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Abstract

Uppgradering av biogas i systemperspektiv med avseende på
miljöpåverkan och kostnader
Biogas upgrading in a system perspective with respect
to environmental impact and economic cost

Elvedin Kovac

Swedish biogas is currently produced mainly by anaerobic digestion of sewage sludge
at sewage treatment plants, landfills and anaerobic digestion of household or industrial
waste. Also cattle ma-nure from farms can be used to produce biogas. Upgrading
biogas represents an increase in methane concentration from about 65 % to about 97
%. In addition, particles and contaminants must be sepa-rated from the upgraded
biogas. There are various methods for upgrading and this report compares six
different methods with respect to environment and economy: water scrubber,
Biosling, cryo technology, chemical absorption, Pressure Swing Adsorption (PSA) and
membrane separation.
According to the used ORWARE model, chemical adsorption with amine has the least
environmen-tal impact (methane emissions) and the lowest costs. The chemical used
in the method is very good at reducing CO2 and chemical adsorption gives an
upgraded gas containing around 99 % methane. The downside of amine is that it
contributes to the acidification of the environment and additional heat is needed to
free the CO2. It is also a small scale method. PSA and membrane separation shall be
avoided when it comes to environmental impacts. When it comes to the economy, it
is more dif-ficult to compare the methods. The reason is that the scale does matter
together with factors such as geography. The methods are also improving and
modernizing. It is important to consider this and be up to date when investing in a
new biogas upgrading plant.
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Sammanfattning

Sveriges biogas produceras idag främst genom rötning av avloppsslam på reningsverk, på deponier

samt genom rötning av hushålls- eller industriavfall. Även boskapsgödsel från gårdar går att an-

vända för att framställa biogas. Att uppgradera biogas innebär en höjning av metanhalten från c:a 65

% till c:a 97 %. Dessutom finns det partiklar och föroreningar som måste avskiljas. Det finns olika

metoder för uppgradering och i denna rapport jämförs sex olika metoder med avseende på miljö och

ekonomi: vattenskrubber, Biosling, kryoteknik, kemisk absorption, PSA och membranseparation.

Minst miljöpåverkan (lägst metanemissioner) och lägsta kostnad enligt den använda ORWARE-

modellen har kemisk absorption med amin. Kemikalien är väldigt bra på att ta upp koldioxid och

ger en uppgraderad biogas som består av c:a 99 % metan. Nackdelen är att amin bidrar till försur-

ning av miljön och kräver tillskottsvärme (vattenånga) för att frigöra koldioxiden. Metoden är dess-

utom småskalig. Man bör ur miljösynpunkt undvika PSA och membranseparation. När det gäller

ekonomi är det svårare då storskalighet spelar roll, tillsammans med faktorer som exempelvis geo-

grafiska förutsättningar.
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1. Inledning
Biogas är ett förnybart bränsle som bildas vid syrefattig (anaerob) nedbrytning av organiskt materi-

al. Förnybart innebär i detta sammanhang att gasen netto inte tillför ny koldioxid till atmosfären

(Biogas, 2011). Sveriges biogas produceras idag främst genom rötning av avloppsslam på renings-

verk, på deponier samt vid rötning av hushålls- eller industriavfall. Även boskapsgödsel från gårdar

går att använda för att framställa biogas. Den stora fördelen med biogas är att den framställs från

avfall som i alla fall annars skulle gå till spillo och som finns lättillgängligt.

För att gasmotorn i en bil ska kunna använda biogas måste rågasen från biogasreaktorn gå igenom

två processer, rening (inkl. uppgardering) och tryckhöjning. Rening och tryckhöjning kallas gemen-

samt uppgradering och den uppgraderade biogasen kallas fordonsgas. Rening innebär i huvudsak att

vatten, svavelväten och partiklar avskiljs medan uppgradering innebär att koldioxiden avskiljs så att

gasen får en högre metanhalt och därmed ett högre energivärde (Biogasportalen, 2012). Rening kan

ske som en egen process eller tillsammans med uppgraderingen beroende på teknik och är ett måste

för att förhindra korrosion och hålla förbränningsmotorn och dess delar intakta. Gas som inte upp-

graderas, så kallad rågas, går att använda för produktion av värme och el. Denna rapport har endast

fokus på olika uppgraderingstekniker som uppgraderar rågas till gas som kan driva bilmotorer.

1.1 Bakgrund
Sverige ligger långt framme när det gäller miljöforskning och miljömål. År 2005 tillsatte regeringen

en kommission med uppgift att göra Sverige oberoende av olja till år 2020 (Kommissionen mot

oljeberoende, 2006). Olja skadar miljön och framtida generationers livskvalitet men också för att

priset på olja påverkar Sveriges tillväxt och sysselsättningsgrad. Biogasproduktionen räcker inte till

för att fullständigt ersätta fossila drivmedel men är ett mycket bra komplement till exempelvis el

och etanol. En annan bra egenskap är att koldioxiden i gasen kommer från växternas fotosyntes och

därmed inte bidrar till nettotillskott av växthusgaser vid förbränning. Rågasens beståndsdelar fram-

går av tabell 1. Sammansättningen i tabellen beskriver ett vanligt fall men halterna kan variera nå-

got mellan rötgaskammarna, exempelvis beroende på substrat som rötas och vissa teknikskillnader i

rötningsprocessen.
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Tabell 1 Rågasens beståndsdelar innan uppgradering till fordonskvalitet (Benjaminsson, 2006).

För att öka energiinnehållet i biogas avskiljs koldioxid mm från rågasen och enligt svensk standard

för fordonsgas ska metaninnehållet i den uppgraderade fordonsgasen vara omkring 97-98 %. Man

skiljer på två standarder (Persson, M. 2003), utan och med lambdareglering. Tabell 2 innehåller

krav på uppgraderad biogas för fordon med lambdareglering (personbilar). Beteckningen mn
3 i ta-

bellen är inom biogaskretsar vedertaget och står för ”normalkubikmeter”. Det är en standardenhet

som betecknar 1 m3 gas vid 1,01 bar och 0o C (Biogas 2012). I vissa vetenskapliga rapporter an-

vänds felaktigt Nm3 som beteckning för normalkubikmeter.

Tabell 2 Krav för uppgraderad biogas i det svenska naturgasnätet (Svensson, 2011).

Parameter Krav

Metaninnehåll, volym-% 95-99

Vatteninnehåll, mg/mn3 < 32

Daggpunkt, OC 5

CO2 + O2 + N2, volym-% < 5

O2, volym-% < 1

Totalsvavel, mg/mn3 < 23

Kväveföreningar, mg/mn3 < 20

Partiklar, µm < 1

Vid uppgradering av biogas till fordonsgaskvalitet utgör koldioxidseparation den i särklass största

kostnaden eftersom dagens uppgraderingstekniker kräver stora investeringar. För mindre biogasan-

läggningar blir uppgraderingskostnaden således hög sett till mängden uppgraderad biogas. En annan

relevant kostnad är den för att höja trycket på den uppgraderade gasen, från 8-10 bar från anlägg-

ningen till 230 bar som krävs vid tankstället.

Metan är en växthusgas, ca 20-25 gånger skadligare för atmosfären än koldioxid. Därför är det vik-

tigt att så lite som möjligt av denna gas kommer ut i naturen. Metan har en livslängd i atmosfären på
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10 till 15 år och utsläppen har stabiliserats på senare år efter stora utsläppsökningar under 70-90

talet (Svenska naturskyddsföreningen, 2013). För att biogasanläggningarna i Sverige systematiskt

ska kartlägga och minska sina metanutsläpp, har Avfall Sverige 2007 infört ”Frivilligt åtagande”.

Som namnet antyder är det inget krav, utan frivilligt upp till varje biogasanläggning att ansluta sig.

På Avfall Sveriges hemsida (Avfall Sverige, 2012) står det bl. a att de övergripande målen är:

 anläggningsägare får hjälp att strukturerat inventera sin anläggning på utsläpp,

 anläggningsägare får bättre kunskap om utsläppen från sin anläggning,

 eventuella utsläpp identifieras och reduceras,

 biogasbranschen får bättre underlag och därmed bättre trovärdighet i frågan om utsläpp.

Anläggningar som ansluter sig har två åtaganden:

 Systematisk läcksökning och åtgärdande av funna läckor. Detta utförs i första hand av an-

läggningens egen personal med minsta intervall en gång per år, men ett tätare intervall re-

kommenderas.

 Emissionsmätning i utsläppspunkter med systematiska utsläpp för att kvantifiera utsläpp och

förluster av metan, utförs av extern och oberoende mätkonsult med intervallet vart tredje år.

Med andra ord finns det stora anledningar för fungerande anläggningar att gå med, både för trovär-

dighet mot kunderna och för den egna felsökningens skull. Behovet av jämförande studier för upp-

graderingstekniker med hänsyn till miljö och ekonomi är viktigt vid beslutsfattande i frågor kopp-

lade till uppgradering av biogas till fordonskvalitet, inte minst hos kommuner och landsting. Det

kan handla om politiska beslut kopplade till miljöfrågor, kontroll av miljöpåverkan eller underlag

vid investering i biogasanläggningar.

I stora drag går detta examensarbete ut på att inventera och få fram nyckeltal om flöden och utsläpp

för att senare modellera med simuleringsmodellen ORWARE och få fram resultaten som möjliggör

enkel jämförelse mellan olika uppgraderingstekniker. Miljömässiga nyckeltal är exempelvis metan-

emission medan investeringskostnad och avskrivningstid är exempel på ekonomiska nyckeltal.

ORWARE är förkortning för Organic Waste Research och är samlingsnamnet för en simulerings-

metod bestående av dataprogrammen MATLAB, Simulink och Excell. Mer om ORWARE återfinns

i avsnitt 5.
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1.2 Syfte och mål
Syftet med detta examensarbete är att i ett systemperspektiv jämföra olika metoder för att uppgra-

dera biogas till fordonsgaskvalitet och att bedöma nyttan med avseende på främst miljöpåverkan

och kostnader. Genom att systematiskt framställa och analysera data för olika uppgraderingstekni-

ker ska examensarbetet ingå i ett större system och fungera som en grund för framtida investeringar

och analyser inom ämnet.

Målet är att få fram underlag för beslutsfattande i miljöfrågor kopplade till uppgradering av biogas

till fordonskvalitet. De datormodeller som utvecklats för olika uppgraderingstekniker kommer att få

en fortsatt användning inom systemanalytisk forskning om biogas.

1.3 Genomförande och avgränsningar
I denna rapport presenteras sex olika uppgraderingstekniker som modellerats och utvärderats (Vat-

tenskrubber, Biosling, Kryoteknik, Kemisk absorption med amin, PSA och Membranseparation).

Mätbara data i form av energi-, miljö- och ekonomidata samlades in i första hand från befintliga,

fungerande anläggningar i Sverige. All indata fördes in i ORWARE-modellen som bearbetar och

presenterar resultat på ett överskådligt sätt. Genom studiebesök på olika biogasanläggningar, samt

tidigare dokumenterad forskning inom ämnet, vill man få fram en bild av hur långt forskningen har

kommit och enkelt kunna utvärdera olika metoder för uppgradering av biogas till fordonskvalitet.

I annat fall användes anläggningstillverkarnas data eller uppskattade värden av personer insatta i

området. Som sista alternativ användes egna uppskattningar. All miljödata är insamlad från samma

anläggning för en viss metod. Ekonomidata är oftast insamlad från två anläggningar eftersom före-

tag generellt varit restriktiva med den informationen. Eftersom kryotekniken inte har någon funge-

rande anläggning i Sverige är all data teoretiskt uppskattad, i första hand från leverantören (GTS)

med viss komplettering och kritisk granskning av Daniel Tamm på Biomil.

Anledningen till att data från verkliga anläggningar lämpar sig bäst är att leverantörer har mer an-

ledning att överskatta sina produkter och uppge teoretiska värden jämfört med biogasanläggningar-

na. Flaskhalsen ligger i att få fram tillräckligt med data från anläggningarna då vissa har en tendens

att hemlighålla så mycket som möjligt och endast refererar till offentlig statistik. Andra kan vara

svåra att få tag på eller sakna tillräcklig kunskap i ämnet för att vara till hjälp. Det ska bli så enkelt

som möjligt att ställa olika tekniker mot varandra och jämföra deras prestanda med avseende på

miljö och ekonomi.
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I praktiken är det dock inte bara detta som avgör hur bra en metod eller en anläggning är. Antal

driftstopp under ett år och andra känslighetsfaktorer som kan vara avgörande kommer att behandlas

endast i mån av tid efter att det primära målet är uppnått. Detsamma gäller för samhällskopplingen

och vikten av politiska beslut i frågan.

Insamlingen av nyckeltal från biogasanläggningar var kvalitativ pga. den begränsade tillgången till

information från anläggningarna, att arbetet är begränsat till 20 veckor totalt och att datainsamling

endast sker från svenska anläggningar.

ORWARE-modellen var given innan examensarbetet påbörjade och valdes av handledaren. Anled-

ningen är handledarens expertkunskap om modellen och tidigare lyckade genomförda arbeten med

denna som verktyg. Således fanns det ingen anledning att ifrågasätta detta och föreslå andra mo-

deller eftersom det skulle både ta mer tid i anspråk och troligtvis inte ge ett bättre och mer över-

skådligt resultat.
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2. Metod
En traditionell livscykelanalysmetodik kommer att ligga till grund för undersökningen och arbetet

ingår i ett större perspektiv. En lista över anläggningar i Sverige har används för att ta reda på vilka

anläggningar som finns i landet och sedan kontaktades dessa i syfte att få fram data för modellering

(Petersson, m. fl. 2009.)

ORWARE-modellen är hämtad från den ursprungliga modellen från 1998 och modifierad så att

ekonomi- och miljö stämmer överrens med aktuella värden för den jämförande studien. Ekonomi-

modellen bygger på den ursprungliga modelens rötningsdel. Det är inte så mycket förändringar i

uppbyggnaden av de modifierade två modellerna jämfört med ursprungsmodellerna. Förändringarna

är istället mestadels i guinit-filen i form av ny indata. Matlab-kod som används för indata återfinns i

filen guinit.m som redovisas i bilaga 2. Där är nyckeltalen uppdelade i två delar för lättare över-

skådning. Först redovisas miljödata för varje metod och sen ekonomidata. Nyckeltalen för miljö är:

metanemission, koldioxid kvar i uppgraderad gas, svavelväten kvar i uppgraderad biogas, energi för

rening och energi för tryckhöjning till 230 bar. Nyckeltal för ekonomi är: investeringskostnad, kal-

kylränta, avskrivningstid, personalkostnad samt kostnad för drift och underhåll. ORWARE-

modellen gör sedan beräkningar på dessa nyckeltal och sparar resultaten i en Excell-fil. Ur Excell-

filen uppdelas sedan resultaten för grafisk illustration i resultatavsnittet. Resultatet av inventeringen

av miljö- och ekonomidata är samlad i bilaga 1.
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3. Beskrivning av olika uppgraderingstekniker
Idag finns det ett drygt halvt dussintal etablerade tekniker för uppgradering av biogas till fordons-

kvalitet: vattenskrubber, Biosling, kemisk absorption, PSA och membranseparation. Vattenskrubber

och PSA är de mest använda teknikerna idag. I detta avsnitt presenteras sex olika uppgraderingstek-

niker som också modelleras och utvärderas samt två som endast beskrivs i rapporten. Principen är

snarlik för alla uppgraderingsanläggningar, antingen görs all uppgradering på ett ställe eller så tas

koldioxid bort för sig och alla andra ämnen såsom svavelväte och vatten renas i förprocesser innan

koldioxidreduktionen. Den generella uppfattningen idag är att vattenskrubber är mest lämplig för

stora anläggningar och PSA för små ur en ekonomisk synpunkt. Totalt finns det i Sverige 48 upp-

graderingsanläggningar och Skåne står för den största andelen producerad biogas (Energimyndig-

heten, 2012). De tre vanligaste är vattenskrubber, PSA och kemisk absorption (Energimyndigheten,

2012)

3.1 Tidigare arbeten inom området
Flera tidigare skrivna rapporter inom biogasuppgradering har används som grund för denna rapport.

Intresset för att jämföra olika tekniker med varandra är stort, både inom företag och för akademiker.

Biogasseminarium i Örebro 11:e maj 2012 om småskalig uppgradering och förädling av biogas är

ett bra exempel (Blom, m. fl. 2012). Förutom allmän förståelse för biogasuppgradering, innehåller

rapporten en hel del statistik, inte minst investeringskostnader för vattenskrubber, PSA och mem-

branteknik. Rapporten ”Nya renings- och uppgraderingstekniker för biogas” (Benjaminsson, 2006)

har bidragit mycket för förståelsen av olika tekniker, liksom ”Biogas upgrading technologies – de-

velopments and innovations” (Petersson, m.fl. 2009). En sammanfattande utvärdering av uppgra-

deringstekniker med hänsyn till miljö och ekonomi (Persson, M. 2003) som bygger rapport SGC

142, ”utvärdering av uppgraderingstekniker för biogas” kommer att beaktas i samband med denna

rapportens diskussion av resultat. Tidigare studier visar att kryoteknik och membranseparation är

elektricitetskrävande samt att kemisk absorption ger en uppgraderad gas med mest metaninnehåll

och samtidigt kräver minst elektricitet (Starr, m. fl. 2012). Samma studie har också kommit fram till

att den frigjorda koldioxiden från uppgraderingen bör lagras eller användas inom industrin istället

för att släppa ut i naturen och att miljöpåverkan kan reducerad med kortare lastbilstransporter. Det

är också troligt att det finns flera liknande studier som inte är officiella utan används vid investering

och produktutveckling. ORWARE-modellen har använts framgångsrikt i flera projekt såsom utvär-

dering av Uppsalas avfallsplan (KTH, 2011), där modellens uppbyggnad främst baseras på renings-

verket i Uppsala samt projektet: ”STEM - energi ur avfall”.
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3.2 Vattenskrubber
Till denna metod används vatten under förhöjt tryck (c:a 7 bar) för att absorbera koldioxid. Metoden

bygger på att koldioxid lättare löses i vatten än metan. Koldioxiden försvinner ut med vattnet och

ingår sedan i ett större kretslopp men eftersom metanförlusten ligger på två procent gäller det att ta

vara på vattnet som kommer ut från absorptionsrummet i så kallade recirkulerande vattenskrubb-

eranläggningar (i motsats till genomströmmande vattenskrubberanläggningar). För recirkulerande

vattenskrubberanläggningar gäller att den koldioxid som lösts i vatten möts av en motriktad luft-

ström och koldioxiden frigörs. Det koldioxidfattiga vattnet kan sedan åter ledas tillbaka till absorpt-

ionsrummet. Flash-tanken sänker trycket och frigör på så sätt metan som kan ledas tillbaka till rå-

gasen och fortsätta reningsprocessen, såsom visas i figur 3. Svavelväte renas från rågasen på samma

sätt som koldioxiden. Vattenskrubberanläggningen i Uppsala, som varit föremål för närmare under-

sökning och studiebesök i detta examensarbete, har varit i funktion sedan 2001 (Pettersson, m. fl.,

2009) och har en kapacitet på 400 mn
3/timme men är inte återcirkulerande såsom anläggningen i

den schematiska bilden i figur 1. Vattenskrubber är idag Sveriges vanligaste uppgraderingsteknik

och tekniken utvecklas även mot småskalig användning.

Figur 1. Schematisk bild av en recirkulerande vattenskrubberanläggning

Vattenskrubberns styrka ligger i att metoden är väl utvecklad i Sverige och att det finns mycket

forskning på området. Dessutom blandar man inte in kemikalier som kan skada människor och

miljö. Tyvärr kräver anläggningen mycket vatten, särskilt den enkelt genomströmmande som t ex

finns i Uppsala och vanligen används i nära anslutning till ett reningsverk varifrån man tar renat

avloppsvatten (Persson,M. 2003). Vattenskrubbern kräver också kylning sommartid för att få ner

temperaturen på vattnet så att CO2 kan absorberas. Detta görs med en värmepump varför elbehovet

är väsentligt högre sommartid (Hultberg, 2012). Detta motiverar till att eventuellt bygga biogasan-

läggningar längre norrut i landet där det naturligt är kallare sommartid eller kanske spara pengar på
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kylningen på annat sätt, exempelvist att ha absorptionskolonnen under marken. Inga kontinuerliga

mätningar av metanläckaget från gasuppgraderingen görs men anläggningen är med i ”Friviligt åta-

gande” vilket innebär att några mätningar har gjorts. Den senaste mätningen gjordes 2007 och då

kom man fram till att metanslippet var 2,05 % (Malmros, 2012).

3.3 Biosling
2010 års upplaga av uppfinningspriset ”Skapa” gick till Per-Olov Karlsson för uppfinningen av

denna metod som på ett enkelt och billigt sätt uppgraderar rötgas. Med Biosling får hela anlägg-

ningen plats i en container, se figur 3. Första anläggningen testades hos en grisuppfödare utanför

Luleå och det finns stor potential i tekniken. Enligt Per-Olov Karlsson är planen att bygga ytterli-

gare anläggningar inom en snar framtid. I en Bioslinganläggning transporteras gas och vatten i en

långsamt roterande slangvinda, såsom figur 2 illustrerar. För varje varv som vatten förs in, ökar

trycket på gasen och därmed koldioxidens löslighet i vattnet. Även svavel och kväve avskiljs men

gasen innehöll 90-94 % metan till en början och behövde gå igenom en vattenskrubberprocess (trad-

itionell flashtank) för att uppnå den svenska standarden på 97 % metan. Vattenskrubber utfördes på

plats i en småskalig maskin i anslutning till Biosling. Men genom att tillsätta nytt rent vatten, ökade

dess förmåga att ta upp koldioxid (buffringsförmågan) och därmed lyckades man få en uppgraderad

gas som till 98,13 % består av metan utan ytterligare krav på uppgradering.

Figur 2. Slingpumpen för strömmande vattendrag (Artic Nova, 2011).

Företaget har lösningar med 4, 8 och 16 slingor för olika kapacitet och behov. Biosling hör till vad

man i vardagen kallar småskalig uppgradering. Metoden är enkel och kräver inte mycket plats.



13

Figur 3. Hela bioslinganläggningen får plats i en container bestående av styrcentral och slangrum.

Slangrummet bygger på samma princip som slingpumpen och illustreras i figur 4. Slangpumpen

består av en kilometerlång slangvinda där man växelvis släpper in ett varv icke uppgraderad rågas

och ett varv med vatten. Slangvindans roterande rörelse gör att vattnet och gasen leds in mot pum-

pens centrum. Trycket ökar för varje varv närmare centrum, där det är som störst. Trycket gör att

gasen löses i vattnet och ut kommer uppgraderad biogas. Någon traditionell flashtank finns inte men

målet är att ligga under 0,5 % metanslip (Karlsson, P. O. 2011). Detta kan jämföras med en modern

vattenskrubberanläggning men i mindre skala.
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Figur 4. Till vänster, en bild av slangvindan i verkligheten och till höger en schematisk bild

3.4 Kryoteknik
Hos denna teknik avskiljs koldioxiden med ett tryck på minst 5,2 bar och en temperatur på under -

85 oC. Tabell 3 visar kokpunkten för olika gaser som är inblandade i processen. Genom att t.ex.

uppnå en temperatur på -78,5 OC separerar man koldioxiden. Detta går även att se i fasdiagrammet i

figur 5.

Tabell 3 Kokpunkt vid trycket 1 atm.

Koldioxid -78,5 OC

Metan -161 OC

Syre -183 OC

Kväve -196 OC
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Figur 5. Fasdiagram för koldioxid.

Uppgradering av deponigas är mer energikrävande att uppgradera än rötgas då det krävs en lägre

temperatur. Det finns även möjlighet att kyla ner den uppgraderade gasen ytterligare för att få fly-

tande metan (Liquid Natural Gas). Detta är bra vid lagring och längre transporter eftersom LNG har

en densitet som är cirka 600 gånger högre än densiteten för metangas. Dock är denna gas inte läm-

pad för annat än yrkestrafik eftersom den kräver få driftstopp av motorn. Således går den inte att

använda i personbilar i dagsläget. Figur 6 visar en enkel skiss av kryoprocessen medan figur 7 visar

en mer detaljerad beskrivning av densamma.

Figur 6. Enkel skiss av kryoteknikprocessen.

Figur 7. Bild av kryoprocessen från Persson, M. SGC rapport 142.
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Tekniken är inte kommersiellt vedertaget i nuläget men bl a Lunds Tekniska Högskola bedriver

forskning inom området (Persson, M. 2003).

I början av examensarbetet var kryoteknik en metod som hade stora framtidsutsikter. I Sverige var

det holländska Gts (Gastreatment service) som ledde utvecklingen med en anläggning i Sundsvall.

Den anläggningen skulle bli den första att testköras i Sverige och tillverkaren utlovade teoretiska

resultat som tyvärr inte gick att tillämpa i verkligheten. Från den anläggningen har det inte gått att

få fram några testresultat som kan användas i modelleringen utan de värden som används är teore-

tiska. Värdena är uppskattade av Joeri Jacobs på Gts och Daniel Tamm på Biomil. Daniel hänvisar

sina uppgifter till en ny rapport från SGC (Svensk Gastekninsk Center) där Daniel är en av fyra

författare. Om kryoteknisk biogasuppgradering har en framtid återstår att se men i skrivande stund

står utvecklingen stilla i väntan på genomförbara och ekonomiskt gynnsamma lösningar.

Kryotekniken har framtiden för sig men det har visat sig omöjligt att i praktiken hålla de teoretiska

värdena som tillverkarna lovat. Det krävs en hel del forskning och utveckling för att få fram den

första fungerande kryoteknikanläggningen i Sverige och i dagsläget står testanläggningen stilla i

väntan på nya tekniska lösningar.

3.5 Kemisk absorbtion med amin
Kemikalien amin, d.v.s. organisk ammoniak, används för att absorbera koldioxiden. Svavelvätet tas

bort i en förprocess och för detta finns fyra metoder: Processintern reduktion med järnjoner, biolo-

gisk avsvavling med luft, adsorption på aktiv kol samt reaktion med metalloxid. Anledningen till att

svavelvätet måste tas bort är för att förhindra en irreversibel reaktion med aminet (Benjaminsson,

2006). Vatten tas bort genom torkning, antingen genom kondensation eller adsorption med kiselgel,

magnesiumoxid och aluminiumoxid. Smutspartiklar filtreras bort. Adsorption på aktivt kol haloge-

nerade kolväten, ammoniak och siloxaner. Den sistnämnda kan också separeras genom kondense-

ring vid -25 OC. Metodens starka sida ligger i att metanförluster i uppgraderingsprocessen, s.k. me-

tanslip, är mycket låga medan nackdelen ligger i att absorptionsmedlet kräver värmetillskott (Ben-

jaminsson, 2006). Värme måste tillföras för att med varm ånga uppvärma aminet till dess kokpunkt.

På så sätt frigörs koldioxiden och leds ut från ”strippern” enligt skissen i figur 8.
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Figur 8. Schematisk skiss av processen för kemisk absorption

3.6 PSA
Pressure Swing Adsorption är en metod där aktivt kol adsorberar koldioxidmolekyler under förhöjt

tryck. Tekniken separerar olika ämnen från rågasen utifrån fysikaliska krafter och molekylstorlek

(Persson, M. 2003) Som adsorptionsmedel används aktiv kol eller s.k. zeoliter som är en form av

mineraler, se figur 9.

Figur 9. Bild av olika zeoliter från SGC rapport 142

Vid rening sänks trycket och koldioxidmolekylerna frisläpps. En PSA-anläggning består av fyra

kolonner innehållande adsorptionsmedel och går igenom fyra faser: adsorption, trycksänkning, des-

orption och uppbyggande av tryck. Svavelväte, ammoniak och vatten försämrar det aktiva kolets

förmåga att adsorbera koldioxid och dessa ämnen måste tas bort från rågasen innan PSA-processen

påbörjar. Figur 10 visar en övergripande bild på dessa processer. Rening av svavelväten är irrever-

sibel vilket är väldigt bra ur säkerhetssynpunkt. Metoden är näst vanligast i Sverige, efter vat-

tenskrubber.
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Figur 10. Schematisk skiss av adsorption med PSA från SGC rapport 142.

3.7 Membranseparation
Koldioxiden pressas igenom plastväggar där metanmolekylerna fastnar. Metoden går ut på att rå-

gasen får passera i ett rör som bara släpper igenom vissa ämnen, som figur 11 visar. Detta kan lik-

nas vid aktivt kol där molekylernas storlek är avgörande för separation från rågasen. Således på-

minner denna metod om PSA.

Figur 11

Figur 11. Membranet släpper inte igenom CH4, H2S, N2 och O2 (Harasek, 2006).

En membransseparationsanläggning byggs in i en container och kräver varken vatten eller kemika-

lier, vilket är bra ur miljösynpunkt. Figur 12 visar hur en membranprocess ser ut i teorin. Nackdelen

är den korta livslängden på 2-5 år samt att metoden inte är beprövad i tillräckligt stor utsträckning

(Benjaminsson, 2006). Enligt Tobias Persson på SGC är avskrivningstiden dock 15 år vilket i så fall

inte är sämre än de flesta andra etablerade teknikernas anläggningar.



19

Figur 12. Schematisk bild av membrantekniken.

3.8 Absorbtion med Selexol
Absorption med Selexol är en metod som på grund av tidsramen för detta examensarbete inte be-

handlas eller simuleras i ORWARE, men den är ändå mycket intressant i sammanhanget. Den här

metoden liknar recirkulerande vattenskrubber, men vattnet har ersatts med lösningsmedlet Selexol

som löser koldioxid tre gånger bättre. Figur 13 visar en schematisk skiss över tekniken. Selexol är

en kemikalie som har en energikrävande regenereringsprocess för svavelväte. Detta innebär att det

krävs en separat avskiljning från svavelvätet innan processen kan påbörjas. Eftersom vatten späder

ut Selexol, krävs även torkning innan uppgraderingen.

Figur 13. Schematisk skiss av absorption med Selexol från SGC rapport 142

3.9 Aerogel, ett framtida alternativ
Metodens molekylära filtreringsegenskaper gör den lämplig för att plocka bort svaveldioxid,

svavelväte (H2S), ammoniak och partiklar i små mängder. I så fall liknar det filtrering med aktivt

kol och figur 14 visar hur aerogel kan se ut.
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Figur 14. Exempel på hur Aerogel kan se ut, bild från Svenska Aerogel AB:s hemsida

Den höga halten av koldioxid i rågasen gör dock att dagens filter fylls igen snabbt och det krävs

stora mängder aerogel för filtrering. Därför är det inte aktuellt att använda som en totallösning för

uppgradering av biogas. Kanske skulle det gå för mycket småskalig användning då ett filter i nor-

malfall filtrerar cirka 10-20 % av sin vikt men förmodligen är det inte möjligt inom en snar framtid.

Det behövs en stor mängd material för att filtrera koldioxid ur rågasen och därför är aerogel inte

aktuellt för en fullständig uppgradering av biogas. Dessutom finns flera andra problem med filtre-

ring. Filtret förbrukas och kan inte användas till 100 % av sin kapacitet vilket också är ett problem i

sig (måste bytas ut innan eftersom det blir sämre ju smutsigare det blir). Eventuellt skulle det gå att

rena med lufttryck eller värma upp filtret för att ”gasa av”. Metoden för uppgradering av biogas

finns inte i dagsläget. Den kostar mycket och kräver mycket forskning (tar lång tid att testa) men

ska ändå inte underskattas som ett framtida alternativ.

I Gävle finns det ett företag som heter Svenska Aerogel AB och som har en patenterad metod för

produktion av den klassiska aerogelen. Den klassiska aerogelen har funnits längre och är känd för

sin låga densitet och hårdhet samtidigt som det är ett sprött material som går att bryta av med hän-

derna.  En liten bit aerogel på två gram kan utan problem hålla upp en sten på 2,5 kg (Aerogel,

Wikipedia, 2011). Den baseras på kisel men kan också tillverkas av aluminium, krom, tennoxid och

kol. Genom att värma upp någon av dessa ämnen blandade med vanligtvis etanol eller metanol till

en kritisk punkt (Norberg, 2011), går det att torka ut vätskan och få en solid matris som inte faller

samman. Den kritiska punkten när man arbetar med etanol eller metanol ligger runt 376oC (Nor-

berg, 2011). Det går att till alkoholen tillsätta flytande koldioxid(alkoholen tvättas bort med fly-

tande koldioxid) och få en kritisk punkt på 30oC men där samma tryck som tidigare krävs. Denna

metod är dock väldigt långsam. En annan dålig sida av den klassiska aerogelen är kostnaden. Det

kostar cirka 500-1000 kr/kilo (Norberg, 2011).Svenska Aerogel AB använder en annan metod där

man främst inte jobbar med vätskor utan med pulver eller pellets(även i vått tillstånd). Det är lättare
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att torka dessa än geléklumpar. Företaget arbetar med enklare kemikalier och får en produkt med

många frihetsgrader, dvs. ett ämne som kan anpassas för olika användningsområden. Det intressanta

är att det går att designa denna aerogel till att filtrera gaser och vätskor (Wikipedia, 2011). Det är

inte heller lika brandfarligt att arbeta med denna typ av aerogel jämfört med den klassiska aeroge-

len. Man gör en bädd och tar hänsyn till flöden, reaktionstid och kornstorlek. Med kemisk absorpt-

ion med impregneringsmedel som tillsats går det att få en aerogel med lämpliga egenskaper. Intres-

santa användningsområden enligt Svenska Aerogel AB:s hemsida är: isoleringsmaterial, absorption

av oljor och fetter, färg och bläck, betong och spackel, gips, kosmetika och medicin men mest in-

tressant för denna rapport är molekylär filtrering av gaser och vätskor.
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4. Livcykelanalys enligt internationell standard
I en livscykelanalys beräknas potentiell miljöpåverkan för en produkt från vaggan till graven där

man inte tar hänsyn till ekonomin eller sociala aspekter och inte heller någon riskanalys för miljöo-

lycka eller någon analys av påverkan på biologisk mångfald (Vattenfall, 2010). De internationella

standarderna ISO 14040 (principer och struktur) och 14044 (krav och vägledning) anger riktlinjer

för hur en livscykelanalys ska genomföras. Den första standarden innefattar (SIS, 2013):

a) LCA-studiens definition av mål och omfattning,

b) livscykelinventeringsanalysen (LCI),

c) miljöpåverkansbedömningen (LCIA),

d) livscykeltolkningen,

e) redovisning och kritisk granskning av LCA-studien,

f) begränsningar för LCA-studien,

g) sambanden mellan de olika LCA-faserna,

h) villkor

medan ISO 14044 innefattar (SIS, 2013):

a) LCA-studiens definition av mål och omfattning,

b) livscykelinventeringsanalysen (LCI),

c) miljöpåverkansbedömningen (LCIA),

d) livscykeltolkningen,

e) redovisning och kritisk granskning av LCA-studien,

f) begränsningar för LCA-studien,

g) sambanden mellan de olika LCA-faserna,

h) villkoren för användning av värderingsgrunder och frivilliga element.

För att kunna jämföra produkter med varandra ska det finnas produktspecifika regler för produkt-

gruppen. Detta behövs för att säkerställa att de livscykelbaserade uppgifterna tagits fram på samma

sätt (Grontmij, 2013). LCA kan användas på flera sätt i ett system. Den kan påvisa vad i drift och

underhåll som kan förbättras, ge information till miljömedvetna kunder samt jämföra olika produk-

ter med hänsyn till miljön. Vissa företag har heltidsanställda som arbetar med LCA medan andra

anlitar externa konsulter när så behövs. Det finns också konkurrensfördelar med väl utförda och

dokumenterade livscykelanalyser, exempelvis vid offentliga upphandlingar (Miljöstyrningsrådet,

2013). Benämningen, klimatdeklarationer används felaktigt också synonymt med LCA.
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4.1 Livscykelanalys för uppgradering av biogas
Miljöpåverkan från att avfall hanteras och blir till rågas med cirka 65-procentig metaninnehåll faller

utanför avgränsningsramarna för detta arbete. Den största miljöpåverkan som en uppgraderingsan-

läggning har är metanutsläppen eftersom dessa är cirka 20 gånger högre växthuseffekt (GWP, Glo-

bal Warming Potential). Koldioxiden i sig utgör inget nettotillskott till atmosfären och binds på

några års tid i levande organismer. Det finns även andra föroreningar i gasen såsom svavelväten,

både före och efter uppgraderingen. Dessa är dock sammanhanget försumbara och utgör maximalt

några promille av den totala gasen. Den stora fördelen med biogas är att det vid förbränning bildas

koldioxid och vatten, enligt: CH4+2O2CO2+2H2O. Kemisk skrubber använder dessutom kemika-

lien amin som måste hanteras på rätt sätt då den bidrar till övergödning av mark och vatten.

Det som skiljer olika anläggningar åt är också elförbrukningen. Därför är det viktigt att tänka på

varifrån den använda elen kommer, exempelvis om anläggningen använder vindkraft, kolkondens-

kraft, vattenkraft, osv. Energi i form av el behövs vid såväl uppgradering som tryckhöjning till 230

bar. Denna framgår i resultatavsnittet.

Livslängden för en anläggning varierar från 5 till 15 år där större anläggningar i regel håller under

en längre tid. Anläggningarna förväntas producera uppgraderad biogas året runt med relativt få

driftstopp och andra ingrepp från servicepersonalen. Beståndsdelarna till en uppgraderingsanlägg-

ning ligger också utanför avgränsningen med det är rimligt att anta att dessa väljs ut noga för bästa

prestanda och minsta möjliga påverkan på miljön.
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5. Datormodellen ORWARE
(Waste Refinery, 2011):

”ORWARE” är en beräkningsmodell för utvärdering av miljöpåverkan från hantering av avfall.

Modellen kan hantera både fasta och flytande, organiska och oorganiska avfall från olika källor.

Grunden för modellering av avfallshantering i ORWARE är att de avfallslag som hanteras kan be-

skrivas på elementnivå, d.v.s. deras sammansättning av näringsämnen, kol, föroreningar som tung-

metaller etc.

ORWARE är uppbyggd av ett antal moduler som beskriver en process eller behandling. För att

kunna beskriva dessa olika delar som utgör avfallshanteringen krävs en stor mängd information.

Inför varje nytt projekt görs en avvägning hur mycket av informationen som måste inventeras i det

specifika fallet. Avfallen följs genom modellen från hushållen via insamling och transporter till be-

handlingsanläggningar tills slutlig användning, nya produkter eller deponering.

Varje del kräver olika mängder indata för att kunna fungera, vissa indata är allmänna för en viss

process och påverkas inte nämnvärt, andra parametrar är mer kopplade till en existerande anlägg-

ning.

Avfallet som hanteras i modellen har sitt ursprung i hushåll, verksamheter och industrier. Dessutom

kan andra material som inte är avfall men som sambehandlas med avfall i syfte att öka en anlägg-

nings kapacitet, t.ex. vallgröda och gödsel som samrötas med avfall infogas i modellen. De olika

avfallen delas sedan upp i mindre fraktioner som exempelvis organiskt avfall, brännbart avfall, för-

packningar av metall, kartong, glas mm. beroende på hur avfallet är beskaffat.

Parametrar som är platsspecifika är mängderna avfall och hur olika avfallsfraktioner är samman-

satta. Som exempel kan hushållsavfall användas. Hushållen genererar en mängd avfall som matav-

fall, förpackningar, brännbar och icke brännbar rest, m.m. Den information som krävs är hur myck-

et som finns av respektive fraktion och hur stor andel som sorteras ut till biologisk behandling och

till materialåtervinning, och hur stor andel som hamnar i brännbar rest respektive inert fraktion.

Övriga avfallskategorier hanteras på likartat vis.

Avfall och andra material samlas in och transporteras till, från och mellan olika anläggningar för

behandling eller omhändertagande. Modellen kan hantera ett antal olika fordon för insamling och

transporter: insamlingsfordon, lastbil med eller utan släp etc.



25

Insamlings- och transportfordon i modellen består av indata som är platsspecifika, t.ex. fordons-

laster och transportavstånd. Andra parametrar som energiförbrukning per km samt utsläpp från

transporter är parametrar som generellt inte skiljer sig mellan olika studier.

Behandlingsanläggningar i ORWARE är förbränning, kompostering, deponering, rötning, avlopps-

rening samt materialåtervinning av plast- och pappersförpackningar. Därtill hanteras spridning av

biogödsel och kompost på åkermark samt uppgradering av biogas till fordons och användning för

el/värme-produktion och/eller olika fordon. Modellen är dock flexibel och nya tekniker, åtgärder

mm kan relativt enkelt läggas in och studeras med modellen.

De parametrar som är påverkningsbara för behandlingsanläggningar är olika prestandaparametrar

som verkningsgrader, energianvändning för drift och skötsel av anläggning. Parametrar som inte är

påverkningsbara är parametrar som påverkar inre processer i anläggningarna t.ex. mikrobiella akti-

viteten i rötnings- och komposteringsanläggningar. För detaljerade data om behandlingsanläggning-

ar.

För att belysa det ekonomiska resultatet för systemen kan investeringskostnaderna samt drifts- och

behandlingskostnader för respektive anläggningar inventeras. I systemanalysen bedöms kostnader

för hela hanteringskedjan, behandling samt eventuell lagring av slutprodukter. Parametrar som är

aktuella för resultatet är exempelvis, investeringskostnader, transportkostnader, elpris, pris på for-

donsgas samt alternativkostnad för växtnäring i form av fosfor och kväve.

Från modellen genereras stora mängder resultat i form av materialflöden. Materialflödena ut från

modellen fördelas sedan som utsläpp till luft, vatten eller mark, kvar i material etc. Dessutom till-

kommer energi tillförd till avfallshantering och energi utvunnen från hanteringen.

Resultat kan erhållas som utsläpp av enskilda ämnen t.ex. koldioxid till luft eller utsläpp av övergö-

dande ämnen till vatten. Vidare kan resultat som mängd växtnäring, fosfor eller kväve till åkermark,

tungmetaller till mark och vatten m.m. erhållas. Utsläpp av olika ämnen kan med hjälp av viktnings-

faktorer från livscykelanalys sammanställas till miljöpåverkanskategorier som växthuseffekt, över-

gödning etc.

Utifrån de studerade parametrarna analyseras systemen utifrån både företagsekonomiska, samt mil-

jömässiga aspekter. Detta ger en bild av både de direkta kostnaderna och vinsterna av behandlings-

anläggningarna samt för de indirekta aspekter som påverkar samhället som helhet.”

I huvudsak är det Naturvårdsverket som finansierat utvecklingen under åren 1993 till 1997 (KTH,

2011). 1998 till 2003 skedde finansiering genom energimyndighetens projekt. Från och med 2007
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sker utveckling inom olika projekt utförda av Profu. Utvecklingen har skett genom samarbete mel-

lan fem parter: KTH Industriell miljöskydd, IVL Svenska Miljöinstitutet, Jordbrukstekniska institu-

tet (JTI), SLU Landbruksteknik och SLU Ekonomi.
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6. Resultat
Driftskostnader och miljöpåverkan är presenterade i figurerna 15 till 17. Tabell 4 är direkta resultat

som modellen sparar i en Excel-fil. För att kunna jämföra metoderna med varandra har ORWARE-

modellen gjort beräkningar baserade på 10 000 ton matavfall och en total produktion på 771 ton

metan (inklusive metanemission) för alla uppgraderingstekniker.

Tabell 4 ORWARE-modellens resultat för elbehov, metanemission och mängden uppgraderad metangas. En högre metanemission ger

en lägre mängd metangas.

Ursprungs-
modell

Vatten-
skrubber

Biosling Kryoteknik Kemisk
absorption

PSA Membran-
separation

Elbehov [MJ] 2,57E+06 4,74E+06 2,35E+05 1,11E+06 3,54E+05 1,88E+05 2,02E+05
Metanemission [kg] 7,71E+03 1,58E+04 3,86E+03 3,86E+03 4,63E+02 7,71E+03 7,71E+03
Metangas [kg] 7,64E+05 7,56E+05 7,68E+05 7,68E+05 7,71E+05 7,64E+05 7,64E+05

Figur 15. Totala årliga kostnader (drift- och kapitalkostnader) för metoderna beräknade av OR-

WARE-modellen. Kostnader är beräknande på 771 ton metan (inklusive metanemission) för varje

teknik.
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Figur 16. Mängden metan i ton för 10 000 ton matavfall för alla metoder. Kemisk absorption har

lägst emission medan vattenskrubber har anmärkningsvärt högre emission av metan jämfört med

övriga uppgraderingsmetoder.

Figur 17. Utsläpp av koldioxidekvivalenter där elen från vindkraft är så liten i sammanhanget att

den markerats med siffror för att möjliggöra synlighet. Figurem visar mängden koldioxid i ton för

10 000 ton matavfall för alla metoder.
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7. Diskussion och slutsatser
Lägst miljöpåverkan (metanemission) och lägst kostnad enligt den använda ORWARE-modellen

har kemisk absorption med amin. Kemikalien är väldigt bra på att ta upp koldioxid och ger en upp-

graderad biogas som består av c:a 99 % metan. Nackdelen är att amin bidrar till försurning av mil-

jön och kräver tillskottsvärme (vattenånga) för att frigöra koldioxiden. Metoden är dessutom små-

skalig. Man bör ur miljösynpunkt undvika PSA och membranseparation. När det gäller ekonomi är

det svårare att tolka resultaten då storskalighet spelar roll, tillsammans med faktorer som geogra-

fiska förutsättningar. Dessutom förbättras och moderniseras teknikerna hela tiden (exempelvis finns

planer på småskalig vattenskrubber) vilket är viktigt att ta hänsyn till vid en investering.

Kostnaden påverkas mycket av anläggningens skala och det går att använda olika skalor på samma

uppgraderingsteknik beroende på önskad produktionskapacitet. Figur 18 illustrerar kopplingen mel-

lan anläggningens kapacitet och investeringskostnad. Miljökonsekvenserna är kopplade till hur mo-

dern en anläggning är och det är metanemissionen som har störst negativ miljöpåverkan. En omo-

dern eller miljömässigt dålig anläggning kan ha en metanemission på 2 % eller mer medan en mo-

dern kan ha metanemission på under 0,5 %.

Anläggningar för uppgradering av biogas har visat sig vara väldigt självgående och kan uppgradera

biogas året runt. Vid uppstarten är det dock dyrare driftskostnader, något som observerats med Bi-

osling och kryoteknik. Biosling hade inledningsvis problem med mekaniska delar samt att den inte

uppgraderade till 90 % medan kryotekniken aldrig lyckades med uppgradering till 97 % metan.

Figur 18. SGC:s jämförande studie av vanliga uppgraderingsmetoder och deras investeringskost-

nader (2013: rapport 270).
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Samhällskopplingen och vikten av politiska beslut i frågan är också en viktig aspekt att beakta. Den

stora nackdelen är att det inte går att producera hur mycket biogas som helst. Potentialen ligger på

cirka fyra gånger dagens årliga produktion (Kågeson m. fl. 2012). Därför gäller det att använda bio-

gasen på ett strategiskt sätt. Kågeson (2012) menar att dagen sätt med statliga subventioner för bio-

gasdrivna bilar är fel väg att gå och mycket svårt att försvara ekonomiskt. Referenser till energi-

myndigheten (2010) i Kågesons rapport anger en produktionskostnad på kring 1,5 kr/kWh och en

försäljningspris på 1,4 kr/kWh för publika tankställen. Istället för att sprida ut biogasen över hela

landet med många tankställen föreslår Kågeson att biogasen konsumeras i bussar, lastbilar ochfartyg. Som långsiktig lösning för att öka utbudet av biogas föreslår han termisk förgasning avbiomassa som ett alternativ men detta ligger åtminstone åtta år framåt i tiden. Biogasprodukt-

ion bör också finnas i anslutning till avloppsreningsverk så att kostnader för transport av substrat till

anläggningar faller bort (Kågeson, m. fl. 2012).

Energiåtgången för biogasuppgradering kan jämföras med en liknande undersökning gjord av

Electrigaz Technologies Inc 2008 åt ”BC Innovation Council” som redovisas i tabell 5.

Tabell 5 Feasibility Study – Biogas upgrading and grid injection in the Fraser Valley, British Columbia

Metod Energianvändning1 Metan-
halt

Renar H2S Avskiljer
vatten

Avskiljer
ånga

Renar N2
och O2

Vattenskrubber 1,08 MJ/m3 (0,283) 98,5 % Ja Ja Nej Nej
Kemisk absorption 2,41 MJ/m3 (0,200) 99 % Föroreningar Föroreningar Ja Nej
PSA 0,97 MJ/m3 (0,106) 99 % Möjligt Föroreningar Ja Möjligt
Membranseparation Ingen uppgift (0,114) 90 % Möjligt Nej Nej Delvist
1 Rening + tryckhöjning

Enligt undersökningen som sammanfattas i Tabell 5 från Electrigaz borde energiåtgången för upp-

gradering för vattenskrubber vara ungefär lika som den för PSA. Detta visar ännu en gång att Upp-

salas biogasanläggning inte är effektiv ur miljösynpunkt, men att tekniken med vattenskrubber för

att uppgradera biogas är värd att satsa på. Nya anläggningar har en metanemission på under 0,5 %.

Metanemissionens betydelse får inte underskattas då den är mycket skadligare för miljön än koldi-

oxid. Den bör inte överstiga 2 % eftersom man annars inte hindrar klimateffekten av bytet från olja

till gas (Kågeson, m. fl. 2012). Figur 19 visar en lägre metanemission än figur 17. Det är det modi-

fierade resultatet i figur 19 som ligger närmare verkligheten och vad man bör förvänta sig från en

modern vattenskrubberanläggning med återcirkulerande system.
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Figur 19. Modifierad utdata från OWRARE vattenskrubbers metanutsläpp ändrats från 2,05 %
(Uppsalaanläggningen) till 0,5 %, som är standard för modernare anläggningar
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Bilaga 1. Miljö- och ekonomidata för jämförda metoder

Parameter Vatten-
skrubber

Biosling
(8 vindor)

Kryo (upp-
skattad)

Kemisk
absorption

PSA Membran-
separation

CH4 utsläpp / metanslip, % 2,05 c:a 0,5 max 0,5 0,06 1 1
CO2 kvar i gasen, % c:a 3 c:a 2 0,005 0,2 2 max 2
H2S kvar i gasen, % 0,5 ppm 0 0 0 0,001 0,001
Energi för rening, MJ/mn

3 0,0025 0,083 0,19 0,15 0,056-0,069 0,064-0,069
Energi för tryckhöjning, MJ/mn

3 0,28 0,05 0,44 0,05 0,05 0,05
Investeringskostnad, kr/ mn

3 0,067 1,92 2,6 1,66 0,86 0,76
Kalkylränta, % 5 5 5 5 5 5
Avskrivningstid, år 15 5 5 15 10 15
Fast personalkostnad, kr/ mn

3 0,40 0,27 - 0,06 0,27 1,00
Drift & underhållskostnad, kr/ mn

3 0,01 0,04 0,05 0,03 0,03 0,02
Elanvändning, MJ/ mn

3 2,41 0,79 1,51 0,43-0,5 5,54 -
Årlig kapacitet, mn

3 1 500 000 332 880 300 000 5 256 000 350 400 350 400

http://en.wikipedia.org/wiki/Aerogel
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Bilaga 2. Matlabfil, guinit.m
% This file initiates the new biogas upgrade model

% Made by Elvedin Kovac and Ola Eriksson

% Choice of method

% The sum of following must be 1

gupartRawgastoOo=1; % Original model

gupartRawgastoWs=1; % Water Scrubber

gupartRawgastoBs=1; % BioSling

gupartRawgastoCt=1; % Cryogenic Technology

gupartRawgastoCha=1; % Chemical Adsorption

gupartRawgastoPSA=1; % Pressure Swing Adsorption

gupartRawgastoMs=1; % Membrane Separation

% Physical properties raw gas (to be implemented in generalinit)

guPurDensCO2=1.95; % Density of CO2 [kg/m3]

guPurDensCH4=0.71; % Density of CH4 [kg/m3]

%-------------------------------------------------------------------------------

--

% Environmental data for biogas upgrading facilities

%-------------------------------------------------------------------------------

--

% Purification to vehicle gas by ORWARE original model for Uppsala and Stockholm

guPurCH4em=0.01; % Part of methane emitted during CO2 purifica-

tion (Svingby)

guPurCO2left=0.03; % Part of CO2 (volume) left in gas after purifi-

cation, 3 % (Feab)

guPurH2Sleft=10E-6; % Part of H2S (volume) left in gas after purifi-

cation, <10 ppm H2S (Feab)

guPurenElconsPur=0.03; % Part of energy in gas consumed for purifica-

tion (Svingby)

guPurenElconsComp=0.03; % Part of energy in gas consumed for compression

to 250 Bar (Svingby)

% Purification to vehicle gas by Water scrubber, input by Lennart Nordin at

% Uppsala Vatten
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guPurWsCH4em=0.0205; % Part of methane emitted during CO2 purifica-

tion

guPurWsCO2left=0.03; % Part of CO2 (volume) left in gas after purifi-

cation

guPurWsH2Sleft=5E-7; % Part of H2S(volume) left in gas after purifi-

cation (0,5 ppm)

guPurWsenElconsPur=2.4; % Energy used for purification

guPurWsenElconsComp=0.28; % Energy used for compression to 230 Bar

% Purification to vehicle gas by Biosling, input by Lars Källström at

% Artic Nova

guPurBsCH4em=0.005; % Part of methane emitted during CO2 purifica-

tion

guPurBsCO2left=0.02; % Part of CO2 (volume) left in gas after purifi-

cation

guPurBsH2Sleft=0; % Part of H2S (volume) left in gas after purifi-

cation

guPurBsenElconsPur=0.083; % Energy used for purification

guPurBsenElconsComp=0.05; % Energy used for compression to 230 Bar

% Purification to vehicle gas by Cryo technique (estimated values), input

% by Joeri Jacobs at Scandinavian GTS and Daniel Tamm at Biomill

guPurCtCH4em=0.005; % Part of methane emitted during CO2 purifica-

tion (<0,5%)

guPurCtCO2left=0.00005; % Part of CO2 (volume) left in gas after purifi-

cation (50 ppm)

guPurCtH2Sleft=0; % Part of H2S (volume) left in gas after purifi-

cation

guPurCtenElconsPur=0.19; % Energy used for purification

guPurCtenElconsComp=0.44; % Energy used for compression to 230 Bar

% Purification to vehicle gas by Chemical absorption, input by Christian

% Hultberg and Lars Evert Karlsson at Läckeby Water

guPurCaCH4em=0.0006; % Part of methane emitted during CO2 purifica-

tion

guPurCaCO2left=0.002; % Part of CO2 (volume) left in gas after purifi-

cation

guPurCaH2Sleft=0; % Part of H2S (volume) left in gas after purifi-

cation

guPurCaenElconsPur=0.15; % Energy used for purification

guPurCaenElconsComp=0.05; % Energy used for compression to 230 Bar
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% Purification to vehicle gas by PSA, input by Fredric Bauer at Lund

% University and Daniel Tamm at Biomill

guPurPsaCH4em=0.01; % Part of methane emitted during CO2 purifica-

tion

guPurPsaCO2left=0.02; % Part of CO2 (volume) left in gas after purifi-

cation

guPurPsaH2Sleft=10E-6; % Part of H2S (volume) left in gas after purifi-

cation (10 ppm)

guPurPsaenElconsPur=0.056; % Energy used for purification, varies between

0,056 MJ/Nm3 and 0,069 MJ/Nm3

guPurPsaenElconsComp=0.05; % Energy used for compression to 230 Bar

% Purification to vehicle gas by Membrane separation, input by Tobias

% Persson at Svenskt Gastekniskt Centrum

guPurMSCH4em=0.01; % Part of methane emitted during CO2 purifica-

tion

guPurMSCO2left=0.02; % Part of CO2 (volume) left in gas after purifi-

cation (<2 %)

guPurMSH2Sleft=10E-6; % Part of H2S (volume) left in gas after purifi-

cation (10 ppm H2S (feab))

guPurMSenElconsPur=0.064; % Energy consumed for purification varies be-

tween 0,064 MJ/Nm3 and 0.069 MJ/Nm3

guPurMSenElconsComp=0.05; % Energy consumed for compression to 230 Bar

%-------------------------------------------------------------------------------

--

% Economical data for Biogas upgrading facilities

%-------------------------------------------------------------------------------

--

% Purification to vehicle gas by Water scrub, input by Lennart Nordin at

% Uppsala Vatten

ecgugpWsInvNewSpecCost=0.67; % Investment cost for facility in Uppsala was

0,67 SEK/Nm3 biogas produced

ecgugpWsRealInterest=0.05; % Cost of capital is 5 %

ecgugpWsDepTime=15; % Depreciation time is 15 years

ecgugpWsFixedPersCost=0.4; % Annual Fixed cost for staff is 0,4 SEK/Nm3

biogas produced

ecadWSRunningOperationCost=0.01; %Annual cost for running and operation is 0,01

SEK/Nm3 biogas produced
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% Purification to vehicle gas by Biosling, input by Lars Källström at

% Artic Nova

ecgugpBsInvNewSpecCost=1.92; % Investment cost for facility with 8 reels is

1,92 SEK/Nm3 biogas produced

ecgugpBsRealInterest=0.05; % Cost of capital is 5 %

ecgugpBsDepTime=5; % Depreciation time is 15 years

ecgugpBsFixedPersCost=0.27; % Annual Fixed cost for staff is 0,27 SEK/Nm3

biogas produced

ecadBsRunningOperationCost=0.04; % Annual cost for running and operation is 0,04

SEK/Nm3 biogas produced

% Purification to vehicle gas by Cryo technique, input

% by Joeri Jacobs at Scandinavian GTS and Daniel Tamm at Biomill

ecgugpCtInvNewSpecCost=2.6; % Estimated investment cost for facility in 2,6

SEK/Nm3 biogas produced

ecgugpCtRealInterest=0.045; % Cost of capital is 4,5 %

ecgugpCtDepTime=15; % Depreciation time is 15 years

ecgugpCtFixedPersCost=1; % Unknown, but high do to new technology

ecadCtRunningOperationCost=0.05; % Annual cost for running and operation is 0,05

SEK/Nm3 biogas produced

% Purification to vehicle gas by Chemical absorption, input by Christian

% Hultberg and Lars Evert Karlsson at Läckeby Water

ecgugpCaInvNewSpecCost=1.66; % Investment cost is 1,66 SEK/Nm3 biogas pro-

duced (per hour: 1757 EUR/Nm3, 2603EUR/Nm3 or 3254 EUR/Nm3 depending on size)

ecgugpCaRealInterest=0.05; % Cost of capital is estimated to 5 %

ecgugpCaDepTime=15; % Depreciation time is estimated to 15 years

ecgugpCaFixedPersCost=0.06; % Annual Fixed cost for staff is 0,06 SEK/Nm3

biogas produced

ecadCaRunningOperationCost=0.07; % Annual cost for running and operation is 0.07

SEK/Nm3 biogas produced

% Purification to vehicle gas by PSA, input by Fredric Bauer at Lund

% University and Daniel Tamm at Biomill

ecgugpPsaInvNewSpecCost=0.86; % Investment cost for facility is 0,86

SEK/Nm3 produced biogas

ecgugpPsaRealInterest=0.05; % Cost of capital is estimated to 5 %

ecgugpPsaDepTime=10; % Depreciation time is 15 years

ecgugpPsaFixedPersCost=0.27; % Annual Fixed cost for staff is 0,27 SEK/Nm3

biogas produced
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ecadPsaRunningOperationCost= 0.03; % Annual cost for running and operation is

0,03 SEK/Nm3 biogas produced

% Purification to vehicle gas by Membrane separation, input by Tobias

% Persson at Svenskt Gastekniskt Centrum

ecgugpMsInvNewSpecCost=0.76; % Investment cost for facility is 0,76 SEK/Nm3

biogas produced

ecgugpMsRealInterest=0.05; % Unknown cost of capital, set to 5%

ecgugpMsDepTime=15; % Depreciation time is at least 15 years

ecgugpMsFixedPersCost=1; % Annual Fixed cost for staff is 1 SEK/Nm3

produced biogas

ecadMsRunningOperationCost=0.02; % Annual cost for running and operation is

0,02 SEK/Nm3 biogas produced
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