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Abstract 
A new technology for upgrading biogas to vehicle gas is being developed at JTI - Institute of 

Agricultural Engineering and SLU – Swedish University of Agricultural Sciences. This new technology 

uses ashes as a filter to refine bio-gas. The filter's main function is to absorb carbon dioxide and 

hydrogen sulphide from the gas. As a result the ashes are carbonated, which is an essential 

treatment before the ashes can be returned to the forest. 

The ash filter technique has according to previous studies been considered especially suitable for 

small scale operations. In addition, the cost of upgrading biogas can be reduced by up to 50 % 

according to preliminary calculations. The decreased cost can allow production of vehicle gas for 

parties who previously saw no profitability. The development in Sweden also indicates that the 

number of small biogas producers will increase. 

It will require a number of parties for the technology to be implemented and the structure of 

partnerships will vary. Factors such as distance, volume flow rates, the qualities of the flows, 

corporate attitude and financial abilities have great influence. Producers of ashes and gas from 

central coast Norrland (Sweden) has been examined in this study. 

Four ash producers have been examined. Each of them has a yearly ash production of 2500-9000 

tonnes. Generally every GWh of biogas requires 600-1000 tonnes of ashes. Since there are several 

large biogas producers in the area, the ashes produced within the region will not be enough to fully 

supply all the gas producers’ requirements. However, there should be enough ashes to cover local 

biogas requirements. Local conditions could be restricting however the ash filter technology is 

considered to have great potential. Three concepts have been developed to provide the reader with 

an understanding of how the technology could be implemented. 

The first concept of this report uses several different parties and an external company to link them 

together. The external company coordinates and makes sure the flows are continued. How extensive 

the role of the external company will be in the upgrade process may vary, but the key responsibility is 

to keep all resource and production flows open. This concept is especially suitable where there are 

many smaller parties such as farmers or sewage treatment plants. 

A second concept includes Övik Energy and Domsjö Fabriker, two of Örnsköldsvik’s larger companies 

that already have an extensive cooperation. The infrastructure for implementing the technology is 

already largely in place and the distances are very short for the entire chain from the forest to the 

filling station. The existing infrastructure can allow a customized production flow, an important 

factor for upstart of vehicle gas consumption in the area. 

The third concept is built around Sveaskog, a well established company in large scale ash fertilization. 

The company has several sites across the country and implementation of the new technology could 

start wherever the conditions are most favourable.  Another partner is required for handling of the 

gas. This partner would have similar responsibilities as the external company in the first concept, but 

do not have the same role in the ash handling where the chain is already in action. 
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Sammanfattning 
En ny teknik för uppgradering av biogas till fordonsgas utvecklas hos JTI – Institutet för jordbruks- och 

miljöteknik samt SLU – Sveriges lantbruksuniversitet. Tekniken går ut på att använda aska som ett 

filter för att filtrera biogas. Filtrets viktigaste funktion är att absorbera koldioxid och svavelväte från 

den filtrerande gasen. Askan karbonatiseras i denna process vilket är ett steg i askans behandling 

inför askåterföring till skog. 

Tekniken med askfilter har enligt tidigare studier ansetts vara särskilt lämplig i liten skala.  Dessutom 

kan kostnaden för att uppgradera biogas i liten skala halveras enligt preliminära beräkningar. Detta 

kan möjliggöra utvinning av fordonsgas hos aktörer som annars inte funnit lönsamhet i det. Den 

nationella utvecklingen tyder även på att fler mindre biogasproducenter kommer att etablera sig. 

När denna rapport skrivs finns det en gårdsanläggning som används som pilotanläggning. Målet med 

denna rapport är att skapa en bild över hur tekniken senare ska kunna implementeras. Det kommer 

att behövas ett antal aktörer för detta och strukturen på dessa samarbeten kan variera. Faktorer som 

avstånd, volymer på flöden, kvalitéer på flöden och företagens inställning och möjlighet har stor 

påverkan. Producenter av aska och gas från mellersta norrlandskusten har undersökts för denna 

studie. 

Fyra stycken askproducenter har undersökts som var och en har en årlig askproduktion på mellan 

2500 och 9000 ton. Generellt behövs det cirka 600-1000 ton aska för varje GWh uppgraderad 

fordonsgas. Inom det geografiska avgränsningsområdet finns ett flertal mycket stora 

biogasproducenter. Exempelvis producerar Domsjö Fabriker 25 GWh gas som kan vara tillgänglig för 

uppgradering vilket kräver uppemot 25 000 ton aska. Askan inom regionen kommer inte räcka till att 

uppgradera all biogas, dock tillräckligt för att täcka orters lokala behov av fordonsgas. Lokala 

förutsättningar kan utgöra en begränsning men potentialen med askfilter anses vara mycket stor. 

Därför har tre koncept utvecklats för att ge läsaren en förståelse för hur tekniken kan komma att 

tillämpas. 

I det första konceptet föreslås en extern entreprenör som länkar ihop flera olika mindre aktörer. Det 

externa företaget koordinerar de olika stegen och ansvarar för att till exempel alla askflöden och 

biogasflöden fungerar. De enskilda aktörerna svarar till det externa företaget. Hur stor roll det 

externa företaget har i själva uppgraderingen varierar med hur aktiva och villiga de olika aktörerna 

är, men huvudansvaret att hålla alla resurs- och produktionsflöden öppna består. Detta koncept 

lämpar sig särskilt bra där det är många mindre aktörer så som lantbrukare och reningsverk etcetera. 

Det andra koncept innefattar Övik Energi och Domsjö Fabriker, två av Örnsköldsviks större företag 

som redan idag har ett omfattande samarbete. Infrastrukturen för att implementera tekniken är i 

stora delar redan på plats och avstånden är mycket korta för hela kedjan från skog till tankställe. 

Infrastrukturen kan tillåta ett anpassat produktionsflöde vilket kan vara en viktig faktor för uppstart 

av fordonsgaskonsumtion på orten.   

Det tredje konceptet är byggt runt Sveaskog som redan idag är väldigt stora inom askgödsling. 

Företaget finns över hela landet och kan börja implementeringen där förutsättningarna är som 

gynnsammast. En samarbetspartner behövs för hanteringen av gasen. Denna partner har liknande 

uppgifter som det externa företaget i det första konceptet men har inte samma roll inom 

askhanteringen då den kedjan redan är uppbyggd. 
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Förord 
Föreliggande examensarbete på 30 hp är utfört inom civilingenjörsprogrammet i energiteknik vid 

Umeå universitet. Examensarbetet har gjorts på begäran av SP Processum som stödjer JTI – Institutet 

för jordbruks- och miljöteknik i projektet att utveckla teknik för uppgradering av biogas med askfilter.  

Jag vill tacka Gunnar Westin som har trott på min förmåga och gett mig väldigt fria tyglar till hur 

arbetet skulle se ut och utföras. Jag vill även tacka övriga medarbetare på SP Processum som har 

hjälp mig med att finna kontakter och delat med sig av användbara rapporter.  

Många av de företag som omnämns i rapporten har varit väldigt hjälpsamma och jag vill passa på att 

tacka dem utan att nämna namn med risk för att glömma någon.  
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1. Introduktion 
På uppdrag av SP Processum utförs denna rapport. SP Processum stödjer JTI i arbetet med tekniken 

som denna rapport är baserad på. Detta kapitel kommer beröra förhoppningen med tekniken samt 

vad syftet är med denna rapport. Under kapitel 2 finner du en utförligare beskrivning av vad tekniken 

är och hur den fungerar. 

1.1. Bakgrund 
Den svenska produktionen av biogas uppgick 2014 till 1,78 TWh, av den uppgraderades 57 % till 

fordonsgas, 27 % användes till värme och el, 4 % användes inom industrin och 11 % facklades bort. 

Produktionen ökade med 6 % från året innan [1]. Vad som är tekniskt och ekonomiskt möjligt att 

producera år 2030 är sannolikt 2-20 gånger så mycket beroende på faktorer som grad av ekonomisk 

tillväxt, prisutveckling för fossila drivmedel, teknikutveckling, styrmedel och skattesatser, samt 

arealanvändning för odling av energigrödor [2]. Mängden fordonsgas väntas alltså stiga kraftigt i 

enlighet med regeringens mål om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 [3]. 

För att nå dessa nivåer kommer även mindre produktionsanläggningar behöva utnyttjas. JTI 

tillsammans med SLU har utvecklat en ny teknik som kan bidra till denna typ av omställning. Tekniken 

bygger på ett filter av aska som filtrerar biogas varpå koldioxid och svavelväte i gasen fastläggs i 

askan. Enligt preliminära beräkningar kan kostnaden för småskalig uppgradering till fordonsgas 

halveras med denna teknik [4]. 

Förhoppningen hos JTI är att omställningen till mer biogas ska kunna underlättas av tekniken med 

askfilter och potentialen förväntas vara stor. Bara potentialen för mindre anläggningar som kan ha 

gödselbaserad biogasutvinning beräknas vara 3 TWh, lägger man därtill odlingsrester ökar den 

betydligt [5]. Gasen som utvinns på mindre anläggningar används oftast till värmeproduktion och 

elproduktion, och med dagens elpriser är det inte en tillräckligt lönsam process för att kunna 

motivera utbyggnad på bred skala. En alternativ avsättning som hittills utförts i mycket begränsad 

utsträckning är just fordonsgas, och med sänkta kostnader för uppgradering finns alltså 

förhoppningen att askfiltertekniken på ekonomiska grunder ska motivera fler att investera i 

biogasproduktion. 

För att använda askfiltertekniken går det åt stora mängder aska. Aska är en restprodukt som innebär 

en kostnad vid hantering och avyttring för producenten (värmeverk, massabruk etc.). Att återföra 

aska från biomassa till skogen är i vissa fall mindre kostnadskrävande än att deponera den. Dock är 

den täckning av gamla deponier som pågår i stor omfattning billigare men på väg att avslutas varpå 

förutsättningarna ändras [6]. Förhoppning finns med askfiltertekniken att kunna underlätta 

hanteringen av aska för ändamålet att spridda i skog samtidigt som kostnaden kan sänkas ytterligare 

i och med att mervärde skapas i en annan produkt. Detta kan leda till ett större incitament att 

uppfylla skogsstyrelsens rekommendationer om askåterföring och leda till ett mer hållbart skogsbruk 

[7]. 

Tekniken med att använda aska som ett filter för att uppgradera biogas är fortfarande i ett 

pilotstadium och har inte börjat implementeras bland berörda branscher. 

1.2. Syfte och Mål 
Syftet med rapporten är att få en klarare bild över i vilka situationer där en teknik med ett filter av 

aska används för att rena biogas kan vara lönsam och passande. Även vilka aktörer som krävs för att 

kunna implementera tekniken skall undersökas. 
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Med utgångspunkt från företag och verksamheter inom SP Processums intresseförening skall berörda 

parter lokaliseras och möjligheter för implementering av tekniken utvärderas. Vilka faktorer som 

påverkar implementeringsmöjligheten skall undersökas samt tillgången på lämplig aska och hur stor 

gasuppgradering denna aska motsvarar. Resultaten skall jämföras med mängden som 

gasproducenter inom närområde kan tillgodohålla. Koncept för implementering bland dessa parter 

och vilken typ av aktör som kan realisera detta på marknaden skall sedan utredas. 

 Identifiera berörda parter 

 Kartlägga tillgången på lämplig aska 

 Kartlägga tillgången på biogas i närområdet 

 Utreda vilka som är lämpliga aktörer för implementering 

 Finna faktorerna som påverkar implementeringsmöjligheten  

 Utvärdera möjligheter för implementering 

 Ett eller flera koncept för implementering 
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2. Tekniken och Teorin 
I detta kapitel förklaras de grundläggande kunskaperna som behövs för att förstå hur samt varför 

askfiltret fungerar. Grundläggande information om vad som förväntas hos en aska och potentialen 

för den använda askan beskrivs även. 

2.1. Filtret 
Ett filter av aska kan alltså konstrueras för att uppgradera biogas enligt Figur 1, där rågas innebär 

obehandlad biogas. 

 

Figur 1. Simplifierad bild över hur ett askfilter fungerar. [4] 

En askbehållare fylls med aska som blandats med vatten tills lämplig fukthalt har uppnåtts. En 

tryckregulator justerar flödet på biogasen som passerar ett vattenlås innan den når askfiltret. 

Mängden vatten som tillförs via gasen är försumbart liten trots att den förväntas vara mättad efter 

vattenlåset. Gasflödet har vid test gett goda resultat vid 1,5 - 2,1 L/h/kg fuktad aska. Gasen leds in i 

botten på en askbehållare som har ett lager av gasgenomträngande material underst för att gasen 

ska kunna fördela sig väl över hela ytan. Vidare passerar gasen en bädd av aska innan den leds ut via 

locket på behållaren. Gasen håller en högre temperatur efter askbehållaren eftersom processen är 

exoterm. Detta gör att gasen i vissa fall kan bidra till att torka askan vilket bör tas i beaktning så att 

inte reaktionen avstannar. Efter askbehållaren passerar gasen ännu ett vattenlås. När gasen svalnar 

till omgivningens temperatur kan kondens komma att uppstå, vilket kan åtgärdas med en 

kondensfälla i en lågpunkt på ledningen efter vattenlåset [4]. 

Trycket i askfiltret är i stort sett atmosfärstryck och enbart mycket små tryckskillnader behövs för att 

få ett flöde på gasen. I JTIs testuppställning [4] användes en säkerhetsventil som ledde bort gasen 

från behållaren om övertrycket uppgick till mer än 0,014 bar. 

Storleken och formen på behållarna har inte visats sig ha någon större betydelse. Dessa askbehållare 

kopplas med fördel två stycken i serie där den första behållaren fylls med den behandlade askan från 

den andra behållaren medan den andra behållaren fylls med ny obehandlad aska. Detta medför att 

askan kan karbonatiseras ytterligare trots att den har börjat tappa effekt. Gasens sammansättning 

mäts efter askfiltret och flödet stängs när det inte längre kan hålla önskvärd kvalité. Uppehållstiden 

för askan varierar beroende på askans kvalité, gasflödet och behållarnas storlek men handlar i regel 

om flera dagar. Flera system kan även kopplas parallellt vid höga gasflöden [8]. 

2.2. Koldioxidupptag 
Först fuktas askan och när askan kommer i kontakt med vatten reagerar kalciumoxid och bildar 

kalciumhydroxid. Utsätts askan sedan för koldioxid reagerar det med kalciumhydroxiden och askan 
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karbonatiseras (härdar) samtidigt som kalciumkarbonat (kalksten) bildas [9]. Denna process sker 

genom en rad av reaktionssteg och en förenklad bild av processen ses i Formel (1). 

𝐶𝑎𝑂(𝑠) + 𝐶𝑂2(𝑔) → 𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑠) + 𝑣ä𝑟𝑚𝑒   (1) 

Processen är exoterm så en del värme bildas. Reaktionen kan bland annat fås genom att behandla 

fuktig aska med biogas som i regel innehåller 30-47 % koldioxid [10]. På så sätt fastläggs koldioxid 

vilket leder till att metanhalten höjs i biogasen och kan därmed uppfylla gränsvärdet för användning 

som fordonsbränsle [4].  

2.3. Svavelväteupptag 
Biogas innehåller ofta skadliga halter av svavelväte vilket löser sig i den vattenfilm som omger 

askpartiklarna. Sulfidjoner reagerar då med metaljoner i askan och bildar metallsulfider. Svavelhalten 

i gasen sjunker därmed till mycket låga nivåer [8] [11]. 

2.4. Askor 
Aska kan ha varierande sammansättning och egenskaper beroende på vilken typ av 

förbränningsanläggning som används, vilket i sin tur styrs av vad för sorts bränsle som eldas.  Aska 

kan delas in i bottenaska och flygaska. Bottenaska kan beskrivas som den fraktion som blir kvar på 

botten i en förbränningspanna. Om bottenaskan kommer från en rosterpanna består den bara av 

rester från bränslet, om den däremot kommer från en fluidbäddspanna kan även en del av 

bäddmaterialet, som ofta består av sand, vara inblandat i bottenaskan. Flygaska består av askämnen 

som är av finare fraktion och som följer med rökgaserna och fångas upp av 

rökgasreningsutrustningen [12]. 

Om rena trädbränslen används finns det en potential för askan att återföras till skogsbruket och 

därigenom sluta kretsloppet av näringen för skogsekosystemet. Den vanligaste metoden för att 

preparera askan för återförsel till skogen innebär att den under längre tid exponeras för luft och 

regnvatten och därigenom karbonatiseras. Efter cirka tre månader räknar man att all aska ska ha 

karbonatiserats. Askan krossas sedan för att få lämpliga fraktioner som kan spridas i skogen men 

försök har gjorts för att få en än mer lätthanterlig produkt. Tiden det tar för 

karbonatiseringsprocessen att ske beror på koncentrationen av koldioxid som askan utsätts för samt 

askans kontaktyta mot gasen. Med askfiltertekniken sker karbonatiseringen under mer kontrollerade 

former och tidsspannet kortas från månader till dagar [4] [13]. 

Askan kan vara en resurs eftersom träd tar upp näringsämnen från marken via trädens rötter. Trädet 

avger en försurande vätejon för varje positivt laddat näringsämne och en basisk hydroxidjon för varje 

negativt laddat ämne som tas upp av trädet. Det tas normalt upp en större del av positivt laddade 

näringsämnen är än av negativt laddade vilket medför att marken långsamt försuras. När ett träd dör 

och bryts ner frigörs näringsämnena igen och nettoförsurningen blir liten. Avverkning och uttag av 

biomassa rubbar denna balans och skapar en risk för att vittring och deposition inte räcker för att 

kompensera för förlusten av näringsämnen och kalkverkan. Denna risk ökar när även 

avverkningsrester tas ut eftersom en stor del av trädens näring återfinns i grenar och toppar. 

Skogsstyrelsen bedömer att det kan vara nödvändigt att aska återförs till skogen vid uttag av 

avverkningsrester för att en uthållig markanvändning ska uppnås [7]. 

2.5. Askåtgång 
Förhållandet mellan den aska som krävs och mängden biogas som uppgraderas beror dels på hur rik 

askan är på fritt kalcium och dels på hur mycket koldioxid gasen innehåller. Det finns ingen 
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analysmetod som till rimlig kostnad och med acceptabel noggrannhet kan avgöra mängden kalcium 

av fri form i askan. Upptaget av koldioxid kan alltså endast fastställas genom empiriska försök [8]. 

Detta eftersom kalciumet i askan redan kan ha reagerat och till exempel bildat kalciumkarbonat eller 

kalciumsilikat. Detta kan bero på hur askan hanteras eller på hur förbränningen sker. En bra 

förbränningsprocess och en fin karaktär (fin partikelfördelning) på askan med låga mängder 

oförbränt kol ger i regel mer fritt kalcium, sämre förbränning med slaggprodukter som sintrar ihop 

kan förväntas ha mindre fritt kalcium [8]. 

Baserat på försök hos JTI så har en ren och fin aska utan betydande mängder oförbränt och sand en 

potential att ta upp mellan 0,1 - 0,2 kg CO₂ per kg torr aska. En grov uppskattning är att det går åt 

1000 ton aska per 1 GWh biogas. För en aska med väldigt bra prestanda (40 procent kalciumoxid med 

väldigt fin partikelfördelning) kan 600 ton räcka för 1 GWh biogas. Detta motsvarar årsproduktionen 

för en medelstor gårdsanläggning medan en större gårdsanläggning kan producera 2-3 GWh per år 

[8].  

  



6 
 

3. Genomförande 
Projektet är utfört av rapportskrivare Dan Edlund och inleddes med att göra en litteraturrapport för 

att få en bild av systemet samt att få en analys över nuläget för ask- och gashanteringen. Där 

besvarades frågor som vilka krav och vilka behov som finns samt vilka utmaningar som stötts på. All 

information som samlats om askfiltertekniken har Johan Andersson (civilingenjör på JTI) bistått med. 

Vidare har Johans examensarbete från SLU, ”Uppgradering av biogas med aska från trädbränslen” 

[4], varit grunden som denna rapport har byggd vidare på. Ett studiebesök har också gjorts på JTI i 

Uppsala där frågor som teknik och mitt uppdrag diskuterades.  

Sedan lokaliserades berörda parter i ett första steg när jag fick tillgång till handledare på SP 

Processum, Gunnar Westins kontakter. Efter intervjuer med dessa utökades kontaktnätet samtidigt 

som nya blev funna genom egen efterforskning. Informationssamlingen utgjordes främst av 

intervjuer, publicerade rapporter samt institutioners och företags hemsidor.  

Utifrån detta skapades en uppfattning om läget som sedan var grunden för att utvärdera möjligheten 

med askfilteruppgradering hos olika typer av intressenter. 
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4. Berörda parter 
JTI ser en potential hos askfiltertekniken att göra kedjan för framförallt småskalig 

fordonsgasproduktion ekonomiskt mer lönsam samtidigt som den kan underlätta kretsloppet av 

näring tillbaka till skogen. Exempel på hur dessa två kretslopp kan sammanlänkas ses i Figur 2. 

 

Figur 2. Exempel på hur askfiltertekniken kan gynna flera parter 

I ett sådant fall som i Figur 2. Exempel på hur askfiltertekniken kan gynna flera parterbistår 

skogsägaren med råvaran som sedan avverkningsföretaget tar reda på, beroende på produkten så 

säljs den sedan vidare till ett värmeverk eller ett pappersbruk som exempel. De får aska som en 

restprodukt som behöver karbonatiseras för att kunna föras tillbaka till skogen. Karbonatiseringen av 

aska kan göras av askproducenten, biogasproducenten eller av en tredje part. Efter 

karbonatiseringen med askfiltertekniken har askan en sådan struktur att den med fördel kan 

granuleras, både med eller utan bindemedel beroende på eftersträvad styrka [14]. Denna behandling 

kan rimligtvis utföras av parten som även står för karbonatiseringen. En entreprenör utför spridning 

av den behandlade askan i skogen på markägarens begäran. 

Den uppgraderade biogasen transporteras till konsumenterna, ofta i form av en biogasmack där 

exempelvis privatpersoner och/eller bussentreprenörer konsumerar gasen. Denna rapport kommer i 

huvudsak begränsas till de tre inringade parterna i Figur 2 och kretsloppet för gasuppgradering är 

alltså inte beroende av att aska lämplig för skogsgödsling används. 

4.1. Parter inom askhantering 
Det finns en rad olika askproducenter som naturligt har ett intresse av att få bättre avsättning för sin 

aska. Är syftet att använda askan till skogsåterföring begränsas tillgången enligt skogsstyrelsens 

direktiv till de som förbränner rena biobränslen. Skogsstyrelsen har satt upp gränsvärden för olika 

grundämnen i askan som också tas hänsyn till [7]. Vid skogsgödsling står askproducenten för största 

delen av kostnaden, men i vissa fall är detta något billigare än alternativa sätt att utrangera askan [6]. 

Aska från bioenergigrödor odlade på åkermark kan användas som en växtnäringsresurs i lantbruket 

[15]. Denna aska kan med fördel blandas i rötresten från en gårdsanläggning för lättare hantering 

[16]. 
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Vilka som ansvarar för askspridningen varierar men i regel kontrakteras en extern entreprenör för 

själva utförandet på skogsmarken. Karbonatisering av askan kan utföras av askproducenten, 

spridarentreprenören eller en tredje part. Skogsägare betalar ofta en intressentavgift på cirka 300-

500kr per hektar vid askgödsling för att täcka kostnader för samordning och planering. Ett annat 

alternativ är att ett avtal görs med leverantören av biomassa att de även tar ansvar för askan. 

Sveaskog använder olika varianter av denna avtalstyp och sprider då askan på de egna markerna. 

Sveaskog är en av de största aktörerna på detta område och står uppskattningsvis för en tredjedel av 

den svenska askspridningen [6] [17]. 

Om biogasen inte produceras på samma ställe som askan kan askan komma att behöva transporteras 

en sträcka och kostnaden för denna transport är en viktig faktor. Det finns även vissa krav vad gäller 

hanteringen av aska för att den ska kunna vara lämplig i askfiltertekniken, se mer under kapitel 5.3.  

4.2. Parter inom biogashantering 
I Sverige år 2014 fanns det 277 biogasproducerande anläggningar. Typen av anläggning är fördelade 
enligt Figur 3. 

 

Figur 3. Antal anläggningar för respektive anläggningstyp i Sverige år 2014 [18]. 

 

Mängden producerad gas fördelad på typen av anläggning ses i Figur 4. 
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Figur 4. Andelen biogas från respektive anläggningstyp i Sverige år 2014 [19]. 

Av den producerade gasen facklas stora delar bort då det kan uppstå tillfällig överproduktion eller för 

att kostnaden för att ta hand om gasen är för höga. Olönsamheten kan till exempel bero på att 

anläggning producerar för lite gas eller för att det finns höga koncentrationer av föroreningar [1]. 

4.2.1. Transport av biogas 
Transporter av biogas kan vara kostsamma och det är viktigt att hålla avstånden korta för att få 

lönsamhet. Det finns olika sätt att transportera biogas som är lämpliga beroende på vart gasen 

befinner sig och vilken infrastruktur som finns [20]. 

Det enklaste sättet är på ett växelflak där många mindre gasflaskor är sammankopplade till ett stort 

system. Gasen komprimeras vanligtvis till ett tryck om 20–25 MPa vilket är energikrävande. Fördelen 

med detta sätt är att investeringarna för att komma igång är låga och att det finns gott om växelflak 

på marknaden. Dock är det knappast ekonomiskt intressant att transportera gasen på detta sätt 

längre än omkring 200 km [20]. 

Fordonsgas kondenserar vid – 163 °C, så kyls gasen istället för att komprimeras kan den fås till en 

vätska med en volym som är 600 gånger mindre än i normaltillstånd. Denna vätska kan sedan 

hanteras som vilken annan kall vätska som helst och kan transporteras i en kyltankvagn på landsväg, 

järnväg eller fartyg. Detta gör att fordonsgasen kan transporteras längre sträckor på ett ekonomiskt 

hållbart sätt. Dock är processen energikrävande och anläggningar behöver byggas för 

kondenseringen av gasen samt för förångning på slutdestinationen [20]. 

Att bygga ett lokalt ledningsnät kan på många sätt vara en fördelaktig metod att transportera gasen. 

Gastransporten är då fri från förluster och det går åt förhållandevis lite el för att komprimera gasen 

vid inmatningspunkten. En del biogasanläggningar i Sverige är kopplade till kortare eller längre lokala 

gasnät och binder t.ex. samman en rötningsanläggning och en tankstation för fordonsgas och har 

vanligtvis en längd på 0,1–50 km [20]. 

4.2.2. Samrötningsanläggning 
En samrötningsanläggning rötar flera olika organiska material. Exempel på dessa är gödsel, matavfall, 

grödor och restprodukter från livsmedelsindustrin. Detta ger i regel ett något bättre metanutbyte än 

om varje material rötas var för sig [21]. 
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Processerna är oftast storskaliga med en vanlig rötkammarvolym på 3 000 - 5 000 m³, och det är inte 

helt ovanligt att anläggningarna uppgraderar biogasen till fordonsbränslekvalitet. Rötresten är väldigt 

näringsrik och kan ofta användas som biogödsel [21]. 

4.2.3. Avloppsreningsverksanläggning 
I Sverige anses rötning vara en del av behandlingen av avloppsvatten i avloppsreningsverk och 

genomförs även utan biogasproduktion [22]. I Sverige finns ca 1 700 st. kommunala 

avloppsreningsverk men många är relativt små. Av dessa är drygt 410 st. avsedda för bebyggelse med 

minst 2 000 invånare. Dessa kommunala reningsverk ansluter närmare 90 % av landets befolkning 

[23].  

Intresset för möjligheten att uppgradera den bildade biogasen till fordonsbränsle hos reningsverken 

ökar och generellt finns det en outnyttjad kapacitet för ökad biogasproduktion vid många av landets 

reningsverk. Flera kommuner planerar också för en ökad biogasproduktion genom samrötning av 

avloppsslam med till exempel källsorterat matavfall eller organiska avfall från livsmedelsindustrin 

[21]. Metanhalten i biogasen från reningsverk ligger generellt på cirka 65 % och kan även innehålla en 

betydande mängd svavel [24]. 

4.2.4. Deponigasanläggning 
På deponier med organiskt avfall bildas deponigas så länge nedbrytningen av materialet fortgår. 

Deponering av organiskt material förbjöds år 2005 så mängden biogas från deponier förväntas 

minska, men eftersom nedbrytningen tar mycket lång tid så kommer utvinning av biogas från 

befintliga deponier att kunna fortsätta i upp till 30-50 år. Gasens sammansättning varierar kraftigt 

beroende på typ av organiskt avfall, förändringar i nedbrytningsmiljön över tid samt grad av 

luftinblandning vid utvinning.  

Genom att ta tillvara deponigasen minskar utsläppen av växthusgaser samtidigt som man minskar 

risken för att gasen via hålrum och sprickzoner ska vandra långa sträckor i mark och ansamlas i 

brunnar och källargrunder som exempel, vilket utgör en säkerhetsrisk. Deponigas uppgraderas 

normalt inte utan används främst till värme och/eller elproduktion då det är svårt att avskilja metan 

från kväve som ofta utgör en relativt stor del av deponigasen. Gasen innehåller också många olika 

spårämnen som behöver tas hänsyn till då de kan innebära en miljöbelastning eller vara korrosiva. 

Generellt innehåller deponigas cirka 45 % metan [1] [24] [25]. 

4.2.5. Gårdsanläggning 
Produktion av biogas från gödsel har stora positiva miljöeffekter då den utöver att ersätta fossila 

bränslen också ger en minskad miljöpåverkan från konventionell hantering av gödsel. Mindre än 5 % 

av den svenska biogasproduktionen är gödselbaserad men biogaspotentialen från gödsel är cirka 3 

TWh, alltså mer än den totala produktionen av biogas idag. Med 2014 års rådande ekonomiska 

förutsättningar var det svårt att producera biogas från gödsel med lönsamhet [5]. 

Sedan 2014 har dock Jordbruksverket infört både investeringsstöd och produktionsstöd vars syfte är 

att bidra till ökad produktion av gödselbaserad biogas. Detta för att uppnå miljö- och klimatnytta 

genom minskade metangasutsläpp från gödsel samt ersättning av fossila energikällor. 

Investeringsstödet uppgår till 40 procent av utgifterna för om-, ny- och tillbyggnad av anläggningar 

för produktion och användning av biogas från stallgödsel. Produktionsstödet uppgår 2016 till högst 

40 öre per kWh med vissa begränsningar. Stödbeloppets storlek minskas om Jordbruksverket ser att 

denna energikälla överkompenseras jämfört med motsvarande fossil energi eller om den totala 

budgeten inte räcker till [26] [27] [28]. 
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Antalet gårdar med biogasproduktion är få i Norrland men en del föregångare finns, främst i 

Jämtland. I länet byggs nu den nionde gårdsanläggningen, rötkammarvolymen varierar hos dessa 

mellan 300-600 m³ och produktionen mellan 340-750 MWh per gård och år. Samtliga gårdar 

förbrukar sin gas på anläggningen för produktion av värme och oftast även el. Gårdarna har löst 

utnyttjandet av gasen lite olika med ottomotorer eller stirlingmotorer [29]. 

För gårdsanläggningar som producerar kraftvärme bör man räkna på att 30 % av energin i gasen 

göras om till elektricitet samtidigt som 40 % av värmeproduktionen åtgår till rötningsprocessen [30]. 

Finns inget värmebehov på gården kan energiutnyttjandet således bli lågt. 

Att gödsla åkrarna med rötresten istället för stallgödsel ger flera fördelar. En stor del av det organiskt 

bundna kvävet har omvandlats till ammoniumkväve som växterna lättare kan ta upp. Urlakningen av 

kväve från jordbruksmarken blir mindre och minskar därmed övergödningen av vattendragen. Det 

högre ammoniuminnehållet ökar dock risken för ammoniakförluster. Andelen illaluktande 

komponenter i gödseln har minskat och så har även mängden ogräsfrö och smittspridande 

mikroorganismer. Rötresterna kan vara flytande och ha ungefär samma torrsubstanshalt som 

flytgödsel. De kan därmed spridas med befintlig teknik [31]. 

4.2.6. Industrianläggning 
Här är i regel biogasprocessen ett led i reningen av olika processvatten och har utförts på vissa håll 

sedan 1970-talet hos sockerbruk och massafabriker. År 2012 fanns det fem biogasanläggningar som 

rötar enbart restprodukter och processvatten från industriell tillverkning i Sverige. Det finns även en 

del andra biogasanläggningar som behandlar olika substrat från livsmedelsindustrin i samrötning 

med andra substrat, se under rubriken Samrötningsanläggning. 

Industrierna bedriver ofta energiintensiva verksamheter och ofta kan icke förnybara energislag då 

ersättas på ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt, både för uppvärmning och elproduktion. 

Fördelar finns ofta också i att metangasen inte avger sot och slagg vid förbränning, vilket bidrar till en 

ren arbetsmiljö och minimalt slitage på värmepannor och annan utrustning [21]. 
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5. Metod och Bedömningsfaktorer 
Urvalet av företag har begränsats regionalt till mellersta norrlandskusten från Dynäs i söder till Umeå 

i norr. Av askproducenter är det bara en större anläggning som saknas, nämligen Dåva 

kraftvärmeverk som är en del av Umeå Energi. Detta på grund av att ingen kontakt har kunnat skapas 

med kunnig på företaget under projektets gång. Av biogasproducenter redovisas befintliga 

anläggningar och kort beskrivs också potentiella anläggningar för samma region. Detta eftersom 

utbyggnaden av biogasproduktion förväntas öka avsevärt i Sverige [2]. Valda företag har kontaktats 

och intervjuats. All data om företag och dess flöden har erhållits av anknutna kontaktpersoner och 

inga egna prover eller mätningar har utförts. Kemikalisk sammansättning på aska och gas har 

redovisats i den utsträckning det har funnits tillgängligt. Utifrån givna data har motsvarande gas och 

askvolymer beräknats med hjälp av kunskaperna från kapitel 2.5. Inga ekonomiska beräkningar har 

utförts då detta har varit ett allt för omfattande arbete för att kunna inkluderas i denna studie.  

För att göra exempel på implementering konstruerades tre koncept från några av de företag som 

undersökts. Utifrån följande faktorer (kapitel 5.1 till 5.5) valdes några företag ut som bedömdes vara 

särskilt gynnsamma. 

5.1. Avstånd 
Biogas är sällan lönsam att transportera längre sträckor [20] och aska behövs i stora volymer, så för 

att kunna konkurrera med fossila bränslen krävs att man hittar lokala lösningar.  

5.2. Volymer 
I kedjan från produktion till konsumtion finns ett flertal parter som alla behöver kunna ta ställning till 

ett gemensamt flöde. Ytterst avgörs flödet till hur mycket som konsumeras och lagerhållning av 

större volymer är ofta inte aktuellt. Askmängden skall jämkas ihop med en motsvarande gasmängd 

och här kan det behöva byggas upp ett nätverk av exempelvis ett flertal mindre gasproducenter för 

att få lönsamma gasvolymer eller för att askproducenten skall anse flödet som intressant. För att då 

kunna investera i produktion av fordonsgas behövs i regel att en större konsument redan ställt om 

för att använda gasen som produceras, denna studie begränsas dock till att avsättning för gasen 

redan finns. 

I vissa fall behöver hänseende tas till varierande volymsflöden. Biogasen kan exempelvis produceras 

med ett ojämnt flöde och askan från värmeverk produceras betydligt mer av under kallare 

årsperioder. 

5.3. Kvalitéer 
Ytterst avgörs askans förmåga att uppgradera gas på mängden innehållande kalciumoxid, askans 

lämplighet beror därmed på vad som förbränns. Vissa askproducenter kan ha en varierande 

bränslemix vilket man bör ha under beaktning. Askan fuktas oftast vid utmatning från pannan för att 

få en mer lätthanterlig produkt. Det är då viktigt att askan inte utsätts för koldioxid i för stor 

utsträckning innan det används i askfiltret. Detta kan nämligen leda till att askans förmåga att 

uppgradera gas sänks då karbonatisering redan påbörjats. För att askan skall hållas vid god kvalité 

bör därför nivån på fuktning hållas så lågt som är praktiskt möjligt samtidigt som tiden i icke luftfri 

miljö bör hållas nere.  

Hur biobränslet förbränns har också betydelse. Vissa pannor får en betydande mängd sand i 

bottenaskan som påverkar askans förmåga att ta upp koldioxid [8]. Höga nivåer av oförbränt leder till 

att askan kan ha sämre härdningsförmåga och resultatet kan bli en askprodukt som är alltför reaktiv 
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för att spridas. Halten oförbränt bör ligga kring 2-3 % och om den går upp mot 10 % kan problem 

med härdningen uppstå [32]. 

Kvalitén på biogas beror i huvudsak på mängden koldioxid, svavelväte och i vissa fall kväve. Askans 

förmåga att binda svavelväte har från erfarenhet visat sig vara mycket hög. Det är därför troligt att 

askan kommer bli mättad på koldioxid före den blir mättad på svavelväte. Innehåller gasen kvävgas 

kan det vara svårt för fordonskvalitét ska uppnås. Kvävgas är en inert gas som inte fixeras i 

askbädden [8]. Mängden koldioxid i gasen är alltså en viktig faktor för att avgöra hur effektiv 

askfilteruppgraderingen kommer vara och mängden aska som behövs. 

5.4. Tänkbara samarbetspartners 
Utifrån dessa faktorer kan en kedja av tänkbara parter sammanfogas, vissa företag kommer helt 

naturligt bli lämpliga samarbetspartners medan i andra fall en tredje part kan behövas för att länka 

ihop olika aktörer så som i exemplet i Figur 2. Exempel på hur askfiltertekniken kan gynna flera 

parter. Hur kedjan kan se ut beror på faktorer så som komplexiteten i företagsstrukturen eller 

företagsrelationerna, företagens investeringsmöjlighet eller affärspolicy och intresse för 

samhällsnyttan till exempel.  

5.5. Vilja hos företagen 
Hos många parter innebär en applicering av tekniken en investeringskostnad och en ökad 

arbetsbelastning. Externa entreprenörer kan innebära att folk rör sig på områden som önskas vara 

privat eller anses vara en säkerhetsrisk. Samtidigt kan tekniken innebära fler arbetstillfällen och en 

extra inkomstkälla. Det ger också en möjlighet att bidra till en positiv utveckling för samhälle och 

miljö och kan medverka till att ett företag får en miljövänlig profil. 

Vilka motiv eller affärsstrategier som varje part har utelämnas i denna rapport. Utifrån intervju och 

marknadsanalys har dock vissa slutsatser dragits över vilka fall som är tänkbara och realistiska, se 

under rubrik Implementering. 
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6. Biogasproducenter 
Under detta kapitel listas några befintliga eller potentiella producenter av biogas. För ett antal 

utvalda Norrländska kommuner redovisas även mängden djur inom jordbruket. Detta för att en 

uppskattning skall kunna skapas över potentialen av gårdsanläggningar. 

6.1. MÅ avfallsanläggning – Örnsköldsviks kommun 
Kommunen har en avfallsanläggning där deponigas utvinns. Under perioden september till december 

år 2015 utvanns 134 000 Nm³ gas, vilket på årsbasis motsvarar 536 000 Nm³. Gasen har tidigare 

bränts i en gaspanna tillhörande Övik Energi för produktion av fjärrvärme, dock investerades det inte 

i någon ny panna när denna rostade sönder. I dagsläget facklas gasen men beslut tas under året ifall 

de ska investera i någon form av nyttjande. Gasen bestod vid ett tillfälle för prov av 50 % CH₄ och 21 

% CO₂. Med den sammansättningen motsvarar årsproduktionen 2,68 GWh för 2015 [33]. 

29 % av gasens innehåll är inte bestämt från provet men består troligtvis mestadels av kväve, detta 

gör att de är svårt för uppgradering till fordonsgas. Avfallsanläggningen får en del aska av Öviks 

Energi som används till sluttäckning men har ingen deponi för aska. Askfiltret kommer inte kunna 

uppgradera gasen till fordonsgas men kan med fördel användas för att rena svavlet från gasen för att 

den sedan ska kunna användas för produktion av värme och el [33] [34]. 

6.2. Bodum Reningsverk 
Bodums reningsverk ligger i Örnsköldsviks kommun som har totalt tre reningsverk med rötkammare. 

Dessa tre har var för sig producerat mellan 103 000–133 000 Nm³ biogas eller 618-798 MWh i årligt 

genomsnitt över de senaste fyra åren [35]. 

Bodums reningsverk har inga mätningar på gassammansättningen tillgängliga men anger 

metanhalten till ca 60 procent. Gasen förbrändes tidigare i en ottomotor, men denna är tagen ur drift 

och ersatts med en gaspanna. Det finns ingen rening på gasen men inga problem med svavel har 

upplevts. Dock används järnklorid som ett flockningsmedel i substratet vilket även bidrar till att 

halten av svavelväte i gasen sjunker. Gasen används i huvudsak internt för uppvärmning av lokalerna 

samt att hålla rätt temperatur i rötningsprocesserna, men 10-20% facklas bort. Vintertid eldas olja 

som tillskottsvärme [35]. 

En gastank för lågtryck (upp till 5-6 kPa) på 100 m³ används för att jämna ut gasflödet och som en 

mindre gaslagringstank [35]. 

Volymerna av gasproduktion är relativt små och en teknik för småskalig uppgradering kan var 

lämplig. Gasen behövs delvis internt för uppvärmning och skulle exempelvis kunna ersättas med 

fjärrvärme. Vill man fortfarande använda gasen internt kan överskottsgas uppgraderas för att sedan 

sparas i ett reservlager för att användas vid mer krävande månader eller säljas vidare. 

Uppvärmningen av rötkamrarna och byggnaderna är vattenburen och möjligheten att komplettera 

systemet är således goda. 

Det finns en pågående utredning hos MIVA om kommunens framtida slamhantering där matavfall 

kan vara en del i slamhanteringen. De ökade volymerna på en sådan anläggning kommer rimligtvis ge 

godare möjligheter till att satsa på bättre gasutnyttjande [35]. 

6.3. Umeå Reningsverk VAKIN 
Umeå har ett nybyggt reningsverk som hanterar stadens avloppsvatten och även ytterligare organiskt 

avfall. Produktionen av biogas var 1,26 miljoner Nm³ under 2015 vilket eldas antingen i deras pannor 

för att göra värme eller i gasmotorer som invigdes hösten 2015 för att göra både värme och el. 
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Gasmotorerna består av 2 stycken 8-cylindriga ottomotorer med en effekt på 330 kW och en 

värmeproduktion på upp till 395 kW. Detta förser de egna anläggningarna med en förhoppning att 

kunna vara helt självförsörjande. Rötgasen som med en metanhalt på 65 % passerar genom ett filter 

av aktivt kol för att renas från siloxaner och viss mängd svavelväte innan den nyttiggörs i 

gasmotorerna. Är behovet av värme på anläggningen lägre än produktionen finns möjligheten att 

leda in det på fjärrvärmenätet. Den angivna metanhalten innebär att den producerade gasens 

energivärde uppgår till 8,2 GWh [36] [37]. 

Ett askfilter skulle kunna ersätta filtren med aktivt kol för att höja kvaliteten på gasen ytterligare. Det 

är ännu inte utrett ifall askfilter renar gasen från siloxaner [8]. Systemet är nybyggt och motorerna 

anpassade för den låga metanhalten och en eventuell vinning på gasuppgradering är inte uppenbar.  

6.4. Hågesta reningsverk  
I Sollefteå finns det ett reningsverk som producerar cirka 150 000 Nm³ årligen, av denna gas facklas 

cirka 60 000 Nm³. Mängden producerad gas motsvarar uppskattningsvis cirka 900 MWh. Gasen 

används i en gaspanna för att värma lokalen samt rötkammaren genom ett vattenburet system. 

Behovet är dock lågt på sommaren och mycket facklas medan behovet är större på vintern och 

kompletteras då med oljeeldning [38]. 

Situationen är snarlik med Bodum Reningsverk även om det här produceras något mer gas 

(se kapitel Bodum Reningsverk). En stor andel av gasen facklas vilket talar för att 

uppgradering till fordonsgas kan vara ett bra alternativ.  

6.5. Främmerbilla Gård 
Gården har 150 mjölkkor och därtill nästan lika många ungdjur i två separata byggnader. Korna har 

möjlighet att gå ute under sommarmånaderna vilket innebär under den perioden att byggnaden med 

ungdjur samlar nästan ingen gödsel medan byggnaden med mjölkkor ligger på i stort sett samma nivå 

under hela året. Gården förbrukar uppskattningsvis 40 m³ diesel om året men kan ha en 

förbrukningtopp på ca 10 m³ under en månad. En mindre mängd spån följer med gödslet till 

dyngbrunnen som uppskattas ta emot 6 000-7 000 m³ per år [39]. 

Främmerbilla Gård har i enbart gödslet en potential att producera cirka 970 MWh årligen vilket 

motsvarar 162 000 Nm³ rågas vid 60 % metanhalt. Produktionen skulle vara något lägre under 

sommarmånaderna än under resten av året. Behovet av värme är lågt då ingen uppvärmning behövs 

i ladugårdarna, energiutnyttjandet för kraftvärmeproduktion skulle därmed bli lågt. 

Rötningsprocessen bör dock hållas varm och att använda rågas till detta ändamål kan vara ett rimligt 

alternativ. Om så blir fallet går cirka 28 % av den producerade energin åt till rötningsprocessen [30]. 

Energivärdet i den resterande gasen motsvarar drygt 71 m³ diesel vilket helt skulle kunna täcka 

gårdens egna behov av bränsle. Baserat på det uppskattade behovet av bränsle på gården skulle det 

alltså bli fordonsgas över motsvarande 31 000 liter diesel. Det finns alltså utrymme för 

privatkonsumtion för exempelvis jordbrukaren och befolkningen på orten eller att sälja överskottet 

till en biogasdistributör. Gården har största delen av sin dieselkonsumtion fördelade på ett mindre 

antal månader och skulle därför behöva en större lagringsanläggning om målet vore att själva 

förbruka gasen. 

6.6. Regionens djurhållning 
För att få en uppskattning för potentialen i mellersta Norrlands kustområde redovisas mängden djur 

samt vilka typer av djur som finns i ett antal kommuner i Tabell 1 [40]. 
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Tabell 1. Antall djur representerade per kommun. 

 Bjurholm Kramfors Nordmaling Sollefteå Umeå Vännäs Örnsköldsvik 

Anka 0 2 0 0 0 10 26 

Fasan 0 0 0 0 0 2500 0 

Får 153 1028 46 1467 1537 681 1041 

Get 3 59 30 207 94 29 262 

Gris 3 727 53 48 189 37 5 

Gräsand 0 0 0 0 0 2000 0 

Gås 0 0 0 0 0 10 0 

Höns 0 252 0 180 675 454 904 

Kalkon 0 0 0 0 8 20 10 

Nöt 1672 4305 1772 2916 5347 2549 8393 

Rapphöna 0 0 0 0 0 2500 0 

Vaktel 0 12 0 100 95 0 120 

Värphöns 0 0 9120 0 45000 0 60750 

 

6.7. Domsjö Fabriker AB 
Domsjö Fabriker driver en anläggning som dom äger ihop med Akzo Nobel och Sekab. 

Biogasanläggningen producerar ca 80 000 MWh biogas per år. Gasen håller hög kvalitet med en 

metanhalt på 65-70 % med potential på uppemot 85 %. Biogasen renas i en grönlutsskrubber för att 

kunna ta tillvara på svavlet. Energin i biogasen utnyttjas internt för toppvärmning i två stycken 

spraytorkar för att torka lignin eller säljs till Övik Energi, vilka förbränner biogasen i ett 

kraftvärmeverk för produktion av el, ånga och fjärrvärme. Om förbrukningen av biogas är tillfälligt låg 

kan biogasen facklas bort, vilket sker med ca 5 % av biogasen [21].  

Det finns ett intresse hos Domsjö Fabriker att använda delar av sin gas för uppgradering till 

fordonsgas och arbetet utförs med utgångspunkt att hitta en samarbetspartner att sälja rågas till. 

Vad som i första hand avgör om en sådan satsning sedan utförs är lönsamheten [41]. 

Potentialen för uppgradering är i dagsläget 25 GWh per år då den resterande mängden med god 

lönsamhet används internt. Den producerade biogasen har ett varierande produktionsflöde vilket 

innebär att utnyttjandet av gasen bör kunna hantera variationerna för att slippa fackla.  

6.8. Norrmejerier 
Under 2015 uppgick produktionen av biogas till 2 628 000 Nm3, detta motsvarar cirka 17 GWh. 

Biogasen förbränns i en gaspanna för att producera ånga till indunstningen på mejeriet. Denna 

mängd ånga tillgodoser vanligtvis inte hela behovet vilket kompletteras främst med en elpanna. Om 

all biogas uppgraderas skulle gaspannan tas ur drift och elpannan täcka en större del av behovet av 

ånga till indunstningen. I ett steg används järnklorid som ett flockningsmedel i substratet vilket även 

bidrar till att halten av svavelväte i gasen blir mycket låg [42]. 

Anläggningen producerar så pass mycket gas att ingen enskild askproducent inom regionen kan täcka 

hela askbehovet. En grov uppskattning är att behovet av aska är mellan 10 000 - 17 000 ton per år. 

Askfiltertekniken kan med fördel kombineras med andra uppgraderingstekniker och stå för slutsteget 

där gasen når 97 % metanhalt, då kan eventuellt två billigare tekniker samverka medan behovet av 

aska minskar.  
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7. Askproducenter 
Detta avsnitt beskriver ett antal intressenter och varje beskrivning åtföljs av en kortare diskussion. En 

sammanfattning på askproduktionen ses i Tabell 2. Undersökta producenters årliga askproduktion. 

Tabell 2. Undersökta producenters årliga askproduktion. 

 Flygaska (ton) Bottenaska (ton) Total askmängd (ton) 

Metsä Board 6100 2900 9000 

Övik Energi 5470 3273 8743 

SCA Obbola 1700 2000 3700 

Mondi Dynäs   2500 

 

7.1. Metsä Board Husum 
Produktionen i Husums massabruk uppgick år 2015 till 6100 ton flygaska och 2900 ton bottenaska 

från en panna av typen bubblande fluidiserad bädd, bottenaskan innehåller därmed en del sand. 

Askan innehåller en del oförbrända rester som uppskattas till ca 5 %. Anläggningen bränner i 

huvudsak bark som är en restprodukt från pappersmassatillverkningen. Förbränningen har i syfte att 

producera värme och el till den egna fabriken, men överskott på energi finns redan och cirka en 

tredjedel av all bark säljs vidare. Dock förbränns även en del gasol i en torkningsprocess. De söker 

efter användning för askan som just nu samlas på ett mellanlager i Husum. Avloppsvattnet renas med 

en aerob process som således inte producerar biogas [43]. 

Askans innehåll har jämförts med Skogsstyrelsens rekommendationer. I Tabell 3 ses ämnen som är 

önskvärda och nivåer som inte bör understigas. 

Tabell 3. Aska från Metsä Board jämförs med Skogsstyrelsens rekommendationer, askprovet är taget 2014-08-12 

 Minsta tillåtna halt 
(procent av TS)  

Flygaska Bottenaska 

Kalcium (Ca) 12,5 22,23 7,06 

Magnesium (Mg) 1,5 1,4 0,862 

Kalium (K) 0,3 3,07 4,86 

Fosfor (P) 0,7 0,901 0,352 

Zink (Zn) 0,05 0,188 0,129  
 

I Tabell 4 ses ämnen som inte är önskvärda i för höga halter och som bör ligga under gränsvärdet. 

Tabell 4. Aska från Metsä Board jämförs med Skogsstyrelsens rekommendationer, askprovet är taget 2014-08-12 

 Högsta tillåtna halt 
(mg/kg TS) 

Flygaska Bottenaska 

Bor (B) 800 N/A N/A 

Koppar (Cu) 400 58,8 33 

Zink (Zn) 7000 1880 1290 

Arsenik (As) 30 <3 4,14 

Bly (Pb) 300 27,9 13,8 

Kadmium (Cd) 30 6,7 0,11 

Krom (Cr) 100 39,5 48 

Kvicksilver (Hg) 3 0,13 <0,01 

Nickel (Ni) 70 26,1 18 

Vanadium (V) 70 18,4 29,2  
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Askan i Tabell 3. Aska från Metsä Board jämförs med Skogsstyrelsens rekommendationer, askprovet 

är taget 2014-08-12 och Tabell 4. Aska från Metsä Board jämförs med Skogsstyrelsens 

rekommendationer, askprovet är taget 2014-08-12 kan anses vara god i avseende av Skogsstyrelsens 

rekommendationer. Det är låg variation på bränslemixen och volymerna är stora, detta gör Metsä 

Board till en intressant partner som askproducent. 

Fabriken skulle kunna producera egen biogas vid avloppsreningen, dock finns det vissa utmaningar 

för den omställning som krävs. Reningen behöver göras om från aerobt till anaerob, men halten av 

organiskt kol är lågt och någon filtreringsteknik kan behövas om inte möjlighet till förändring finns i 

industriprocessen. Projektledare Hans Sjödin var öppen för tanken på att generera egen biogas ifall 

tekniken skulle visa sig vara tillräckligt intressant. Det skulle öppna för stora möjligheter då det finns 

en stor potentiell marknad i närområdet och logistikkostnader blir mycket låga. Vad som är mest 

lönsamt bör utredas i ytterligare studier men exempel på nyttjande kan vara: 

 Använda gasen inom industrin i syfte att sänka behovet av gasol 

 Förse industrins maskinpark med fordonsgas 

 Förse Örnsköldsvik eller Umeå med fordonsgas 

 Förse tunga transporter med flytande biogas 

Förbrukare av flytande biogas kan exempelvis vara de lastbilar eller fartyg som sköter transporter till 

eller ifrån bruket. Även trafiken längs norrlandskusten då närhet till väg E4 finns. Den flytande gasen 

kan även transporteras till förbrukare på annan ort via land eller den egna hamnen.  

 

7.2. Övik Energi 
Produktionen på Hörneborgsverket uppgick år 2015 till 5470 ton flygaska och 3273 ton bottenaska 

från en bubbelbädspanna av typen Hybex. Bottenaskan innehåller i stort sett bara sand som tillsätts i 

pannan samt de rester och föroreningar från skogen som inte är brännbart. Bränslet består i 

varierande grad av torv, bark, flis, spån, grot, kvistmassa samt när extra behov finns, olja. Askans 

kemiska sammansättning kan också variera beroende på vad som eldas. CaO har bland annat varierat 

mellan 16-33 procent och SiO₂ mellan 28-50 procent i ett antal prover mellan år 2008-2012 (se 

Bilaga 1 - Kort om Övik Energis hantering av biogas och aska). Biobränslet 

kommer främst från sågverk och massabruk inom regionen [44]. 

Övik Energi söker konstant användningsområden för deras aska som har använts till exempel för 

vägkonstruktioner och sluttäckning på en lokal deponi. Vad som kommer att göras med askan då den 

lokala deponin är sluttäckt är inte bestämt. Mängden aska som produceras beror i stor grad på 

behovet att värme i fjärrvärmenätet, under perioden 2014-2015 varierade den totala mängden aska 

månadsvis mellan cirka 440-1210 ton [44]. 

Variationen på askkvalitet kan vara en utmaning, askan kan ibland ligga nära Skogsstyrelsens 

gränsnivåer för olika ämnen såsom zink och arsenik och kan vara bra att känna till. De stora 

nivådifferenserna i askproduktion påverkar även i vilken skala gasuppgradering kan ske. Förutsatt att 

asktillgången inte kompletteras från andra leverantörer bör uppgraderingsanläggningen 

dimensioneras för de lägre asknivåerna, alternativt förvänta nedgång i uppgraderingstakten under 

månader med lågt fjärrvärmebehov. Anläggningen ligger i samma område som en stor 

biogasproducent och kunder för den uppgraderade gasen kan förväntas finnas i närområdet då det 

ligger inom Örnsköldsviks tätort. Kostnader för transporter kan således bli låga. 
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7.3. SCA Obbola 
Produktionen i Obbola är cirka 1700ton flygaska och 2000 bottenaska per år. Anläggningens 

bränslemix består ungefär till tre fjärdedelar av bark och i övrigt mest restströmmar från den egna 

produktionen så som spillträ, bioslam och rejekt. Detta förbränns i en rosterpanna, och askan läggs 

på egen deponi som kommer stängas år 2020 [45]. 

Inga analyser har gjorts på askan innehåll av kalcium och det kommer behöva göras innan man kan 

avgöra hur lämplig askan är för askfiltertekniken. Askan kan tänkas användas för att täcka delar av en 

eventuell uppgradering av Norrmejeriers biogas (se under rubrik Norrmejerier). Askan skulle 

också kunna användas till att täcka behovet för uppskattningsvis 2-3 medelstora gårdsanläggningar 

inom Umeås närområde.  

7.4. Mondi Dynäs 
Fabriken producerar 2500 ton aska per år från bark, askan används idag för att stabilisera grönutslam 

inför deponi.  

Barkaska är generellt ganska rik på kalcium [46]. Askan har idag ett användningsområde men det är 

inte otänkbart att man kan förändra processen för att på ett bättre sätt ta tillvara på alla resurser och 

frigöra askan för biogasuppgradering. Askan kan exempelvis användas för en eventuell 

gasuppgradering vid Hågesta reningsverk i Sollefteå (se kapitel Hågesta reningsverk) eller för nya 

gårdsanläggningar inom regionen. I Härnösand finns även en existerande marknad för fordonsgas, 

cirka 50 km från anläggningen. Viss infrastruktur är därför rimligt att anta redan vara på plats ifall 

gasproduktion i närområdet skulle startas. 
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8. Implementering 
Här presenteras några utförligare koncept för hur tekniken kan implementeras. 

8.1. Många parter varav en del mindre aktörer 
Om en större askproducent involveras räcker askan till ett antal mindre gasproducenter. I detta 

koncept har Metsä Board tagits som exempel som är den största askproducenten i regionen och har 

en årlig produktion på 9 000 ton. Denna mängd räcker uppskattningsvis till 6-10 GWh uppgraderad 

gas eller upp emot ett tiotal medelstora gårdsanläggningar. Detta innebär att det med fördel får 

finnas en extern entreprenör (EE) vars fokus är att knyta ihop alla inblandade parter och ansvara för 

den logistik som behövs. 

EE blir navet var igenom alla parter arbetar för att kunna utnyttja askfiltertekniken, se Figur 5. 

Relationen varje part kommer ha till en sådan entreprenör och entreprenörens roll blir kärnan i detta 

koncept. 

 

 

Figur 5. Företagsrelationerna i ett mer komplext fall, en entreprenör krävs för att sköta systemet. 

Metsä Board har ingen egen användning av askan och att göra sig av med den innebär en kostnad. 

Hur stor denna kostnad är bör rimligtvis påverka hur mycket EE kan få betalt för att ta hand om 

askan. Mängden aska det rör sig om påverkas av hur väl de andra grenarna i Figur 5 fungerar, och EE 

kan komma att behöva arbeta med fler askproducenter. EE kontrakterar en transportör för att frakta 

askan ut till biogasproducenterna. Här är det viktigt att hålla askan så torr som möjligt och detta bör 

påverka rutinerna både hos Metsä Board och hos transportören. 

Det krävs av EE att ett nätverk av biogasproducenter är uppbyggt. Sättet att arbeta mot dessa 

producenter kommer variera beroende på deras förmåga till investering samt möjlighet att själv driva 

sin anläggning. Några exempel på vad detta innebär kommer här ges. 

Exempel 1: en gårdsanläggning har investerat i en anläggning för biogasproduktion, de sköter 

anläggningen själva och säljer gasen till den externa entreprenören. De har även upplåtit en yta där 
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EE satt upp en uppgraderingsanläggning och EE sköter driften av denna. Det blir viktigt för EE att 

uppgraderingen ständigt fungerar för att undvika att behöva fackla den gas man kontrakterat att 

köpa. 

Exempel 2: en gårdsanläggning har ansträngd ekonomi och har själv ingen möjlighet till investeringar. 

EE hyr därför in sig på gården och ansvarar för hela produktionen av biogas. Betalningen till 

lantbrukaren består i huvudsak av rötresten vilket är ett bättre gödningsmedel än stallgödsel. EE får 

bättre avkastning för gasen men tar en större arbetsbörda och en större risk med vad som händer 

om gården avvecklas. 

Exempel 3: en gård ser en möjlighet till ökad avkastning och väljer därför att själv sköta 

uppgraderingen av biogasen. Gården har även ställt om delar av sin maskinpark till biogasdrift via 

konvertering eller nyköp och använder stora delar av sin producerade gas själv (läs på mer om 

biogasdrift i arbetsmaskiner på [47]). Överskottet av gas säljer gården antingen via den egna 

tankstationen eller till en fordonsgasdistributör. EE kontrakteras till att bygga 

uppgraderingsanläggningen samt att se till att behovet av aska alltid är tillfredsställt. 

Exempel 4: ett reningsverk producerar redan biogas som en del i reningsprocessen. De väljer att 

investera i en uppgraderingsanläggning av typen askfilter och all övervakning sker av personalen då 

reningsverket ständigt är bemannat. EE kontrakteras för att sköta logistiken runt askan samt den 

uppgraderade gasen. 

Konstellationen kan alltså se ut på många olika vis. Nästa steg för EE är att hantera den använda 

askan som nu har karboniserats. Kontakt bör hållas löpande med skogsägarna, och seminarium om 

askans nytta för skogen kan ibland behövas. Den största delen aska kan för hoppningsvis genom 

detta arbete få avsättning inom skogsbruket, och skogsägare som vill ha aska betalar avgift på ca 

300-500kr hektar för samordning och planering. Denna del av askan skall därför pelleteras eller 

granuleras, detta för att underlätta hanteringen samt öka urlakningstiden. Små andelar av askan kan 

även i vissa fall fungera att blanda in i rötresten på en gårdsanläggning för att öka näringsinnehållet 

ytterligare. Övrig aska finner andra avsättningsmöjligheter som konstruktionsmaterial eller 

deponeras.  

Fordonsgasen som EE får tillgång till säljs till den lokala fordonsgasdistributören, för att spara 

transportkostnader koordineras uppgraderingsanläggningarna så att gashämtning kan ske samtidigt 

på en bestämd rutt. 

8.2. Övik Energi och Domsjö Fabriker 
Det finns redan idag ett mycket utbrett samarbete mellan Övik Energi och Domsjö Fabriker. 

Sammarbetsstrukturen i detta koncept blir mindre omfattande enligt Figur 6. 
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Figur 6. Övik Energi är central knytpunkt i detta koncept som här syns ihop med tänkta samarbetspartners. 

Via ett lokalt gasnät får Övik Energi åtkomst till ca 25 GWh rågas per år. Denna gas används i 

huvudsak till värmeproduktion, men Övik Energi ser idag biogashanteringen som ett område där 

förändring är önskvärd. Biogasen anges ge utmaningar i frågor som läckage, säkerhet och 

förbränning. Ett problem har varit att flödet och i förlängningen trycket på biogasen varierar vilket 

leder till en fladdrande låga som ibland kan slockna [44]. 

Askan från anläggningen samlas i en större silo och när mängden nått en viss nivå tömmer man silon 

på aska [44]. Denna silo kan med viss modifikation möjligtvis fungera som uppgraderingstank vilket 

leder till att infrastrukturen för tekniken är mycket gynnsam.  

Företaget ser gärna att projekt görs tillsammans med en samarbetspartner och i detta fall skulle en 

sådan behövas främst i frågor som rör den uppgraderade gasen och den behandlade askan [44].  

OK Örnsköldsvik är en naturlig partner för distribution av fordonsgasen då de tidigare har arbetat för 

att öppna en biogasstation för fordonsgas i Örnsköldsvik och har av kommunen fått bygglov för en 

sådan [48].  

Då Övik Energi får sitt biobränsle främst från olika sågverk och massabruk är det svårt att göra avtal 

med dessa om att ta reda på askan. Att fortsätta med de sätt att göra sig av med askan som de 

använder idag är fortfarande en möjlighet. Skall spridning i skog utföras bör ett nätverk för 

skogsägarna byggas upp, antingen hos Övik Energi eller hos en entreprenör som tar över ansvaret för 

askan. Pelletering eller granulering av askan kan skötas på Övik Energis anläggning eller av den 

eventuella entreprenören. 

På detta sätt kan Övik Energi bidra till uthålligt skogsbruk inom närområdet vilket ligger i linje med 

deras önskan att verka för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling i Örnsköldsvik [44] [49]. 

Potentialen för uppgradering på anläggningen med den egna askan uppgår till 600 000 – 900 000 

Nm³ eller 6-9 GWh vilket enligt prognos skulle täcka Örnsköldsviks behov även på lite längre sikt [41]. 

Att gasen redan nu har avsättning kan anses vara positivt då andelen som går till uppgradering blir 

flexibel. Detta gör konceptet mycket lämpligt för processen med uppstart av fordonsgas i 

Örnsköldsvik då konsumtionen initialt kan förväntas vara låg och öka allt eftersom [41]. 
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8.3. Sveaskog och ”Sveagas” 
En leverantör av biomassa är huvudparten i detta koncept och Sveaskog har tagits som ett exempel 

då dom redan är en aktiv part inom askspridning, se Figur 7. 

 

Figur 7. Sveaskog sprider redan aska i skogen, förändringen från nuvarande hantering blir i relationen med ett nytt företag 

(Sveagas) som sköter gashantering och askbehandling. 

Sveaskog har flera olika typer av avtal med askproducenter, till exempel kan kostnaden för 

askhanteringen bäddas in i priset för biomassan eller så får de betalt efter mängden aska de tar reda 

på. I inget av fallen hämtar Sveaskog själva askan hos askproducenten ur arbetsskyddssynpunkt. Ett 

sätt är att askan körs ut till Sveaskogs terminal där den karbonatiseras innan de levererar den till 

sajten för askspridning. Ett annat alternativ är att askproducenten själva karbonatiserar askan och 

levererar den som krossaska direkt till skogsmarken. Väl i skogen finns där en av Sveaskog 

kontrakterad entreprenör som utför all spridning. Vilka som står för frakter och behandling av askan 

varierar alltså beroende på hur avtalet är utformat och är en del i en förhandling. Gemensamt är 

dock att askhanteringen fortfarande innebär en kostnad för askproducenten. Sveaskog sprider 

endast aska på egen mark och där ett grotuttag finns [17]. 

Kedjan för askspridning finns alltså redan och tekniken är lättast att applicera där Sveaskog sköter 

karbonatiseringen av askan själva. Hanteringen av biogas är ett steg utanför deras ordinarie 

arbetsområde och skulle förmodligen lättast skötas av ett annat företag. I konceptet har jag döpt 

detta företag till Sveagas då det kan tänkas vara ett dotterbolag åt Sveaskog. Sveagas sköter då 

kontakten med biogasproducenter, anläggningen för uppgradering, granulering eller pelletering av 

askan, kontakter med biogasdistributör etcetera. Frakter av askan bör bekostas av askproducenten 

och Sveaskog. Intäkterna får Sveagas från biogasproducenterna i tjänsten att uppgradera gasen samt 

från Sveaskog i tjänsten att behandla askan. 

Sveaskog finns över hela landet och är en av de större aktörerna inom askgödsling. Potentialen är 

därmed mycket stor. Uppgifterna för Sveagas kommer rimligtvis variera något beroende på lokala 

förutsättningar. Finns varken lokala producenter eller konsumenter av gasen finns möjligheten att 

vara en framträdande aktör i energiomställningen på en ort genom att verka för att investeringar i 

detta skall ske.  

Svea-
skog

Entreptrenör 
för 

askåterföring

Ask-
producent

"Svea-
gas"

Biogas-
producent

Gas-
distributör
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9. Diskussion 
Kanske kan EE i koncept ”Många parter varav en del mindre aktörer” bli ett rikstäckande företag som 

arbetar för en bred utbyggnad av systemet. Det kommer finnas vissa utmaningar med 

askavsättningen då behovet av askgödsling på vissa platser är lågt. Potentialen för gårdsanläggningar 

anser jag dock vara mycket hög. Nya stöd gör det lättare att komma igång och alternativa 

inkomstkällor kan vara nödvändiga i en allt mer utsatt bransch. Jag anser därmed att detta koncept 

har stor potential och kan vara en betydande pusselbit mot en hållbar utveckling för samtliga 

inblandade.  

I koncept ”Övik Energi och Domsjö Fabriker” finns en potential att för hela Örnsköldsviks räkning ta 

ett stort kliv mot förnybara energikällor. Övik Energi kan med denna teknik vara spelaren som får 

igång fordonsgaskonsumtionen, och när den väl är igång kan andra producenter lättare ta sig in på 

marknaden. Skulle det visa sig att de från Övik Energis räkning inte finns någon större lönsamhet har 

man ändå gjort en stor insats för kommunen, vilket i det kommunägda bolaget bör vara en 

betydande faktor. 

Det sista konceptet (”Sveaskog och ”Sveagas””) känns troligtvis som det enklaste att sätta igång. 

Askgödsling sker redan på flera platser i landet, och som första sajt kan man välja en med närhet till 

existerande biogasproduktion. Ser man sedan en lönsamhet i det kan tekniken spridas till fler sajter, 

vilket kan innebära att en stor del av den totala svenska askgödslingen innefattas. Konceptet kan 

också användas av andra biobränsleleverantörer som sprider eller vill börja sprida aska i skogen. 

Sveaskog ville inte lämna ut uppgifter om vilka askproducenter de har den lämpliga typen av avtal 

med, så jag kan inte ge någon uppfattning om vart de är lämpligast att börja implementera tekniken. 

Ska biogasen användas till att hålla rötningsprocessen vid rätt temperatur förbrukas mer än en 

fjärdedel till detta syfte. Denna andel kan sänkas med hjälp av värmeväxlare till exempel. Flera 

alternativa uppvärmningsmetoder kan dock vara intressant att undersöka vidare, där ibland 

solfångare eller förbränning av grödrester. Att förbränna grödrester som uppvärmning anser jag vara 

särskilt intressant för gårdsanläggningar eftersom råvaran redan finns på plats, aska produceras till 

askfiltret och askan är sedan lämplig som gödning för jordbruksmarken och borde fungera väl som 

inblandning i rötresten. 

Vad gäller inblandning av aska i rötresten är skogsaska troligtvis inte lämplig annat än i mycket små 

mängder. Sveriges Radios program Kaliber sände den 7 mars 2016 avsnittet ”Ur aska i elden” som 

berör denna fråga. Tungmetaller i askan och främst höga halter av kadmium kan orsaka skada hos 

människor som äter grödor från denna typ av askgödslade åkrar. 

Om man som jordbrukare vill köra sina egna maskiner på fordonsgas kan jag rekommendera att läsa 

Jordbruksverkets slutrapport av MEKA-projektet [47]. Där behandlar de frågor som konvertering av 

maskiner, regelverk, ekonomi, körerfarenheter och klimatpåverkan som exempel. 

Askungen Vital AB är störst i Sverige på askspridning. Med rapportens avgränsningar har de inte fått 

en plats i denna rapport men att de skulle kunna ha en roll i implementeringen av denna teknik kan 

inte uteslutas. 

9.1. Förslag på framtida studier 
Här följer några idéer som jag anser vara intressanta inför framtida studier: 

 Aska med höga andelar oförbränt kol har svårare att härda och blir ofta för reaktiva för 

skogsgödsling. Hur detta påverkas av behandling med biogas och hur aska med dessa 

egenskaper påverkar uppgraderingen av biogas. 
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 Betydelsen av askans struktur och mängden sand i askan har bara kort nämnts i denna 

rapport. Att undersöka de olika producenternas askor och försöka kategorisera dom på det 

området är en viktig faktor. (Det ska också nämnas att även om en fin struktur på askan ökar 

förmågan att binda koldioxid så kan problem uppstå med en för fin struktur. En för fin 

struktur gör att askan klumpar sig likt mjöl när den fuktas, detta går dock att lösa med att 

blanda in lite av en grövre aska tills tillfredsställande struktur uppnås.) 

 Hur kostnaden för askbehandlingen med askfiltret tillsammans med exempelvis granulering 

är jämfört med traditionell krossaska. Metoden i denna rapport ger mervärde i gasen men 

hur kostnaden runt askhanteringen påverkas är en viktig faktor. (Om askans möjlighet att 

granuleras finns det ett examensarbete om som utfördes parallellt med detta på SP 

Processum, utfört av Albin Nilsson [14].) 

 På reningsverk kan man använda kalciumhydroxid i avloppsvattnet för att fosfor skall fällas 

ut. Det vore intressant att undersöka om aska har en förutsättning för att kunna användas i 

detta ändamål. Kalciumoxid i askan blir ju som tidigare nämnts till kalciumhydroxid när den 

kommer i kontakt med vatten. 

 Om ren kalciumoxid används för uppgradering av gasen så kommer volymerna av 

filtermaterial minska. Ifall detta kan användas och sedan värmas upp för att bryta 

bindningarna i syfte att använda filtermaterialet igen.  
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10.        Slutsats 

 Längs mellersta norrlandskusten finns ett flertal större askproducenter i form av massabruk 

och värmeverk.  

 Det är vanligt att askproducenterna aktivt söker nya vägar att avyttra askan. Skogsstyrelsen 

förespråkar att aska från skogsråvara återförs till skogen för att sluta kretsloppet av 

näringsämnen.  

 Att karbonatisera askan med hjälp av askfiltertekniken kan underlätta processen att återföra 

askan till skogen och i vissa fall då minska kostnaden för askhanteringen.  

 De fyra askproducenter som undersökts i studien producerar mellan 2500-9000 ton aska per 

år.  

 För att uppgradera 1 GWh biogas behövs mellan 600-1000 ton aska. 

 Biogasproducenterna i studien producerar mellan 0,6 – 80 GWh biogas, och det är inte 

ovanligt att gasen åtminstone delvis redan har en lönsam avsättning. 

 Både i Örnsköldsvik och Umeå finns det stora biogasproducenter som kommer ha svårt att 

täcka hela sitt behov av aska vid uppgradering med askfiltertekniken. Detta stärker bilden av 

att tekniken är speciellt lämplig för mindre samt medelstora biogasproducenter.  

 Askan förväntas dock kunna täcka en stor del av efterfrågan på fordonsgas även på sikt. Som 

exempel kommer askan från Övik Energi täcka askbehovet för att producera fordonsgas åt 

Örnsköldsvik under ett antal år framöver. 

Fem faktorer har ansetts vara särskilt viktiga för att bedöma implementeringsmöjligheten: 

 Avstånd 

 Volymer 

 Kvaliteér 

 Tänkbara samarbetspartners 

 Vilja hos företagen 

Utifrån dessa faktorer har tre exempel på koncept konstruerats. 

I det första konceptet föreslås en extern entreprenör som länkar ihop flera olika mindre aktörer. Det 

externa företaget koordinerar de olika stegen och ansvarar för att alla flöden fungerar. De enskilda 

aktörerna svarar till det externa företaget. Hur stor roll det externa företaget har i själva 

uppgraderingen varierar med hur aktiva och villiga de olika aktörerna är, men huvudansvaret att 

hålla alla resurs- och produktionsflöden öppna består. Detta koncept lämpar sig särskilt bra där det är 

många mindre aktörer så som lantbrukare och reningsverk etcetera. 

Det andra koncept innefattar Övik Energi och Domsjö Fabriker, två av Örnsköldsviks större företag 

som redan idag har ett omfattande samarbete. Infrastrukturen för att implementera tekniken är i 

stora delar redan på plats och avstånden är mycket korta för hela kedjan från skog till tankställe. 

Infrastrukturen kan tillåta ett anpassat produktionsflöde vilket kan vara en viktig faktor för uppstart 

av fordonsgaskonsumtion på orten.   

Det tredje konceptet är byggt runt Sveaskog som redan idag är väldigt stora inom askgödsling. 

Företaget finns över hela landet och kan börja implementeringen där förutsättningarna är som 

gynnsammast. En samarbetspartner behövs för hanteringen av gasen. Denna partner har liknande 

uppgifter som det externa företaget i det första konceptet men har inte samma roll inom 

askhanteringen då den kedjan redan är uppbyggd.  
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Bilaga 1 - Kort om Övik Energis hantering av biogas och aska 
 

  

Biogas levereras från Domsjö Fabriker via 

en lokal gasledning. 

Gasen bränns i samma panna som biobränslet via ett speciellt munstycke för 

att hålla flamman stabil. 
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Askan leds via tre kanaler till toppen av 

silon där det även finns en ventil för att 

släppa ut tryckluften. 

Flygaskan ansamlas på särskillda ställen i 

rökgaskanalen, där skickas askan sedan vidare 

till en silo via askkanaler med hjälp av tryckluft. 

I botten på silon finns två uttag, i ena uttaget finns ett fuktningssystem  

som används om man öskar få askan fuktad. En liten bit upp på den 

konformade delen av silon syns ett antal munstycken som blåser in luft 

när askan fastnar.  

Under silon finns utrymme för en flakbil som fylls genom 

något utav de två uttagen. 
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Produktionen av aska månadsvis under 2014 och 2015 

Restprodukter Hörneborgsverket 
2014                        

Bottenaska ton 382 129 145 92 110 177 104 96 337 260 336 329 2 499 

Flygaska ton 348 617 744 383 437 391 365 807 258 461 570 880 6 261 

Totalt ton 730 746 890 475 547 568 469 904 595 721 906 1 209 8 760 

               

Restprodukter Hörneborgsverket 
2015                       

Bottenaska ton 357 330 282 304 325 219 222 231 223 209 251 320 3 273 

Flygaska ton 606 808 492 417 171 219 374 340 432 471 670 468 5 470 

Totalt ton 963 1 138 774 721 496 438 596 571 656 680 922 788 8 743 

  

I pannan används en sand som köps in från Piteå. 

Bottenaskan innehåller till största delen sand, denna 

filtreras för återanvändning som fluidbäddsmaterial. 
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Askans innehåll i ett antal prover      

ELEMENT SAMPLE 

Flygaska 
KVV 1744 

2008-11-05 

Flygaska 
Torv 1746 

2008-11-05 
ASKA 851              

2010-05-10 

Torr Flygaska 
1397 2010-10-04 

(2010-10-25) 

Torr Flygaska 
1780 2010-12-20 

(2011-01-07) 

Torr Flygaska 
1287 

2012-10-15 

TS % 87,3 81 100 100 99,9 100 

SiO2 % TS 50,4 43,8 39,8 42,2 28,2 46 

Al2O3 % TS 9,5 9,26 9,56 8,32 6,85 6,91 

CaO % TS 16,2 18,8 23,5 23 32,7 18,2 

Fe2O3 % TS 2,7 3,05 5,13 4,99 3,95 2,82 

K2O % TS 5,16 4,98 5,86 4,82 6,16 5,88 

MgO % TS 2,24 2,56 2,98 2,72 3,88 2,51 

MnO % TS 0,926 1,04 0,976 1,07 1,46 1,23 

Na2O % TS 2,59 2,29 1,49 1,75 1,53 3,89 

P2O5 % TS 1,58 1,91 2,64 2,75 3,41 1,81 

TiO2 % TS 0,29 0,296 0,342 0,327 0,275 0,259 

Summa % TS 91,6 88 92,3 91,9 88,4 89,5 

LOI % TS 7 8,3 5,5 4,1 7,6 2,5 

As mg/kg TS 4,18 6,19 26,5 25,2 20,3 7,52 

Ba mg/kg TS 2000 2090 2180 2060 2460 2250 

Be mg/kg TS 1,51 1,53 2,09 1,77 2,23 1,21 

Cd mg/kg TS 3,51 3,93 4,12 4,71 10,7 3,47 

Co mg/kg TS 9,19 10,2 13,1 12,3 13,8 9,93 

Cr mg/kg TS 60,4 69,5 87,9 83,6 73,2 96,1 

Cu mg/kg TS 55,6 80,1 103 133 130 92,8 

Hg mg/kg TS 0,145 0,176 0,47 0,561 0,752 0,133 

Mo mg/kg TS <6 <6 10,3 7,59 9,22 5,6 

Nb mg/kg TS <6 <6 <6 6,92 6,35 6,74 

Ni mg/kg TS 40,4 54,2 50,5 45,4 55 41,8 

Pb mg/kg TS 37,3 39,9 <20 86,2 104 43,4 

S mg/kg TS 8560 9440 10600 15200 15600 19400 

Sc mg/kg TS 5,88 5,92 9,38 7,72 6,76 4,69 

Sn mg/kg TS 2,42 1,63 2,88 5,26 4,91 2,61 

Sr mg/kg TS 531 564 588 580 766 537 

V mg/kg TS 34,6 37,5 64 54,7 43,8 32,6 

Y mg/kg TS 14,2 20,3 39,8 28,1 32,4 14,3 

Zn mg/kg TS 1590 1660 1530 1520 2180 1870 

Zr mg/kg TS 108 111 132 171 133 152 
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Bilaga 2 – SCA Obbolas bränslemix 

Så här såg det ut för jan 2015     

Bränsleanvändning 
MWh (tillfört 
bränsle) 

ton (tillfört 
bränsle) Fukthalt(%) Kommentar 

Egen bark 12004 6970 0,6  

Externt bränsle (GROT, Torrflis, 
Stamvedsflis, Bark etc) 8726 2896 0,39  

RT-flis 3398 983 0,31 Avfall, tämligen ren RT. 

Raggerfluff 657 182 0,52 Avfall, plast och fiber 

Returfiberrejekt 3036 909 0,49 Avfall, plast och fiber 

Bioslam 520 1184 0,75                         

Total 28341 13124   

     

Andel 
Tillfört bränsle (%, 
MWh) 

ton (tillfört 
bränsle)   

Bark (SCA Obbola) 42% 53%   

Bark (SCA Energy) 31% 22%   

Waste wood 12% 7%   

Reject 13% 1%   

Biosludge 2% 7%   

  9%   

Total 100% 100%   
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Bränsleanvändning Tillförtbränsle (ton torrbasis)  
Omräkningsfaktor 
MWh till ton 

Egen bark 2788  0,580639787 
Externt bränsle (GROT, Torrflis, 
Stamvedsflis, Bark etc) 1766,56  0,331881733 

RT-flis 678,27  0,289287816 

Raggerfluff 87,36  0,277016743 

Returfiberrejekt 463,59  0,299407115 

Bioslam 296  2,276923077 

Total 6079,78   

    

Andel Tillfört bränsle (% torrbasis)   

Bark (SCA Obbola) 46%   

Bark (SCA Energy) 29%   

Waste wood 11%   

Reject 9%   

Biosludge 5%   

    

Total 100%   

 


