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Abstract 
The biogas production in Sweden year 2014 was 1,8 TWh where almost 1 TWh was upgraded to 

biomethane for use in vehicles. The production of biomethane is mainly located at the biogas plants that 

have a production over 200-400 Nm3/h. This is mainly due to the fact that the investment and operating 

costs becomes too high for the small producers with low biogas flows. The government of Sweden has 

a highly ambitious goal of having a vehicle fleet that runs on at least 80 % renewable fuels in the year 

2030. To reach that goal even the small biogas producers needs to start upgrading their gas to be able 

to replace fossil fuels with renewable biomethane. 

The aim of this master thesis has been to supply enough information to Norrmejerier about whether or 

not to upgrade the biogas by summarizing relevant research papers and calculate energy flows and costs 

for each upgrading technology.The limitation of the thesis has been that the production of biogas with 

different incoming substrates have been neglected due to it being constant in each scenario that has been 

compared. 

After a thorough literature study about relevant upgrading technologies the water scrubber and 

membrane technology was chosen as the best fit for Norrmejerier’s biogas plant. This was mostly due 

to that the water scrubber is in no need for chemicals duting operation and that some waste water could 

be used from the dairy plant at Norrmejerier. In the case for the membrane technology it had a low 

investment cost coupled with a stable operation without the need for surveillance. A relatively new ash 

upgrading technique was also considered briefly where the need for ash was estimated to 10 000 – 17 

000 metric tonnes a year with the assumed biogas production of Norrmejerier. The supply of ash in 

Umeå municipality were about 5000 metric tonnes which is far below the demand for the biogas 

upgrading plant.  

The production of biogas at Norrmejerier is enough to sustain all their own truck transports with 

biomethane plus that they can sell the excess to the public. The cost-estimates were calculated for the 

scenario if Norrmejerier builds their own refilling station and in the scenario if they would sell it to a 

fuel supplier instead. The cost of upgrading for both upgrading technologies ranged from 0,53 to 0,54 

SEK/kWh independent of the two previously mentioned scenarios. Both technologies had a payback 

period of two years and a few months. The membrane technology however gave a higher economical 

value with a greater yearly capital income mainly because of its longer economical lifetime. 

The limited lifecyle assessment compared the different uses of the produced biogas to calculate the 

emissions of carbon dioxide equivalents for each scenario. The assessment revealed that the emissions 

can be reduced by about 1700 metric tonnes carbon dioxide equivalents per year if the biogas is 

upgraded to biomethane and Norrmejerier supplies its own trucks with this renewable fuel.  

Keywords: Biogas upgrading, water scrubbing, membrane technology, carbon dixoide removal, 

economical study, environmental study, CBM 
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Sammanfattning 
År 2014 uppgick biogasproduktionen i Sverige till cirka 1,8 TWh där nästan 1 TWh uppgraderades till 

fordonsgas. Produktionen av fordonsgas sker nästan uteslutande hos de stora biogasproducenterna med 

anläggningar där biogasproduktionen överskrider 200-400 Nm3/h. Detta beror främst på att 

investerings- och driftskostnader blir för höga med låga biogasflöden. För att kunna nå Sveriges 

ambitiösa mål om att ha en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030 måste även små och medelstora 

biogasanläggningar uppgradera biogasen till fordonsgas för att ersätta fossila drivmedel. 

Examensarbetet har syftat till att ge ett underlag för Norrmejeriers anläggning inför en eventuell 

uppgradering av biogasen till fordonsgas. Detta har utförts genom sammanställning av aktuell forskning 

och beräkningar av energiflöden och kostnader för respektive uppgraderingsteknik som valts ut. Då 

uppgraderingsteknikerna har jämförts har avgränsningen dragits efter biogasen producerats och ingen 

hänsyn har tagits till rötningsprocessen. 

Efter en genomgående litteraturstudie angående relevanta uppgraderingstekniker valdes 

vattenskrubber- och membrantekniken ut för att utreda en explicit implementering i Norrmejeriers 

anläggning. Vattenskrubbern behöver inte använda kemikalier för kontinuerlig drift samt kunde utnyttja 

mejeriets spillvatten medan membrantekniken hade en relativt låg investeringskostnad för mindre 

anläggningar och ger en stabil drift utan noggrann övervakning. En ny teknik för marknaden där man 

uppgraderar biogasen med hjälp av flygaska undersöktes kortfattat där behovet av aska uppskattades 

till 10 000 – 17 000 ton per år för Norrmejeriers anläggning. En leverantör för den kvantiteten återfinns 

i dagsläget inte inom Umeå kommun. Mängden aska som återfinns i kommunen uppgår till cirka 5000 

ton. 

Norrmejeriers biogasproduktion räcker till för att täcka deras interna transporter samt att 60 % av 

fordonsgasen kan säljas till allmänheten. Kostnadskalkylerna beräknades både utifrån att Norrmejerier 

upprättar en egen tankstation samt om dom skulle leverera till en återförsäljare. Oberoende av detta 

uppgick uppgraderingskostnaden för vattenskrubbern till 0,54 SEK/kWh producerad biogas och 

motsvarande för membrantekniken till 0,53 SEK/kWh. Båda teknikerna gav upphov till en pay-off-tid 

på två år och några månader. Membrantekniken gav dock ett större ekonomiskt värde med ett större 

kapitalvärde främst på grund av anläggningens längre ekonomiska livslängd. 

Från en begränsad livscykelanalys av biogasens användningsområden framgick det tydligt att utsläpp 

av koldioxidekvivalenter kan reduceras med cirka 1700 ton CO2-ekv per år om biogasen uppgraderas 

och Norrmejerier driver deras egna distributionsbilar på fordonsgas.  

Nyckelord: Biogasuppgradering, vattenskrubber, membranteknik, koldioxidborttagning, ekonomisk 

studie, miljöstudie, fordonsgas 
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1 Inledning 
Detta kapitel syftar till att introducera läsaren till begreppet biogasproduktion och vad det innebär att 

uppgradera biogasen till fordonsgas. En del regelverk angående biogasuppgradering nämns kort vilket 

följs därefter av examensarbetets syfte och frågeställningar. Kapitlet avslutas med hur arbetet 

genomförts och vilka avgränsningar som gjorts. 

1.1 Bakgrund 
Biogas produceras genom anaerob nedbrytning av organiskt substrat med hjälp av mikroorganismer. 

Det organiska substratet i Sverige kommer främst från avloppsslam, livsmedelsindustrin och matavfall 

från hushåll. Biogasen produceras främst i biogasanläggningar där det organiska substratet uppehåller 

sig i en syrefri och isolerad rötkammare med omrörning och uppvärmning. Biogasen innehåller främst 

metan och koldioxid där metan är den energibärande beståndsdelen. Då biogasen uppgraderas till 

biometan renas gasen från koldioxid och andra spårämnen såsom svavelväte och vatten. Biometan som 

har fordonsbränsle som slutanvändning kallas för fordonsgas [1]. I Figur 1 visas en överblick för 

råvarans ursprung, slutanvändningen för ej uppgraderad biogas samt fordonsgas. Notera även att 

naturgas också kan uppgraderas för att få likvärdigt metan- och energiinnehåll som biometan.  

 

Figur 1. Schematisk illustration över fordonsgasens produktionsväg från råvara till slutprodukt [2]. 

Norrmejerier i Umeå har en biogasanläggning som rötar restprodukter (vassle) från mejeriet och 

producerar biogas i en mesofil process. Detta innebär att rötningsprocessen sker vid cirka 37°C och 

utnyttjar anaeroba bakterier som är aktiva vid den temperaturen. Biogasen eldas i en gaspanna och 

tillgodoser en del av mejeriets ångbehov. Norrmejerier har som mål att alla deras mejerier ska vara fria 

från fossila bränslen till 2017 samt att transporterna ska effektiviseras och att deras bränsleförbrukning 

ska minskas [3]. Genom att uppgradera Norrmejeriers biogas skulle en del av de fossila transporterna 

kunna ersättas av fordonsgas. Enligt energimyndigheten [4] bidrar biometan producerad från flytande 

restprodukter från livsmedelsindustrin med en utsläppsminskning på över 70 % jämfört med dess fossila 

motsvarighet i form av drivmedel. 

Sveriges regering har som mål att ha en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030. Detta innebär att 

minst 80 % av transporterna ska drivas med förnyelsebara drivmedel [5]. Att använda uppgraderad 
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biogas som drivmedel kan bli alltmer vanligt för att lyckas med denna krävande omställning från fossila 

drivmedel. Produktionen av biogas i Sverige fortsätter att öka och år 2014 uppgick den till 1784 GWh 

där 57 % uppgraderades till fordonsgas (cirka 1 TWh) [1]. Av den fordonsgas som säljs i Sverige är 

cirka 40 % av den naturgas som importeras för att möta efterfrågan. I norra Sverige uppgraderas cirka 

10 % av biogasen jämfört med snittet på över 57 %. Detta har lett till en saknad på tankstation för 

fordonsgas i inlandet och specifikt i Umeå [1]. 

Investeringskostnaderna för uppgraderingsanläggningarna beror främst på produktionskapaciteten hos 

biogasanläggningen. Investeringskostnaden för de anläggningar som producerar mindre än 300 Nm3/h 

stiger kraftigt ju mindre biogas som produceras [6]. I samma rapport från SGC framkommer det att 

elförbrukningen för de kommersiella teknikerna sträcker sig mellan 0,1 och 0,3 kWh/Nm3 biogas där 

värmebehovet ej inkluderas. För att kunna jämföra den totala energiförbrukningen för de olika 

uppgraderingsteknikerna måste även trycksättningen på gasen tas med i energiberäkningarna. 

Det finns för tillfället ingen internationell eller europeisk standard för vilken sammansättning biometan 

ska ha för att uppfylla kravet om att få användas som fordonsgas. Dock finns den svenska standarden 

”SS 15 54 38 – Biogas för fordonsdrift” där metanhalten ska minst vara 97 ± 1 %. Summan av halterna 

koldioxid + syrgas + kvävgas får inte överskrida 5 % och syrgashalten får inte överskrida 1 %. Den 

totala svavelhalten får inte överskrida 20 mg/m3. Energitätheten benämns ofta som Wobbe-index vilket 

är värmevärdet delat med kvadratroten av gasens specifika densitet (gasens densitet delat med luftens) 

vid 1 atm och 0°C [7]. I svensk standard får gasen ha ett Wobbe-index mellan 43,9 – 47,3 MJ/Nm3 

vilket motsvarar en metanhalt på över 95 %. Detta är ett nedre värmevärde vilket innebär att vattnets 

kondensationsvärme inte räknas med [8]. 

1.2 Syfte och mål 
Examensarbetet har varit till syfte att undersöka hur en implementering av en uppgraderingsanläggning 

för den producerade biogasen skulle kunna genomföras specifikt för Norrmejeriers biogasanläggning. 

Detta utförs genom sammanfattning av aktuell forskning, kostnadskalkyler och energiberäkningar för 

respektive uppgraderingsteknik. Vidare har arbetet lett till en begränsad livscykelanalys för den 

uppgraderade biogasen. 

Ett övergripande mål är att Norrmejerier utifrån examensarbetet ska kunna identifiera vilken teknik som 

är bäst lämpad för att uppgradera deras biogas ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Fler 

specifika mål var att undersöka sammansättningen av biogasen samt redogöra för slutanvändningen för 

den uppgraderade biogasen. Värdet av mejeriets restströmmar av vatten har också undersökts i syfte att 

använda det för vissa uppgraderingstekniker. Dessa mål önskas uppnås genom att besvara följande 

frågor nedan. 

1. Hur bör biogasen användas för att erhålla en så hög ekonomisk avkastning som möjligt? 

2. Hur bör biogasen användas för att minimera utsläpp av koldioxidekvivalenter inom 

Norrmejerier?  

Hypotesen har varit att oavsett vilken av de rekommenderade uppgraderingsteknikerna som väljs för 

anläggningen kommer avkastningen vara högre för uppgraderad biogas som används som 

fordonsbränsle än för ej uppgraderad biogas. Liknande förväntades utsläppen av koldioxidekvivalenter 

minska i samma scenario. 

1.3 Avgränsningar 
Examensarbetet begränsades till att projekteringen av uppgraderingsanläggningen inte behandlas. 

Fokus har legat på uppgraderingsteknikerna och inte på produktionen av biogas eftersom det skulle 

involvera alltför många variabler och parametrar för resultatet. Till följd av detta ligger systemgränsen 

för den begränsade livscykelanalysen från när gasen lämnar rötkammaren till slutanvändning. 
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2 Biogasproduktion 
Bildning av biogas från substrat är en komplex process som sker i flertalet steg. Substratet bryts först 

ned till enkla kedjor av proteiner, kolhydrater och lipider för att sedan ytterligare sönderdelas till 

aminosyror, sockerarter och fettsyror. Detta sker ofta i ett förbehandlingssteg som kallas hydrolys. 

Under rötningsprocessen bryts de lösliga organiska föreningarna främst ned till ättiksyra, vätgas och 

koldioxid. Beroende på substrat och flockningsmedel kan en ansenlig mängd svavelväte också bildas. 

Till slut bildas metan genom anaerob oxidation och den rötrest som blir kvar har ett högt innehåll av 

lättillgänglig växtnäring och lämpar sig väl att användas till gödsel [9]. Cirka 90 % av energin från 

substratet återfinns i metangasen vilket tyder på en hög energieffektivitet i processen och en minimal 

mängd outnyttjad restprodukt. En översikt över processen visas i Figur 2. 

 

Figur 2. Schematisk bild över rötningsprocessen och i vilka steg substratet bryts ned av mikroorganismerna [9]. 

Den vanligaste processen kallas för våtrötning och används för substrat med hög fukthalt (TS < 12 %, 

[10]) vilket gör dem pumpbara. För substrat med låg fukthalt (TS > 20 %, [11]) används torrötning där 

substraten staplas, detta minskar kraven på förbehandling och störande element som sten, glas och plast 

har mindre påverkan på processen [9]. 

Produktionen av biogas är en flexibel process på grund av det stora urvalet av substrat till 

rötningsprocessen. Detta möjliggör en expansiv utbredning av biogasproduktion  internationellt vilket 

kan spela en stor roll i omställningen till ett hållbart samhälle. Substratet som används anses ofta vara 

avfall som rötningsprocessen tar hand om och skapar samtidigt flera värdefulla produkter. På grund av 

detta är det viktigt att fortsätta att utveckla produktions- och uppgraderingstekniker för att minska 

kostnader och på så sätt skynda på implementeringen av biogasproduktion i industrin för att möta de 

långsiktiga klimatmål som har satts upp [12]. Flera industrier har organiskt avfall som de betalar för att 

bli av med som kan samrötas i biogasanläggningar vilket talar för den ekonomiska vinst som kan göras 

genom att skapa flertalet högvärdiga produkter från avfall. 

Småskaliga biogasanläggningar (produktion < 300 Nm3/h) har etablerats på bondgårdar där 

tillgängligheten och urvalet av substrat är högt. Vid inblandning av mer komplext organiskt material 

kan den hydrauliska retentionstiden (HRT, uppehållstiden i rötningstanken) behöva ökas från en vanlig 

tid på cirka 20 dagar till uppemot 50 dagar. Biogasen kan då utnyttjas både för värme och el i mindre 

kraftvärmeverk men kan också uppgraderas till fordonsgas för att driva gårdens egna fordon på [12] 

[13]. 
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3 Uppgraderingstekniker 
Under detta avsnitt presenteras teorin bakom de tekniker som passar Norrmejeriers anläggning utifrån 

producerad gas, investeringskostnad, driftskostnad och leveranssäkerhet på fordonsgas enligt svensk 

fordonsgasstandard. 

Den faktorn som spelar störst roll när industrier ska välja uppgraderingsanläggning har visat sig vara 

investeringskostnaden. Enligt en undersökning av Persson [14] svarade hälften av tillfrågade 

anläggningar att motivet bakom valet av uppgraderingsanläggning handlade om kostnader. Resterande 

nämnde prestanda, tillgång till vatten och låga metanförluster som anledningar. Investerings- och 

driftskostnaden per enhet uppgraderad gas för fyra av de vanligaste teknikerna visas i tabell 1.  

Tabell 1. Investerings- och driftskostnad för de fyra vanligaste uppgraderingsteknikerna enligt två oberoende källor. För 

anläggningen med produktion på 250 Nm3/h jämförs endast uppgraderingsteknikerna relativt varandra i form av ekonomiska 

nyckeltal. 

Teknik Kostnad per enhet 

uppgraderad gas 

(inv+drift) €/Nm3 [15] 

Investeringskostnad 

relativa nyckeltal 

250 Nm3/h [16] 

Driftskostnad 

relativa nyckeltal 

250 Nm3/h [16] 

Metanförlust

er [%] [6] 

Vattenskrubber 0,13 1 1 < 1 % 

PSA 0,25 0,98 0,98 < 2 % 

Aminskrubber 0,17 0,91 1,16 0,1 % 

Membran 0,12 0,87 0,93 < 2 % 

 

Det är viktiga att se dessa nyckeltal som riktlinjer för respektive kostnad. Verkliga investerings- och 

driftskostnader kan variera beroende på anläggning och vald leverantör. 

3.1 Vattenskrubber 
En vattenskrubber utnyttjar det faktum att koldioxid har högre löslighet i vatten än metan. I skrubbern 

separeras koldioxid från biogasen genom att gasen förs in i en absorptionskolonn där koldioxiden 

upplöses i vattnet under ett tryck på cirka 5-15 bar. Koldioxiden frigörs sedan från vattnet i en 

desorptionskolonn genom att tillsätta luft under atmosfäriskt tryck [6]. Detta illustreras i Figur 3. 

 

Figur 3. Schematisk skiss över uppgradering av biogas med vattenskrubberteknik [2]. 
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Absorptionen av koldioxid kan beskrivas med hjälp av Henrys lag enligt ekvation (1) nedan. Den 

beskriver relationen mellan partialtrycket av gasen och koncentrationen av gasen i vätskan som gasen 

är i kontakt med [17]. 

  𝐶𝐴 = 𝐾𝐻 ∙ 𝑝𝐴  (1) 

      

CA är koncentrationen av ämnet A i flytande fas [M], KH är Henrys konstant som är unikt för respektive 

ämne [M/atm] och pA är partialtrycket för ämnet A [atm]. Henrys konstant för koldioxid är under 

rumstemperatur 3,4∙10-2 [M/atm] och för metan 1,3∙10-3 [M/atm] vilket innebär att lösligheten för 

koldioxid är cirka 25 gånger högre i vatten än för metan [17]. 

Mängden vatten som behövs för att ta upp koldioxiden ur absorptionskolonnen beror på designen av 

kolonnen samt vilket tryck och temperatur som processen sker i. Designen av kolonnen bestäms främst 

av hur mycket koldioxid som tillåts vara kvar i gasen efter uppgradering. Efter detta har bestämts kan 

vattenflödet beskrivas genom ekvation (2): 

  
𝑄𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 =

𝑄𝐶𝑂2
(𝑔)

𝐶𝐶𝑂2
(𝑎𝑞)

 
 

(2) 

    

där Qvatten är vattenflödet [l/h], QCO2 är det molära flödet av koldioxid som skall absorberas till vattnet 

[mol/h] och CCO2 är koldioxidens löslighet i vattnet [M] [6] [18]. Den mängd koldioxid som skall 

absorberas beskrivs som det totala biogasflödet och halten koldioxid i biogasen. Koldioxidens löslighet 

i vatten kan beskrivas med hjälp av Henrys lag enligt ekvation (1) vilket ger följande uttryck i ekvation 

(3) 

  
𝑄𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 =

𝑄𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠 ∙ %𝐶𝑂2

𝐾𝐻 ∙ 𝑝𝑡𝑜𝑡 ∙ %𝐶𝑂2
 

 
(3) 

  

där Qbiogas är det totala flödet av biogas [mol/h], %CO2 är procent koldioxid i biogasen och ptot är trycket 

i absorptionskolonnen [atm]. Denna ekvation visar att vattenflödet är oberoende av andelen koldioxid i 

biogasen och beror endast av biogasflödet och trycket. Henrys konstant KH för en specifik gas varierar 

beroende på temperaturen där lösligheten oftast minskar när temperaturen ökar. Detta gäller för 

koldioxids löslighet i vatten och beskrivs i Figur 4 [6].  

 

Figur 4. Relativ löslighet för koldioxid i vatten i temperaturintervallet 10°C till 40°C [6]. 
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Innan biogasen transporteras till absorptionskolonnen sänks temperaturen medan trycket höjs. Detta gör 

att vattnet i biogasen kondenseras tillsammans med en del flyktiga organiska substanser samt 

ammoniak. Andra spårämnen i gasen såsom svavelväte tas också upp av vattnet i absorptionskolonnen 

och frigörs från vattnet i desorptionskolonnen. Svavelvätekoncentrationer får maximalt uppgå till cirka 

2500 ppm beroende på tillverkare. Trycket i flashtanken måste sänkas jämfört med abosprtionskolonnen 

för att reducera metanutsläpp. Anledningen är att mer metan och mindre koldioxid återfinns i vattnet 

som går in i flashtanken. Om trycket hålls konstant från absorptionskolonnen kommer partialtrycket för 

metanet öka och därmed lösligheten i vatten enligt ekvation 1. När vattnet har släppt metanen i 

flashtanken så frigörs koldioxiden från vattnet i desorptionskolonnen genom att släppa in luft med 

atmosfärstryck. Det koldioxidfria vattnet recirkuleras senare till absorptionskolonnen. Både 

absorptions- och desorptionskolonnen har packningar slumpmässigt utspridda i sig för att öka 

kontaktytan mellan gas och vätska [6] [14] [18]. Denna design väljs framför ”tray tower” som utnyttjar 

samma princip som en destillationskolonn [19]. 

Packningskolonner har ingen fysisk separerbar nivå som återfinns i ”tray towers” i form av bottnar där 

kontakten mellan gas och vätska sker. Detta innebär att beräkningar om teoretiska bottnar inte fungerar 

för packningskolonner. Därför sker analysen utifrån massöverföring istället för ett jämviktsperspektiv. 

Detta leder till ekvationer som överför teorin från teoretiska bottnar till ekvivalenta jämviktsnivåer 

(överföringsenheter) i packningskolonnen [19]. Hur högt packningarna ska nå i kolonnen bestäms av 

ekvation (4) 

 
𝑙𝑇 =

𝑉

𝐾𝑦𝑎𝑆
∫

𝑑𝑦

𝑦 − 𝑦∗

𝑦𝑖𝑛

𝑦𝑢𝑡

 

 

(4) 

där 𝑙𝑇 beskriver hur högt packningarna ska nå i kolonnen [m], V är gasens molära flöde [kmol/h], 𝐾𝑦𝑎 

är en masstransportskoefficient och S är tvärsnittsarean för kolonnen [m2]. Integralen beskriver 

molfraktionerna för gasen innan och efter absorption. Ekvation (4) förenklas genom följande 

uppdelning: 

 𝑙𝑇 = 𝐻𝑂𝐺𝑁𝑂𝐺 
 

(5) 

där 

 
𝐻𝑂𝐺 =  

𝑉

𝐾𝑦𝑎𝑆
 

 

(6) 

och 

 
𝑁𝑂𝐺 =  ∫

𝑑𝑦

𝑦 − 𝑦∗

𝑦𝑖𝑛

𝑦𝑢𝑡

 

 

(7) 

HOG beskriver höjd per överföringsenhet där ju mindre värde desto mer effektiv är kontaktytan. NOG är 

antalet överföringsenheter och ju högre värde på NOG desto mer kontaktyta behövs. Integrering av 

ekvation (7) med villkoren att y*= Kx samt att massbalansekvationer eliminerar x blir resultatet 

följande: 

 

𝑁𝑂𝐺 =  ∫
𝑑𝑦

𝑦 − 𝑦∗

𝑦𝑖𝑛

𝑦𝑢𝑡

=
ln {[

𝐴 − 1
𝐴 ] [

𝑦𝑖𝑛 − 𝐾𝑥𝑖𝑛
𝑦𝑢𝑡 − 𝐾𝑥𝑖𝑛

] + (
1
𝐴)}

𝐴 − 1
𝐴

  

 

    (8) 

där A = L/KV. L är det molära flödet av vattnet i kolonnen [kmol/h] och molfraktionen K bestäms 

utifrån Raoults lag vilket visas i ekvation (9). 
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𝐾 =

𝑃𝑠

𝑃
 

 

(9) 

där 𝑃𝑠 är ångtrycket av gasen [kPa] och P är trycket vattnet utsätts för [kPa]. Utifrån dessa ekvationer 

kan en teoretisk höjd på packningarna bestämmas vilket kan förenkla jämförelser mellan olika 

offerterförfrågningar för uppgraderingsanläggningen [19]. För att beräkna kolonntvärsnittet S används 

en tryckfallskorrelation för packningar enligt nedanstående ekvationer: 

 

 
𝐺0

2 ∙ 𝐹𝑝 ∙ (
𝜂𝑙
𝜌

)
0,1

𝜌𝑔(𝜌𝑙 − 𝜌𝑔)
 (10) 

 

I ekvation (10) beskriver G0 gasens massflöde [kg/m2∙ 𝑠 kolonntvärsnitt], 𝜌𝑙 respektive 𝜌𝑔 är vätskans 

och gasens densiteter [kg/m3], 𝜂𝑙 är vätskans viskositet [kg/m∙ 𝑠] och Fp är en packningsfaktor som 

återfinns som tabellvärde. Ekvation (10) beskriver y-axeln i ett tryckfallsdiagram. Ekvation (11) 

beskriver x-axeln i samma diagram. 

 𝐿0

𝐺0
√

𝜌𝑔

𝜌𝑙
 (11) 

 

I ekvation (11) är L0 vätskans massflöde [kg/h] och resterande variabler lika som beskrivningen ovan 

för ekvation (10). Utifrån ett högsta tillåtna tryckfall för kolonnen erhålls ett tvärsnitt för kolonnen 

enligt ekvation (12) nedan [20]. 

 
𝑆 =

�̇�𝑔

3600 ∙ 𝐺0
 (12) 

 

I ekvation (12) är �̇�𝑔 gasens massflöde [kg/h] där både S och G0 definieras tidigare i kapitlet. 

En kompressors axeleffekt ges av ekvation (13) nedan [21]  

 
𝑃𝑎𝑥𝑒𝑙 = �̇� ∙ 𝑐𝑝 ∗

𝑇0,𝑖𝑛

𝜂𝑖𝑠,𝐾
∙ (𝑃𝑟,𝐾

𝜅−1
𝜅 − 1) 

 

                  (13) 

där Paxel [W] är kompressorn axeleffekt, �̇� [kg/s] är massflödet, cp [J/(kg∙K)] är den specifika 

värmekapaciteten, T0,in [K] är temperaturen vid inloppet, ηis,K är den isentropa verkningsgraden, Pr,K är 

kompressorn tryckkvot och κ = cp/cv. 

3.2 Membranteknik 
Ett membran fungerar som ett tätt filter som kan separera gasers komponenter på molekylär nivå. De 

membran som används för biogasuppgradering utnyttjar det faktum att koldioxid har högre 

permeabilitet än metan vilket tillåter koldioxiden att passera genom membranet och särskiljer sig från 

metanet. Membranen är ofta tillverkade av polymermaterial i glas. I Figur 5 illustreras ett membran i 

tvärsnitt. 
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Figur 5. Tvärsnitt av ett membran som separerar koldioxid från biogas [6]. 

Det är inte bara koldioxid som har högre permeabilitet än metan, detta gäller även för kvävgas, 

svavelväte och vatten, visas i Figur 6. Detta innebär att även dessa ämnen separeras från biogasen i stor 

utsträckning. Dock behövs ofta ett reningssteg före membranet för att rena gasen från svavelväte och 

vatten.  

 

Figur 6. Relativ permeabilitet för olika ämnen i biogas [6]. 

Om det finns betydliga koncentrationer av ammoniak, siloxaner och flyktiga organiska kolväten renas 

också dessa innan biogasen går igenom membranet. Anledningen till att vattnet avlägsnas är för att vid 

komprimeringssteget innan membranet kan vattnet kondensera vilket skapar problem i processen. Det 

är också vanligt att ha ett partikelfilter innan kompressorn och membranet. Kompressorer som är 

oljesmörjda kan behöva en oljeseparation efter komprimeringssteget för att inte förorena membranet. 

Det är också vanligt att ha en återcirkulation för en del av metanet för att minska metanförluster i gasen 

[6]. En första återcirkulation av den koldioxidrika gasströmmen kan innehålla upp till 30 volymsprocent 

metan [22]. I Figur 7 visas en schematisk figur över hur en uppgraderingsanläggning med 

membranteknik kan se ut.  

 

Figur 7. Typisk design för en uppgraderingsanläggning med membranteknik [6]. 

Vattnet kondenseras ut genom att kyla gasen och svavelvätet renas genom ett aktivt kolfilter innan 

biogasen går igenom kompressorn. Även om biogasen inte har höga halter av svavelväte är det viktigt 

att rena gasen så mycket som möjligt från det för att inte förorena membranet. Den största kostnaden 

för membrantekniken är främst kopplad till membranets livslängd men tekniken använder relativt få 
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förbrukningsvaror för att upprätthålla kontinuerlig drift där olja för kompressorn och aktivt kol för 

rening av svavelväte byts ut under regelbundna intervaller. Membranet har en livslängd på 5-10 år men 

kostnaden påverkas också av hur mycket biogasen behöver komprimeras. Gasen trycksätts mellan 6 

och 40 bar beroende på membranets specifika area där en stor area tillåter ett lägre tryck [6, 18]. Detta 

illustreras lättast med följande ekvation som beskriver transporten av gas genom ett tätt polymermaterial 

(ekvation 14). 

  
𝑗𝑖 =

𝐷𝑖𝐾𝑖Δ𝑝𝑖

𝑙
 

 

 
(14) 

I ekvation 11 är ji det molära flödet för gasen, Di är diffusionskoefficienten, Ki är sorptionskoefficienten, 

Δ𝑝𝑖 är skillnaden i partialtryck mellan inflöde och utflöde och l är membranets tjocklek. Membranets 

permeabilitet definieras som produkten av diffusions- och sorptionskoefficienten och minskar med 

större molekyler som används i membranet i fallet för glaspolymer. Drivkraften för separationen av 

gaser genom membranet drivs av skillnaden i partialtrycket av koldioxid i in- och utflöde. Ju högre 

metanhalt som eftersträvas i biometanen desto lägre blir skillnaden i partialtryck genom membranet 

vilket till slut försvårar separationen [23]. På grund av detta är en återcirkulation av gasen vanlig för att 

erhålla en högre halt metan i den uppgraderade gasen. Ett exempel på detta visas i Figur 8. 

 

Figur 8. Membrandesign med två membran där en restgas av koldioxid och metan recirkuleras tillbaka till kompressorn vilket 

minimerar metanförluster men ökar energiförbrukningen [6]. 

Det finns ett flertal alternativ för hanteringen av restgasen som bildas efter membransteget och som inte 

recirkuleras. Denna gas har ett mindre energivärde men kan användas i gaspannor om den blandas upp 

med en mer energimässigt högvärdig gas. Den kan också förbrännas för att neutralisera metanen som 

växthusgas eller uppgradera den ytterligare med kryogen teknik för att extrahera all metan i gasen. 

Koldioxiden kan sedan i sådana fall säljas som en vätska eller gas [6]. 

3.3 Övriga uppgraderingstekniker 
Pressure Swing Adsorption (PSA) har en marknadsandel på cirka 15 % i Sverige och separerar 

koldioxiden genom att adsorbera gasen på ett poröst material såsom aktivt kol eller zeoliter under 4-10 

bars tryck. När det porösa materialet blir mättat återställs trycket i adsorptionskolonnerna vilket kräver 

flera intilliggande kolonner för att erhålla en kontinuerlig drift. Anledningen till att denna teknik inte 

undersöks närmare för Norrmejeriers anläggning är på grund av dess relativt höga kostnad per enhet 

uppgraderad gas enligt Tabell 1. Tekniken lämpar sig bättre för större produktionsanläggningar då det 

finns större investeringsunderlag för fler adsorptionskolonner. Enligt Arrhenius [24] var det endast 

hälften av undersökta PSA-enheter som uppfyllde svensk fordonsgasstandard. 

De tidigare teknikerna har uttnyttjat gasens fysikaliska egenskaper, en aminskrubber använder reagenter 

för att binda in koldioxid kemiskt. Detta utförs med aminer (kolväten med kväve) i vattenlösning. 

Biogasen går in i en absorber där koldioxiden reagerar med aminlösningen, sedan extraheras 

koldioxiden från lösningen i en så kallad stripper. Lösningen innehåller ett överskott av aminer för att 
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hindra att kemisk jämvikt uppnås vilket kan bromsa reaktionen. Enligt Bauer [6] är vatten- och 

elåtgången låg men det krävs en kontinuerlig påfyllnad av kemikalier för att upprätthålla driften. Detta 

tillsammans med att tekniken har hög investeringskostnad för mindre anläggningar gör att tekniken inte 

utreds ytterligare för Norrmejeriers anläggning. 

Ett alternativ till vattenskrubbertekniken är en organisk fysisk skrubber som använder ett organiskt 

lösningsmedel för att absorbera koldioxiden från biogasen. Lösningsmedlet har egenskapen att 

koldioxiden binder sig snabbare till det än för vattnet med en faktor fem. Detta innebär att flödet genom 

skrubbern minskar men lösningen måste genomgå en desilleringsprocess för att återvinnas. Detta är 

ännu mer energikrävande än att återvinna kemikalier från kemisk absorption (aminskrubber). 

Lösningsmedlet måste även hettas upp före desorption och kylas ned före absorption [25]. Detta passar 

anläggningar som inte har tillgång till vatten vilket inte är fallet för Norrmejeriers anläggning. 

Det finns ett flertal tekniker som fortfarande är på forskningsstadiet eller inte är kommersiellt 

etablerade. Bland dessa är biologisk uppgradering en typ av process där både bakterier och mikroalger 

kan användas för att konsumera koldioxiden i biogasen och på så sätt öka energidensiteten. Genom att 

använda mikroalgen Chlorella sp. MB-9 erhölls en metanhalt upp till 90% men detta uppfyller inte 

svensk standard för fordonsgas [26]. Biogasen kan också kylas för att förvätska koldioxiden före 

metanet då kokpunkten för koldioxid ligger vid -78,2°C och för metan vid -161,5°C. Denna metod 

kallas kryogen uppgradering och förväntas ta marknadsandelar i framtiden. Metoden har hög 

energianvändning vid kompression och kylning men uppnår en hög metanhalt på cirka 99 %. Tekniken 

kräver också utrustning i form av kompressorer, turbiner, kylare och värmeväxlare. Tekniken används 

främst då slutprodukten önskas vara flytande biometan (LBM) som är energimässigt likvärdig med 

flytande naturgas (LNG) [25]. 

3.3.1 Flygasketeknik 
Att uppgradera biogas med hjälp av aska är en ny teknik som ännu inte nått marknaden på samma sätt 

som övriga uppgraderingstekniker. Tekniken baseras på karbonatiseringsprincipen där kalciumrik aska 

används för att fixera CO2 och H2S, se reaktionsformel (15) och (16) nedan. 

 

 𝐶𝑎𝑂 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 
 

(15) 

 

 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 + 𝐶𝑂2 → 𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 𝐻2𝑂 
 

                  (16) 

 

Vilket framgår av reaktionsformlerna är att askan behöver vara fuktig där optimal fuktkvot varierar 

beroende på typ av aska [27]. Namnet flygaska syftar till de mindre partiklarna i en 

förbränningsanläggning som ofta inehåller sulfater, klorider, karbonater och fosfater om det är 

trädbränslen som förbränts. En uppgraderingsanläggning av denna typ låter biogasen strömma genom 

en behållare fylld med aska för att erhålla så hög kontaktyta mellan gasen och askan som möjligt. 

Metoden har potential att rena gasen till en metanhalt på cirka 99 % under optimala förutsättningar [28]. 

Ett förslag på hur uppgraderingsanläggningen skulle kunna utformas ses i Figur 9. 
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Figur 9. Industriell applikation av uppgradering av biogas med hjälp av flygaska från förbränningsanläggningar [28]. 

Askan transporteras till och från anläggningen i slutna containrar för att undvika att askan reagerar med 

atmosfärens koldioxid. Innan askan matas in och blandas med biogasen vattnas den tills önskad fuktkvot 

nås. När en behållare av aska är mättad på koldioxid kopplas den bort och byts ut medan gasen förs in 

i de andra behållarna. Denna metod gynnar småskalig uppgradering på grund av dess låga 

investeringskostnad och för att kraftvärmeverk ofta vill bli av med sin aska vilket ger en billigare 

driftskostnad [28]. 
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4 Biogasproduktion på Norrmejerier 
Detta kapitel har till avsikt att redogöra för vilka förutsättningar Norrmejeriers biogasanläggning har 

för att uppgradera biogasen till fordonsgas. Flertalet av beräkningarna som utförts har baserats på det 

system som presenteras nedan samt den årliga biogasproduktionen. 

Norrmejerier har den enda biogasanläggningen i Sverige som använder restprodukter från ett mejeri 

som substrat till rötningsprocessen. Detta gör det svårt att jämföra anläggningen och dess gaskvalitét 

med andra anläggningar i Sverige. Norrmejerier har också en vattenreningsanläggning som renar 

spillvattnet från fosfor innan det skickas ut i kommunalt avlopp (Vakin). En schematisk skiss över hur 

biogasen produceras på Norrmejerier ses i Figur 10. 

 

Figur 10. Förenklad schematisk skiss över Norrmejeriers biogasproduktion, ångproduktion och vattenrening. 

Mejeriet får vassle som restprodukt från produktionen av diverse mjölkprodukter. Detta substrat 

pumpas till hydrolystanken där det komplexa organiska materialet bryts ned till lösliga organiska 

föreningar vilket visas i Figur 2. Substratet pumpas sedan in i rötkamrarna för att brytas ned ytterligare 

enligt Figur 2, temperaturen hålls kring cirka 37°C genom cirkulation genom värmeväxlare. Biogas 

produceras och rötresterna går till clarifiern som fungerar som en uppehållstank innan materialet 

avvattnas. Vid avvattningen separeras en stor mängd vatten från slammet som pumpas till tanken med 

avloppsvatten. Därifrån startar reningsanläggningen innan vattnet skickas ut till kommunalt avlopp. Här 

sker även en tillsats av fällningskemikalien järnklorid för att fälla ut järnsulfat. Polymer tillsätts även 

för att flocka slammet. En del av slammet recirkuleras till hydrolystanken och resterande slam läggs 

både på deponi och används som gödsel för energiskog. Recirkulation av slammet tillåter järnkloriden 

att följa med till rötkammaren och genom hela systemet. Biogasen förbränns i en gaspanna och levererar 

ånga under 25 bars tryck och 234°C till indunstningen på mejeriet. Denna mängd ånga tillgodoser 

vanligtvis inte hela behovet vilket kompletteras med en elpanna samt en oljepanna där den sistnämnda 

har en drifttid på några få timmar varje vinter för att möjliggöra underhåll på gas- och elpannan. Om all 

biogas uppgraderas skulle gaspannan tas ur drift och elpannan täcka allt behov av ånga till 

indunstningen. 

Den årliga produktionen av biogas år 2015 uppgick i snitt till 7200 Nm3/dygn eller 300 Nm3/h vilket 

framgår enligt Figur 11. De dagar då biogasproduktionen upphört enligt figur är då mätaren inte har 

fungerat eller att gaspannan inte startat, produktion av biogas är en kontinuerlig biologisk process och 



13 

 

kan inte stoppas och startas under korta perioder. Den gas som facklats bort har ej tagits med i 

produktionssnittet vilket skulle gett en marginell ökning av medelvärdet. 

 

Figur 11. Norrmejeriers biogasproduktion i normalkubikmeter per dygn under ett år.  

I oktober 2015 bytte Norrmejerier ut aluminiumklorid mot järnklorid som fällningskemikalie i 

slutreningen av spillvattnet. Eftersom en del av slammet cirkuleras tillbaka till hydrolysen hamnar 

järnkloriden även där.  Detta minskade svavelvätehalterna i biogasen eftersom järn binder svavlet som 

uppkommer vid anaerob rötning. Se reaktionsformel (17) nedan [29]. 

 
𝐹𝑒2+ + 𝑆−2 → 𝐹𝑒𝑆 

 

(17) 

Järnsulfiden avlägsnas sedan från processen i rötningsresterna som sedan oxideras av luftens syre och 

bildar sulfater som är tillgängligt för växter som gödningsmedel. I Figur 12 visas 

svavelvätekoncentrationen i Norrmejeriers biogas under 6 månader där den rödmarkerade linjen visar 

införandet av järnklorid som fällningskemikalie. 

 

Figur 12. Svavelvätekoncentrationen i biogasen under 6 månader. Markeringen visar införandet av järnklorid som ersättning 

för aluminiumklorid. 

Figur 12 visar en tydlig nedgång i svavelvätekoncentrationen till 50 ppm H2S på bara några månader. 

Detta underlättar uppgraderingen av gasen då förbehandlingssteg som absorption genom aktivt kol ofta 

inte behövs vid så låga koncentrationer av svavelväte [6]. 
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5 Metod och material 
Detta kapitel förklarar i detalj hur examensarbetet har utförts och på vilket sätt frågeställningarna har 

besvarats. Först redogörs för hur biogasanalysen genomfördes och därefter vilka ekonomiska modeller 

som använts för att besvara examensarbetets första frågeställning. Avslutningsvis presenteras 

metodiken bakom den begränsade livscykelanalysen och vilka antaganden som gjorts under den. 

5.1 Genomförande 
Examensarbetet inleddes med en litteraturstudie som sammanfattade dagens kommersiella tekniker från 

aktuell forskning. Litteraturstudien fungerade sedan som grund för att evaluera och välja ut tekniker 

passande för Norrmejeriers anläggning. Biogasen producerad från anläggningen skickades till ett 

ackrediterat laboratorium som analyserade biogasens sammansättning. Utifrån dessa data tillsammans 

med data om mejeriets restströmmar och producerad mängd biogas kunde ett fåtal 

uppgraderingstekniker väljas ut för vidare beräkningar. Detta var främst designparametrar och specifik 

implementation som utreddes. Med beräknad energikonsumtion för respektive uppgraderingsteknik och 

rapporterad investeringskostnad beräknades anläggningarnas pay-off-tid. Fler kalkyler visade även på 

hur lönsam investeringarna var beräknat utifrån annuitetsmetoden. Baserat på de uppgraderingstekniker 

som passade anläggningen upprättades till sist en begränsad livscykelanalys baserat på olika scenarion 

för slutanvändning av fordonsgasen.  

5.2 Biogasanalys 
För att verifiera att de historiska data om biogasens sammansättning från Norrmejerier stämde 

extraherades tre separata prov från biogasledningen på Norrmejerier för att skickas på analys. Gasen 

extraherades med täta provtagningspåsar som var spolade med en inert gas för att minimera risken för 

kontamination av andra gaser. Flertalet slangar kopplades ihop för att passa provtagningspåsarnas 

munstycke och slangsystemet spolades med biogas innan det kopplades in för att tränga undan luft i 

slangarna. Påsarna fylldes sedan och skickades samma dag till Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP 

för analys. Gasen analyserades med gaskromatograf (GC) utrustad med en termisk 

konduktivitetsdetektor (TCD) med avseende på vätgas, metan, koldioxid, syrgas, kvävgas och 

kolmonoxid enligt SS-ISO 6974. Bestämning av svavelväte skedde med ett OFCEAS instrument 

(Optical Feedback Cavity Enhanced Absorption Spectrometer). Analysprincipen är baserad på laser-

IR-spektrometri. Metoden var inte ackrediterad. 

För att evaluera uppgraderingsteknikerna har forskningsartiklar sammanfattats för att ge en tydlig bild 

över anläggningarnas för- och nackdelar ur Norrmejeriers perspektiv. I fallet för vattenskrubbern 

utfördes intervjuer för att reda ut hur mycket vatten som kunde undvaras från mejeriet för att användas 

i vattenskrubbern. För att jämföra olika tekniker har det varit väsentligt att låta viss data hålla ett 

konstant värde. Dessa parametrar tillsammans med energikonstanter visas i Tabell 2. 

Tabell 2. Konstanter och data som använts vid beräkningar av uppgraderingstekniker och ekonomiska kalkyler. 

Konstanter och data Värde och enhet Beskrivning Referens 

Energiinnehåll CH4 9,75 kWh/Nm3 Fordonsgas [2] 

Densitet CH4, 

normaltillstånd 

0,717 kg/m3 Uppgraderad biogas [30] 

Densitet biogas  1,15 kg/m3 Innehållandes 45 % CO2 [31] 

Biogasflöde 300 Nm3/h Medelproduktion år 2015 för Norrmejerier - 

Koncentration CH4 i 

uppgraderad gas 

97 % För att uppfylla svensk fordonsgasstandard 

med en marginal på 1 % 

- 

Dieselpris 8,7 kr/l Preem evolution diesel utan moms [32] 

Fordonsgaspris 11,86 kr/kg Östersunds pris på fordonsgas [33] 

Fordonsgaspris 8 kr/kg Säljpriset till OKQ8 [34] 
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5.3 Flödesberäkningar 
För att beräkna det krävda vattenflödet genom vattenskrubbern ritades ekvation (3) upp i Microsoft 

Excel där vattenflödet endast visar sig bero av biogasflödet och trycket i absorptionskolonnen. Med ett 

givet biogasflödet kan därför vattenflödet bestämmas utifrån ett antaget tryck. Liknande för desginen 

av absorptionskolonnen löstes den teoretiska höjden ut från ekvation (8) i Microsoft Excel med 

antagandet att de packningar som används i kolonnen är ”Metallic Pall Rings 3,8 cm”. Dessa ger ett 

värde på 𝐻𝑂𝐺 som innehåller tvärsnittsarean på kolonnen. Denna variabel beräknades sedan med hjälp 

av diagram över tryckfallskorrelationer. 𝑁𝑂𝐺 beräknades genom kända molflöden och tryck i 

absorptionskolonnen. 

5.4 Ekonomiska modeller 
För att besvara examensarbetets första frågeställning har pay-off-metoden använts för att visa på hur 

lång tid det tar innan investeringen har återbetalat sig, d.v.s den tid det tar för den minskade kostnaden 

eller ökade intäkten att betala tillbaka grundinvesteringen. Vid konstant intäktsöverskott kan pay-off-

tiden beräknas enligt ekvation (18) nedan. 

 
𝑇 =

𝐺

𝑎
 (18) 

 

I ekvation (18) är G grundinvesteringen, d.v.s. anskaffningsvärdet. Det årliga intäktsöverskottet 

(intäkter minus kostnader) betecknas a. T är pay-off-tiden. För att komplettera pay-off-metoden har 

också annuitetsmetoden använts för att illustrera vad som händer efter intäkterna har kompenserat för 

grundinvesteringen. Konstanta intäkter och kostnader har räknats om till en konstant årlig vinst där 

ingen hänsyn togs till inflation eller restvärde för anläggningarna. För att beräkna annuiteten krävs 

nuvärdet för anläggningen vilket definieras enligt ekvation (19) 

 
𝑁 =  ∑ 𝐶𝑖(1 + 𝑟)−𝑖

𝑛

𝑖=1

 (19) 

 

där n = investeringens ekonomiska livslängd, Ci är intäkter subtraherat med kostnader för år i och r är 

kalkylräntan eller avkastningskravet. Vidare beräknas annuiteten An enligt ekvation (20) nedan 

 𝐴𝑛 = 𝑓𝐴 ∙ (𝑁 − 𝐺) (20) 

  

där fA definieras enligt ekvation (21). 

 𝑓𝐴 =
𝑟

1 − (1 + 𝑟)−𝑛
 (21) 

 

Vid en positiv annuitet i ekvation (20) betraktas investeringen som lönsam. 

5.5 Begränsad livscykelanalys 
För att besvara examensarbetets andra och sista frågeställning om hur biogasen ska användas för att 

reducera utsläpp av koldioxidekvivalenter utfördes en begränsad livscykelanalys (LCA). Analysen 

baseras på standarden ISO14040 där den indelas i fyra steg: 

1. Målbeskrivning och omfattning: Undersökningens syfte och ambitionsnivå beskrivs. 

2. Inventeringsanalys: Information om material och processer samlas in, miljöbelastningen för de 

ingående processerna fastställs. 
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3. Miljöpåverkan: Denna fas delas in i tre steg: Klassificering, karakterisering och värdering. 

4. Resultattolkning: Som kan innehålla en förbättringsanalys för hur produktens miljöpåverkan 

kan minskas. 

Livscykelanalysen anses vara begränsad på grund av att systemgränsen har satts efter rötkammaren då 

biogasen redan producerats samt att uppgraderingsanläggningarna och tankstationen ej har utretts av 

författaren. Systemgränsen illustreras i Figur 13 nedan. De koldioxidekvivalenter som släpps ut vid 

upprättandet av dessa har hämtats från utomstående källor och till viss del approximerats. Steg 3 i 

ISO14040 har förenklats genom att utesluta en värderingsmetod där koldioxidekvivalenter bör 

omvandlas till faktorer för mänsklig hälsa. Detta redogör inte tydligare för någon av frågeställningarna 

som önskas att besvaras. Vidare ligger fokus på att undersöka påverkan av att fasa ut fossila drivmedel 

och ersätta ångproduktionen med el istället för biogasförbränning. För att jämföra dessa två scenarion 

har livscykelanalysen behandlat utsläpp till luft, med andra ord koldioxidekvivalenter. Data har främst 

hämtats från Chalmers tekniska högskolas databas för livscykelanalyser [35]. 

 

Figur 13. Schematisk illustration över livscykelanalysens avgränsning där gasen antingen går till gaspannan (värme) eller till 

en uppgraderingsanläggning med tillhörande publik tankstation [2]. 

Sammanställningen av växthusgaser har endast behandlat de växthusgaser som anses ha en direkt effekt 

på global uppvärmning (CO2, CH4, N2O, HFC och PFC) genom deras förmåga att isolera värme i form 

av strålning från jorden. Växthusgaser såsom NOx, CO, VOC och SO2 anses ha en indirekt effekt 

eftersom dem kan bidra till både ozon och aerosoler vilket i sin tur påverkar den globala uppvärmningen 

[36] [37]. De indirekta växthusgaserna behandlas ej i denna studie. 
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6 Resultat 
I detta kapital presenteras biogasens sammansättning samt vilka uppgraderingstekniker som passar 

bäst utifrån den. Specifik energianvändning för varje anläggning beräknas och sedan följer ett avsnitt 

om vilken teknik som är mest kostnadseffektiv.  

Resultatet av biogasanalysen presenteras i Tabell 3 där metan, koldioxid, syrgas, kvävgas, kolmonoxid, 

vätgas och svavelväte uppmättes. 

Tabell 3. Analys av biogassammansättning, 95 % konfidensintervall (k=2) samt uppmätta värden samma dag med 

Norrmejeriers analysutrustning. 

Ämne Enhet Prov nr. 1 Prov nr. 2 Prov nr. 3 Norrmejerier 

Metan (CH4) %-vol 54,8 ± 0,5 55,0 ± 0,5 55,0 ± 0,5 55,4 

Koldioxid (CO2) %-vol 42,8 ± 0,4 42,9 ± 0,4 42,8 ± 0,4 - 

Syrgas (O2) %-vol 0,3 ± 0,1 0,3 ± 0,1 0,2 ± 0,1 - 

Kvävgas (N2) %-vol 1,3 ± 0,3 1,0 ± 0,3 1,1 ± 0,3 - 

Kolmonoxid (CO) %-vol < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 

Vätgas (H2) %-vol < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 

Svavelväte (H2S) ppm-vol 60 ± 6 60 ± 6 60 ± 6 67 

 

Analysen visar att Norrmejeriers data om metanhalten och svavelvätehalten verkar vara sanningsenliga 

vilket innebär att historiska data går att utgå ifrån gällande val av uppgraderingsteknik. Norrmejerier 

mäter inte CO2, O2, N2, CO och H2 kontinuerligt. 

Vattenskrubbertekniken är en av de uppgraderingsteknikerna som kommer undersökas specifikt för 

Norrmejeriers anläggning. Anledningen till detta är på grund av dess relativt låga investeringskostnad 

för mindre anläggningar [6, 38] samt att tekniken inte använder kemikalier för kontinuerlig drift. 

Norrmejerier har ett mål om att minska deras kemikalieanvändning [3] och en anläggning som förlitar 

sig på kemikalier för uppgradering av biogas motstrider detta miljömål. Norrmejerier har även 

restströmmar av vatten från mejeriet som kan användas i vattenskrubbern för att uppgradera biogasen 

vilket minskar driftskostnaden och underlättar installationen av anläggningen. Enligt Arrhenius och 

Johansson på Sveriges tekniska forskningsinstitut [24] uppfyllde alla undersökta vattenskrubbrar 

svensk standard för fordonsgas gällande metankoncentrationen med ett medelvärde på 97,0 %. År 2012 

var 70 % av Sveriges uppgraderingsanläggningar vattenskrubbrar (av 57 stycken) enligt SGC [39] 

Membrantekniken har utvecklats i snabb takt de senaste åren efter genombrott i nanoteknologin där 

högre selektivitet i membranet har medfört ett högre metanutbyte [18]. Membran har en låg 

investeringskostnad jämfört med de andra teknikerna vilket syns tydligt i Tabell 1 där både investerings- 

och driftskostnad är lägre för en mindre biogasanläggning. I dagsläget finns ett fåtal kommersiella 

anläggningar som utnyttjar membranteknik för biogasuppgradering. Flera tillverkare kan garantera en 

metankoncentration efter uppgradering över 98 % med ett recirkuleringssteg efter membranet. 

Uppgraderingsanläggningen har hög tillgänglighet där flertalet anläggningar har driftsstopp cirka 2 % 

av deras verksamma tid [6]. Dessa egenskaper gör membrantekniken till en av de tekniker som kommer 

utredas för Norrmejeriers biogasanläggning.  

Med avskiljningen av koldioxid från biogasen reduceras volymsflödet från 300 Nm3/h till cirka 180 

Nm3/h med antagandet att 3 % koldioxid återfinns i den uppgraderade gasen.  

6.1 Vattenskrubber 
För att vattenskrubbern skulle kunna utnyttja en restström av vatten krävdes att vattnet skulle hålla en 

relativt låg temperatur på grund av att koldioxidens löslighet ökar i kallt vatten enligt Figur 4. Vattnet 

behövde också ha en relativt låg biologisk aktivitet för att undvika att packningarna i skrubbern täpper 

igen vilket skulle medföra att kontaktytan mellan gas och vätska skulle försämras markant [6]. Efter 
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konsultation med energiingenjören Claes Brannelid [40] framgick det att en restström av vatten från en 

vasslepastör användes till ett kyltorn som ofta bräddar av för mycket vattentillförsel. Detta vatten kallat 

KISS15 håller temperaturen 15°C vilket ger en löslighetskonstant enligt Figur 4 på cirka 1,3. En 

översiktlig bild över mejeriets vattenledningar visas i Figur 14 där det grönmarkerade området pekar ut 

KISS15. 

 

 

Figur 14. Översikt över vattenledningar på Norrmejeriers mejeri i Umeå. Det grönmarkerade området visar det spillvattnet 

som kan användas för att uppgradera biogasen i en vattenskrubber. 

Vattenskrubberns vattenbehov beror av vattnets temperatur, trycket i absorptionskolonnen och flödet 

av biogas men kan också variera utifrån designen på kolonnen. Ekvation 3 visar på detta samband med 

avgränsningen att kolonnens design inte tas hänsyn till. Det är vanligt att trycket i absorptionskolonnen 

hålls mellan 8-10 bar men kan variera beroende på hur mycket vatten som finns tillgängligt för 

anläggningen. Figur 15 visar hur det krävda vattenflödet varierar beroende på vilket tryck kolonnen 

håller. Här antas att mängden gas som renas är årsmedlet för 2015 uttryckt i Nm3/h och att temperaturen 

på vattnet är lika kallt som KISS15 vilket återfinns som restflöde från mejeriet. 
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Figur 15. Det krävda vattenflödet genom vattenskrubbern för att rena 300 Nm3/h vid olika tryck i absorptionskolonnen 

beräknat från ekvation (3). Vattnet antas hålla en temperatur på 15°C. 

Vattentillgången från KISS15 är högre än 2000 l/h vilket tillåter Norrmejerier att korrigera trycket i 

absorptionskolonnen utifrån vilken design som väljs på kolonnen. Notera att de värden som ekvation 

(3) visar ska inte betraktas som exakta siffror eftersom dem ej tar hänsyn till kolonndesign. Vattnet från 

KISS15 innehåller en del heterotrofer (mikroorganismer som livnär sig på organiskt material) vilket 

kan komma att försvåra driften i vattenskrubbern. Mikroorganismernas överlevnad beror främst på 

vattentemperatur, pH och kompositionen av inkommande biogas. Om problemet uppstår att packningar 

täpps igen kan antingen tillsatser av bekämpningsmedel hjälpa eller att rensa packningarna kontinuerligt 

[6].  

6.1.1 Design av kolonn 
De antaganden som gjorts är att trycket i absorptionskolonnen och på vattnet håller 10 bar, biogasen 

har en temperatur på 40°C samt att packningarna som används är av typen ”Metallic Pall rings 3,8 cm” 

vilket ger ett ungefärligt värde på ekvation (6) med 70 cm. 

Inflöde av biogas: 12,7 kmol/h; 43 % CO2, 55 % CH4; 40°C, 110 kPa 

Inflöde av vatten: 54,2 kmol/h; 100 % H2O; 15°C, 1000 kPa 

Antag att 3 % koldioxid är kvar i gasen efter absorption i vattnet vilket ger att cirka 95 % av koldioxiden 

i biogasen måste absorberas i vattnet. Ångtrycket för CO2 är cirka 7500 kPa vid 40°C. Med ekvation 

(8) fås 1,5 överföringsenheter och ekvation (5) ger då höjden 97,7 cm, Med andra ord krävs det cirka 

en meter med packningar inuti kolonnen för att erhålla en metanhalt på 97 % för den uppgraderade 

gasen [19].  

Vid beräkningen av tvärsnittsarean för absorptionskolonnen antogs ett högsta tillåtna tryckfall i 

kolonnen. Ett restriktivt antagande ledde till en ökad tvärsnittsarea och därmed högre 

konstruktionskostnader [20]. Tryckfallet antogs högst uppgå till 20 mm H20/m. Från ekvation (11) 

erhölls ett värde på x-axeln som sedan kopplades till tryckfallskurvorna i Figur 16 för att lösa ut ett 

värde på y-axeln (ekvation (10)).  
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Figur 16. Tryckfallskorrelation för packningar i absorptionskolonner där y-axeln beskrivs av ekvation (10) och x-axeln av 

ekvation (11). Tryckfallskurvorna sträcker sig från 4 till 125 mm H2O/m [20]. 

Med det tillåtna tryckfallet erhölls ett värde på x-axeln till 0,098. Detta gav ett värde på ekvation (10) 

till 0,018. Med en packningsfaktor på 48 för ”Metallic Pall Rings 3,8 cm” löstes G0 ut ur ekvation (10) 

vilket gav 1,31 kg/m2∙s. Utifrån detta beräknades tvärsnittsarean på absorptionskolonnen från ekvation 

(13) till 0,075 m2. 

6.1.2 Elanvändning 
Det som konsumerar mest elektricitet i ett vattenskrubbersystem är kompressionen av gasen samt 

pumpning och kylning av vattnet [6]. Utifrån ekvation (11) går det att konstatera att kompressorns 

energibehov kommer ligga relativt konstant där massflödet är den variabel som kan komma att variera 

mest för Norrmejeriers anläggning. Energibehovet för att komprimera biometan visas i Figur 17 där 

temperaturen på gasen antas vara 0°C i början på varje kompressionssteg. 

 

Figur 17. Energibehov per volym gas för kompression av biometan beroende av temperatur och olika trycknivåer. 

Temperaturen på gasen antas vara 0°C i början på varje kompressionssteg [6].  
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Figur 17 beskriver en kompressors energibehov vid en isentrop verkningsgrad på 0,85 och med en 

motorverkningsgrad på 0,9. Notera att energibehovet för att komprimera från 1 till 10 bar är lika stort 

som energibehovet att komprimera från 10 till 100 bar. Notera att grafen visar förhållandet för biometan 

och inte för biogas, gaserna har dock nästintill identisk konstant κ = cp/cv vilket möjliggör att samma 

slutsatser från grafen kan dras för biogas. Vid cirka 10 bars tryck utläses en elkonsumtion på 0,1-0,15 

kWh/Nm3. Det är ungefär detta tryck som kommer hållas i absorptionskolonnen [6] [21]. 

Vanligtvis används en centrifugalpump för att pumpa runt vattnet i skrubbern. Enligt Bauer [6] och 

Munoz [18] förbrukar pumpen cirka 0,05-0,1 kWh/Nm3 där elanvändningen i princip enbart beror av 

vattenflödet genom pumpen [21]. 

På grund av att gasen värms upp snabbt vid komprimering vilket ses i Figur 17 så behövs ett kylsystem. 

Om vattnet håller för hög temperatur in kan systemet designas med en varm och en kall sida där den 

varma sidan kyler den komprimerade biogasen och den kalla sidan har ett köldmedel för att kyla vattnet 

ned mot 5-15°C. Eftersom vattnet från KISS15 håller en temperatur på 15°C antas det att det bara är 

biogasen som kommer behöva kylning. Detta innebär att det bara behövs en industriell torr kylare med 

luft som kylmedíum [41]. Elanvändningen för en torr kylare uppgår vanligtvis till cirka 0,01 kWh/Nm3 

[6]. 

Detta leder till att elförbrukningen för vattenskrubberanläggningen ligger mellan 0,16-0,26 kWh/Nm3. 

Med Norrmejeriers årsmedelproduktion på 300 Nm3/h blir elförbrukningen mellan 1152-1872 kWh per 

dygn. 

6.2 Membranteknik 
Det som är utmärkande för membrantekniken är att anläggningen har få förbrukningsvaror och rörliga 

delar.  Det som har störst påverkan på energianvändningen för uppgraderingsanläggningen är 

trycksättningen på biogasen vilket styrs av kompressorn. Under kompression kommer vattnet i gasen 

kondensera om inte gasen torkas innan och temperaturen höjas. På grund av gasens höga 

temperaturökning vid kompression (se Figur 17) behövs ett kylsystem i kompressorn. Ett 

rekommenderat alternativ till detta är att installera en stängd vattenslinga i kompressorn med kylvatten 

från KISS15 [42]. Efter kompression bör ett filtersystem installeras beståendes först av ett partikelfilter 

ned till 0,1 μm.  Trots Norrmejeriers låga svavelvätehalter i deras biogas behövs sedan ett aktivt kolfilter 

efter partikelfiltret eftersom minsta förorening kan dra ned livslängden på membranet [6]. Sist 

rekommenderas att ett dammfilter installeras för att fånga upp sådant som det aktiva kolfiltret missar 

[42]. 

6.2.1 Elanvändning 
Beroende på selektiviteten (skillnaden i permeation av metan och koldioxid) hos membranet behövs 

olika trycksättning. Detta varierar helt och hållet hos tillverkare beroende på val av material för 

membranet. Därför kommer antagandet göras att biogasen trycksätts till 15 bar vilket anses vara ett 

normalt drifttillstånd [18] [43]. Från Figur 17 utläses en elkonsumtion på cirka 0,15 kWh/Nm3 för 

kompressorn. För att minimera driftproblem i kompressorn antas också att en gastork installeras med 

en effekt på cirka 8 kW designad för att torka gas i storleken 300 Nm3/h. Vattenpumpen som krävs för 

att driva kylsystemet antas vara väsentligt mindre än pumpen som pumpar vattnet i vattenskrubbern. 

Elförbrukningen för vattenpumpen antas därför vara försumbar. Detta leder till att elförbrukningen för 

membrantekniken ligger kring 1300 kWh per dygn. 

6.3 Flygasketeknik 
På grund av att flygasketekniken inte finns implementerad i någon större industriell anläggning finns 

lite dokumentation angående storskalig drift och eventuella investerings- och driftskostnader. Något 

som går att konstatera är att det finns ingen enskild askproducent inom kommunen som skulle kunna 

täcka hela askbehovet i ett scenario då Norrmejerier väljer att uppgradera sin biogas med flygaska. 

Behovet av aska beräknas vara mellan 10 000 - 17 000 ton per år vilket skulle kunna täckas av 
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massafabriken Metsä Board i Husum. Alternativet är också att köpa från flera mindre producenter på 

närmare avstånd till Norrmejerier såsom SCA Obbola som producerar cirka 1700 ton aska per år. Det 

som talar för tekniken är dess låga kostnader samt simplicitet, som Figur 9 visar har anläggningen få 

rörliga delar men kräver också förflyttande av containrar samt transporter av aska till och från 

uppgraderingsanläggningen. Flygasketekniken skulle kunna kombineras med en annan 

uppgraderingsteknik och stå för slutsteget där gasen når 97 % metanhalt. Detta minskar behovet av aska 

och ställer mindre krav på den primära uppgraderingsanläggningen [44]. 

6.4 Kostnadskalkyl för uppgraderingstekniker 
Enligt Persson [14] var investeringskostnaden den största faktorn till val av uppgraderingsteknik. Det 

är ofta de ekonomiska investeringskalkylerna som ligger till grund för om en anläggning ska realiseras 

[21]. Syftet med detta kapitel är att visa på vilka tekniker som är lönsamma men också bestämma hur 

biogasen ska användas för att få en så hög ekonomisk avkastning som möjligt utifrån de scenarion och 

tekniker som har beskrivits i denna rapport. Den första metoden som använts för att beskriva 

avkastningen är payoff-metoden som är ett enkelt och vanligt mått på hur lång tid det tar för en 

investering att betala tillbaka sig. Den andra metoden är annuitetsmetoden som räknar om 

grundinvesteringen och andra varierande intäkter och kostnader till en konstant årligt vinst. Om 

annuiteten är positiv betraktas investeringen som lönsam [21]. Norrmejerier har en kalkylränta på 5 % 

vilket kan ses som företagets avkastningskrav på sitt kapital.  

De lastbilstransporter Norrmejerier ansvarar över är hämtning av mjölk på gårdar som körs till mejeriet. 

Dessa transporter uppkommer till 168 000 mil/år fördelat på sex distributionsbilar med en 

snittförbrukning på 3,9 l/mil. Distributionsbilarna kör på diesel där 30 % är HVO, 5 % är raps och 65 

% är fossil diesel. Priset som Norrmejerier betalar för dieseln uppgår till 8,7 kr/l [32]. Transporter från 

mejeriet till kund sköts av Lincargo vilket är anledningen till att dessa transporter inte tas med i 

beräkningarna [45]. Med antagandet att metanhalten uppgår till 97 % i den uppgraderade gasen 

oberoende av vilken uppgraderingsmetod som installeras kan uppgraderingsanläggningen producera 

130 kg eller 180 Nm3 biometan per timme. Enligt rapporter kan en normalkubikmeter biometan 

likställas med en liter diesel som förbrukas i en dieselmotor [46] [47]. Detta täcker Norrmejeriers 

transporter och ger ett överskott av biometan på 57 % av produktionen från uppgraderingsanläggningen. 

Besparingen sker då inköp av diesel ej behövs samt att överskottet säljs till marknadspris. 

Med uppgradering av gasen följer att gaspannan i Figur 10 tas ur drift och att elpannan i samma figur 

täcker upp hela behovet av ånga vilket den har kapacitet för. Med ett produktionssnitt från 2015 

producerar gaspannan 2000 ton ånga per månad och elpannan 3400 ton ånga per månad. Detta innebär 

att elpannan kommer producera ytterligare 2000 ton ånga per månad. Elpannan förbrukar ungefär 625 

kWh för att producera 1 ton ånga [48].  

6.4.1 Tankstation 
För att distribuera den uppgraderade gas till Norrmejeriers egna transporter samt till allmänheten behövs 

en tankstation. Denna investering uppgår till cirka 7 MSEK där utrustning kostar 5 MSEK och 

markarbete samt kringutrustning kostar 2 MSEK enligt en kostnadskalkyl från EU-finansierade biogac-

projektet [49]. Denna typ av tankstation levererar fordonsgas med en snabb kompressor under 250 bars 

tryck och beräknas ha en årlig driftskostnad på 200 000 SEK. Avskrivningstider och avbetalningsplaner 

redovisas i samma rapport från biogac [49]. Priset på fordonsgasen som säljs antas vara liknande som 

det i Östersund på 11,86 kr/kg. Detta är landets lägsta pris för fordonsgas, se Tabell 2 [33]. I ett scenario 

då Norrmejerier endast levererar fordonsgasen till befintlig tankstation som en utomstående aktör 

upprättat används ett säljpris på fordonsgas på 8 kr/kg, se Tabell 2. 
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6.4.2 Vattenskrubber 
Det som påverkar kostnadskalkylen mest är investeringskostnaden för anläggningen. Dessa kostnader 

har hämtats från rapport 270 från SGC där dem beskrivs beroende på produktionskapaciteten. 

Investeringskostnaden för vattenskrubbern ses i Figur 18 nedan. 

  

 

Figur 18. Specifik investeringskostnad beroende på produktionskapaciteten av biogas för vattenskrubber [6]. 

Med Norrmejeriers medelproduktion av biogas uppgår investeringskostnaden till cirka 8,3 MSEK med 

en växlingskurs på 9,23 SEK per €. Då ingår ingen redundans på viktiga komponenter eller möjlighet 

till expansion för anläggningen [50] [6]. Med ett medelvärde för elkonsumtionen på 1512 kWh per dygn 

och med Norrmejeriers elpris på 0,43 SEK/kWh [51] kan den årliga elkostnaden beräknas till 230 000 

SEK. Detta med antagandet att anläggningen är i drift 24 h om dygnet under hela året. Här försummas 

de driftstopp som beräknas uppgå till cirka 2 % av drifttiden [6]. 

Med dessa data beräknas anläggningens kapitalvärde och vilken annuitet det motsvarar per år i 

ekonomisk vinst. Kalkylen är högst beroende av anläggningens ekonomiska livslängd vilket författaren 

har bedömt vara 15 år. Kalkylen har försummat anläggningens restvärde och inflation har inte tagits i 

beaktning, detta kan ses som en defensiv beräkning. Kostnaden att höja trycket på fordonsgasen till 250 

bar ingår i driftskostnaden för tankstationen och en eventuell kostnad att dra vattenrör från mejeriet till 

vattenskrubbern har försummats. En utökning av arbetskostnaden för eventuellt fler timmar för 

operatörer har också försummats. Resultatet visas i Tabell 4. 

Tabell 4. Kostnader och intäkter för vattenskrubber på årsbasis. Kapitalvärdet och annuiteten presenteras för att visa på 

ekonomisk vinst inför en eventuell investering. Anläggningens ekonomiska livslängd antas vara 15 år. 

Kostnader och intäkter [SEK/år] Beskrivning 

Grundinvestering 15 300 000 Engångskostnad för anläggning och tankstation 

Drift, underhåll och service 400 000 Elkostnad + servicekontrakt 

Ökad drift av elpanna 6 450 000 Med Norrmejeriers elpris 

Underhåll tankstation 200 000 Enligt biogac-projektet 

Intäkter fordonsgas 13 540 000 Ersätter diesel och säljer överskottet till allmänheten 

Kapitalvärdet 52 060 000 Anläggningens värde över dess ekonomiska livslängd 

Annuitet 5 010 000 Konstant årlig vinst 
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Med given grundinvesterning och intäktsöverskott beräknas payoff-tiden vara 2 år och 4 månader. 

Kapitalkostnaden per år beräknat med annuitetsmetoden uppgick till 1,475 MSEK vilket innebär att 

uppgraderingskostnaden för biogasen är 0,54 SEK/kWh producerad biogas då Norrmejeriers 

anläggning producerade 15,7 GWh 2015.  

6.4.3 Membranteknik 
Investeringskostnaden för membrantekniken är något mindre än för vattenskrubbern vid en 

biogasproduktion på 300 Nm3/h vilket visas i Figur 19 nedan. 

 

Figur 19. Specifik investeringskostnad beroende på produktionskapaciteten av biogas för membranteknik [6]. 

Med samma förutsättningar uppgår investeringskostnaden för membrantekniken till cirka 7,5 MSEK. 

Elförbrukningen på 1300 kWh per dygn leder till en årlig elkostnad på 205 000 SEK. Med liknande 

kostnader är det bara den ekonomiska livslängden som skiljer sig märkbart. Med en högre 

underhållskostnad vilket tillåter membranbyte kan livslängden sträcka sig till 20 år. Samma antaganden 

som gjorts för vattenskrubbern har också gjorts för membrantekniken. Resultatet visas i Tabell 5. 

Tabell 5. Kostnader och intäkter för membranteknik på årsbasis. Kapitalvärdet och annuiteten presenteras för att visa på 

ekonomisk vinst inför en eventuell investering. Anläggningens ekonomiska livslängd antas vara 20 år. 

Kostnader och intäkter [SEK/år] Beskrivning 

Grundinvestering 14 500 000 Engångskostnad för anläggning och tankstation 

Drift, underhåll och service 505 000 Elkostnad + servicekontrakt inklusive membranbyte 

Ökad drift av elpanna 6 450 000 Med Norrmejeriers elpris 

Underhåll av tankstation 200 000 Enligt biogac-projektet 

Intäkter fordonsgas 13 540 000 Ersätter diesel och säljer överskottet till allmänheten 

Kapitalvärdet 65 000 000 Anläggningens värde över dess ekonomiska livslängd 

Annuitet 5 200 000 Konstant årlig vinst 

 

Med given grundinvestering och intäktsöverskott beräknas payoff-tiden vara 2 år och 3 månader. 

Kapitalkostnaden per år beräknat med annuitetsmetoden uppgick till 1,16 MSEK vilket innebär att 

uppgraderingskostnaden för biogasen är 0,53 SEK/kWh med membrantekniken. Denna kostnad var 

nästintill identisk med kostnaden för vattenskrubbern. 
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6.4.4 Flygasketeknik 
På grund av få rapporterade kostnader i litteraturen för flygasketekniken bör den kostnaden som 

presenteras ej användas vid ett investeringsbeslut utan som riktlinjer för teknikens potential. Enligt 

Andersson [28] uppgår uppgraderingskostnaden för flygasketekniken till 0,24 SEK/kWh med en 

kalkylränta på 6 % men med en väsentligt mindre biogasproduktion än Norrmejerier (1 GWh, 16 gånger 

mindre). I kostnaden så har transporten av askan till och från anläggningen försummats men 

arbetsbehovet antas öka med två timmar per vecka. I en känslighetsanalys som presenterats i samma 

rapport framgår det att uppgraderingskostnaden sjunker drastiskt med ökad biogasproduktion. Om 

anläggningen kan hantera 1,5 GWh biogas istället för 1 GWh sjunker uppgraderingskostnaden till 0,16 

SEK/kWh. Investeringskostnaden för en sådan mindre anläggning skulle uppgå till cirka 1,5 MSEK 

[28]. 

6.4.5 Känslighetsanalys 
Känslighetsanalysens uppgift är att beskriva vilken effekt olika variabler har på kostnadsberäkningarna. 

Analysen är tänkt att förutsäga resultatet av ett beslut om det visar sig att antaganden gjorda under den 

ursprungliga prognosen inte visar sig stämma [52]. Vid ändring av en variabel hålls de andra konstanta 

för att identifiera den mest volatila och vad som påverkar den ekonomiska kalkylen mest vid ett felaktigt 

antagande eller en ändrad situation. Ett antagande som gjorts är att vattenskrubbern klarar av ett ökat 

biogasflöde med 50 %. I Tabell 6 visas känslighetsanalysen för vattenskrubbern där tre variabler har 

justerats 25 och 50 % upp och ned. 

Tabell 6. Känslighetsanalys för vattenskrubbern där tre variabler har justerats 25 och 50 % upp och ned. Gasproduktion och 

elpris påverkar uppgraderingskostnaden mer än den initiella investeringskostnaden. 

Förändring -50 % -25 % 0 % 25 % 50 % 

Gasproduktion (GWh/år) 7,9 11,8 15,7 19,6 23,6 

Uppgraderingskostnad (SEK/kWh) 1,09 0,72 0,54 0,43 0,36 

      

Investeringskostnad (MSEK) 7,65 11,48 15,3 19,13 22,95 

Uppgraderingskostnad (SEK/kWh) 0,5 0,52 0,54 0,57 0,59 

      

Elpris (SEK/kWh) 0,22 0,32 0,43 0,54 0,65 

Uppgraderingskostnad (SEK/kWh) 0,34 0,44 0,54 0,65 0,75 

 

Känslighetsanalysen tar inte hänsyn till förändringar i intäkter, exempelvis ökar intäkterna cirka 50% 

om gasproduktionen också ökar 50 %. Tabell 6 visar att investeringskostnaden inte påverkar 

uppgraderingskostnaden nämnvärt medans fluktuationer i elpris och gasproduktion kan komma att 

ändra kalkylen drastiskt. I Tabell 7 visas samma analys för membrantekniken. 

Tabell 7. Känslighetsanalys för membrantekniken där tre variabler har justerats 25 och 50 % upp och ned. Gasproduktion 

och elpris påverkar uppgraderingskostnaden mer än den initiella investeringskostnaden. 

Förändring -50 % -25 % 0 % 25 % 50 % 

Gasproduktion (GWh/år) 7,9 11,8 15,7 19,6 23,6 

Uppgraderingskostnad (SEK/kWh) 1,06 0,71 0,53 0,42 0,35 

      

Investeringskostnad (MSEK) 7,25 10,88 14,5 18,13 21,75 

Uppgraderingskostnad (SEK/kWh) 0,49 0,51 0,53 0,55 0,57 

      

Elpris (SEK/kWh) 0,22 0,32 0,43 0,54 0,65 

Uppgraderingskostnad (SEK/kWh) 0,32 0,43 0,53 0,63 0,74 
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Liknande som för vattenskrubbern uppvisar membrantekniken samma känslighet för alla tre parametrar 

där en minskad gasproduktion skulle påverka den ekonomiska kalkylen mest. Notera att båda 

investeringskalkylerna har antagit att Norrmejerier själva står för en tankstation utan utomstående 

bidrag. I ett scenario då Norrmejerier endast levererar fordonsgasen till en extern tankstation men 

fortfarande tankar sina distributionsbilar där skulle uppgraderingen av gasen visa sig ännu mer lönsam 

vilket illustreras i Tabell 8. 

Tabell 8. Kostnader och intäkter för vattenskrubber på årsbasis. Kapitalvärdet och annuiteten presenteras för att visa på 

ekonomisk vinst inför en eventuell investering där investeringen för en tankstation har försummats. Anläggningens ekonomiska 

livslängd antas vara 15 år. 

Kostnader och intäkter [SEK/år] Beskrivning 

Grundinvestering 8 300 000 Engångskostnad för anläggning  

Drift, underhåll och service 400 000 Elkostnad + servicekontrakt  

Ökad drift av elpanna 6 450 000 Med Norrmejeriers elpris 

Intäkter fordonsgas 11 000 000 
Ersätter diesel och säljer överskottet till befintlig 

tankstation 

Kapitalvärdet 35 000 000 Anläggningens värde över dess ekonomiska livslängd 

Annuitet 3 300 000 Konstant årlig vinst 

 

Från Tabell 8 erhålls en pay-off-tid på 2 år samt en uppgraderingskostnad på 0,49 kr/kWh. I Tabell 9 

illustreras samma analys för membrantekniken. 

Tabell 9. Kostnader och intäkter för membranteknik på årsbasis. Kapitalvärdet och annuiteten presenteras för att visa på 

ekonomisk vinst inför en eventuell investering där investeringen för en tankstation har försummats. Anläggningens ekonomiska 

livslängd antas vara 20 år. 

Kostnader och intäkter [SEK/år] Beskrivning 

Grundinvestering 7 500 000 Engångskostnad för anläggning  

Drift, underhåll och service 505 000 Elkostnad + servicekontrakt inklusive membranbyte 

Ökad drift av elpanna 6 450 000 Med Norrmejeriers elpris 

Intäkter fordonsgas 11 000 000 
Ersätter diesel och säljer överskottet till befintlig 

tankstation 

Kapitalvärdet 43 000 000 Anläggningens värde över dess ekonomiska livslängd 

Annuitet 3 400 000 Konstant årlig vinst 

 

Från Tabell 9 erhålls en pay-off-tid på 1 år och 10 månader samt en uppgraderingskostnad på 0,48 

kr/kWh. 

  



27 

 

7 Potential för reducering av koldioxidutsläpp 
I detta kapitel presenteras en förenklad beräkning av hur fordonsgas kan bidra till reducerade 

koldioxidutsläpp inom Norrmejerier. 

Den förenklade livscykelanalysen som baseras på ISO14040 syftar till att svara på frågeställningen om 

hur biogasen ska användas för att minimera koldioxidutsläpp inom Norrmejerier. Systemgränsen för 

analysen begränsades till vad biogasen används till efter den har producerats vilket involverar dagsläget 

då biogasen förbränns i en gaspanna samt om gasen skulle uppgraderas till fordonsgasstandard och 

komprimeras till en publik tankstation. Denna avgränsning illustreras i Figur 13. Under 

inventeringsanalysen har inga värden erhållits för förbränning av den del av dieseln som består av HVO. 

Denna del har försummats på grund av HVO:ns egenskaper som ett exceptionellt rent bränsle under 

förbränning [2]. Vidare försummades även transporter av bränslena, alltså behandlades endast 

produktion och förbränning av dem. Gällande biometan har förbränning av detta bränsle räknats med 

men ingen hänsyn har tagits till produktionen av den. Detta på grund av att i de två scenarion som 

jämförs sker biogasproduktionen oavsett. Approximationen är också rimlig då produktion av biogas 

från avfallsprodukter bidrar med negativa värden för koldioxidekvivalenter enligt Börjesson [53] vilket 

tyder på en klimatnytta. 

Inventeringsanalysen visade på att produktion och förbränning av diesel bestående av 65 % fossilt 

ursprung, 30 % HVO och 5 % raps i den storlek som Norrmejerier använder till sina transporter årligen 

uppgår till ett utsläpp av 2∙106 kg CO2-ekv. Den data som använts redovisas i Bilaga 2 – LCA-data. 

Förbränningen av fordonsgas i den magnitud som krävs för att täcka Norrmejeriers transportbehov 

uppgår till ett utsläpp av 7∙104 kg CO2-ekv där metan och dikväveoxid står för utsläppen i fallet för en 

förnybar råvara för fordonsgasen. Dessa data utgår från en klimatpåverkan för växthusgaserna över 

tidsspannet 100 år [37] [54]. 

Då elpannan täcker hela ångbehovet på mejeriet förbrukas ytterligare 1 250 000 kWh årligen. Med 

antagandet att ursprunget för elektriciteten är en nordisk elmix uppgår utsläppen till cirka 100 g CO2-

ekv/kWh [55]. Detta ger ett utsläpp på 125 000 kg CO2-ekv för att köra elpannan under ett år. 

Vid upprättandet och driften av en vattenskrubber i den storleksordning som passar Norrmejeriers 

biogasproduktion står elektriciteten för 97 % av utsläppen av koldioxidekvivalenter. Resterande 

påverkan består främst av tillverkning av stål [56]. Med antagandet att ursprunget är nordisk elmix 

uppgår därmed utsläppen i samband med upprättandet och den årliga driften av 

vattenskrubberanläggningen till  48 000 kg CO2-ekv. Beräkningen är baserad på mängden CO2 som tas 

bort enligt beräkningsunderlag från Starr et al. [56]. I brist på data används samma utsläppsmängd för 

membrananläggningen. Tankstationens miljöpåverkan under byggnation har försummats av författaren 

på grund av brist på data i litteraturen. Det som antas kommer vara den största miljöbelastningen är 

driften av kompressorn samt tillverkning av stål. Enligt Neri et al. står elektricitetsanvändningen för 95 

% av kompressorns miljöpåverkan under dess livslängd. Enligt Figur 17 kommer kompressorn 

konsumera cirka 0,25 kWh/Nm3 då fordonsgasen trycksätts till 250 bar. Detta ger ett utsläpp på cirka 

40 000 kg CO2-ekv med ursprunget nordisk elmix [55]. 

Scenario 1: Distributionsbilarna körs på diesel och biogasen förbränns i en gaspanna. 

Årliga CO2-ekv-utsläpp: 2000 ton CO2-ekv. 

Scenario 2: Distributionsbilarna körs på fordonsgas, elpannan producerar mer ånga och en 

uppgraderingsanläggning samt tankstation upprättas. 

Årliga CO2-ekv-utsläpp: 283 ton CO2-ekv. 

Om biogasen uppgraderas till fordonsgas och används på det sätt som beskrivs i scenario 2 ovan erhålls 

en reducering av växthusgaser med cirka 1700 ton CO2-ekv per år jämfört med scenario 1. 
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8 Diskussion 
I detta kapitel presenteras resonemang kring arbetet och hur antaganden påverkat studiens resultat. 

Här ges även förslag på hur anläggningarna skulle kunna driftas om en investering skulle ske. Slutligen 

diskuteras olika scenarion angående användningen av fordonsgasen. 

Produktionen av biogas har ökat varje år i Sverige och kommer fortsätta att göra det [1]. Med dess 

många användningsområden finns en stor flexibilitet att ersätta fossila energikällor i flertalet 

applikationer. En stor mängd vetenskapliga rapporter anser att biogas är en given energibärare i ett 

hållbart samhälle där avfall och restprodukter kan omhändertas för att vidareförädlas till ett 

högkvalitativt förnybart fordonsbränsle.  

Biogasanalysen som utfördes av SP behandlade inte alla ämnen i gasen på grund av ekonomiska skäl. 

Detta ledde till att cirka 0,5 % av biogasen förblev oidentifierad. Dock är biogassammansättning väl 

dokumenterad vilket innebär att det går att resonera kring vilka fler ämnen som ingår i gasen. På grund 

av den låga andelen som förblir okänd är detta inget som påverkar slutresultatet för examensarbetet. 

8.1 Uppgraderingsanläggning 
Norrmejeriers biogasanläggning har också en reningsanläggning vilket visas i Figur 10, där renas 

avloppsvatten från fosfor som sedan skickas till Vakin. Ett alternativ till att använda KISS15 från 

mejeriet kunde varit detta renade vatten direkt från reningsanläggningen. Dock finns det kvar polymer 

i vattnet och det är troligtvis mer partiklar i det vilket skulle försämra driften i vattenskrubbern än 

jämfört med KISS15. Det renade vattnet har också en temperatur på cirka 25-30°C vilket skulle innebära 

att koldioxidens löslighet i vattnet skulle försämras enligt Figur 4. Detta skulle innebära i sådana fall 

att vattnet behöver kylas en aning eller alternativt att vattnet måste trycksättas ytterligare.   

Enligt rapporter kommer det förekomma biologisk aktivitet i vattnet som cirkuleras genom 

vattenskrubbern. Detta skapar driftproblem i form av igensättning av packningar vilket i sin tur 

försämrar kontaktytan mellan koldioxid och vatten. Problemet kan antingen lösas genom att 

packningarna töms ut och rengörs av operatörspersonal eller att biocider tillsätts för att döda den 

biologiska aktiviteten. Att rengöra packningarna innebär krävande arbete från driftspersonal och ger en 

högre arbetskostnad. Intervallet mellan rengöringarna förbli okänt tills anläggningen sätts i drift. 

Användningen av biocid skulle kunna innebära en störning i processen eftersom använt KISS15 skulle 

återföras till avloppstanken som ingår i Norrmejeriers vattenrening. Inköp av biocid medför både en 

kostnad och går emot Norrmejeriers miljömål att minska kemikalieanvändningen. 

Ju högre halt av svavelväte i biogasen som går in i absorptionskolonnen desto större är chansen att en 

ansenlig mängd svavelväte oxideras till svavelsyra vilket sänker pH-värdet i vattnet och kan orsaka 

korrosionsproblem. Detta bör inte vara ett problem för Norrmejeriers anläggning på grund av den låga 

svavelvätekoncentrationen. Problemet åtgärdas genom att justera pH-värdet med alkaliska 

lösningsmedel [6]. 

Vid den teoretiska beräkningen av packningarnas höjd i absorptionskolonnen inkluderades kolonnens 

tvärsnittsarea i faktorn som visas i ekvation (6) som får ett värde genom val av packningar [19]. Denna 

tvärsnittsarea beräknades separat med en metod för tryckfallskorrelationer vilket bör tas i beaktning vid 

en offertgranskning. Både den beräknade höjden och tvärsnittsarean ska fungera som en fingervisning 

på om vattenskrubbern skulle kunna betraktas som under- eller överdimensionerad vid upphandling. 

I fallet för membrantekniken måste biogasen vara så ren och torr som möjligt innan den går igenom 

både kompressorn och membranet. Om torkning inte sker innan kompressorsteget kommer vatten 

kondensera ut i kompressorn vilket kan leda till driftsvårigheter. Trots biogasens låga svavelvätehalt på 

60 ppm krävs ett aktivt kolfilter innan membranet för att förhindra att membranet blir nedsmutsat. I 

dagsläget torkas biogasen innan den förbränns vilket ger en möjlighet att befintlig torkningsutrustning 
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eventuellt skulle kunna utnyttjas. Membrantekniken i övrigt kräver minimal övervakning från personal, 

är skalbar utifrån biogasproduktion och har en pålitlig drift [57]. 

I dagsläget har Norrmejerier en relativt fluktuerande biogasproduktion med en differens på upp till 200 

Nm3/h från dag till dag beroende på vilket substrat som kommer från mejeriet. Membranet designas 

ofta utifrån ett specifikt flöde som kan tillåtas att variera med cirka 50 Nm3/h upp och ned [22]. Detta 

kan lösas på två olika sätt enligt författaren. Antingen installeras ett parallellt membran så systemet kan 

hantera fluktuerande flöden eller så skickas överskottet av biogas till gaspannan för att producera ånga. 

På grund av att de ekonomiska kalkylerna ser lovande ut rekommenderas att systemet designas utifrån 

ett parallellt membran där en extra kostnad får tillkomma för den utbyggnaden. 

Kostnaden för att uppgradera biogasen till fordonsgas beräknades till 0,53-0,54 SEK/kWh producerad 

rå biogas för båda teknikerna. Uppgraderingskostnaden är beräknad utifrån den årliga kapitalkostnaden, 

driftskostnaderna och medelvärdet producerad gas år 2015 som uppgick till 300 Nm3/h. Det framgår 

tydligt av resultaten att teknikerna är likvärdiga gällande ekonomisk vinst bortsett från att 

membrantekniken har antagits ha en längre ekonomisk livslängd. Denna förutsättning möjliggör en 

högre ekonomisk avkastning över tid. På grund av att restvärdet har försummats i beräkningarna erhålls 

ingen inkomst efter att anläggningarnas ekonomiska livstid utgått. Efter att den ekonomiska livstiden 

har gått ut behövs troligtvis en renovering av anläggningen för att upprätthålla driften men värdet ligger 

inte på noll. Antagandet gjordes för att författaren ville försäkra sig om att den ekonomiska beräkningen 

fortfarande gav ett positivt resultat och att ingen förlitar sig på anläggningen efter dess ekonomiska 

livslängd. Generellt sett har majoriteten av de beräkningar som utförts under examensarbetets gång 

ansetts varit defensiva i den bemärkelse att restvärden försummats, biogaspriserna varit extremt låga 

och att biogasproduktionen varit betydligt högre för anläggningen under det påbörjade året 2016. 

Enligt Persson [14] påverkades valet av uppgraderingsanläggningen främst av investeringskostnaden 

när industrier blev tillfrågade. Enligt känslighetsanalysen i Norrmejeriers fall var investeringskostnaden 

den faktor som påverkade de ekonomiska förutsättningarna minst. Detta tyder på att de industrier som 

står inför valet av att investera i en uppgraderingsanläggning bör göra en utredning likt detta 

examensarbete innan ett beslut tas om vilken teknik som ska användas. En hög investeringskostnad kan 

mycket väl vara det mest lönsamma alternativet under anläggningens ekonomiska livslängd. 

Examensarbetet har utgått från investeringskostnader från litteraturdata vilket ger en viss osäkerhet men 

bör inte spela någon större roll på grund av resultatet från känslighetsanalysen. 

Att uppgradera biogasen med hjälp av kalciumrik flygaska är en simpel och kostnadseffektiv 

uppgraderingsmetod, främst på grund av att industrier ofta vill bli av med sitt askavfall samt att 

anläggningen i sig inte kräver några avancerade material eller maskiner. Tyvärr räcker inte den lokala 

tillgången på aska för Norrmejerier vilket skulle försvåra situationen om Norrmejerier ville investera 

för denna relativt oupptäckta teknik. Osäkerheten ligger också i att biogasen har erhållit en hög 

metanhalt för vissa asktyper i laboratorieskala men på grund av avsaknaden av pilot- och storskaliga 

anläggningar är det inte säkert att gasen kommer uppnå svensk fordonsgasstandard i industriellt format. 

8.2 Fordonsgasens användning 
För att driva Norrmejeriers lastbilstransporter på fordonsgas behöver antingen insprutningssystemet och 

tanken modifieras eller så behövs dedikerade distributionsbilar för fordonsgas upphandlas. Den 

ekonomiska kalkylen bygger på att distributionsbilarnasom drivs på diesel kontinuerligt byts ut mot 

distributionsbilar som drivs på fordonsgas då dessa har tjänat sitt syfte. På så sätt belastas inte kalkylen 

med nya inköp av distributionsbilar men med detta antagande förutsätter det att försäljningen av 

fordonsgasen kommer vara större då uppgraderingsanläggningen driftsätts eftersom det inte finns någon 

efterfrågan inom företaget. Eftersom det bara är sex distributionsbilar som går mot Umeå mejeri skulle 

utfasningen av diesel kunna ske relativt snabbt. Här ligger också ett antagande att den gård som ligger 

längst bort från Umeå mejeri kan nås på en lastbilstank tankad med fordonsgas. En lastbil som körs på 

trycksatt fordonsgas har en räckvidd på cirka 60 mil [58]. 
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I det scenariot då Norrmejerier uppgraderar biogasen och levererar fordonsgas till en befintlig 

tankstation behöver den komprimerade fordonsgasen fraktas på flak till den aktör som vill köpa gasen. 

Detta involverar både fraktkostnaden men lägger också till en mellanhand som också ska gå med vinst. 

Efter att författaren kontaktat OK Västerbotten framgick det att säljpriset för Norrmejerier behövde vara 

kring 8 kr/kg för att OK ska gå med vinst. Denna siffra beror av marknadspriset för det bränsle som 

kommer ersättas av fordonsgasen. Exempelvis är dieselpriset relativt lågt på grund av det låga oljepriset 

på världsmarknaden. Detta scenario kan dock vara fördelaktigt ur den synpunkten att OK redan har 

beviljat bygglov för en tankstation med fordonsgas och har en potentiell marknad där taxibolag, posten 

och flera åkerier anmält intresse för en upphandling av biogasdrivna fordon om en tankstation skulle 

upprättas. På lång sikt tjänar Norrmejerier på att själva upprätta tankstationen om de kan få ett högre 

pris för fordonsgasen, jämför Tabell 5 och Tabell 9. Inför detta val krävs att Norrmejerier har en 

marknad att sälja till vilket inte alls är självklart. 

Den begränsade livscykelanalysen behandlade gasens användningsområden och de utsläpp som sker i 

samband med dem. Analysen visar på att det finns en stor potential för att reducera utsläpp av 

koldioxidekvivalenter genom att driva distributionsbilar på den energirika biogasen istället för att 

förbränna den. Trots analysens försummande av upprättningsfasen och tillverkningen av både 

uppgraderingsanläggningen och tankstationen har flera rapporter påpekat att det är driften av de båda 

som ligger till största grund för utsläppen. Detta ligger också under förutsättningen att ursprunget av 

elen är nordisk elmix vilket har en fyra gånger högre emissionsfaktor än svensk el [59]. Eftersom det är 

just elen som bidrar till de största utsläppen av koldioxidekvivalenter under Scenario 2 ovan så skulle 

ett antagande om svensk el reducera dessa utsläpp kraftigt vilket skulle bidra till ett ännu större 

incitament till att uppgradera biogasen om målet är att reducera utsläppen i så stor utsträckning som 

möjligt. På grund av att det finns en variation av metanförluster beroende på anläggning och leverantör 

har dessa försummats under den begränsade livscykelanalysen. Alltså antas att inget metan läcker ut ur 

någon av anläggningarna ut i atmosfären.  

Examensarbetet visar tydligt att beslutet att uppgradera biogasen och använda den enligt de förslag som 

tagits skulle visa sig både vara en ekonomiskt lönsam investering men också reducera Norrmejeriers 

utsläpp av koldioxidekvivalenter vilket verifierar examensarbetets hypotes. Denna investering skulle 

gå helt i linje med företagets miljömål och samtidigt skapa ett mervärde för både företaget och för 

regionen. I skrivande stund finns ingen tankstation för fordonsgas i Umeå vilket lämnar ett tomrum 

längs kusten för de fordon som drivs med fordonsgas. 

8.3 Förslag på fortsatta arbeten 
På grund av examensarbetets avgränsningar finns det flera områden som behöver undersökas som kan 

hjälpa till att ligga som underlag för en investering av någon av uppgraderingsteknikerna. Nedan följer 

en kortfattat lista över vilka framtida arbeten som skulle kunna komplettera examensarbetet. 

 För att Norrmejerier ska kunna upprätta en egen tankstation för att erhålla ett bättre säljpris på 

sin fordonsgas behöver det utföras någon slags marknadsundersökning om vilka aktörer som 

kan tänka sig att konsumera fordonsgas. I samband med installationen av tankstationen bör i 

sådana fall dessa aktörer göra upphandlingar på fordon som körs på fordonsgas för att mätta 

utbudet. 

 

 Offerter från flera leverantörer för både vattenskrubber och membranteknik måste inhämtas för 

att kunna jämföra priser och verifiera dessa med rapportens antaganden. Utifrån offerterna kan 

sedan ett beslut tas angående vilken uppgraderingsteknik Norrmejerier vill välja. 

 

 Projektering av uppgraderingsanläggningen måste påbörjas för att reda ut vart anläggningen 

ska byggas för att lättast koppla in biogasen och eventuella vattenflöden. 
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9 Slutsatser 
Nedan presenteras de översiktliga slutsatser som författaren kommit fram till utifrån de resultat som 

presenterats tidigare i rapporten och de resonemang som förts i diskussionen. 

 Membrantekniken bör väljas över vattenskrubbern på grund av att det är större ekonomisk vinst 

i den investeringen samt att driften är mer stabil och enkel. 

 

 Biogasproduktionen är den faktor som påverkar investeringskalkylerna mest följt av elpriset. 

 

 Med antagandet att det finns en marknad för fordonsgas i Umeå borde Norrmejerier uppgradera 

biogasen med membranteknik, upprätta en egen tankstation, ersätta fossil diesel i egna 

transporter och sälja överskottet till allmänheten eller annan aktör för att erhålla så hög 

ekonomisk vinst som möjligt under anläggningens ekonomiska livstid. Detta ger också en hög 

miljövinst men denna är nästintill oberoende av val av uppgraderingsteknik. 
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11 Bilagor 
Nedan redovisas de bilagor som är relevanta för examensarbetet. 

11.1 Bilaga 1 - Biogasanalys 
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11.2 Bilaga 2 – LCA-data 
Tabell 10. Utsläpp av koldioxidekvivalenter [kg] från produktionen av 1 MJ diesel, HVO och RME [35]. 

Produktion CO2 CH4 N2O 

Diesel 0,01 0,000028 0,0000045 

HVO 0,03 0,000032 0,00019 

RME 0,017 0,000012 0,000021 

 

Tabell 11. Utsläpp av koldioxidekvivalenter [kg] från förbränningen av 1 MJ diesel, HVO och RME [35]. 

Förbränning CO2 CH4 N2O 

Diesel 0,072 0,000007 0,000006 

HVO - - - 

RME 0,005 0,000002 0,000006 

Fordonsgas 0 0,00005 0,0000055 

 


