverk där vattnet efter den grövsta reningen går vidare till 
uppgraderingsanläggningen. (Malmberg Water AB, 2016) 

Diagrammet i figur 6 nedan visar hur metan och koldioxid löser sig i vatten beroende på vattnets 
temperatur. Skillnaden möjliggör vattenskrubberstekniken då dessa två gaser kan separeras från 
varandra. Detta visar att koldioxid är betydligt mer löslig i vatten jämfört med metan 
(Grönhammar, 2013). Här bekräftas alltså att en lägre temperatur bidrar till en högre upptagning 
av koldioxid i vatten. Enheten på y-axeln är liter per liter eftersom det visar liter metan respektive 
liter koldioxid, per liter vatten. 

 

Figur 6 – Visar lösningen av metan och koldioxid i vatten (Grönhammar, 2013) 

En liten del metan absorberas av vattnet. Liksom upptagningen av koldioxid minskar också 
upptagningen av metan med en stigande temperatur på vattnet. För att undvika små absorberingar 
av metangas kan alltså en temperatur på vattnet ligga mellan 5 °C och 10 °C och fortfarande 
absorbera en relativt stor mängd koldioxid. Då denna mängd metan är så pass liten kan den anses 
försumbar och en lägre temperatur än 10 °C på vattnet kan användas. Den typiska temperaturen 
som tillämpas är som tidigare nämnt 8 °C för vattenskrubbers. (Olugasa och Oyesile, 2015; 
Grönhammar, 2013) 

2.4	  Biogas	  i	  Sverige	  
Marknaden för biogas i Sverige är relativt liten i förhållande till andra länder. Att jämföra med 
Indien och Kina som har omkring fyra respektive 27 miljoner anläggningar för framställning av 
biogas sedan att utvecklingen av biogas startade där år 1970 fram till 2011 (Bond och Templeton, 
2011). Något som Sverige däremot historiskt var tidiga med är kraven för användning av biogas 
som fordonsbränsle. Världens första kvalitetsspecifikation för biogas som används i fordon 
skapades i Sverige på 1990-talet. Det är en specifikation med vilken metanhalt biogas kräver för att 
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vara duglig för en förbränningsmotor i ett fordon (Lundberg, 1997). För att uppnå en högre 
metanhalt krävs som tidigare nämnts en uppgradering av rå biogas, därför belyser detta avsnitt en 
lägesanalys av uppgraderingsanläggningar i Sverige. 

Tabellen över antal anläggningar med uppgraderingsteknik (Appendix, 8.3) visar uppdelat på län 
och uppgraderingsteknik antalet aktiva uppgraderingsanläggningar i Sverige 2014. Vattenskrubber, 
PSA och kemisk absorption är de tre tekniker som tillämpas i kommersiella 
uppgraderingsanläggningarna i Sverige 2014 (Energimyndigheten, 2015). PSA och kemisk 
absorption är tekniker som vanligtvis tillämpas i större anläggningar. Anledningen är att dessa 
tekniker ofta kräver större investeringar jämfört med vattenskrubbers (Ejlertsson, 2016). På 
gårdsbaserade anläggningar är istället tillämpningen av vattenskrubbers vanlig, exempelvis i Skåne 
och Västra Götaland. Där är gårdsbaserad verksamhet direkt förankrad med gården där den 
producerar biogas. Vid tillämpning av vattenskrubbers på större anläggningar är det viktigt att ha 
tillgång till vattentäkter då tekniken i större skala kräver mycket vatten. Detta vatten kan hämtas 
från reningsverk eller större sjöar (Avsnitt 2.3). Det finns uppgraderingstekniker som inte nämns i 
tabellen. Orsaken är att de kommersiella anläggningarna tillämpar någon av dessa tre olika tekniker 
och övriga tekniker är så pass oetablerade i Sverige att dem inte är relevanta för jämförelsen i 
tabellen.  	  

Ur ett hållbarhetsperspektiv är det intressant att majoriteten av uppgraderingstekniker enligt 
tabellen (Appendix, 8.3) utgörs av vattenskrubbers. Som tidigare konstaterats är både PSA och 
kemisk absorption tekniker där kemikalier är en fundamental del av uppgraderingsprocessen. Detta 
nämndes tidigare som risker för både människa och miljö vid eventuella läckage eller olyckor. Att 
jämföra med vattenskrubbers som inte har den kemiska risken för skadeverkan på varken människa 
eller miljö. 

Tabell 1 nedan visar biogasens användningsområden i Sverige 2014 fördelat mellan värme, el, 
uppgradering, industriell användning, fackling och saknad data. Den sista kategorin, saknad data, 
utgörs av osäkerhet på grund av mätfel och brist på giltig utrustning alternativt varians i gasflöden. 
Den uppgår till nio GWh och räknas därmed inte med i summeringen av den producerade 
biogasens användningsområde (Energimyndigheten, 2015). Fackling är en förbränningsprocess där 
biogas eldas upp. Detta sker vanligen i anslutning till den biogasproducerade anläggningen och 
orsaken är oftast att överflödig biogas som inte kan omhändertas måste brännas för att undvika 
utsläpp av metan (Ejlertsson, 2016). Industriell användning av biogas tillämpas vid eldning i 
värmepannor och annan utrustning för att undvika sotbildning, detta eftersom förbränningen av 
metan inte medför sot och därmed utgör mindre slitage på komponenter.  

 

 

 

	  

	  



12	  
	  

Tabell 1 - Användningsområde för biogas i Sverige, år 2014 (Energimyndigheten, 2014) 

Område Användning Fördelning 

 [GWh] [%] 

Värme 434 24 

El 58 3 

Uppgradering 1 017 57 

Industriell användning  75 4 

Fackling 191 11 

Saknad data 9 1 

Summa 1784 100 

	  

Att uppgradering utgör en majoritet av användningsområdet kan läsas ur tabell 1. Det område som 
ökade mest 2014 jämfört året innan är elproduktionen med 25 %. Största minskningen samma 
jämförelseår stod värmeproduktionen för med 17 % (Energimyndigheten, 2015). Ökningen av 
uppgradering av biogas var 12 % och 2 % för fackling jämfört med 2013. Intressant är att sedan 
statistiksammanställningen började har uppgradering av biogas varit det område som ökat mest 
(Energimyndigheten, 2015). Den uppgraderade biogasen används sedan mestadels som 
fordonsbränsle. Denna sammanställning visar på att en stor marknadsandel av biogas går vidare till 
uppgradering i Sverige och samtidigt tyder ökningen inom användningsområdet på en positiv 
framtidsprognos. 

Tabell 2 nedan visar elpriset i Sverige mellan år 2007 och 2015. De tyder på en kraftig variation 
under tiden med en topp under 2012 på 150 öre/kWh (SCB, 2016; Energimyndigheten, 2015). 
Dessa elpriser används som underlag i jämförelsen av Biosling och konventionella vattenskrubbers. 

Tabell 2 - Elpris i Sverige mellan 2007 och 2015 (SCB, 2016; Energimyndigheten, 2015) 

Elpris angivet öre per kWh 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
89,0 110,5 122,5 134,0 139,5 150,0 128,0 124,9 127,0 

 
På liknande sätt visar tabell 3 naturgaspriserna i Sverige mellan 2007 och 2015 (SCB, 2016; 
Energimyndigheten, 2015). Även här visas en topp under 2012 för den aktuella tidsperioden. 
Naturgaspriserna används för att beräkna återbetalningstiderna för de olika 
uppgraderingsanläggningarna. 

Tabell 3 - Naturgaspris i Sverige mellan 2007 och 2015 (SCB, 2016; Energimyndigheten, 2015) 

Naturgaspris angivet öre per kWh 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
51,5 62,5 59,0 58,5 61,0 65,0 64,9 60,4 64,0 

 
Jordbruksverket startade ett gödselstödsprojekt 2014 där möjligheten för biogasproducenter att 
ansöka om ett specifikt gödselgasstöd vid framtagning av biogas där substratet består av gödsel. 
Under ansökningsperioden årsskiftet 2014/2015 ansökte 57 anläggningar om stöd, två fick avslag 
och idag är 55 anläggningar involverade i projektet (Lagerkvist, 2016). Sedan 2010 har det skett en 
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procentuellt stor ökning av biogasproduktion där gödsel används som substrat. Framöver planerar 
Energimyndighet att kartlägga vilka bakomliggande orsaker som kan förklara den ökade 
produktionen av uppgraderad biogas (Harrysson, 2016). Ur ett hållbarhetsperspektiv är det positivt 
att gödsel används som substrat, att jämföra med kompostavfall frigör gödsel metan även innan 
det omhändertas för rötning. Bildandet av metan från gödsel beror på dess snabba nedbrytning 
och matsmältningen från nötkreatur (Jeppson, 2008).  

2.5	  Biosling	  -‐‑	  ursprunglig	  idé	  
Här presenteras den ursprungliga konstruktionen för avskiljningen av koldioxid genom en 
slingpump, kallad Bioslingpump, som bidrar till anrikning av metan ur rötgas genom absorption. 
Figur 7 illustrerar stegen och kommer användas vid förklaringen av processen. 

För att genomföra processen krävs en sluten behållare där rötning kan ske, ges av a) i figur 7. För 
att cirkulera vätskeflödet krävs en Bioslingpump, detta för att absorbera koldioxid som uppkommit 
under rötningsprocessen. Denna slingpump, b), är till viss del nedsänkt i en behållare med 
absorptionsvätska, fortsättningsvis enbart kallad vätska. Anledningen till denna konstruktion är för 
att mynningen av slingpumpen växelvis befinner sig i vätskan och atmosfären. För att slingpumpen 
ska rotera krävs en motor som driver runt slangvindorna. (Grönhammar, 2015) Denna rotation 
bidrar till skapandet av varierat gas- och vätskerum inuti slangslingan. Vid denna process 
komprimeras gasen och löses i vattnet enligt Henrys lag (Bauer, 2013), 

 𝑃 = 𝐾% ∙ 𝑐, (1) 
 

där P är partialtrycket, c den lösta koncentrationen i lösningen och KH Henrys lags konstant som 
ges av 

 𝐾'( =
𝐾%
𝑅𝑇
. 

(2) 

  

Där R är den allmänna gaskonstanten och T den absoluta temperaturen av gasen.  

Vätskan som är i behållaren väljs så att den främst löser koldioxid, vilket är grunden i separeringen 
av gasen. Inuti slingpumpen sker uppgraderingen, det beror på att vätskan absorberar koldioxiden 
och gasen således blir bestående av en ökande metanhalt. När denna korvliknande vätska och gas 
transporteras ut ur slingpumpen krävs en roterande koppling, anledningen till det är för att undvika 
trassel av slangarna vid rotationen av slangvindan. Detta är en mekanisk känslig punkt, risk finns 
att komplikationer uppstår i form av läckage eller brott i kopplingens olika komponenter. 
(Grönhammar, 2016) 

Efter denna roterande koppling transporteras blandningen till en gasackumulator, del c). Ett 
bidragande tryck från slingpumpen på 2-3 bar bildas i ackumulatorn, senare beskrivs hanteringen 
av detta tryck. Inuti ackumulatorn lägger sig vätskan i botten och metangasen som nu är 
uppgraderad stiger mot toppen av tanken där den kan tas ut för förbrukning. F1 i figur 7 illustrerar 
en flottör som är en anordning som flyter i ett vätskelås där funktionen är att hindra metangas att 
strömma med vidare till del e). 
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Figur 7 - illustrerar avskiljningsprocess för ursprunglig idé för Biosling (Grönhammar, 2015). 

Sedan går en blandning bestående av koldioxid och vätska vidare för att frigöra koldioxiden från 
vätskan, d). En ventil som lättar på vätskans ackumulatortryck till atmosfärstryck, så kallad 
strypventil V1 i figur 7, används för att möjliggöra nästa steg i processen. Kärlet som syns vid del 
e) är ett avspänningskärl, där koldioxiden frigörs mot atmosfären. Detta steg kan liknas med 
ögonblicket då en kolsyrad läskedryck öppnas och koldioxiden i vätskan frigörs till omgivningen 
och bubblor uppstår i läskedrycken. Kvar är då absorptionsvätskan i botten av kärlet, alltså verkar 
kärlet även som förvaring för vätskan innan den ska vidare in i slingpumpen igen. Slutligen vid del 
f) sitter en ventil som reglerar vätskeflödet till behållaren där slingpumpen är nedsänkt, en så kallad 
reglerventil och benämns V2 i figur 7 (Grönhammar, 2016).   

Absorptionsvätskan kan vanligtvis cirkulera 10 gånger i anläggningen innan den byts ut, vilket även 
gäller för den nuvarande versionen av Biosling (Grönhammar, 2016). 

2.6	  Biosling	  -‐‑	  nuvarande	  version	  
Den version som Biosling AB har till försäljning är en uppdaterad version av den ursprungliga idén 
som beskrevs i förra avsnittet.  

Den stora skillnaden mot den ursprungliga konstruktionen är att den nuvarande versionen har en 
annorlunda vattenskrubberstillämpning. Bioslingsystemet har två vattenskrubbers i det avseendet 
att vatten används för att avskilja koldioxid från rå biogas dels i slangvindan och dels i en kolonn. 



15	  
	  

Biosling ska lämpa sig främst för en småskalig verksamhet, vilket kan vara gårdsbaserade 
anläggningar i Europa eller andra länder som är i behov av egenförsörjning av uppgraderad biogas. 
Storleken motsvarar en container, figur 8, och är därför smidig att transportera (Biosling AB, 2012). 

	  

Figur 8 - Anläggningen för Biosling där storleken motsvarar en normalstor container (Biosling AB, 2015) 

Figur 9 illustrerar tillvägagångssättet för Biosling. Från rötkammaren leds biogasen ut med hjälp av 
en kompressor genom en trevägsventil, vars huvuduppgift är att sammankoppla rå biogas med 
vatten och efter reglering dosera vatten samt biogas växelvis. Vattnet hämtas från en vattentank 
och leds med hjälp av en vattenpump till en trevägsventil och därefter till Bioslingpumpen, kallad 
pump i figur 9. Den första uppgraderingsfasen tar vid i Bioslingpumpen och blandningen av vatten 
och biogas förflyttas till en gasseparator. Gasseparatorn har i uppgift att separera vattnet och den 
uppgraderade biogasen. Densitetsskillnaden mellan vattnet och den uppgraderade biogasen leder 
till att vattnet placerar sig ovanför biogasen i gasseparatorns behållare. Gasseparatorn 
kommunicerar med ett strippertorn och en vattenskrubber. I strippertornet sänks trycket vilket 
leder till att metangasen och en majoritet av koldioxiden adsorberas från vattnet. Gasen leds till en 
konventionell vattenskrubber där den andra uppgraderingsfasen tar vid och vattnet från 
gasseparatorn leds till ett strippertorn. Vattenskrubbern förses med vatten från samma vattentank 
som tidigare nämnts. Från vattenskrubbern leds den uppgraderade biogasen till förvaring och 
vattnet leds till strippertornet. För att sluta cykeln förs vattnet från strippertornet till vattentanken 
(Biosling AB, 2015; PRV, 2016) 
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Figur 9 - visar ett processchema för en Biosling med de olika komponenterna (Biosling AB, 2015) 

Bioslingpumpen utgörs av en slangvinda bestående av åtta stycken parallellkopplade moduler. Varje 
modul är uppbyggd av en slang, lindad kring en axel, som illustreras i principschemat i figur 10. 
(Grönhammar, 2016) En spiralartad form uppstår på slangen varvid slangens inlopp är inrättad vid 
modulens yttre parti och utloppet är inrättad vid modulens inre parti. Vindan roterar kring samma 
axel som modulerna är uppbyggda, punkt A i figur 10, varpå trycket ökar. Då vindan försätts i 
rotation skruvas den tillförda mixturen av biogas och vätska i slangen mot utloppet. Biosling 
använder vatten vid tryckhöjning i slangvindan.  

När vattnet trycks inuti slangvindan uppstår en friktion inuti slangen, flödet längs insidan av 
slangen, precis längs kanten, är noll på grund av denna friktion. Att jämföra med en konventionell 
vattenskrubbers där luft genom kompressorer används. Luftströmmen bidrar inte till lika stor 
friktion som vid vattenflödet inuti Bioslingpumpen. (Grönhammar, 2016) 
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Figur 10 - Illustrerar slangvindan, kallad Bioslingpump, ökar trycket genom rotation (Biosling AB, 2015) 

Biogasen komprimeras till åtta bar och koldioxid absorberas i vattnet. Förutom detta absorberas 
även viss mängd metan i vattnet. Denna absorption kallas för slipp. Efter reningsprocessen i 
bioslingpumpen uppgår biogashalten till ungefär till 95 %. För att uppnå en halt på 97 % metan 
går gasen vidare till en konventionell vattenskrubbers där den sista uppgraderingen sker 
(Grönhammar, 2016). Biosling kan lägga till en ytterligare en slangvinda för ett lägre styckpris 
jämfört med att köpa en. Med en extra slangvinda fördubblas uppgraderingskapaciteten för 
Biosling (Biosling, 2015). Biosling har en konstruktion där elektriska komponenter är inuti den 
container som utgör skalet för uppgraderingen. Dessa komponenter kräver en särskilt 
säkerhetsklass. Klassningen är ATEX och ställer höga krav på elektroniska komponenter för att 
undvika explosioner vid särkillda anläggningar (Elsäkerhetsverket, 2009). Därmed ökar 
inköpspriset för dessa produkter, vilket bidrar till en hög investeringskostnad för Bioslings 
uppgraderingsanläggning. 

2.7	  Indata	  för	  jämförelsemodell	  
Indata för konventionell vattenskrubbers har tillhandahållits av företaget Malmberg Water AB, ett 
etablerat företag inom uppgradering av biogas med hjälp av vattenskrubbers. För att få en bredare 
studie görs jämförelser med tre olika storleksmodeller från Malmbergs Water AB. Anledningen är 
att kunna få en tydlig bild över investeringsskillnaderna beroende på anläggningsstorlek. Med 
hänsyn till investering-, drift- och omkostnader görs en estimerad ekonomisk kalkyl med nedan 
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angivna indata. Tabell 4 är uppdelad mellan indata från Biosling respektive Malmbergs tre olika 
modeller. Detta är underlag för jämförelsen som presenteras grafiskt i avsnitt 4 Resultat.  

Tabell 4 - visar en jämförelse mellan Biosling och konventionell uppgradering (Malmberg Water AB, 2016; 
Biosling AB, 2015) 

Indata Biosling Konventionell 
GR BAS 1 

Konventionell 
GR BAS 2 

Konventionell GR 
BAS 3 

Anmärkning 

Rågas [Nm3/h] 35 130 - 270 180 - 360 250 - 600  
Producerad Gas [Nm3/h]  

19 - 23,5 
 

70 - 145 
 

96 – 193 
 

135 - 325 
Metanhalt för 

ingående biogas 
Biosling: 65 % 

Konventionell: 53 % 
Metanhalt efter 
uppgradering  

97 % 97 % 97 % 97 % 95 % utan kolonn för 
Biosling 

Energiåtgång 
[kWh/Nm3/h] 

0,37 – 0,44 0,24 – 0,25 0,24 0,24  

Pris [miljoner SEK] 4,5 11 11,5 15  

Vattenförbrukning [m3] 42 2000 2400 3000 Dygnsförbrukning 

 

Utgångspunkt för Biosling är en anläggning med åtta slangvindor, som har en kapacitet att 
producera 840 Nm3 rågas per dygn och anpassad för en gård med gödsel från 250 kor. Den största 
konventionella anläggningen som ingår i jämförelsemodellen är GR BAS 3 som är anpassad för 
gödsel från ungefär 4300 kor (författarna; Biosling AB, 2015; Malmberg Water AB, 2016).  
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3	  Metodbeskrivning	  
En formulering kring de ursprungliga problemen och målen skapas. Vidare används detta som 
utgångspunkt för framtida arbete i projektet, vilket kan komma att ändra riktning under projektets 
gång. 

Inledningsvis har en bakgrundsstudie gjorts, den omfattas av biogas och hur framställningen ser ut 
i Sverige idag. För att få en bredare bild av hur biogasens framtid kommer att utvecklas har kontakt 
med Jordbruksverket och Energimyndigheten skett löpande under arbetets inledande fas. Ännu en 
anledning till kontakten är att ta reda på hur staten stimulerar branschen och få en uppfattning över 
hur antalet biogasproducenter har ändrats över tiden. En djupare studie av hur Biosling fungerar 
har gjorts och löpande kontakt med idéskapare har skett för att få en tydlig bild av hur denna 
produkt skiljer sig mot konventionella varianter. För att kunna genomföra en komplett jämförelse 
mellan dessa olika uppgraderingsmetoder har kontakt med tillverkare av konventionell 
vattenskrubbers och idéskapare för Biosling skett. Utgångspunkten i denna jämförelse är att skilja 
metoderna åt ur en energi- och ekonomiaspekt. Förslag för att optimera Bioslingen är vidare något 
som behandlas genom diskussioner med idéskapare. 

Jämförelsemodelen grundar sig på ingenjörsmässiga antaganden som behandlar vattenförbrukning, 
elförbrukning, rågaskapacitet och återbetalningstid för respektive uppgraderingsanläggning. 
Återbetalningstiden är en beräknad tid baserad på indata från respektive leverantör. Nedan 
presenteras tillvägagångsättet för denna beräkning. 

Vid beräkning av återbetalningstiden används ekvation 3: 

 𝑉𝑖𝑛𝑠𝑡 = 𝐼𝑛𝑡ä𝑘𝑡 − 	  𝑈𝑡𝑔𝑖𝑓𝑡 ∙ 𝑡𝑖𝑑 − 𝐴𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑. (3) 
 

Kostnaden för anläggningen insamlas från respektive leverantör. Intäkterna beräknas enligt 
följande formel: 

 𝐼𝑛𝑡ä𝑘𝑡 = 𝐺𝑎𝑠𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 ⋅ 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑚ä𝑛𝑔𝑑 ⋅ 𝐺𝑎𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠 . (4) 
 

•   Gasproduktion benämner uppgraderad mängd biogas i Nm3. 
•   Energimängden visar hur mycket energi 1 Nm3 biogas innehåller. 
•   Gaspriset anger hur mycket gasen kostar per kWh.  

Utgifterna beräknas enligt följande formel: 

 𝑈𝑡𝑔𝑖𝑓𝑡 = 𝐸𝑙𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 ⋅ 𝐺𝑎𝑠𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 ⋅ 𝐸𝑙𝑝𝑟𝑖𝑠  (5) 
 

•   Elförbrukningen anger anläggningens förbrukning per uppgraderad Nm3 biogas. 
•   Gasproduktion anger anläggningens gasproduktion i Nm3. 
•   Elpris anger kostnaden för en kWh el. 

Tiden det tar för anläggningen att självfinansiera sig är den tid det tar från det att Vinst-termen 
övergår från ett negativt värde till ett positivt. Alltså löses ekvationen: 

 0 = 𝐼𝑛𝑡ä𝑘𝑡 − 	  𝑈𝑡𝑔𝑖𝑓𝑡 ∙ 𝑡𝑖𝑑 − 𝐴𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑, (6) 
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Vilket ger: 

 
𝑡𝑖𝑑 =

𝐴𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑
𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡 − 𝑈𝑡𝑔𝑖𝑓𝑡 . 

(7) 

 

Beräkningar och framtagning av grafer utförs i programmet Matlab. Andra resultat som 
vattenförbrukning, rågaskapacitet och elförbrukning erhålls från datablad från respektive 
uppgraderingsanläggning. Grafer för ovan nämnda egenskaper fås genom plot-funktionen som 
finns i Matlab. De linjära regressionslinjerna som omnämns i känslighetsanalysen erhålls genom en 
inbyggd funktion i Matlab som heter regression. Ett alternativ till det förfarandet är att minsta 
kvadratkomplettera för att erhålla ett likvärdigt resultat. 
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4	  Resultat	  
Nedan presenteras resultaten av jämförelsemodellen mellan Biosling och konventionella 
vattenskrubbers. 

4.1	  Vattenförbrukning	  
Här görs en analys utifrån vattenförbrukningen för respektive uppgraderingsanläggning. För varje 
Nm3 biogas som Biosling uppgraderar går det åt en halv kubikmeter vatten. Biosling har en 
dygnsuppgradering på 840 Nm3 biogas, vilket ger en vattenförbrukningen på 42 m3. En 
konventionell vattenskrubbers, GR BAS 1, med en dygnsuppgradering av biogas på 6480 Nm3 har 
en förbrukning på 2000 m3 vatten. I figur 11 nedan visas den totala vattenförbrukningen per dygn 
för Biosling och tre olika storleksmodeller av konventionella vattenskrubbers. Resultatet visar att 
de konventionella anläggningarna dels har större vattenförbrukning och dels en större 
uppgraderingskapacitet. 

	  

Figur 11 - visar vattenförbrukningen [m3] per dygn vid maximal kapacitet (författarna) 

I tabell 5 visas vattenförbrukning per uppgraderad Nm3 biogas för att illustrera förbrukning per 
volym biogas. Resultatet visar att den totala vattenförbrukningen är högre för samtliga 
konventionella vattenskrubbers jämfört med Biosling. Den största konventionella vattenskrubbers 
är den med lägst vattenförbrukning, vilket är rimligt eftersom den uppgraderar den största volymen 
biogas av modellerna i jämförelsen. Skillnaden mellan vattenförbrukningen per dygn för Biosling 
och GR BAS 3 är 2960 m3, vilket visar på att tillgången på vatten måste vara betydligt större för 
GR BAS 3.	  	  
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Tabell 5 - visar vattenförbrukningen per Nm3 uppgraderad biogas (författarna; Tabell 4) 

Vattenförbrukning per Nm3 biogas 
Biosling GR BAS 1 GR BAS 2 GR BAS 3 
0,05 m3 0,39 m3 0,39 m3 0,21 m3 

 

Sammanställningen av resultatet i tabell 5 visar att vattenförbrukningen per Nm3 biogas är högre 
för samtliga konventionella vattenskrubbers jämfört med Biosling.  

4.2	  Återbetalningstid	  
Här presenteras beräkningen av återbetalningstiderna (Avsnitt 3). Återbetalningstid för respektive 
uppgraderingsanläggning vid maximalt kapacitetsutnyttjande visas i graferna nedan. 
Återbetalningstiden för Biosling vid maximalt kapacitetsutnyttjande är 4,5 år, figur 12. 

	  

Figur 12 - visar återbetalningstiden för Biosling (författarna) 
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Fortsättningsvis illustrerar figur 13 återbetalningstiden för den konventionella vattenskrubbers 
modellen GR BAS 1. Trots det högre inköpspriset är återbetalningstiden för konventionell 
vattenskrubbers, GR BAS 1, drygt 2,5 år och visar att om kapacitetsutnyttjandet är maximalt sker 
en kortare återbetalningstid jämfört Biosling.  

 

	  

Figur 13 - visar återbetalningstiden för GR BAS 1 (författarna) 
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Leverantören av GR BAS anläggningarna poängterar att en större anläggning medför kortare 
återbetalningstid. Anledningen är att kapacitetsskillnaden mellan GR BAS 1 och GR BAS 2 inte är 
proportionerlig mot prisskillnaden dem emellan.  

	  

Figur 14 - visar återbetalningstiden för konventionell vattenskrubber GR BAS 2 (författarna) 
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GR BAS 2 har drygt 1 år kortare återbetalningstid jämfört GR BAS 1, figur 14. Slutligen visar figur 
15 återbetalningstiden för GR BAS 3, knappt ett halvt år kortare jämfört med GR BAS 1. 

	  

Figur 15 - visar återbetalningstiden för konventionell vattenskrubber GR BAS 3 (författarna) 

Resultatet av beräkningen visar att de anläggningarna med högre investeringskostnader har kortare 
återbetalningstid jämfört de med lägre investeringskostnader. 
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Figur 16 visar alla fyra anläggningars återbetalningstid beroende på investeringskostnaden, vilket 
visar hur anläggningar med lägre uppgraderingskapaciteter har en längre återbetalningstid. 

	  

Figur 16 - visar en jämförelse mellan de fyra uppgraderingsanläggningarnas återbetalningstid (författarna) 
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4.3	  Rågaskapacitet	  och	  elförbrukning	  
Cirklarna i figur 17 illustrerar uppgraderingsanläggningarnas rågaskapacitet sett till dess inköpspris. 
Resultatet visar att Biosling har en lägre rågaskapacitet sett till inköpspris jämfört de konventionella 
modellerna. Detta visar även att större uppgraderingsanläggningar ger en högre rågaskapacitet i 
förhållande till investeringskostnaden. 

	  

Figur 17 - visar rågaskapaciteten sett till inköpspriset för respektive uppgraderingsmodell (författarna) 

 

Metanhalten efter uppgradering är på 97 % oavsett uppgraderingsanläggning. Det innebär att 
elförbrukningen för uppgradering till samma metanhalt är högre för Biosling jämfört 
konventionella vattenskrubbersanläggningar.  

Den maximala kapaciteten rå biogas som Biosling kan uppgradera är omkring 38 % av vad en 
konventionell vattenskrubbers kan nå upp till enligt resultaten. Den maximala uppgraderade 
biogasen för Biosling är 16 % av vad konventionella vattenskrubbers minsta modell kan 
uppgradera. Detta trots att beräkningarna för Biosling är gjord med en ingående metanhalt på 65 
% jämfört med den konventionella vattenskrubbers metanhalt på 53 %. 

Tabell 4 visar att om Biosling ska öka metangashalten med 32 procentenheter vid 
uppgraderingsprocessen krävs 0,37 kWh tillförd elektricitet per Nm3 biogas. En konventionell 
vattenskrubbers av modellen GR BAS 1 kräver 0,25 kWh elektricitet per Nm3 biogas för att öka 
metangashalten med 44 procentenheter. Alltså är den konventionella vattenskrubbers i detta 
avseende mer energieffektiv jämfört Biosling. 
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5	  Känslighetsanalys	  och	  felkällor 
I jämförelsemodellen tas den ekonomiska aspekten i beaktande. Alla analyser av intresse kunde inte 
utföras på grund av att tillgängligheten till data vid tillfället för beräkningar benämndes som 
sekretessbelagda och icke-tillgängliga för utomstående från Biosling AB. Ur det ekonomiska 
perspektivet är återbetalningstiden av stor vikt för att skapa incitament till utbyggnad av 
anläggningar för biogasuppgradering. I dessa bör till exempel underhållskostnader redovisas och 
beaktas, vilket omöjliggjordes på grund av databrist. I brist på kvantitativ data utesluts 
genomgripande jämförelser som visar på tydliga skillnader anläggningarna emellan. 

Gaspriset som har angetts i jämförelsemodellen har ett stort spann. Därför togs ett snitt på detta 
vid jämförelse av olika gårdsanläggningar. En negativ aspekt med ett sådant förfarande är att 
gaspriset i jämförelsemodellen med hög sannolikhet är bristfälligt. Att samma fel föreligger mellan 
alla anläggningar i jämförelsemodellen gör dock priset mer irrelevant men något som ändå bör 
poängteras. Med hänsyn till det stora spannet på gaspriset är det okänt vilka kriterier som föreligger 
för att kunna sälja till ett specifikt gaspris för respektive uppgraderingsanläggning. 
Jämförelsemodellen utgår från ett gaspris på 62,5 öre per kWh biogas trots att respektive anläggning 
möjligtvis uppfyller olika kriterier för prissättning inför saluförande av uppgraderad biogas. 

Ur ett ekonomiskt lönsamhetsperspektiv är livslängden på respektive anläggning väsentlig ta i 
beaktning, vilket jämförelsen inte gör då data för detta saknas. Det föreligger dessutom stora 
skillnader mellan anläggningarnas maximala timproduktion per dag. Den maximala 
rågaskapaciteten för Biosling är ungefär en tredjedel av den minsta konventionella anläggningen. 
Det är följaktligen av vikt att jämföra Biosling med en extra slangvinda för att få en mer snarlik 
uppgraderingskapacitet för uppgraderingsanläggningarna emellan. Som en följd av svårigheterna 
att förvärva relevant data fick emellertid den jämförelsen uteslutas. 

Ett genomsnittligt elpris beräknas för 2015 och används sedan i beräkningen av återbetalningstiden. 
En känslighetsfaktor blir således att elpriset troligtvis kommer variera under återbetalningstiden. 
Detta redovisas även i figur 18 som visar elpriser från 2007 till 2015 med en regressionslinje, vilket 
är en anpassad linje som illustrerar prisförändringen över det aktuella tidsspannet. Figuren visar att 
det genomsnittliga elpriset är behäftad av hög osäkerhet, vilket visas av de fluktuerande priserna 
som illustreras av cirklar i figuren. Detta kan bidra till en längre, alternativt kortare, återbetalningstid 
beroende på hur elpriset varierar under återbetalningstiden. Lönsamheten för anläggningarna 
påverkas också av detta, vilket gör att modellen i det avseendet är bristfällig. 
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Figur 18 - Presentation av elpriser från 2007 till 2015 (författarna; Energimyndigheten, 2014) 

I samband med elpriserna bör även priset för biogas undersökas över samma tid. Eftersom biogas 
kan överföras i naturgasnätet kan priset för naturgas undersökas för att illustrera prisförändringen 
på biogas över tid. Figur 19 visar hur naturgaspriset förändras över tid. Även priserna för biogas är 
på samma sätt som elpriserna fluktuerande. En skillnad att ta hänsyn till är att gaspriserna har ökat 
ungefär 13 % under samma period som elpriserna ungefär har ökat med 23 %.	  
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Figur 19 - Presentation av naturgaspriser från 2007 till 2015 (författarna; Energimyndigheten, 2014) 

I	  tabell 6 redovisas jämförelser för hur återbetalningstiden kan ändras beroende på om elpriserna 
och naturgaspriserna stiger eller sjunker. I scenario 1 och scenario 2 redovisas återbetalningstiden 
vid en ökning av elpriset med 20 % respektive en minskning med 20 %. I scenario 3 och scenario 
4 redovisas återbetalningstiden vid en prisökning på naturgas med 20 % respektive en minskning 
med 20 %. 

Tabell 6 - Återbetalningstidens känslighet beroende på förändring av parametrar (författarna) 

Scenario Anläggning 
Återbetalningstid 

Biosling 
Återbetalningstid 

GR BAS 1 
Återbetalningstid 

GR BAS 2 
Återbetalningstid 

GR BAS 3 
Scenario 1 3,9 år 1,2 år 0,9 år 0,7 år 
Scenario 2 3,8 år 1,2 år 0,9 år 0,7 år 
Scenario 3 3,2 år 1 år 0,8 år 0,6 år 
Scenario 4 4,9 år 1,5 år 1,2 år 0,9 år 

 
Vid analysen av vattenförbrukningen angavs det hur mycket vatten Biosling förbrukar jämfört med 
en konventionell vattenskrubbers. Under datasökningen framgick det att Biosling vid uppgradering 
av 2 Nm3 biogas förbrukade 1 m3 vatten. För de konventionella vattenskrubbers angavs en 
ungefärlig förbrukning per dag utan förhållande till volym uppgraderad biogas. Detta skulle kunna 
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leda till en bristfällig jämförelse uppgraderingsanläggningarna emellan då spannet för 
konventionella vattenskrubbers varierar med förhållandet 1:2. Det framgår således inte om 
vattenförbrukningen är densamma vid maximal produktion, minimal produktion eller om den är 
oberoende av uppgraderad volym biogas.	    



32	  
	  

6	  Diskussion	  
Resultatet av detta arbete visar ett starkt samband mellan småskalig verksamhet och höga 
investeringskostnader. Biosling som är en småskalig uppgraderingsanläggning visar tydligt på detta 
samband. De olika förbrukningar som beaktas i resultatet visar att konventionella vattenskrubbers 
är ett bättre alternativ jämfört med Biosling bortsett vid förbrukning av vatten där Biosling 
förbrukar mindre. Att beakta är den höga volymkapaciteten som konventionella anläggningar har 
och därmed inte är ett möjligt alternativ för mindre uppgraderingsvolymer. Biosling är en möjlig 
lösning för mindre uppgraderingsvolymer, fast till en högre specifik kostnad. 

Vattenförbrukningen är lägre per uppgraderad enhet biogas för Biosling, orsaken kan vara att 
Biosling kan använda samma absorptionsvätska ungefär 10 gånger innan den behövs bytas ut 
(Avsnitt, 2.5). Bakgrundstudien visar att tillgången till vatten är avgörande för att kunna tillämpa 
uppgradering med vattenskrubbers. Ett väntat resultat är  att konventionella anläggningar har 
betydligt större behov av total volym vatten jämfört med Biosling. Den observerade skillnaden gör 
att Biosling lämpar sig bättre för tillämpningar där vattenåtgången är knapp jämfört med 
konventionella vattenskrubbers. En sådan tillämpning kan vara i länder där behov av biogas finns 
samtidigt som det råder vattenbrist. Detta resultat innebär viktiga konsekvenser för att Biosling 
fokuserar framtida arbete mot nischmarknader med fokus på lågt vattenbehov. Vattenförbrukning 
är ur ett hållbarhetsperspektiv viktigt att beakta för att uppgraderingsprocessen av biogas ska vara 
lönsam även för miljön. 

Biosling har en storlek av en normalstor container och är förhållandevis lätt att transportera 
(Biosling AB, 2016). I områden där vattenbrist och fattigdom råder kan Biosling tillföra biogas som 
kan användas för elförsörjning och fordonsbränsle. Detta skapar även ett kretslopp där gödsel och 
urin omhändertas istället för att rinna ut i bäckar och vattenstråk. Ur en etisk aspekt är det av vikt 
att kunna ha tillgång till elektricitet. En kvarn kan med hjälp av Biosling istället för med mänsklig 
kraft drivas av elektricitet och de möjligt förekommande barn som annars skulle driva kvarnen kan 
gå till skolan. Biosling har alltså en potential att förbättra etiska och sociala aspekter på många 
platser i världen samtidigt som en ökning av förnyelsebara bränslen sker. För att anpassas till dessa 
marknader borde den ursprungliga idén av Biosling tillämpas. 

Resultaten kring uppgraderingsanläggningarnas olika återbetalningstider var inte helt oväntade 
eftersom en större uppgraderingskapacitet ger kortare återbetalningstid. Biosling kräver alltså en 
långsiktig avbetalningsplan medan en konventionell anläggningstyp har en kortare 
återbetalningstid. Precis som känslighetsanalysen påpekar är beräkningen av återbetalningstiden 
baserad på ett maximalt kapacitetsutnyttjande av anläggningen. Att poängtera är att anläggningar 
sällan konstant går på maximal kapacitet. Detta är en viktig felkälla som gör att återbetalningstiden 
kommer att förlängas jämfört med resultaten. Då detta gäller både Biosling och de konventionella 
vattenskrubbers är felet befintligt för samtliga jämförelser. Alltså är den teoretiskt beräknade 
återbetalningstiden en kortast möjlig tid. Ytterligare en möjlig felkälla är det genomsnittliga elpris 
som ingår i jämförelsen (Avsnitt, 5). Samtidigt är priserna grundade på elpriser i Sverige, vilket är 
en brist eftersom elpriser varierar mellan olika länder och kontinenter. Dessa resultat kring 
återbetalningstider kräver därför en försiktig tolkning. 

Resultatet om återbetalningstiden beroende på rågaskapaciteten är en direkt följd av att 
inköpspriset inte är proportionerligt mot kapaciteten på uppgraderingsanläggningarna. En av 
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orsakerna till resultatet kan vara att komponenterna som används i konstruktionen av Biosling inte 
massproduceras, vilket gör dem väldigt dyra sett till uppgraderingskapaciteten.  Samtliga  

elektroniska komponenter som är i anläggningen måste vara ATEX-klassade vilket 
bakgrundsstudien visade på (Avsnitt, 2.6). Detta bidrar till att volymen uppgraderad biogas blir 
dyrare för Biosling jämfört med konventionella anläggningar som har en betydligt större 
uppgraderingskapacitet. GR BAS 1 har en kapacitet på 4300 kor jämfört med Biosling på 250 kor 
(Avsnitt 2.7) vilket tyder på att gårdarna som tillämpar respektive uppgraderingsteknik ska vara 
stora respektive små. Alternativt kan ett antal gårdar gemensamt leverera rågas till en gemensam 
konventionell uppgraderingsanläggning. Det innebär att de olika uppgraderingsanläggningarna 
lämpar sig för olika situationer, vilket visar att det är svårt att finna en i storleksordningen likvärdig 
jämförelseanläggning till Biosling. Dessutom är konceptet ännu inte etablerat på någon marknad, 
vilket de konventionella vattenskrubbers som är med i jämförelsemodellen är. Denna kombination 
av omständigheter visar en svårighet i att göra en komplett analys av uppgradering enligt Biosling 
konceptet. En av frågorna som måste ställas utifrån dessa resultat är hur rättvis jämförelsebilden 
mellan uppgraderingstyperna är. Avgränsningarna har en orsak till detta, om denna studie hade 
kunnat pågå en längre tid hade analysen kunnat gå djupare kring jämförelsens brister. 

Detta leder till den tänkbara möjligheten att en jämförelsemodell med PSA eller kemisk absorption 
(Avsnitt 2.2) och Biosling kan visa på ett jämnare resultat. Det innebär samtidigt att det tillämpas 
olika grundkoncept för uppgradering. En  faktor som  Biosling  har fördel i  är hållbarhetsaspekten 
i den typen av jämförelse. Den vattenbaserade uppgraderingsteknik som tillämpas för Biosling ger 
den stor potential att slå ut varianter som PSA om den optimeras. Eftersom kemikalier är dyra, 
miljöfarliga och kan orsaka mänsklig skada är vattenskrubbers en teknik som i framtiden har en 
potential att bidra till ökad användning av en hållbar uppgraderingsprocess av biogas. 

Även jämförelser av elförbrukning visade på att de konventionella uppgraderingsanläggningarna är 
mer energieffektiva jämfört med Biosling. En av orsakerna till resultatet kan vara att slangvindan 
för Biosling använder vatten vid tryckhöjning medan konventionella vattenskrubbers använder 
enbart luft genom kompressorer, vilket beskrevs i bakgrundsstudien. Slangvindans vattenflöde inuti 
slangen bidrar till en större friktion på insidan av slangen jämfört med luften som strömmar i 
kompressorn (Avsnitt 2.6). Denna variation kan därför vara en av orsakerna till den högre 
elförbrukningen som Biosling kräver för att rotera slangvindan. 

Ännu en orsak till resultatet kring den högre elförbrukningen för Biosling kan vara att både en 
Bioslingpump och en kolonn används för uppgradering. Efter Bioslingpumpen är metanhalten på 
95 % (Avsnitt 2.6). Det kan således föreslås att kolonnen tas bort från Biosling, vilket dels minskar 
investeringskostnaden och elförbrukningen då ingen pump krävs för kolonnen. Det medför att den 
slutgiltiga metanhalten hamnar på 95 % istället för Bioslingens nuvarande version på 97 %. Detta 
förslag har en direkt likhet med den ursprungliga idén för Biosling (Avsnitt 2.5). Den minskning 
på metanhalten som uppstår är inte anmärkningsvärd stor för att kunna använda biogasen som 
fordonsbränsle, vilket resultat från den studien systerprojektet utfört parallellt med detta styrker 
(Enefalk och Ersöz, 2016). Resultatet på 78 - 83 % metanhalt som den mest optimala gör att 95 % 
metanhalt är över det optimala och således brukbar av förbränningsmotorer. Eftersom högre 
metanhalt kräver mer energi vid uppgradering är det intressanta resultat som systerprojektet 
presenterar. 
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Det är därför troligt att även återbetalningstid och vattenförbrukning kommer minska vid 
borttagning av kolonnen. Även om inte underhållskostnader beaktas i jämförelsen är det möjligt 
att även den kostnaden minskar med en Bioslinganläggning utan kolonn. 

En eventuell lösning på kapacitetsskillnaderna i jämförelsen mellan Biosling och de konventionella 
vattenskrubbers är att jämföra med en Biosling som har en extra slangvinda, vilket fördubblar 
kapaciteten (Avsnitt 5). Detta skulle även minska elförbrukningen i förhållande till producerad 
mängd biogas och på så sätt kunna öka lönsamheten för Biosling. 

Som känslighetsanalysen tar upp är underhållskostnader en aspekt som inte beaktas i jämförelsen 
mellan Biosling och konventionella vattenskrubbers. Anledningen är att data för underhåll inte gick 
att ta del av från Biosling AB och därför uteslöts den aspekten ur jämförelsen. En konsekvens av 
detta är att resultaten om återbetalningstiden inte är fullständiga. Även den minsta konventionella 
vattenskrubbersanläggningen har en mindre kapacitet än anläggningen för Biosling (Avsnitt 2.7). 
Därför kan det antas att underhållskostnaderna är lägre för Biosling jämfört med konventionell 
vattenskrubbers. 

Den vanligaste typen av uppgraderingsanläggning i Sverige är vattenskrubbers (Avsnitt 2.4), vilket 
visar på att det är en etablerad teknik. Biosling kan ha en potential genom sin styrka som en variant 
av vattenskrubbers men i mindre i skala lämpad för egenförsörjning av gårdsbaserad 
biogasproduktion. Jämfört med konventionella vattenskrubbers som är ett bra alternativ för 
bönder som centralt vill uppgradera sin rågas. Alltså kan rötningsprocessen ske på respektive 
bondgård för att sedan transporteras till en gemensam konventionell vattenskrubbers där gårdar 
motsvarande 4300 kor (Avsnitt 2.7) genomgår en uppgradering. Att beakta är att en transport 
medför ytterligare energiförbrukning och investeringar. Sammantaget ska den ökade 
transportkostnaden isåfall inte överskrida den alternativa kostnaden för att investera i enskilda 
uppgraderingsanläggningar för respektive gård. 

Den sekretess som Biosling AB hänvisar till vid kontakt med företaget har bidragit till att 
ingenjörsmässiga antagande konsekvent har gjorts. En stor del av grunden för arbetet har utgjorts 
av tillgänglig data, resonemang författarna emellan och diskussioner med personer inom branschen. 
Ett begränsat material från Biosling AB kräver emellertid försiktighet eftersom resultaten 
förmodligen inte är direkt överförbara till praktiska exempel i verkligheten. 

Sammantaget är dessa  resultat signifikanta  ur åtminstone två huvudaspekter, dels småskalig 
uppgraderings höga investeringskostnader sett till uppgraderingskapaciteten och dels vikten av att 
finna balans mellan återbetalningstid och volymen uppgraderad biogas. 
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7	  Slutsats	  och	  framtida	  arbete	  
•   Biosling har lägre vattenförbrukning per uppgraderad del biogas jämfört med 

konventionella anläggningar. Anledningen till resultatet är att absorptionsvätskan för 
Biosling kan användas ungefär 10 gånger innan utbyte jämfört med konventionella 
vattenskrubbers som har en högre vattenförbrukning per uppgraderad Nm3 biogas.  
 

•   Konventionella uppgraderingsanläggningar är ett bättre alternativ jämfört med Biosling sett 
ur energisynpunkt. Resultatet beror på den högre elförbrukningen som Biosling har. 
Elförbrukningen för Biosling kan sänkas genom att ta bort kolonnen på anläggningen. 
	  

•   Återbetalningstiden för Biosling är betydligt längre än för konventionella 
vattenskrubbersanläggningar vid maximalt kapacitetsutnyttjande. Orsaken är att en ökande 
investeringskostnad för en större uppgraderingsanläggning inte är proportionerlig mot 
volymen uppgraderad biogas. Därmed blir återbetalningstiden längre för Biosling som har 
en lägre kapacitet jämfört med konventionella anläggningar. 

Om de samlade resultaten beaktas, tyder det på att uppgradering av biogas i stora volymer via en 
konventionell vattenskrubbers är ett bättre alternativ jämfört med Biosling ur ett 
lönsamhetsperspektiv. 

Mer studier om denna jämförelse är emellertid nödvändig innan sambandet mellan Biosling och 
konventionella vattenskrubbers kan förstås tydligare.  För ett fortsatt arbete vore det intressant att 
ta reda på en kapacitetsutnyttjandegrad för respektive uppgraderingsmodell och på så sätt kunna få 
en verkligare återbetalningstid. Möjliga frågeställningar inkluderar en eventuell borttagning av 
ATEX-klassning för att minska investeringskostnaden för Biosling.  

Ytterligare en fördjupning i studien vore om globala elpriser beaktades för att kunna se var 
elförbrukningen för uppgraderingsanläggningarna är mest påtaglig ur en kostnadsaspekt. 
Underhållskostnader för respektive uppgraderingsanläggning är en kostnad som är av stor vikt för 
att öka precisionen i framtida jämförelser mellan Biosling och konventionella vattenskrubbers. En 
intressant frågeställning vore då om underhållskostnaderna är lägre för Biosling jämfört med 
konventionella vattenskrubbers. 

För att kunna genomföra dessa framtida arbeten är en god förutsättning att få tillgång till relevant 
data från Biosling AB.	   	  
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9	  Appendix	  

8.1	  Matlabkod	  för	  jämförelsemodell	  
close all; clear all; 
  
%% Rågas vattenförbrukning 
  
t = [2007:2015];        %Tid 
yel = [89 110.5 122.5 134 139.5 150 128.0005556 124.9481944 
127]; 
yel = round(100*yel)/100;   %elpriser 
ygas = [51.5 62.5 59 58.5 61 65 64.94564815 60.37786885 64];    
ygas = round(100*ygas)/100; %gaspriser 
  
  
Bio = 840;      % Nm3 
GR1 = 6480;     % Nm3 
GR2 = 8640;     % Nm3 
GR3 = 14400;    % Nm3 
  
  
vatten = [420 2000 2400 3000];  % vattenförbrukning 
skrubb = [Bio GR1 GR2 GR3]; % Biogasproduktion 
  
a = {'Biosling', 'GR Bas 1', 'GR 2', 'GR Bas 3'}; 
figure 
scatter(skrubb', vatten','x') 
ylabel('Vattenförbrukning m^3') 
xlabel('Rågasuppgradering Nm^3') 
title('Vattenbehov [m^3] per dygn vid maximala användning') 
for i = 1:4 
    text(skrubb(i)-800, vatten(i)+150, a(i)); 
end 
axis([0, 17500, 0, 3500]); 
grid on 
%% Elförbrukning 
  
elbio1 = 0.37;      % kwh/Nm3 
elbio2 = 0.26;      % kwh/Nm3 
elGR1 = 0.25;       % kwh/Nm3 
elGR2 = 0.24;       % kwh/Nm3 
elGR3 = 0.24;       % kwh/Nm3 
  
el = [elbio1 elbio2 elGR1 elGR2 elGR3]; 
  
%% Återbetalningstid 
energi = 9.97;                  %energimängd [kWh] per Nm3 
biogas 
kost = [4.5e6 11e6 11.5e6 15e6];    %inköpspris SEK 
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gaspris = 0.625;                    %uppgraderad biogaspris 
SEK/Nm3 
  
elpris = 1.27;                  %kr per kWh el 
halt = 0.65/0.98;               %renhet 
b = skrubb*365*halt;        %producerad biogas per år [kWh] 
c = [elbio1 elGR1 elGR2 elGR3];     %elförbrukning per 
producerad kWh 
  
titel = {'Återbetalningstid Biosling', 'Återbetalningstid GR 
BAS 1', 'Återbetalningstid GR BAS 2', 'Återbetalningstid GR 
BAS 3'}; 
aterbettid = kost./(gaspris*energi*b-elpris.*c.*b) 
  
for i = 1:4 
    f = @(x) kost(i)/1e6-((gaspris*energi-
elpris*c(i))*b(i))*x/1e6; 
    namn{i} = fzero(f,0); 
    figure 
    ezplot(f, [0, namn{i}+1, 0, kost(i)/1e6]) 
    grid on 
    title(titel(i)) 
    xlabel('År') 
    ylabel('Inköpspris [Miljoner SEK]') 
end 
  
%% Rågaskapacitet investeringskostnad 
  
figure 
scatter(skrubb, kost/1e6); 
xlabel('Rågaskapacitet [Nm^3]') 
ylabel('Inköpspris [Miljoner SEK]') 
title('Rågaskapacitet per dygn och investeringskostnad') 
text(skrubb(1), kost(1)/1e6+.5, 'Biosling') 
text(skrubb(2), kost(2)/1e6+.5, 'GR Bas 1') 
text(skrubb(3), kost(3)/1e6+0.5, 'GR Bas 2') 
text(skrubb(4) - 250, kost(4)/1e6+.5, 'GR Bas 3') 
axis([0 15000 0 16]) 
grid on 
%% återbetalningstid investeringskostnad 
  
figure 
plot(aterbettid, kost/1e6, 'x-') 
title('Återbetalningstid med avseende på investeringskostnad') 
xlabel('Återbetalningstid [År]') 
ylabel('Investeringskostnad [miljoner SEK]') 
axis([0, 4, 4, 17]) 
text(aterbettid(1)-0.05, kost(1)/1e6+1, 'Biosling') 
text(aterbettid(2)+0.03, kost(2)/1e6+0, 'GR Bas 1') 
text(aterbettid(3)-0.07, kost(3)/1e6+0.5, 'GR Bas 2') 
text(aterbettid(4)-0.05, kost(4)/1e6+1, 'GR3 Bas 3') 
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grid on 
  
%Kossor 
  
antalkor = 250*skrubb/840; 
  
%% Regression 
  
[r,m,b] = regression(t,yel); 
figure 
plotregression(t,yel) 
title('Elpriser med regressionslinje') 
xlabel('Tid [År]') 
ylabel('Elpris [öre per kWh]') 
axis([2006 2016 80 150]) 
grid on 
%% 
[x,y,z] = regression(t,ygas); 
figure 
plotregression(t,ygas) 
title('Naturgaspriser med regressionslinje') 
xlabel('Tid [År]') 
ylabel('Naturgaspris [öre per kWh]') 
axis([2006 2016 50 70]) 
grid on 
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8.2	  Metangasutsläpp	  per	  land	  koldioxidekvivalent	  
Metanutsläpp	  tusen	  ton	  CO2	  ekvivalent,	  (European	  Comission)	  

Country Name 2010  2011  2012  

China 1642260 1697274 1752290 

India 621480 628938 636396 

Russian Federation 533546 539683 545819 

United States 524709 514949 499809 

Brazil 443289 469456 477077 

Indonesia 218937 221126 223316 

Pakistan 155232 156784 158337 

Australia 122574 124100 125588 

Iran, Islamic Rep. 115302 118300 121298 

Mexico 115869 116299 116705 

Vietnam 111337 112450 113564 

Canada 104529 105688 106847 

Thailand 104411 105455 106499 

Bangladesh 103080 104111 105142 

Sudan 94639 95585 96531 

Nigeria 88022 88902 89782 

Argentina 86742 87609 88476 

Central African Republic 83997 84837 85677 

France 83757 82447 81179 

Myanmar 79055 79846 80637 

Turkey 77307 78080 78853 

Congo, Dem. Rep. 73859 74597 75336 

Kazakhstan 67542 69446 71350 

Ukraine 68388 68224 68061 
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Colombia 66646 67312 67979 

Poland 65475 65195 65071 

Ethiopia 63217 63849 64481 

South Africa 65311 64234 63156 

Saudi Arabia 60310 61607 62903 

United Kingdom 61177 59857 58980 

Venezuela, RB 57058 57628 58199 

Philippines 56049 56609 57170 

Germany 57230 57213 55721 

Egypt, Arab Rep. 50958 51467 51977 

Algeria 47576 48051 48527 

Uzbekistan 46862 47098 47333 

Qatar 40318 40721 41124 

Japan 40262 39674 38957 

Spain 36824 37064 37208 

Cambodia 35211 35563 35915 

Italy 37548 36328 35238 

Malaysia 33599 33935 34271 

Korea, Rep. 31985 32305 32625 

New Zealand 28133 28307 28658 

Guinea 28092 28373 28654 

Kenya 27477 27752 28027 

Tanzania 27445 27719 27994 

United Arab Emirates 25607 25863 26120 

Romania 26116 25976 25708 

Iraq 23874 24112 24351 
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Nepal 23512 23747 23982 

Bolivia 22776 23004 23231 

Turkmenistan 26546 24277 22009 

Uganda 20746 20953 21161 

Ghana 20665 20871 21078 

Madagascar 19676 19873 20070 

Azerbaijan 18401 19178 19955 

Uruguay 19165 19357 19549 

Peru 18943 19132 19321 

Netherlands 20288 19593 19026 

Korea, Dem. People’s Rep. 18611 18797 18983 

Angola 18602 18788 18974 

Cameroon 18153 18335 18516 

Libya 18132 18314 18495 

Chile 18020 18200 18381 

Chad 18004 18184 18364 

Mali 17688 17865 18042 

Oman 16527 16692 16858 

Belarus 16438 16529 16620 

Norway 17148 16914 16409 

Cote d'Ivoire 15947 16106 16266 

Paraguay 15927 16086 16246 

Somalia 15888 16047 16206 

Ecuador 15477 15632 15786 

Lao PDR 14717 14864 15011 

Burkina Faso 14664 14811 14957 
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Trinidad and Tobago 14499 14644 14789 

Ireland 13896 14282 14330 

Afghanistan 13493 13628 13763 

Portugal 12599 12881 12976 

Syrian Arab Republic 12532 12658 12783 

Kuwait 12442 12566 12691 

Morocco 11777 11895 12012 

Czech Republic 12033 11838 11902 

Sri Lanka 11631 11747 11864 

Bulgaria 12011 11882 11794 

Sweden 10818 10393 10304 

Mozambique 9772 9870 9968 

Senegal 9733 9830 9928 

Belgium 9632 9415 9243 

Yemen, Rep. 8765 8852 8940 

Zimbabwe 8421 8505 8589 

Cuba 8392 8476 8560 

Finland 8896 8548 8552 

Greece 8417 8343 8255 

Austria 8391 8138 8007 

Tunisia 7497 7572 7647 

Denmark 7763 7633 7603 

Congo, Rep. 7016 7086 7156 

Hungary 7283 7249 7135 

Benin 6846 6914 6983 

Guatemala 6743 6810 6877 



VIII	  
	  

Dominican Republic 6726 6794 6861 

Niger 6723 6790 6858 

Zambia 6423 6487 6551 

Nicaragua 6365 6428 6492 

Mongolia 6134 6196 6257 

Mauritania 5962 6022 6082 

Honduras 5730 5787 5844 

Tajikistan 4943 5175 5408 

Togo 5238 5290 5343 

Namibia 4998 5048 5097 

Georgia 4863 4941 5019 

Switzerland 4992 4903 4900 

Lithuania 5052 4943 4806 

Croatia 5035 4819 4708 

Malawi 4539 4584 4629 

Haiti 4497 4542 4587 

Brunei Darussalam 4450 4495 4539 

Botswana 4361 4405 4448 

Kyrgyz Republic 3968 4130 4291 

Slovak Republic 3985 4066 4075 

Gabon 3818 3856 3894 

Moldova 3415 3436 3456 

Armenia 3329 3377 3426 

Israel 3349 3382 3416 

Bahrain 3312 3345 3379 

Panama 3312 3345 3378 



IX	  
	  

Sierra Leone 3286 3319 3352 

Latvia 3227 3220 3181 

Hong Kong SAR, China 3086 3117 3147 

Bosnia and Herzegovina 3079 3109 3140 

El Salvador 2973 3002 3032 

Equatorial Guinea 2901 2930 2959 

Rwanda 2884 2913 2942 

Eritrea 2837 2865 2894 

Slovenia 2901 2855 2822 

Burundi 2666 2692 2719 

Albania 2592 2618 2644 

Puerto Rico 2359 2382 2406 

Singapore 2339 2362 2386 

Costa Rica 2269 2292 2315 

Estonia 2322 2233 2235 

Papua New Guinea 2101 2122 2143 

Guyana 2082 2103 2124 

Jordan 2073 2094 2115 

Bhutan 1735 1752 1770 

Liberia 1555 1570 1586 

Solomon Islands 1421 1435 1449 

Guinea-Bissau 1393 1407 1421 

Macedonia, FYR 1368 1382 1396 

Swaziland 1350 1364 1377 

Jamaica 1291 1304 1316 

Lesotho 1261 1274 1287 



X	  
	  	  

Luxembourg 1236 1225 1169 

Lebanon 1127 1138 1150 

Gambia, The 1019 1029 1039 

Timor-Leste 718 725 732 

Fiji 701 708 715 

Suriname 695 702 709 

Cyprus 620 631 642 

Djibouti 622 628 634 

Iceland 383 371 359 

Mauritius 305 308 311 

Comoros 278 281 284 

Vanuatu 249 252 254 

Belize 224 226 228 

Bahamas, The 222 224 227 

New Caledonia 211 213 215 

Cabo Verde 149 150 151 

Macao SAR, China 148 149 151 

Malta 235 187 141 

Samoa 130 132 133 

Barbados 107 108 109 

French Polynesia 97 98 99 

Guam 70 71 71 

Tonga 60 61 61 

Maldives 51 52 52 

Virgin Islands (U.S.) 46 47 47 

Sao Tome and Principe 45 46 46 



XI	  
	  

St. Lucia 43 43 44 

Antigua and Barbuda 42 43 43 

Dominica 40 40 41 

St. Vincent and the 
Grenadines 

39 39 40 

Faroe Islands 38 38 39 

Grenada 36 36 37 

Bermuda 30 31 31 

Micronesia, Fed. Sts. 30 30 30 

St. Kitts and Nevis 29 30 30 

Cayman Islands 28 28 29 

Greenland 28 28 29 

Seychelles 24 24 24 

Aruba 23 23 23 

Kiribati 16 16 16 

American Samoa 13 13 13 

Northern Mariana Islands 12 12 12 

Marshall Islands 8 8 8 

Turks and Caicos Islands 6 6 6 

Tuvalu 3 3 3 

Palau 1 1 1 

	  
	  

	  



XII	  
	  

	  

8.3	  Antal	  anläggningar	  med	  uppgraderingsteknik	  
Antal anläggningar med uppgraderingsteknik, länfördelat och tillämpad teknik, (Energimyndigheten, 2014)	  

Län Vattenskrubbers PSA 
Kemisk 

absorption Summa 

Blekinge 2 0 0 2 

Dalarna 0 0 0 0 

Gotland 1 0 0 1 

Gävleborg 1 0 0 1 

Halland 1 0 1 2 

Jämtland 1 0 0 1 

Jönköping 2 0 1 3 

Kalmar 1 0 2 3 

Kronoberg 0 0 1 1 

Norrbotten 1 0 0 1 

Skåne 8 3 0 11 

Stockholm 3 2 1 6 

Södermanland 2 0 0 2 

Uppsala 2 0 0 2 

Värmland 0 0 2 2 

Västerbotten 1 0 0 1 

Västernorrland 0 0 0 0 

Västmanland 2 0 0 2 

Västra Götaland 8 1 3 12 

Örebro 2 0 0 2 

Östergötland 3 0 1 4 

Summa 41 6 12 59 

	  

 


