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Abstract 

This is a master thesis that has been carried out at Göteborg Energi AB. It refers to investigate if 
cryogenic upgrading of biogas with advantage can be done by producing necessary cold with a heat 
driven absorption cooling machine. Göteborg Energi is one of three actors that together will build a 
biogas plant in Lidköping that will be up and running in 2010. The plant will produce 30 GWh 
liquefied biogas annually. 

This thesis investigastes whether it is advantageous, to upgrade biogas with heat driven cooling, in a 
perspective of economy, energy use and environment. It compares cryogenic upgrading with cold 
produced by electricity, but also by other techniques. Two different process simulation softwares have 
been used as support to this thesis; Hysys and DESIGN II. 

The result shows that energy usage increases when the necessary cold is produced with heat instead of 
electricity; 0,47 kW/Nm3 rawgas for cryo upgrade with absorptions cooling and 0,29 kW/Nm3 rawgas 
with cold produced by electricity. If it’s possible to use the waste heat to warm the digester, the energy 
consumption for the upgrading can be reduced to 0,29 kW/Nm3 for the system with heat-driven cold, 
and 0,15 kW/Nm3 rawgas for cold produced by electricity. In comparison with other techniques for 
upgrading, 0,47 kW/Nm3 rawgas is a high value while 0,29 kW/Nm3 rawgas is among the lowest 
values for energy use. 

The impact on the climate emerges from the use of electricity and when methane slips out from the 
upgrading plant. The result shows that the impact on the climate is slightly decreased for cryogenic 
upgrading when the cold is produced with a heat driven absorption machine instead of electricity. The 
result varies a lot due to how one calculate the emission of carbon dioxide from the electricity on the 
margin. In comparison with other upgrading techniques, the climate impact from cryogenic upgrading 
is less, other than the COOAB-technique that is superior because of its low methane slip and low 
demand of electricity. 

An economical comparison shows that the cost for energy usage is about the same for cryogenic as for 
other techniques; approximately 0,03 SEK/kWh upgraded gas. If one can utilize the waste heat, the 
cost would be decreased to 0,024 and 0,02 SEK/kWh upgraded gas for the system with cryogenic 
upgrading with cooling from absorption machine respectively cooling produced with electricity. 

My conclusion is that the utilization of the waste heat is essential if one wishes to get good economy 
and low energy use for the upgrading of biogas with cryogenic methods. A slightly increased 
environmental improvement can be received if one change the cold production from electricity to heat, 
otherwise it is always more advantageous to use electricity for cryogenic methods.     

 



 

 

Sammanfattning 

Detta är ett examensarbete som genomförts hos Göteborg Energi AB och syftar till att utreda om 
kryogen uppgradering av biogas med fördel kan ske genom att producera nödvändig kyla med 
värmedriven absorptionskylmaskin. Göteborg Energi är en av tre parter som tillsammans ska bygga en 
biogasanläggning i Lidköping som ska vara i drift 2010. Anläggningen ska producera 30 GWh 
flytande biogas per år. 

Arbetet utreder om det är fördelaktigt ur ekonomiskt, energimässigt och miljömässigt perspektiv att 
uppgradera biogas med kryogen teknik med värmeproducerad kyla. En jämförelse görs först med 
kryogen teknik där kylan är producerad med el och sen med andra uppgraderingstekniker. Som stöd 
har två olika processimuleringsprogram används, Hysys och DESIGN II. 

Resultatet visar att energianvändningen ökar då värmedriven kyla används i jämförelse med kyla 
producerad med el. 0,47 kW/Nm3 rågas för kryo med absorptionskyla och 0,29 kW/Nm3 rågas med 
el. Om det finns avsättning för spillvärmen kan energianvändningen i uppgraderingen minska till 0,29 
kW/Nm3 rågas och 0,15 kW/Nm3 rågas för systemet med värmedriven respektive eldriven kyla. I 
jämförelse med andra uppgraderingstekniker ligger 0,47 kW/Nm3 bland de teknikerna med högst 
energianvändning medans 0,29 kW/Nm3 placerar sig bland de teknikerna med lägst 
energianvändning.  

Resultat visar att klimatpåverkan från uppgraderingen, som kommer av metanslip och elanvändningen, 
minskar marginellt om kylan produceras med värme istället för el. Resultatet varierar mycket beroende 
på hur koldioxidutsläppen från marginalelen beräknas. I jämförelse med andra uppgraderingstekniker 
ligger kryo lägre än de flesta andra. Undantaget är COOAB-tekniken som är överlägset bäst tack vara 
lågt metanslip och liten elanvändning. 

Ekonomisk jämförelse med andra uppgraderingstekniker visar att kostnaden för energianvändningen 
ligger i samma nivå som övriga uppgraderingstekniker i jämförelsen, ca 0,03 kr/kWh uppgraderad gas. 
Om det finns avsättning för spillvärmen sjunker kostnaden till 0,024 och 0,02 kr/kWh uppgraderad gas 
för kryoteknik med kyla ifrån värme respektive el.    

Min slutsats är att utnyttjande av spillvärmen är av stor vikt för att få god ekonomi och låg 
energianvändning med kryogen uppgradering. En marginellt förbättrad miljöprestanda kan erhållas om 
nödvändig kyla produceras med värme istället för el då kryogen uppgradering används. Annars är det 
alltid mer fördelaktigt att använda el för att producera nödvändig kyla. 

     



 

 

Förord 

Denna rapport utgör mitt examensarbete vid civilingenjörsutbildningen i maskinteknik vid Linköpings 
Tekniska Högskola. Arbetet har utfört på Göteborg Energi AB i Göteborg. 

Ett stort tack vill jag rikta till Ann-Charlotte Frick på enheten för förnyelsebar gas på Göteborg Energi 
för att du lät mig utreda min idé hos er. Ett stort tack förtjänar Emma Jacobsson, min handledare på 
Göteborg Energi som hjälpt mig hitta rätt personer på företaget och kommit med nyttig feedback 
under arbetets gång. Tack till professor emeritus Heimo Zinko, min handledare vid LiTH, för bra 
hjälp. Slutligen vill jag tacka alla andra som hjälpt mig under arbetets gång. 

Linköping i mars 2009 

Henrik Hermansson  
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1  Inledning 
I detta inledande kapitel kommer bakgrund till exjobbet presenteras. Därefter följer syfte och 
frågeställning. Tillsist beskrivs metod och avgränsningar. 

1.1 Företagspresentation av Göteborg Energi AB 

Med ca 300 000 kunder är Göteborg Energi AB ett av Sveriges största energibolag. Företaget omsatte 

2007 ca 3,7 miljarder SEK. De ca 1000 anställda jobbar med att bl.a. producera och sälja el, 

fjärrvärme, fjärrkyla, fordonsgas, gas men även bredband- och energitjänster. Visionen är "Ett hållbart 

Göteborgssamhälle.". Och företaget har en affärsidé som lyder: ”Vi är ett energiföretag, en 

tjänsteleverantör som använder infrastrukturen för att skapa långsiktighet och stabilitet i våra 

erbjudanden. Vi löser kundernas behov genom att leverera tjänster och produkter. Våra erbjudanden 

utformas tillsammans med kunderna så att deras konkurrenssituation förbättras. Vi är ett företag med 

stark miljöprofil.”  

Göteborg som stad har en lång tradition med gas. Redan i mitten på 1800-talet fanns stadsgas i 

Göteborg och sedan 1980-talet finns ett naturgasnät som förser både industri och privatkunder med 

energi. För att nå visionen med ett hållbart Göteborgssamhälle är målet att den fossila naturgasen ska 

fasas ut med tiden och istället ersättas med allt större volymer biogas, detta illustreras i Figur 1.  

 

 

Ett mål på vägen är att år 2020 sälja mer än 1TWh biogas. För att nå målen investerar Göteborg Energi 
över en miljard årligen, bl.a. i projekt för att öka produktionen av biogas. Det största projektet kallas 
GoBiGas (Gothenburg Biomass Gasification) och är ett projekt där biomassa förgasas för att slutligen 
bilda syntetisk metan. En anläggning planeras vara i drift 2011. Ett flertal andra biogasprojekt på olika 
platser i Västsverige pågår samtidigt.  

Stadsgas 

Naturgas 

Biogas 
Kapacitet 

Figur 1, tidsaxel med gasanvändningen i Göteborg 
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1.2 Bakgrund 

Göteborg Energi planerar att anlägga en biogasanläggning i Lidköping med tillhörande renings-, 
uppgraderings- och förvätskningsutrustning. Projektet är ett samarbete mellan Göteborg Energi, 
Lidköpings kommun och Swedish Biogas International. Anläggningen som ska göra biogas av lokalt 
industriellt avfall, ska vara i drift 2010 och ska leverera 30 GWh flytande biometan varje år.  

Flytande biometan, eller LBG (liquid biogas), är uppgraderad biogas som man låtit kyla ned till så låga 
temperaturer att metanet förvätskas. Anledningen att LBG ska produceras är bl.a. att avsättningen på 
den lokala marknaden inte är tillräckligt stor och att produkten då måste transporteras till andra 
marknader. LBG upptar endast 1/600 av den volymen som fordonsgas, upptar vid atmosfärstryck och 
0° C och 1/3 av volymen jämfört med komprimerad biogas, CBG, som idag transporteras i tankar med 
200 bars tryck (Benjaminsson, 2006). Detta medför att transport- och lagringsmöjligheter ökar om 
biogasen omvandlas till LBG. Möjliga synergieffekter mellan användandet av kryogen teknik för att ta 
bort koldioxiden och LBG-produktion kan finnas då detta innebär att gasen först kyls för att 
koldioxiden ska kondensera och sedan kyls ytterligare för att metanet ska övergå i vätskeform.  

Om biogasen uppgraderas med kryogen teknik och den avskiljda koldioxiden erhålls i flytande form 
kan denna tas om hand och säljas som t.ex. kyla. Genom att göra LBG av biogasen öppnas möjligheter 
att sälja bränslet till tunga transporter såsom lastbilar och sjöfart som kräver LBG av utrymmesskäl. 
Om biogasen används inom sjöfarten kan stora reduktioner i utsläpp av kväveoxider, koldioxid och 
svaveloxider erhållas. Detta är aktuellt då sjöfarten står för stora utsläpp och nya hårdare 
utsläppsregler har börjat gälla och kommer stramas åt ännu mer framöver (SEAaT, web).  

1.3 Syfte 
Att undersöka om biogasanläggningen i Lidköping kan dra nytta av kryogen uppgradering där 
nödvändig kyla, helt eller delvis, erhålls med en absorptionskylmaskin som får sin drivenergi från 
fjärrvärme eller ånga. 

1.4 Frågeställning 
Är det fördelaktigt ur ekonomiskt och miljömässigt perspektiv att använda värmedriven 
absorptionskyla för att erhålla kyla vid kryogenteknisk uppgradering av biogas? 

1.5 Metod 
Litteraturstudier inom de aktuella områdena har följts av beräkningar och analys. Som stöd har 
simuleringsprogram används. Utfrågningar av leverantörer och sakkunniga har gjorts för att insamla 
nödvändig och relevant information rörande priser, tekniska lösningar och branschpraxis. Ett system-
perspektiv har hållits då detta exjobb genomförts. 

1.6 Avgränsningar 
Detta arbete behandlar endast uppgraderingen av biogasen. Reningen av andra icke önskvärda ämnen 
och partiklar, förutom koldioxid, har icke studerats. Inte heller förvätskningsprocessen till flytande 
biometan har studerats trots att denna teknik också kräver låga temperaturer. Anledningen är att 
arbetet har inriktat sig på energianvändningen för uppgraderingen för att kunna jämföra med andra 
tekniker. En annan anledning att endast uppgraderingen och inte förvätskningen är med är att de 
temperaturer som är möjliga att nå med värmedriven kyla inte räcker till för att förvätska metan. Då 
ekonomiska beräkningar har gjorts för uppgraderingen har eventuella intäkter från 
koldioxidförsäljningen inte tagits med. Detta eftersom det är osäkert hur marknaden ser ut för 
koldioxid och vilka krav som ställs på kvalitén för densamma.  
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2 Teoretisk referensram 
Nedan följer teori som senare ligger till grund för resultaten som presenteras senare i kapitel 2. 

2.1 Biogas 
Biogas bildas då organsikt material bryts ner i syrefri miljö. Detta sker spontant i naturen i t.ex. 
våtmarker, deponier och i våmmen på kor. Nedbrytningen av organiskt material är en komplicerad 
process där olika mikroorganismer, bakterier och enzymer alla ingår. Nedan beskriver Figur 2 hur 
omvandlingen till koldioxid och metan går till. Beskrivningen om nedbrytningsprocessen nedan är 
hämtad från Svensk Biogas hemsida (Svensk biogas, web).  

 

 

Figur 2, biogasprocessen (Svensk biogas, web) 

Processen börjar med hydrolys och innebär att de stora molekylerna brytas ner till mindre molekyler 
med hjälp av enzymer som utsöndras från hydrolytiska bakterier. 

Nästa steg kallas syrabildning och innebär att hydrolysbakterierna fermenterar, jäser de produkter som 
bildas vid hydrolysen. I jäsningen bildas VFA (volatile fatty acids), fettsyror, främst ättik-, smör-, 
propions-, valerian- och kapronsyra. Dessutom bildas vätgas och koldioxid som är viktiga 
komponenter i den fortsatta nedbrytningen. 

De nu bildade fettsyrorna omvandlas till ättiksyra och väte. Detta sker med hjälp av bakterier som 
kallas ättiksyrabildare.  

I det sista steget, metanbildningen, ombildas ättiksyra, eller väte och koldioxid till metan och 
koldioxid. De två olika nedbrytningsvägarna kräver olika metanbildande mikroorganismer. Dessa är så 
speciella att de har fått ett eget namn och organismgrupp, nämligen arkéerna. 
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Den nu bildade gasen består till stor del av metan som är en energigas. Biogas kan alltså med fördel 
användas som bränsle. Metan som är den delen av biogasen som innehåller energi har den kemiska 
betackningen CH4, dvs. att molekylen innehåller en kol- och fyra väteatomer.  Eftersom biogasen 
bildas från organsikt material såsom matrester, avloppsslam och gödsel, är biogasen bra att använda ur 
miljösynpunkt eftersom det kol som finns bundet i metangasen redan är inne i kolkretsloppet. Till 
skillnad från fossila bränslen som t.ex. naturgas, som också består av metan, bidrar förbränning av 
biogas inte till ytterligare tillskott av koldioxid i atmosfären.  

Rötningsprocessen kan ske vid olika temperaturer. De vanligaste intervallen är 25-40° C (mesofil 
rötning) och 50-60° C (termofil rötning). Gasproduktionen kan vara den dubbla om termofil rötning 
tillämpas istället för mesofil för samma mängd tillfört substrat. Detta innebär att substratet inte 
behöver uppehålla sig lika länge i rötkammaren och den kan då göras mindre och därmed billigare. 
Den mesofila rötningen är dock mer stabil och mindre känslig för temperatur- och pH-fluktuationer. 
Processen fungerar allra bäst om temperaturen är konstant och pH-halten ligger strax över 7 (neutral). 
När organsikt material komposteras, dvs. bryts ned i en syrehaltig miljö, bildas stora mängder värme. 
Om nedbrytningen istället sker i en syrefattig miljö, som fallet är i rötkammaren, bildas metan istället 
och inte speciellt mycket värme. För att hålla processtemperaturen på en jämn och bra nivå måste 
värme tillföras. Om det finns tillgång till spillvärme eller fjärrvärme är detta ett bra tillvägagångssätt 
men oftast används delar av den producerade biogasen för att värma rötkammaren till lämplig 
temperatur. (Bioenergiportalen (a), web) 

 Tabell 1 visar hur värmebehovet hos olika rötningsanläggningar ser ut i förhållandet till mängden 
producerad biogas.  

 
värmebehov  
(% av producerad biogas) 

värmebehov  
(MJ/ton substrat) 

anläggning valt värde intervall valt värde intervall 

gårdsanläggning, mesofil rötning 35 32-40 250¹  

central anläggning, mesofil rötning 13 6-17 110 70-120 (180) 
central anläggning, termofil rötning  13-26   

¹ Beräknat från uppgift om värmebehovet uttryckt i procent av producerad biogas. 

Tabell 1, rötkammarens värmebehov (Berglund & Börjesson, 2003)  

Berglund och Börjesson (2003) skriver att anledningen till det ökade värmebehovet för 
gårdsanläggningar beror på sämre isolering och sämre möjligheter till värmeväxling. Vidare skriver de 
att både uppvärmning och eventuellt behov av hygienisering av substratet är inbakade i de tabellerade 
värdena. P.g.a. hygieniseringens snabba förlopp i förhållande till substratets uppehållstid i 
rötkammaren (någon timme i jämförelse med 20-25 dygn) och det faktum att värmen i det 
hygieniserade substratet används för att värma rötkammaren menar författarna att hygieniseringen har 
marginell betydelse för rötkammarens totala värmebehov. 
 
I Sverige producerades 1,2 TWh biogas 2005 (Bioenergiportalen (b), web). Biogasen används till 
uppvärmning, elproduktion och fordonsbränsle. För att biogasen ska duga som fordonsbränsle måste 
den först behandlas. Anledningen är att obehandlad biogas har en sammansättning som visas i Tabell 
2. Svensk standard på fordonsgas, SS 15 54 38, ställer krav på gasens innehåll, se Tabell 3, och därför 
måste biogasen anrikas på metan och renas från andra icke önskvärda partiklar och ämnen.  
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komponent mängd enhet 
metan 55 - 70 vol-% 
koldioxid 28 - 45  vol-% 
vätgas < 200  ppmv 
syrgas 0 - 0,3 vol-% 
kvävgas 0 - 1 vol-% 
svavelväte < 500  ppmv 
partikelstorlek < 100  µm 
vatten 32  g/Nm3 

Tabell 2, rågasens innehåll (Biogas, 2007) 

Egenskaper Enhet Biogas A Biogas B 
Wobbindex MJ/Nm3 44,7-46,4 43,9-47,3 
Metaninnehåll Vol-% 97±1 97±2 
Vattendaggpunkt vid högsta lagringstrycket. (t = lägsta 
dagsmedeltemperaturen på månadsbasis 

°C t-5 t-5 

Vatteninnehåll (max) mg/Nm3 32 32 

Maximalt innehåll av koldioxid + syre + kväve,  
 
av vilket syre står för max 

Vol-% 
 
Vol-% 

4,0 
 
1,0 

5,0 
 
1,0 

Maximalt svavelinnehåll mg/Nm3 23 23 

Maximalt kväveinnehåll (N2 exkluderat) räknat som 
NH3 

mg/Nm3 20 20 

Maximal storlek på partiklar µm 1 1 

Tabell 3, svensk standard för fordonsgas (Biogas, 2007) 

Typ A-standard är till för fordon utan lambdareglering, mestadels tunga fordon som bussar och 
lastbilar. Typ B är biogas som är till för fordon med lamdareglering. Nu för tiden har de flesta tunga 
fordon också den lambdareglering som behövs och kan därför också köra på typ B-gas (Biogas, 2007). 
Lambdavärdet har med blandningen mellan bränsle och luft att göra för att få en optimal förbränning.  

2.2 Biogasrening och uppgradering 
Biogas som kommer från rötkammaren har en sammansättning som Tabell 2 visar. Om biogasen ska 
duga som fordonsgas måste den renas från icke önskvärd ämnen såsom svavelväten, vatten och 
partiklar. Energiinnehållet höjs genom att gasen uppgraderas, dvs. metananrikas, så att den slutliga 
fordonsgasen innehåller ca 97 % metan enligt svensk standard. Om biogasen ska distribueras på 
samma gasnät som naturgasen måste dess energiinnehåll vara samma som naturgasens, ca 43,7 
MJ/Nm3 (Swedegas, web). Om fordonsgasen inte har tillräckligt högt energiinnehåll kan propan 
tillsättas. Propan har ett Wobbeindex på 78,1 MJ/Nm3 (Preem, web).  

Olika tekniker finns tillgängliga för att uppgradera och därmed erhålla en metanrik gas. Nedan följer 
en beskrivning av de vanligaste teknikerna. 
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2.2.1 Vattenskrubber  

En vanligt förekommande metod är vattenskrubber, där rågasen (icke uppgraderad biogas) trycksätts 
och leds in i en kolonn, ett absorptionstorn, där gasen besprutas med vatten, se Figur 3. Koldioxiden 
kommer då lösa sig i vattnet och biogasen som kommer ut från kolonnen innehåller 97 % metan. En 
del metan löser sig även i vattnet och därför separeras den önskvärda metangasen och återförs in i 
uppgraderingskolonnen. Skrubbertekniken finns i två olika utföranden, dels med cirkulerande vatten 
men också med nytt vatten som tillförs hela tiden. (SwedPower, 2004) 

 

Figur 3, uppgradering med vattenskrubber 

Tabell 4 nedan visar prestanda för uppgradering med skrubberteknik, dels med genomströmmande 
vatten men även med recirkulerande vatten. 

teknik 
installerad effekt, 
kW/Nm3 rågas 

metanslip, 
% källa 

skrubber, genomströmmande 0,32 3 SwedPower 
skrubber, recirkulerande 0,4-0,5 2 SwedPower 

Tabell 4, uppgradering med vattenskrubber 

2.2.2 Absorption med Selexol 

Detta är en teknik som påminner om skrubber med recirkulerande vatten, se Figur 4. Gasen trycksätts 
och förs in i uppgraderingskolonnen där den möts av ett kemiskt ämne. Det vanligaste varumärket 
heter Selexol och kan absorbera tre gånger så mycket koldioxid som vatten gör. Selexolen måste 
flashas för att minimera metanslipet, metan som lämnar processen och når atmosfären där det bidrar 
till ökad växthuseffekt. Efter flashning måste kemikalien regenereras och detta sker i en 
desorptionskolonn som är utformad som absorptionskolonnen. Här möter Selexolen en luftström och 
koldioxiden avges. Efter kylning kan kemikalien användas på nytt. (Persson, web) 
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Figur 4, processchema för uppgradering med Selexol (Persson, web) 

Tabell 5 nedan visar prestanda för uppgradering med Selexol. 

teknik 
installerad effekt, 
kW/Nm3 rågas 

metanslip, 
% källa 

Selexol 0,3 4 SwedPower 
Tabell 5, uppgradering med Selexol 

2.2.3 Kemisk absorption 

Ytterligare en uppgraderingsteknik är absorption med kemisk reaktion. Denna teknik liknar 
skrubbertekniken med recirkulerande vatten, se Figur 5. Skillnaden är att det är kemikalier som möter 
rågasen i absorptionstornet istället för vatten. Detta medför att gasen ej behöver trycksättas. 
Kemikalierna renas från koldioxid genom att tillföra värme. I Göteborg Energis anläggning används 
naturgas för att regenerera kemikalien. Användningen är 0,056 Nm3 naturgas per Nm3 rågas 
(Jacobsson, muntligen). Tekniken behöver ej tillgång till vatten eller speciellt mycket el men 
anläggningen bör placeras så att spillvärmen från regenereringen kan utnyttjas på ett energieffektivt 
sätt. En fördel med tekniken är att den absorberande kemikalien är selektiv för just koldioxid och detta 
medför ett lågt värde på metanslipet. I den anläggningen med kemisk absorption som Göteborg Energi 
har heter kemikalien COOAB. (Persson, web) 
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Figur 5, uppgradering med COOAB (Energikontor sydost, web) 

Tabell 6 nedan visar prestanda för uppgradering med COOAB-teknik. 

teknik 
installerad effekt, 
kW/Nm3 rågas 

metanslip, 
% källa 

COOAB 0,57 0,1 SwedPower 
Tabell 6, uppgradering med COOAB 

2.2.4 PSA 

En annan teknik för uppgradering är PSA som står för pressure swing adsorption. Tekniken bygger på 
att koldioxiden fastnar på aktivt kol när det trycksätts. När det aktiva kolet är mättat på koldioxid 
sänks trycket för att koldioxiden ska lossna. Viss del metan fastnar på kolet men frigörs då trycket 
sänks och återförs via en regenereringsprocess. För att tekniken ska fungera bra krävs att gasen är väl 
renad från svavelväte och vatten som annars försämrar det aktiva kolet förmåga att adsorbera 
koldioxid.  Beskrivning av tekniken kan ses i Figur 6. (SwedPower, 2004) 

 

Figur 6, uppgradering med PSA (Biogas syd, web) 
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Tabell 7 nedan visar prestanda för uppgradering med PSA-teknik. 

teknik 
installerad effekt, 
kW/Nm3 rågas 

metanslip, 
% källa 

PSA 0,36 4 SwedPower 
Tabell 7, uppgradering med PSA 

Uppgraderingsteknik som inte är lika vanlig men är intressant att undersöka är kryogen uppgradering. 
Detta är den teknik som det här examensarbetet inriktar sig på att undersöka lämpligheten för att 
använda vid anläggningen som Göteborg Energi ska bygga tillsammans med Lidköpings kommun och 
Swedish Biogas International i Lidköping. Tekniken beskrivs nedan.  

2.3 Kryogen uppgradering av biogas 
Kryo är grekiska och betyder iskyla (Nationalencyklopedin (a), web). Kryogen uppgradering av gas 
utnyttjar det faktum att koldioxid kondenserar vid en högre temperatur än metan. Det betyder att 
genom att kyla biogasen till lämplig temperatur kan koldioxiden avskiljas från metanen i flytande 
form. Tabell 8 visar kokpunkterna för de i biogasen ingående ämnena. 

ämne kokpunkt vid atmosfärstryck [°C] 
koldioxid -78,5 
metan -161 
syre -183 
kväve -196 

Tabell 8, kokpunkt för ämnena i fordonsgas (Cengel & Turner, 2005) 

Den råa biogasen med en sammansättning enligt Tabell 2 renas från svavel och partiklar. Gasen 
innehåller nu metan, koldioxid, syre, vatten och kväve. Innan den kryogena reningen kan börja måste 
gasen torkas för få bort det mesta av vattnet som annars kan skada utrustningen när det fryser. Gasen 
komprimeras för att sedan kylas. Genom att arbeta med olika tryck och olika temperaturer kan 
koldioxid kondenseras bort medan metanen fortfarande är i gasfasen. En schematisk bild över 
uppgraderingen kan ses i Figur 7. 

 

Figur 7, uppgradering med kryoteknik 

I ett fasdiagram för systemet metan/koldioxid kan lämpliga temperaturer och tryck läsas av för att 
hamna i områden med gynnsamma förhållanden. Efter kompression och kylning erhålls viss mängd 
kondenserad koldioxid. Hur stor del av koldioxiden som kondenserad beror på temperatur och tryck.  

Gasen och kondensatet leds in i en kondensavskiljare som ser till att den metananrikade biogasen 
separeras från den kondenserade koldioxiden. Om biogasen innehåller tillräckligt hög andel metan är 
uppgraderingen klar. Annars krävs ytterligare uppgradering och oftast sker uppgraderingen i flera steg 
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(Lloyd & Nilsson, 1997). Biogasen som nu innehåller mer metan än vad den gjorde från början men 
ännu inte uppfyller svensk standard för fordonsgas kyls ytterligare. Genom att låta biogasströmmen 
expandera genom en Joule-Thomson-ventil kan en ytterligare kyleffekt erhållas och resterade 
koldioxid kan kondenseras ut och därefter avskiljas i en kondensavskiljare. Alternativt kan den sista 
koldioxiden frysas ut i fast fas på liknande sätt som flashningen som beskrivs i kapitel 2.5.  

Fordonsgasen som nu uppfyller svensk standard kan antingen komprimeras till 200 bar och säljas som 
CBG (compressed biogas) eller kylas ytterligare så att metanen kondenseras och därefter säljs som 
LBG (liquefied biogas). Om den slutprodukten som önskas är flytande biogas måste ytterligare 
koldioxid renas bort för att undvika risk för isbildning.  

2.4 Systemet koldioxid-metan 
När ett system med metan och koldioxid studeras och kunskapen om de olika komponenternas 
kokpunkt är känd vore det lätt att anta att kylning under koldioxidens kokpunkt medför att all 
koldioxid kondenserar. Så är dock inte fallet. Fenomenet som påverkar blandningens egenskaper 
kallas masstransporteffekter och går ut på att det ena ämnet ”bromsar” det andra så att 
värmeöverföringen försämras (Vamling, web).  

När kryogen uppgradering av biogas används finns det risk för att fast koldioxid fälls ut. Den fasta 
koldioxiden kallas även torris och kan skada uppgraderingsanläggningen om den uppstår på oönskade 
ställen (Manning, 1991). Det är därför av stort intresse att veta hur systemet beter sig och vilka 
faktorer som påverkar. Figur 8 visar vilka faser som finns för systemet metan/koldioxid. 

 

Figur 8, schematisk bild över olika faser av systemet metan/koldioxid (Lloyd & Nilsson, 1997) 

Den schematiska skissen visar att koldioxiden återfinns i fast fas i två kombinationer, dels i 
kombination med gasformig metan men även i kombination med flytande metan. Den kritiska punkten 
är den kombination av tryck och temperatur som innebär att gasens och vätskans densitet är samma 
och gör att vätskefasen upphör att existera. Vätske- och gasjämviktskurvan upphör, se Figur 9, dvs. 
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fasgränsen mellan vätska och gas upphör och material återfinns som en superkritisk vätska och ser ut 
som en dimma (kolsyra, web). Stora fluktuationer i densitet kan förekomma då detta tillstånd råder.  

 

Figur 9, fasdiagram för koldioxid (wikipedia, web) 

Nedan följer en beskrivning av systemet metan/koldioxid som är hämtat från boken ”Oilfield 
Processing of Petroleum: Natural Gas” av Manning et al från 1991. 

 

Figur 10, tryck-temperatur-diagram för metan och koldioxid (Manning, 1991) 

Figur 10 visar ett tryck- temperaturdiagram för de rena ämnena metan, vars trippelpunkt finns i punkt 
A, och för ren koldioxid vars trippelpunkt finns i punkt B. Trippelpunkten är specifik för varje ämne 
och är den kombination av tryck och temperatur som möjliggör att alla tre faser, fast, flytande och gas, 
existerar i jämvikt samtidigt. Kurvan AC1 visar faskurvan, när jämvikt råder mellan flytande och 
gasfasen för ren metan och kurvan BC2 visar detsamma för ren koldioxid. Kurvan C1C2 visar hur den 
kritiska punkten varierar med tryck och temperatur för systemet av de båda ämnena. Den prickade 
kurvan AB visar kurvan för fast koldioxid, flytande koldioxid (med metan löst i sig) och gasformig 
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metan/koldioxid-blandning då dessa faser är i jämvikt. Bilden visar även hur systemets trippelpunkt 
varierar med gasblandningens sammansättning. Att sammansättningen, dvs. mängden koldioxid och 
mängden metan, påverkar systemets egenskaper visar även Figur 11 nedan. (Manning, 1991) 

 

Figur 11, trippelpunktslinjen för systemet metan/koldioxid (Manning, 1991) 

Figur 11 visar bubbel- och daggpunkten för olika sammansättningar av metan/koldioxid då faserna 
ändras. Faskurvan flyttas närmare kurvan för ren metan när halten metan ökar i blandningen. 

 

Figur 12, trippelpunktslinjen för systemet metan/koldioxid (Manning, 1991) 

Kurvan AB i Figur 12 visar fasjämvikten för fast-, flytande- och gasfasen för metan/koldioxid. Den 
fasta fasen är ren koldioxid medan de andra två är blandningar av de båda. I punkt A är det ren metan 
medan punkt B representerar ren koldioxid. Under kurvan är det fast koldioxid och blandning av 
ämnena i gasfas. Figuren visar också hur lösligheten av koldioxid förändras med trycket och 
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temperatur. Figuren visar även att lösligheten av koldioxid i gasfasen beror av trycket och vilken 
sammansättning blandningen har. Detta kan ses i figuren då löslighetskurvorna för koldioxid i 
gasfasen representeras av de böjda streckade kurvorna. Kurva DE representerar jämvikten mellan fast 
koldioxid och en gasblandning med 90 molprocent metan. Punkt D representerar tryck och temperatur 
på jämviktskurvan där gasfasen innehåller 10 molprocent koldioxid. Över kurvan AB i Figur 12 är det 
fast koldioxid och en vätskeblandning av koldioxid och metan. I figuren kan utläsas att koldioxidens 
löslighet i flytande fas är relativt oberoende av trycket. Detta ser man på de vertikala linjerna som 
representerar lösligheten som funktion av trycket. (Manning, 1991) 

 

Figur 13, fasdiagram för en gasblandning med 90 % metan och 10 % koldioxid (Manning, 1991) 

I kryogen teknik är en viktig frågeställning ”om vi har en blandning med 10 molprocent koldioxid, hur 
lågt kan vi kyla den utan att få fast koldioxid?”. Figur 13 svarar på den frågan för en blandning med 10 
% koldioxid och 90 % metan. Kurva FCMD visar fasjämvikten för flytande- och gasformig fas. 
Bubbelkurvan ”startar” i trippelpunkten (F) och ”slutar” i den kritiska punkten CM. Daggpunktkurvan 
startar också på fasjämviktskurvan för alla tre faser, LVS-kurvan, i punkt D, och slutar i kritiska 
punkten CM. Kurva DE representerar koldioxidens löslighet i gasfasen och linje FG koldioxidens 
löslighet i flytande form. Torris uppstår till vänster (lägre temperaturer) om dessa kurvor. Om man 
initialt har en gasblandning vid trycket 700 psi (dryga 48 bar) och därefter kyler (linje WX) kommer 
man först att komma till kurva DE och koldioxid i fast fas kommer att erhållas. Om man initialt har en 
gasblandning med högre tryck än 700 psi och därefter kyler (linje YZ) kommer man först att nå 
daggpunktslinjen och flytande koldioxid kommer att erhållas längs kurva DCm. Kyler man mer 
kommer mer koldioxid kondensera tills man nått kurva FCm. Fortsatt kylning medför att man når linje 
FG och fast koldioxid kommer att erhållas. (Manning, 1991) 
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Figur 14, förutsättningar för fastfas-bildning av koldioxid (Manning, 1991) 

Figur 14 visar när koldioxid kommer att erhålls i fast fas. Kurvan som visas i den infällda grafen uppe 
till höger i figuren motsvarar trippelpunktsjämviktskurvan i Figur 12 som representerar den övre 
gränsen för fastfas-gasjämviktskurvan med 10 molprocent koldioxid. Om det tryck och temperatur 
man arbetar med gör att man hamnar över den kurvan bildas fast koldioxid från flytande.  
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Genom att endast titta på den streckade linjen kan information erhållas ungefär när fast koldioxid 
bildas från flytande fas. Om operationens tryck och temperatur gör att man hamnar under kurvan i den 
infällda grafen betyder det att fast koldioxid bildas från gasformig koldioxid. I Figur 14 finns ett antal 
fastryckskurvor som då visar ungefär när fast koldioxid fälls ut ur gasfasen beroende på 
molblandningen. Anledningen till att endast en kurva behövs för att se fastfasutfällningen från flytande 
form är att lösligheten av koldioxid i flytande form är oberoende av trycket, som kan ses genom att 
studera de vertikala linjerna i Figur 12. Då Figur 14 endast ger ett ungefärligt svar på när fastfas 
koldioxid erhålls bör ens arbetstryck och arbetstemperatur ligger något under fastfasbildningen för att 
vara på säkra sidan. Om arbetsområdet gränsar till fastfaskurvan bör ytterligare undersökningar 
genomföras. (Manning, 1991) 

2.5 Flashning för att minimera metanslipet 
Uppgraderingsprocessen är designad för att kondensera bort koldioxid för att enbart få metan kvar i 
gasfasen. I det kondensat som erhålls när gasblandningen kyls finns dock inte bara koldioxid utan 
också en icke oväsentlig del metan finns löst i kondensatet. Detta metan ska tas tillvara och återföras 
in i gasströmmen. Om detta inte görs och metanet tillåts lämna processen med den avskiljda 
koldioxiden förlorar man inte bara en del av den önskvärda slutprodukten och därmed pengar utan 
också en del av klimatnyttan med biogasen. Metan är en växthusgas där en enhet metan omräknat i 
koldioxidekvivalenter motsvarar 20 enheter koldioxid och är därmed 20 gånger mer skadligt att släppa 
ut i atmosfären (Klimatkampen, web).  

Att ”flasha” kondensatet innebär att trycket sänks så att koldioxiden övergår i fastform samtidigt som 
metanet övergår i gasform. Genom att göra detta erhålls en bra separation av ämnena. Den kolonnen 
som nu innehåller fast koldioxid behöver nu värmas för att koldioxiden ska kondensera och sedan 
bortföras. För att kunna arbeta kontinuerligt behövs två kolonner som arbetar växelvis, se Figur 15. 
Den första kolonnen tar emot det flashade kondensatet tills den är full. Under tiden värms den andra 
kolonnen och töms på koldioxid och förbereds för att ta emot flashat kondensat. (Lloyd & Nilsson, 
1997) 

 

Figur 15, flashning av kondensat 
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2.6 Joule-Thomson-effekten 
Lloyd och Nilsson (1997) skriver att i flera olika varianter på kryogen uppgradering, som också kallas 
kondenseringsmetoden, används Joule Thomson-effekten. Joule-Thomson-effekten är en viktig och 
användbar egenskap hos gaser för att erhålla den nödvändiga kylan vid kryogen uppgradering. Den 
bygger på att kyld och komprimerad gas tillåts expandera genom en strypventil utan att uträtta arbete 
eller ha ett värmeutbyte med omgivningen (adiabatisk process) (Nationalencyklopedin (b), web). När 
trycket sjunker erhålls en kylning av gasen. För att gasen ska kylas krävs att den ingående 
temperaturen är lägre än gasens inversionstemperatur. Om temperaturen är högre än 
inversionstemperaturen sker istället en värmning av gasen. Inversionstemperaturen för koldioxid och 
metan (som är de två kraftigt dominerande komponenterna i biogas) är 1227° C respektive 968° C vid 
atmosfärstryck (Oldenburg, web). Således kommer biogas att erhålla den önskade kylningen då gasen 
expanderas. Nedan visar Figur 16 hur Joule-Thomson-effekten kan utnyttjas i kryogen uppgradering. 

 

Figur 16, kryogen uppgradering med JT-ventil 

Figur 16, kryogen uppgradering med JT-ventil visar hur rågasen komprimeras och kyls. Genom att 
expandera gasen i en strypventil, och därmed utnyttja Joule-Thomson-effekten, slipper man producera 
all nödvändig kyla med en kylmaskin. När kyla som producerats i en kylmaskin används måste 
värmeväxlare användas. Problem med isbildning på värmeväxlarytor kan uppstå när så låga 
temperaturer som -100° C ska värmeväxlas (Lloyd & Nilsson, 1997). Dessa problem undviks om 
kyleffekten erhålls med Joule-Thomson-effekten.  

2.7 Kylmaskin 
Vare sig kylan produceras från el i en kompressorkylmaskin (KKM) eller från värme i en 
absorptionskylmaskin (AKM) är principen den samma.  Kyla alstras genom att värme flyttas från 
lågtryckssidan, den sidan som önskas kylas, till högtryckssidan av maskinen. Både en KKM och en 
AKM har två sidor där den ena halvan arbetar vid lågt tryck och låga temperaturer medan den andra 
halvan har ett högt tryck och en hög temperatur. Figur 17 nedan visar principen för de två olika sätten 
att producera kyla. 
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Figur 17, principen för KKM till vänster och AKM till höger (nationalencyklopedin, web) 

2.7.1 Värmedriven absorptionskylmaskin  

Den högra bilden i Figur 17 visar en AKM. De viktigaste komponenterna i systemet är förångaren, 
absorbatorn, generatorn och kondensatorn. Maskinen fungerar på samma sätt som en KKM men i 
AKM har kompressorn ersatts av absorbator och generator. 

För att AKM ska fungera behövs ett arbetsmedium, dvs. en absorbent och ett köldmedium. De 
vanligaste arbetsparen LitiumBromid (LiBr) och vatten, där vatten är köldmedium och LiBr är 
absorbent, och den andra vanliga kombinationen är ammoniak och vatten. I den sistnämna 
kombinationen är det ammoniaken som är köldmedium och vattnet som är absorbenten. LiBr-vatten är 
vanligt förekommande då AKM ska användas för att producera komfortkyla. Eftersom vattnet är 
köldmedium i denna kombination går det inte erhålla speciellt låga temperaturer eftersom vattnet 
fryser vid 0°C. Ammoniak däremot fryser vid ca -78°C (Cengel & Turner, 2005) och det medför att en 
AKM med ammoniak-vatten kan kyla ned till -60°C (Colibri bv, web).  
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Figur 18, principskiss över absorptionskylmaskinen (Zinko et al, 2004) 

Figur 18 visar en principskiss över en AKM. Då köldmediet passar expansionsventilen sjunker 
temperatur och trycket så att mediet kondenserar och blir flytande. Här erhålls den önskade kylan i 
AKM då mediet värmeväxlas med det som önskar kylas. Värmeväxlingen innebär att köldmediet tar 
upp värme och förångas. Ångan leds in i absorbatorn där köldmediet absorberas i arbetsmediet. Detta 
är en exoterm reaktion (värme avges) och för att processen ska fortgå måste den avgivna värmen kylas 
bort. Nu är köldmediet och absorbatorn lösta i varandra i vätskefas och pumpas till generatorn. 
Samtidigt som trycket höjs via pumpen passerar lösningen en värmeväxlare på sin väg mot generatorn. 
Värmeväxlingen medför att mindre mängd drivenergi behöver tillföras i generatorn. Drivenergi i form 
av värme, t.ex. fjärrvärme eller spillvärme tillförs för att köldmediet ska förångas och på nytt skiljas 
från absorbatorn. Strömmen med förångat köldmedium har nu högt tryck och hög temperatur och leds 
till kondensorn. Den andra strömmen som kommer från generatorn är nu fattig på köldmedium och 
leds via värmeväxlaren tillbaka till absorbatorn via en expansionsventil. Strömmen med förångat 
köldmedium leds till kondensorn där värme bortförs så att temperaturen sjunker och köldmediet 
kondenserar på nytt och leds via expansionsventilen tillbaka till förångaren. (Zinko et al,  2004) 

Figur 19 visar energibalansen för en absorptionskylmaskin med COP 0,8. Genom att stoppa in en del 
värme i generatorn erhålls 0,8 delar kylning i förångaren. Totalt tillförs 1,8 delar energi till maskinen 
och detta medför att 1,8 delar energi måste kylas bort i absorbatorn och kondensorn som är de delar i 
maskinen där värme avges.  (Zinko et al, 2004) 
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Figur 19, energiflöden i absorptionskylmaskin (Zinko et al, 2004) 

2.7.1.1 Absorptionskyla Ammoniak/Vatten  

Absorptionsmaskiner med ammoniak-vatten fungerar på samma sätt som en LiBr-vatten men arbetar 
med större temperatur- och tryckdifferenser. Detta får till följd att högre temperaturer krävs för att 
driva maskinen. 

 Absorptionsmaskiner med ammoniak och vatten som köldmedium respektive absorbent har funnits 
länge. Dess användning i fjärrkylasystem är dock inte så vanlig eftersom AKM med ammoniak och 
vatten har sämre verkningsgrad (COP) än en AKM med vatten och litiumbromid. Anledningen till den 
sämre verkningsgraden, jämfört med LiBr/vatten, är att ammoniaken som är köldmediet har en lägre 
ångbildningsvärme än vattnet som är köldmedium i LiBr-H2O-cykeln. En annan egenskap att ta 
hänsyn till är att ammoniaken och vattnet har ett ångtryck som ligger relativt nära varandra. Detta 
medför att en blandning av vatten- och ammoniakånga bildas i generatorn. Eftersom endast 
köldmediet ska ledas vidare till kondensorn måste komponenterna skiljas åt för att inte COP ska 
försämras ytterligare och detta görs i en rektifieringskolonn, se Figur 20.  (Zinko et al, 2004) 
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Figur 20, flödesschema för AKM med ammoniak/vatten (Deutsche Babcock Borsig AG, 1996) 
 
En fördel med en AKM som jobbar med ammoniak och vatten är att köldmediet kan anta temperaturer 
på ca -60° C. Ammoniaken har en stark lukt som kan ge frätskador på andningsorganen om gasen 
andas in. I kontakt med huden kan frätskador uppstå. Ammoniak är inte en växthusgas men eftersom 
den innehåller kväve kan utsläpp ge upphov till övergödning. 

2.8 Kraftvärmeproduktion 
En kraftvärmeproduktionsanläggning används för att producera värme och el. Till skillnad från ett 
kondenskraftverk (t.ex. ett kärnkraftverk) som endast tillverkar el, tas energi tillvara både som värme 
och el och verkningsgraden kan därför bli mycket god, över 90 % (Göteborg Energi, web). 
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2.8.1 Rya kraftvärmeverk i Göteborg 

Rya kraftvärmeverk i Göteborg togs i drift hösten 2006 och är av typen gaskombikraftverk. Se Figur 
21 nedan. 

 

Figur 21, kraftvärmeproduktion med gaskombikraftverk 

Bränslet som används är naturgas som blandas med luft och förbränns (1) i de tre stycken 
gasturbinernas brännkammare. De varma avgaserna driver turbinerna (2) som är kopplade till var sin 
42 MW:s generator. Avgaserna leds sedan till avgaspannan (3) där värmeväxling sker med vatten som 
övergår i överhettad ånga. Möjlighet finns här att tillsatselda för att ytterligare öka energiinnehållet i 
ångan. 132 kg ångan per sekund leds till en gemensam ångturbin (4) som är kopplad till en generator 
på 137 MW. Ångan kondenseras och värmeväxlas (5) mot fjärrvärmenätet. Nu har ångan övergått i 
flytande form och leds till ångpannan (6) för att på nytt bilda överhettad ånga. Innan avgaserna lämnar 
anläggningen genom skorstenen värmeväxlas de mot fjärrvärmenätet för att ta till vara på så mycket 
energi som möjligt (7). I slutet av ångturbinen (4) finns möjlighet för avtappning av ånga. I Ryaverket 
har tappångan ett tryck på 1,9 bar(ö) och en temperatur på ca 140° C. Ju mer ånga som tappas desto 
mindre el- och fjärrvärmeproduktion är möjlig. Rya KVV tappar ca 4 kg ånga per sekund och används 
internt på anläggningen. Vid full drift använder Ryaverket 600MW bränsle för att producera 261 MW 
el samt 294 MW fjärrvärme. Detta ger en verkningsgrad på 92 %.  (Göteborg Energi, web) 
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Figur 22, hur avtappningsångans temperatur påverkar produktionsbortfallet av el 

Figur 22 förställer en ångturbin ((4) i Figur 21) och visar hur avtappningsångan temperatur, och 
därmed energiinnehåll, påverkar hur mycket el och fjärrvärmeproduktionen minskar. Entalpiskillnaden 
mellan den avtappade ånga och ånga som har passerat alla skovlarna och kommer till kondensorn, blir 
el-effektförlusten om differensen multipliceras med massflödet i avtappningen (Dallenius, muntligen). 

Vid 170° C och ca 8 bar är energiinnehållet i ångan ca 2900 kJ/kg, vid 140° C och 3 bar ca 2700 kJ/kg 
och vid 120° C och 2 bar är energiinnehållet 2400 kJ/kg. Detta gör att effektbortfallet i elproduktionen 
blir 500 kW om 170-gradig ånga tappas med 1 kg/s. Om 140-gradig ånga tappas blir bortfallet 300 
kW.  
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3 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet i form av energianvändning för uppgradering av biogas med 
kryogen teknik där kylan dels produceras i en värmedriven absorptionskylmaskin men jämförs även 
med kylproduktion från kompressorkylmaskin. Ekonomiska och miljömässiga effekter presenteras 
också. De beräkningar och antaganden som ligger till grund för resultaten finns att läsa i bilaga 1. 
Systemet som har studerats ska leverera ca 30 GWh fordonsgas per år.  

Figur 23 nedan visar en skiss över systemet då värmedriven kylproduktion används. 

 

Figur 23, systemskiss med AKM 

För att kunna säga något om hur energianvändningen för kryogen uppgradering påverkas av 
kylproduktion med absorptionskylmaskin istället för eldrivna kompressorer har även systemet med 
elkompressorer beräknats. En skiss över det systemet finns i Figur 24. 
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Figur 24, systemskiss med KKM 

Om den spillvärmen som finns i de båda systemen kan tas tillvara genom värmeväxling kan 
energianvändningen för uppgraderingen minskas. Eftersom uppgraderingsanläggningen ofta placeras i 
anslutningen till rötkammaren är detta en lämplig mottagare av spillvärmen. Rötkammaren har ett 
värmebehov som motsvarar ca 10 % av energiinnehållet i den producerade gasen och detta skulle 
innebär 3 GWh per år. Mesofil rötning fungerar bäst kring 35-37° C. En värmeväxling mot kylvattnet 
från AKM och KKM samt kompressor är då möjlig.   

 temp in C massflöde kg/s temp ut C entalpiskillnad kJ/kg effekt kW energi GWh 
AKM 56 3,3 42 40 132 1,2 
KKM 50 2,8 42 34 95 0,8 

Tabell 9, energi i spillvärme 

Tabell 9 visar hur mycket energi som kan tillvaratas av rötkammaren utav den som finns i spillvärmen 
från de två olika systemen. I fallet med AKM är det till viss del ett större flöde med kylvatten. Det 
finns även mer högtempererad spillvärme som kommer från ångan som driver absorptions-
kylmaskinen. I båda fallen kommer kylvatten med ca 50° C från kompressorn. I både fallen finns det 
mindre spillvärme än vad rötkammaren har behov av. Detta medför att all spillvärme inom lämpligt 
temperaturintervall kan värmeväxlas mot rötkammaren. 

Tabell 10 nedan sammanfattar energianvändningen och kostnaden för energin beroende på sättet att 
producera kyla samt om det finns avsättning för spillvärmen. 
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total energi-
användning 
MWh 

varav el1 
MWh 

varav ånga2 
MWh 

Kostnad 
SEK/år 

Spillvärme3 
SEK/år 

Kostnad med 
avsättning för 
spillvärme SEK/år 

AKM 2908 1375 1533 970000 -230000 740000 
KKM 1770 1770 0 790000 -170000 620000 
1 el = 444 SEK/MWh, 2 ånga = 237 SEK/MWh, 3 spillvärme = 200 SEK/MWh 

Tabell 10, energianvändning och kostnader med och utan spillvärme 

Tabellen visar att knappa 25 % respektive dryga 20 % av energikostnaderna kan sparas in om 
spillvärmen nyttiggörs via värmeväxling till rötkammaren för fallet med absorptionskylmaskin 
respektive kompressorkylmaskin. 

Tabell 11 nedan visar en sammanfattning över energianvändningen i de två olika varianterna av 
kryogen uppgradering. En uppdelning har gjorts efter de olika stegen som följer efter varandra i 
uppgraderingen, kompressorarbete, kylproduktion och tillsist uppgradering. 

 KOMPRESSOR KYLPRODUKTION UPPGRADERING 

 El kW Ånga kW El kW kyla till -50 C, kW kyla till -60, kW 
AKM 150 175 7 70 13 
KKM 150 0 50 70 13 

  
  NYCKELTAL 

 kW/Nm3rågas 

energikostnad 
SEK/kWh 
fordonsgas 

kW/Nm3 rågas med 
intern CO2-vvx 

energikostnad 
SEK/kWh 
fordonsgas   

AKM 0,49 0,033 0,47 0,024   
KKM 0,3 0,027 0,29 0,02   

       
 el = 444 SEK/MWh, ånga = 237 SEK/MWh, spillvärme = 200 SEK/MWh 

Tabell 11, energianvändning och nyckeltal 

Tabell 11 sammanfattar var energin används för uppgradering av biogas med två stycken olika sätt att 
producera kyla, dels med absorptionskylmaskin men också med kompressorkylmaskin. I 
uppgraderingssteget kyls gasen i två steg. Den första kylningen i uppgraderingssteget är på 70 kW.  

Att siffrorna är gråmarkerade är för att kyleffekten erhålls från AKM eller KKM beroende på vilket 
system som används. Tabellen visar att energibehovet i kylproduktionen är det som skiljer systemen 
åt. För att jämföra de båda systemen räknas energin om i primärenergi. För att producera el från kol är 
primärenergifaktorn (PEF) 4,05 (Energimyndigheten, 2008). Tabell 12 nedan visar en jämförelse av de 
två systemen omräknat i primärenergi.  

 El, PEF 4,05 Värme, PEF 1 primärenergi 

AKM 170 kW 175 kW 170*4,05+175=858 kW 

KKM 200 kW 0 200*4,05=810 kW 

Tabell 12, primärenergijämförelse 
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Intern värmeväxling mot kondensatet kan medföra att ingen extern kylningen behövs för att kyla 
gasblandningen från -50° C till -60° C och detta ger en marginell förbättring av energin som krävs för 
uppgraderingen. Tre olika nyckeltal finns beräknade och beror på om intern värmeväxling kan 
användas för den andra kylning och om spillvärmen kan nyttiggöras istället för att kylas bort.  

Miljöeffekterna av att producera kyla med värme istället för el beror till stor del hur elen antas vara 
producerad. Om systemgränsen dras vid Europas gränser antas marginalelen produceras i 
kolkondenskraftverk med låg verkningsgrad och mycket koldioxidutsläpp som följd. Ett annat vanligt 
sätt att räkna koldioxidutsläpp från elanvändning är att titta på ett nordiskt system där betydligt större 
andel av elen är producerad på förnyelsebart sätt och med mindre koldioxidutsläpp som följd.  

I Tabell 13 nedan visas miljöpåverkan från uppgraderingen som kommer av elanvändning och 
metanslip, därefter visar tabellen på klimatnyttan med biogasproduktionen då den uppgraderade 
biogasen antas ersätta fossila drivmedel. 

Miljöpåverkan för anläggning med 30 GWh per år 
Uppgraderingsmetod AKM KKM 
Energianvändning [kW/Nm3 rågas] 0,47 0,29 
varav el [kW/Nm3] 0,22 0,29 
varav värme [kW/Nm3] 0,25 0 
Elanvändning [MWh/år] 1349 1778 
Värmeanvändning [MWh/år] 1533 0 
Metanslip <2% <2% 
metanslip [ton] 88 88 
utsläpp CO2-ekv [ton] 1751 1751 
miljöpåverkan kolkondens, CO2-ekv. [Ton] 1349 1778 
miljöpåverkan nordisk elmix, CO2-ekv. [Ton] 121 160 
sammanlagd miljöpåverkan kolkondens [ton CO2-ekv] 3100 3530 
sammanlagd miljöpåverkan nordisk elmix [ton CO2-ekv] 1873 1911 
klimatnytta 
Uppgraderingsmetod AKM KKM 
producerad mängd biogas [GWh] 30 30 
ersätter antal miljoner liter bensin 3,3 3,3 
Koldioxidminskning pga. minskad bensinanvändning [ton] 7616 7616 
total klimatnytta med el från kolkondens [ton CO2-ekv] 6267 5838 
total klimatnytta med el från nordisk elmix [ton CO2-ekv] 7494 7456 

Tabell 13, miljöpåverkan och miljönytta 

Klimatnyttan att producera kyla med värme istället för el beror på hur mycket koldioxid som antas 
komma från elproduktionen. Om marginalelen är producerad från kol minskar utsläppen av 
koldioxidekvivalenter med 430 ton, d.v.s. 12 % då kylan produceras med värme istället för el. Om 
marginalelen istället är en nordisk mix blir minskningen 39 ton och 24 % i jämförelse med el. 

Klimatnyttan har erhållits genom att dra bort uppgraderingens miljöpåverkan från den maximala 
minskningen av koldioxidekvivalenter som blir då bensin ersätts med biogas. Med kolkondens ökar 
klimatnyttan med 7 % om kylan produceras med värme istället för el. Med nordisk elmix ökar 
klimatnyttan endast med 0,5 %.    
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4 Analys 
Nedan följer en analys av resultatet och vilka konsekvenser kryogen uppgradering med 
absorptionskylmaskin får för energianvändning, ekonomi och miljö. En jämförelse med andra 
uppgraderingsmetoder genomförs också.  

4.1 Energianvändning 
Tabell 14 nedan beskriver hur energianvändningen i systemet påverkas av vilken teknik som används, 
om intern värmeväxling kan användas samt om avsättning för spillvärmen finns. Anledningen till att 
nyckeltal för energianvändningen har tagits fram är för att en jämförelse med andra 
uppgraderingstekniker ska vara möjlig. Jämförelse finns i Tabell 15. 

förutsättning AKM KKM 
all kylning externt tillförd, kW/Nm3 rågas 0,49 0,30 
andra kylningen med intern VVX med kondensat, kW/Nm3 rågas 0,47 0,29 
intern VVX och avsättning för spillvärme, kW/Nm3 rågas 0,29 0,15 

Tabell 14, installerad effekt per Nm3 rågas 

Tabell 14 visar att intern värmeväxling inte medför speciellt bättre energianvändning men kan betyda 
att investeringskostnad för ytterligare kylning kan undvikas. Om detta är lämpligt måste 
investeringskostnaden för extern kylning ställas mot kostnaden för att utföra den interna 
värmeväxlingen. Stor minskning i energianvändningen kan erhållas om det finns avsättning för den 
spillvärme som bildas. 

uppgraderingsmetod 
energianvändning 
[kW/Nm3 rågas] varav el 

varav 
värme kommentar källa 

kryo med AKM 0,47 0,22 0,25 0,29 med VVX 
av spillvärme. 

beräknat värde 
     
kryo med KKM 0,29 0,29  0,15 med VVX 

av spillvärme 
beräknat värde 

     
Kryo, Scandinavian Gas 
Treament Service 

0,23 0,23   Scandinavian 
GtS 

skrubber, 
genomströmning 

0,32 0,32 låg  rapport 
SwedPower 

skrubber, recirkulerande 0,4-0,5 0,4-0,5 låg  rapport 
SwedPower 

Selexol 0,3 0,3 låg  rapport 
SwedPower       

COOAB 0,57 0,1 0,47 möjligheter till 
användning av 
spillvärme 

rapport 
SwedPower      

PSA 0,36 0,36 låg  rapport 
SwedPower 

Tabell 15, jämförelse av energibehov med andra uppgraderingstekniker 

Tabell 15 visar hur de beräknade värdena för kryogen uppgradering står sig i jämförelse med andra 
tekniker. Kryogen uppgradering med absorptionskyla har en energianvändning som ligger bland de 
högsta. Om spillvärme kan tillvaratas blir energianvändningen lägre än övriga teknikers 
energianvändning. Av övriga uppgraderingstekniker är det endast COOAB-tekniken som har 
spillvärme som skulle kunna utnyttjas för att värma rötkammaren och då kan även denna tekniks 
energianvändning för uppgraderingen räknas ner.  
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4.2 Ekonomiska konsekvenser 
Om övriga driftskostnader (personal och administration) antas vara oberoende av uppgraderingsteknik, 
beror driftskostnaderna enbart på energianvändningen och de kostnader som den medför. 

energislag pris SEK/MWh 
el 444 
fjärrvärme 200 
ånga 170° C 237 
ånga 140° C 225 

Tabell 16, energipriser 

Tabell 16 ovan visar de priser som använts för ekonomiska beräkningar av driftskostnaderna. Elpriset 
är hämtat från rapporten ”värmeproduktionsplan för fjärrvärme i Göteborg 2007-2025” (2007) och är 
det förväntade elpriset på spotmarknaden år 2010.  Priset på fjärrvärme är uträknat från bränslepriset 
för flis från 2010, 180 kr, också hämtat från ovan nämnd rapport. Ett antagande görs att alternativa 
produktionskostnaden för den fjärrvärme som Rya KVV inte producerar kommer från en 
biobränsleeldad hetvattenpanna. Genom att dividera bränslepriset med 1,1 (totalverkningsgraden med 
rökgaskondensering) och sedan lägga till 40 kr/MWh för övriga rörliga produktionskostnader erhålls 
priset på 200 kr/MWh (Knutsson, muntligen). Priserna för ånga är prissatt utifrån det 
produktionsbortfall på el och fjärrvärme som uppstår om ångan tappas ifrån en ångturbin. Dessa 
beräkningar finns i bilaga 1. 

Tabell 17 nedan visar kostnader för energianvändningen när ovanstående priser har använts. 

 AKM KKM PSA skrubber selexol COOAB 
Energianv. kWh/Nm3 rågas 0,47 0,29 0,36 0,32 0,3 0,57 
kostnad kr/kWh fordonsgas 0,032 0,026 0,033 0,029 0,027 0,050 
Energianv. med avsättning för spillvärme 0,29 0,15 - - -  
kostnad kr/kWh fordonsgas 0,024 0,020    0,033 
el = 444 SEK/MWh, ånga = 237 SEK/MWh, spillvärme = 200 SEK/MWh 

Tabell 17, jämförelse av kostnader mellan olika uppgraderingstekniker 

För COOAB-tekniken används naturgas för att regenerera COOAB-kemikalien och då bildas 
spillvärme och möjlighet finns att värmeväxla mot rötkammaren. PSA, skrubber och selexol använder 
mestadels el. 

Som tabellen visar blir det bra driftekonomi med kryogen uppgradering om spillvärmen kan 
tillvaratas. Kostnaden för nödvändig värmeväxlarutrustning finns inte med i dessa kostnader. Att 
investera i en värmeväxlare som är lämplig för detta ändamål kostar ca 20 000 SEK (Jörgensen, 
muntligen)  

Nedan visas en sammanställning av de investeringskostnader som är förknippade med kryogen 
uppgradering. 
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investeringsobjekt kostnad SEK källa  

kompressor 2 746 000 Mehrer  
AKM 536 000 Guha Industries 
VVX 20 000 Alfa Laval  
kryoutrustning 613 000 Lloyd Nilsson 1997 
totalt 3 915 000   

 

Investeringskostnaden för utrustningen som kryouppgraderingen kräver är omräknade ifrån Lloyd och 
Nilssons (1997). I deras rapport har en kostnadsbedömning gjorts för kondenseringsmetoden (kryogen 
uppgradering). Denna bedömning gäller för en anläggning på 250 Nm3 rågas per timme. Den 
kompressor och kylproduktionsanläggning som ingår i den kostnaden har dragits bort då dessa redan 
finns med i investeringsbedömningen ovan, varpå kostnaden blir 215 000 SEK för en anläggning med 
ett rågasflöde på 250 Nm3/h. Kostnaden har dubblats för att kompensera för att anläggningen i detta 
arbete ska klara ett rågasflöde på 700 Nm3/h och blir då 430 000 SEK. Anledningen till att kostnaden 
bara har dubblats (inte multiplicerats med 2,8 för att få ett rågasflöde på 700 Nm3/h) är för att 
kostnaden inte ökar linjärt då stordriftsfördelar kan erhållas. Efter uppskalning av kostnaderna har 
dessa indexerats till 2009 år kostnadsnivå genom att anta en kostnadsökning med 3 % per år under 
perioden 1997 till 2009. Kostnaden för utrustningen blir då 613 000 SEK. Detta är en grov 
uppskattning men då prisuppgifter ej hittats antas denna uppskattade kostnad ge en fingervisning av 
kostnadsbilden för kryogen uppgradering enligt förutsättningarna som gäller i denna studie.       

4.3 Konsekvenser för miljöpåverkan 
I jämförelse mellan de två olika alternativen används mindre el då AKM används, se Tabell 18. Den 
elen kan då säljas, t.ex. på den europeiska elmarknaden. Miljöeffekterna av elanvändningen, samt 
miljövinsten av minskad elanvändning, beror till stor del hur elen antas vara producerad. Om 
systemgränsen dras vid Europas gränser antas marginalelen produceras i kolkondenskraftverk med låg 
verkningsgrad och mycket koldioxidutsläpp som följd. Marginalelen är dyrast och därför anses vara 
den produktionen som stängs ner då elbehovet minskar. Detta resonemang gäller då man ser Sverige 
som en del av den europeiska elmarknaden och export och import kan ske obegränsat efter behov.  

 
total energianvändning 

MWh 
varav el 
MWh 

varav ånga 
MWh 

minskad elproduktion 
MWh 

AKM 2908 1375 1533 236 

KKM 1770 1770 0 0 

Tabell 18, årlig energianvändning för uppgraderingen samt bortfall av elproduktion pga. avtappning av 
ånga 

All den minskning av elanvändning som erhålls då kryogen uppgradering sker med värmedriven kyla 
istället för el kan inte räknas som besparing av kolkondensel i Europa eftersom en mindre mängd el 
produceras då ånga tas ifrån ångturbinen. Om hänsyn tas till bortfallet av elproduktion uppstår ett 
överskott av 193 MWh. En MWh kolkondens-el släpper ut ca 1 ton koldioxid, se Tabell 34. Detta 
skulle medföra en minskning av koldioxidutsläpp med 193 ton per år. Detta motsvarar t.ex. plantering 
av 30000 träd eller minskad bilkörning med 105000 mil som motsvara ungefär vad 70 bilister kör på 
ett år (snålbil, web).  Om marginalelen är producerad i ett nordiskt system blir minskning av 
koldioxidekvivalenter endast 17 ton per år. 

Nedan följer en jämförelse av miljöpåverkan med andra uppgraderingstekniker. 
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Uppgraderings-
metod 

Energi-
användning 
[kW/Nm3 
rågas] 

varav el 
[kW/ Nm3] 

varav 
värme 
[kW/ Nm3] 

Metan-
slip 

miljöpåverkan 
kolkondens, 
CO2-ekv. [Ton] 

miljöpåverkan 
nordisk elmix 
CO2-ekv. [Ton] 

kryo med AKM 0,47 0,22 0,25 <2% 3100 1873 
kryo med KKM 0,29 0,29 låg <2% 3346 1895 
skrubber, 
genomströmning 0,32 0,32 låg 3% 4589 2804 
Skrubber, 
recirkulerande 0,4-0,5 0,4-0,5 låg 2% 4511 2000 
Selexol 0,3 0,3 låg 4% 5342 3668 
COOAB 0,57 0,1 0,47 0,1% 767 210 
PSA 0,36 0,36 låg 4% 5710 3701 

Tabell 19, miljöpåverkan från olika uppgraderingstekniker 

Tabell 19 visar miljöbelastningen för de olika uppgraderingsteknikerna mätt i koldioxidekvivalenter. 
Sättet att räkna koldioxidutsläpp från elanvändningen har också varierats mellan kolkondens- och el 
producerad i ett nordiskt system med mer förnyelsebar el. Tabellen visar på vikten av att minimera 
metanslip från anläggningen, detta eftersom metan som når atmosfären är 20 gånger skadligare än 
samma mängd koldioxid. Fördelning mellan miljöpåverkan från elanvändning och metanslip kan ses i 
Figur 25Fel! Hittar inte referenskälla. och Figur 26. För COOAB-tekniken används naturgas för att 
regenerera kemikalien. Vid förbränningen frigörs ca 67 ton koldioxid per år, se bilaga 2 för uträkning. 

 

Figur 25, miljöpåverkan från uppgradering med kolkondens-el 

Relativt jämn fördelning mellan miljöpåverkan från elanvändning och metanslip då elen produceras i 
kolkondenskraftverk. Liten miljöpåverkan från COOAB-tekniken som beror av liten elanvändning och 
lite metanslip från den sortens uppgradering.  Vid Göteborg Energis anläggning används naturgas för 
att regenerera kemikalien.  
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Figur 26, miljöpåverkan från uppgradering med nordisk elmix 

Samma metanslip i diagrammet ovan men miljöpåverkan har minskat i jämförelse med figur 25 då 
miljöpåverkan från elanvändningen räknas på annat sätt. Diagrammet synliggör vikten av att minimera 
metanslip för att minska miljöpåverkan.  

Att producera biogas som ersätter fossila drivmedel är bra för miljön och för att det inte ska glömmas 
bort då miljöpåverkan från uppgraderingen redovisas kommer även klimatnyttan med biogasen 
presenteras i Tabell 20 nedan. 

uppgraderings
metod 

miljöpåverkan 
kolkondens, CO2-
ekv. Ton 

miljöpåverkan 
nordisk elmix, 
CO2-ekv. Ton 

årsproduk-
tion biogas 
GWh 

ersätter 
antal liter 
bensin 

klimatnytta, 
kolkondensel, 
ton CO2-ekv. 

klimatnytta, 
nordisk elmix, 
ton CO2-ekv. 

kryo med AKM 3100 1873 30 3311258 -4516 -5743 

kryo med KKM 3346 1895 30 3311258 -4270 -5721 

PSA 5710 3701 30 3311258 -1906 -3915 
scrubber, 
genomströmn 

4589 2804 30 3311258 -3027 -4812 

scrubber 
recirkulering 

4511 2000 30 3311258 -3105 -5616 

Selexol 5342 3668 30 3311258 -2274 -3948 

COOAB 776 210 30 3311258 -6849 -7406 

Tabell 20, jämförelse av miljönyttan från olika uppgraderingstekniker 

Tabell 20 ovan och Figur 27 nedan presenterar klimatnyttan som kommer av att biogasen som 
produceras används som fordonsbränsle som ersätter bensin. Detta är rimligt att anta då uppgraderad 
biogas är högvärdig energi som lämpar sig bäst som fordonsbränsle och marknaden för biogas är 
större än produktionen.  

Den maximala klimatnyttan av 30 GWh biogas erhålls då denna mängd gas ersätter ca 3,3 miljoner 
liter bensin. En liter bensin ger upphov till 2,3 kg koldioxidutsläpp och totalt 7600 ton koldioxid kan 
sparas genom att byta bensin mot biogas (Konsumentverket, web). 7600 ton är den maximala 
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klimatnyttan för den här mängden biogas och sedan görs avdrag för utsläpp av metan och 
elanvändning under uppgraderingen. I fallet med COOAB minskar klimatnyttan marginellt pga. att 
naturgas används för regenerering av COOAB-kemikalien.  

 

Figur 27, jämförelse av klimatnyttan från olika uppgraderinsmetoder 

Figur 27 visar klimatnyttan när bensin ersätts med biogas. Maximala nyttan är -7600 ton koldioxid-
ekvivalenter och sedan dras miljöpåverkan från uppgraderingen bort. Figuren visar även att 
systemgränserna för elmarknaden påverkar klimatnyttan i stor utsträckning. 

4.4 Möjliga synergieffekter när LBG är slutprodukten 
När flytande biometan, LBG, är slutprodukten behöver kyla tillföras då metan förvätskas vid ca -162° 
C. Om koldioxiden tas bort från rågasen med kryogen uppgradering har den uppgraderade gasen redan 
en låg temperatur, ca -115° C med de förutsättningar som studerats i detta arbete. Med annan 
uppgraderingsteknik används inte en låg temperatur för att rena gasen och den uppgraderade gasen 
antas ha en temperatur på ca 20° C. Mellan fordonsgasen från kryogen uppgradering och LBG är det 
en temperaturskillnad på ca 50° C. Mellan annan uppgradering och LBG krävs en temperatursänkning 
på ca 180° C. Detta skulle kunna vara en faktor som bidrar till att kryogen uppgradering är särskiljt 
lämplig i samband med LBG-produktion.  Om sådana synergieffekter finns utreds nedan. 
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Figur 28, hur entalpin varierar med temperaturen 

Figur 28 visar hur entalpin ändras för en gas med 99,5% metan som kylas från 20° C till dess att gasen 
övergått i flytande metan vid -162° C. Figuren visar också hur entalpin förändras om gasen som ska 
förvätskas har ett initialt tryck på 10 bar och då endast behöver kylas till -125° C för att gasen ska 
övergå till vätska. Anledningen till att det finns två olika nivåer i diagrammet är att två olika 
simuleringsprogram har använts, DESIGN II och Hysys, och dessa har olika referensnivåer. I figuren 
kan tydligt ses hur entalpin förändras häftigt då fasövergången från gas till flytande sker. De röda 
punkterna visar när metanet övergått i flytande fas. En liten skillnad i temperatur (x-led) ger upphov 
till stor skillnad i entalpi (y-led) och detta beror på energi som krävs för fasomvandlingen.  

 tryck bar ∆h kJ/kg program Avvikelse ∆h1-∆h3 Avvikelse ∆h2-∆h4 
∆h1 1 530 design II 523+-7 425+-5 

∆h2 10 429 design II 523 +-1,3% 425+-1,2% 

∆h3 1 516 hysys   

∆h4 10 420 hysys   

Tabell 21, entalpiförändringen för att gas ska övergå i flytande form 

Tabell 21 visar, för de två olika programmen, vilken entalpiförändring som krävs för att gasen ska 
övergå i flytande form. ∆h1 och ∆h3 respektive ∆h2 och ∆h4 borde visa samma entalpiskillnad. Skillnaden 
är ca 1 % från respektive medelvärde och anses vara ok.  

Tabell 22 nedan ger en bild av hur det ackumulerade kylbehovet förändras, dels för LBG-produktion 
när kryogen uppgradering har använts och dels när annan uppgradering har används för att rena gasen. 
I fallet med kryo åtgår 84 % av energin för att kyla den sista graden som gör att gasen övergår till en 
vätska.  
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Om annan uppgradering används har fordonsgasen en högre temperatur från början och 57 % av 
energi åtgår för att kyla sista graden och detta beror på att det totala behovet av kyla har ökat. Den 
energikrävande förvätskningen illustreras även i Figur 29 och 30 nedan.  

Metod: temp C fas ackumulerat kylbehov kW Procentuellt ackumulerat behov 

Kryo -115 gas 0 0 
 -161 gas 10 16% 
 -162 flytande 63 100 % 
     
Metod:  temp C fas ackumulerat kylbehov kW  
annan 20 gas 0 0% 
 -161 gas 39 43% 
 -162 flytande 91 100% 

Tabell 22, ackumulerat kylbehov 

 

Figur 29, totalt kylbehov för att erhålla LBG från -115° C 

 

Figur 30, totalt kylbehov för att erhålla LBG från 20° C. 
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5 Diskussion 
Tanken med arbetet var från början att använda fjärrvärme för att driva en AKM för att producera kyla 
till kryogen uppgradering av biogas. På så sätt kunde fjärrvärmeunderlaget ökas, och därmed 
elproduktionen ökas, samtidigt som elbehovet i uppgraderingen skulle minska. Detta skulle leda till 
ökad tillgång på el och minskad användning. Export av el till Europa skulle kunna medföra minskat 
behov av kolkondensel med goda klimateffekter som följd. Att producera kyla med fjärrvärme var 
dock inte möjligt då tillräckligt kalla temperaturer inte kunde erhållas och ånga fick användas istället 
för att kunna utveckla idén vidare.   

Efter det sista kylsteget följer en JT-ventil för att erhålla sista kylningen ner mot -115° C som ger en 
gas med tillräckligt god kvalitet. Tanken från början var att erhålla ett kondensat av koldioxid. 
Området där kondensat erhålls vid dessa låga temperaturer är smalt. Se Figur 31 nedan.  

 

Figur 31, förlängning av fasdiagrammet till -120° C 

Simuleringar visar att man hamnar i den röda punkten om man kyler gasblandningen till -60 C och 
låter den expandera genom JT-ventilen till 6 bar. Då erhålls en temperatur på ca -120° C som 
motsvarar ca -180 F och gasblandningen har då en metanhalt som uppfyller fordonskvalitet. I figuren 
har kurvorna förlängts ut till -180 F. Den röda punkten ser ut att ligga under det förlängda intervall och 
ser ut att ge en utfällning av fast fas. Den blå punkten är där man önskar hamna för att få ett kondensat 
och en gasfas. Om det är svårt att få ett kondensat att fälla ut i sista kylningen ska koldioxiden kanske 
frysas ut istället. Detta görs av bl.a. Scandinavian GtS som kyler ut det mesta av koldioxiden som ett 
kondensat innan de fryser ut den sista koldioxiden. Eftersom kondensatet ändå ska flashas för att 
minimera metanslip kan detta vara ett sätt att göra uppgraderingen ett steg kortare. Om detta är det 
lämpligaste sättet att uppgradera gasen kan kanske gasen trycksättas mindre från början eftersom 
gasen inte längre behöver flashas till 6 bar utan lika gärna kan flashas till atmosfärstryck. Detta skulle 
kunna minska energianvändningen i uppgraderingen då gasen inte behöver trycksättas lika mycket. 
Hur detta påverkar slutprodukten, energianvändning, ekonomi mm måste utredas vidare.  

Efter att kondensatet har flashats antas metanet erhållas rent i gasfas medans koldioxiden är i fast fas. 
Den rena metangasen ska återföras till processen. Troligtvis är det lämpligt att föra den direkt till 
produkttanken för att inte behöva bearbeta den mer.  
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Den flashade gasen är precis som fordonsgasen kall, ca -115° C. Kylan i produktgasen borde kunna 
användas för att kyla ingående gas. Om fordonsgasen ska behandlas vidare och bli till LBG kanske det 
är klokt att behålla kylan i gasen för att minimera kylbehovet i förvätskningssteget. Hur kylan i 
produktgasen används mest energieffektivt bör också utredas vidare.   

Koldioxidens värde har inte tagits någon hänsyn till i detta arbete. VD för Scandinavian GtS, Hans 
Kättström menar att försäljningen av flytande koldioxid täcker hela kostnaden för uppgraderingen 
(Scandinavian GtS, web). Om det är möjligt att sälja koldioxiden kan alltså driftsekonomin förbättras 
ytterligare.  

Intern värmeväxling för att klara av den andra kylningen ner till -60° C kan tänkas se ut som i Figur 32 
nedan. Kondensatet (ström 6) har samma temperatur som gasen som ska kylas, ca -50° C. Genom att 
sänka trycket kan en kylning av kondensatet erhållas. Om detta ska göras innan flashningen eller om 
den flashade metanen ska användas för kylningen bör utredas vidare.  

 

Figur 32, intern värmeväxling för andra kylningen, bild från modell uppbyggd i DESIGN II. 

Ur miljösynpunkt är det aningen bättre att använda kryoteknik med absorptionskyla. Beroende på hur 
elen antas vara producerad kan en besparing av koldioxidekvivalenter erhållas på 430 ton för 
kolkondens och 39 ton för nordisk elmix. Det är alltså aningen bättre att byte från el till 
värmeproducerad kyla. Klimatvinsten skulle även kunna erhållas genom att förbättra processen så att 
metanslipet minskar. I detta arbete har ett metanslip på 2 % används för kryogen uppgradering. För att 
erhålla samma miljövinst som erhålls då kylproduktionen drivs på värme istället för el måste 
metanslipet sänkas från 2 till 1,5 % som då motsvarar ca 430 ton koldioxidekvivalenter. I fallet med 
nordisk elmix behöver metanslipet sänkas från 2 till 1,96 % för att motsvara miljövinsten på 39 ton 
koldioxidekvivalenter. Förutom miljövinsten med att sänka metanslipet ökar även mängden 
fordonsgas som kan säljas.  
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Problem/svårigheter under arbetets gång 

Koldioxid i fast fas är något som måste tas hänsyn till. Då kondensatet flashas erhålls torris i 
flashningskolonnen. Kolonnen måste tillföras värme för att tina koldioxiden. Hur mycket värme som 
behövs har inte gått att finna svaret på. De simuleringsprogram som har använts har inte klarat av att 
hantera koldioxid i fast fas och därför är entalpinivåer och temperaturer för torrisen okända. Hur 
värmen ska tillföras, hur mycket värme som behövs samt hur snabbt flashningskolonnen ska tinas för 
att kunna ta emot nytt kondensat är problem som inte har löst i detta arbete.  

Marknaden för absorptionskylmaskiner som drivs på ammoniak och vatten har sonderats. Få 
leverantörer har hittats. Flera som förut har levererat AKM med ammoniak som köldmedium har lagt 
ner med motiveringen att marknaden var för liten. En europeisk leverantör har hittats, Colibri-bv 
(www.colibri-bv.com) från Holland. Dessa levererar dock större maskiner än vad som krävs för denna 
uppgift. Ytterligare en leverantör har hittats i Indien, Guha Industries (www.guha.biz), dessa har sagt 
sig kunna leverera en AKM som är lämplig för ändamålet. 

Förutsättningar för att använda tekniken 

För att kunna använda en AKM för att producera kyla till kryogen uppgradering krävs att vissa 
förutsättningar finns. Behovet av högtempererad ånga hela året är grundläggande. Om anläggningen 
kan placeras i anslutning till industri med billig spillvärme av hög temperatur ökar förutsättningarna 
att tekniken ska vara lönsam. I detta arbete togs ånga från Rya KVV då beräkningar gjordes. Detta är i 
praktiken inte genomförbart eftersom Rya inte är i drift året runt och ånga därmed inte finns tillgänglig 
hela året. 

 Även tillgången på värmesänka är viktig för funktionen hos AKM. Genom att kyla maskinen med 10-
gradigt vatten kan COP ökas med 10 procentenheter i jämförelse med 20-gradigt kylvatten (Colibri bv, 
web). Se Figur 33 nedan. Ett kallare kylvatten medför även att lägre temperaturer på köldmediet kan 
erhållas med lägre temperatur på drivenergin, se Figur 34. 

 

Figur 33, samband mellan kylvattnets temperatur, köldmediet temperatur och COP (Colibri bv, web) 
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Figur 34, samband mellan temperatur på drivenergin, köldmedium och kylvatten (Colibri bv, web) 

 
Genom att placera AKM tillsammans med rötkammaren kan avsättning för spillvärme fås. Detta kan 
medföra att energianvändningen i uppgraderingen kan reduceras samtidigt som mindre energi behöver 
tillföras systemet utifrån. 

Storlek på uppgraderingsanläggningen spelar också roll. Om den nödvändiga kylan vore 1 MW istället 
för 70 kW kyla som används detta arbete, skulle det vara möjligt att använda standardiserade maskiner 
där COP är bättre samt möjligheten att erhålla -60 gradigt köldmedium skulle öka. (Colibri bv, web) 
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6 Slutsats 
Arbetet har haft som utgångspunkt att utreda om det är fördelaktigt att använda värmedriven 
kylproduktion då biogas ska uppgraderas med kryogen teknik. Energi, ekonomi och miljö är aspekter 
som har tagits hänsyn till. 

Om värmedriven absorptionskylmaskin används för att producera kyla till en kryogen 
uppgraderingsprocess åtgår det mer energi i jämförelse med en kryogen uppgradering med 
elkompressorer. Resultatet är väntat eftersom värme är energi med lägre exergivärde och då åtgår mer 
energi. Anledningen är att kylproduktionen blir mindre effektiv med värme som drivenergi. Omräknat 
till primärenergi använder systemet med AKM 6 % mer energi än systemet med KKM.  

Då absorptionskyla används för att producera kyla används mer värme och mindre el i jämförelse med 
ett system med kompressorkylmaskin. Värme är billigare än el men trots detta är det ekonomiskt 
fördelaktigt att använda kompressorkyla. Detta är en följd av att energianvändningen är så pass 
mycket högre med värmedriven kylproduktion. En jämförelsevis god driftsekonomi kan erhållas med 
kryoteknik om avsättning för spillvärmen finns.  

Ur ett miljöperspektiv är det bättre att använda värmedriven absorptionskyla än kompressorkyla för 
kryogen uppgradering. Om marginalelen är kolbaserad ökar klimatnyttan med 7 % (430 ton 
koldioxidekvivalenter.) och om marginalelen är producerad i ett nordiskt system ökar klimatnyttan 
med 0,5 % (39 ton koldioxidekvivalenter) i jämförelse med kyla producerad med el. 

Min slutsats är att utnyttjande av spillvärmen är av stor vikt för att få god ekonomi och låg 
energianvändning med kryogen uppgradering. En marginellt förbättrad miljöprestanda kan erhållas om 
nödvändig kyla produceras med värme istället för el då kryogen uppgradering används. Annars är det 
alltid mer fördelaktigt att använda el för att producera nödvändig kyla. 
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BILAGA 1 

Beräkning av energianvändning för kryogen uppgradering med AKM och KKM. 

Systemet som behövs för att uppgradera biogas till fordonsgaskvalitet kommer att dimensioneras efter 
ett rågasflöde på 700 Nm3/h. Detta är det gasflöde som anläggningen i Lidköping ska dimensioneras 
mot och som ska ge en årsvolym på ca 30 GWh uppgraderad gas. Anläggningen ska klara en rågas 
som varierar i metanhalt från 55-70 volym-%. Se Figur 36 för en skiss av de båda systemen. 

 

 

Figur 35, systemskiss med AKM 



 

 

 

Figur 36, systemskiss med KKM 

De 700Nm3/h rågas som anläggningen ska klara motsvarar ett massflöde på ca 0,25 kg/s. Se Tabell 23 
för att se hur massflödet förändras med metaninnehållet i gasen.  

Volymandel metan [%] densitet [kg/Nm3] volymflöde [Nm3/h] massflöde [kg/s] 
70  1,09 700 0,212 

65  1,15 700 0,224 

60  1,21 700 0,236 

55  1,27 700 0,248 

Tabell 23, bestämning av massflöde 

1 Nm3 rågas med 65 % metan innehåller 6,5 kWh. Detta ger en årsproduktion av 39 860 000 kWh/år, 
ca 40GWh. I Tabell 24 nedan visas hur årsproduktionen av fordonsgas beror på rågasens 
metaninnehåll. 

metaninnehåll i 
rågas [%] 

årsproduktion med rågas-
flöde på 700 Nm3 [GWh] 

drifttid i andel av året för att 
klara 30 GWh [%] 

produktionsvolym 
[Nm3 uppgraderad 
gas/h] 

70 43 70 510 

65 40 75 470 

60 37 81 430 

55 34 89 400 

Tabell 24, hur årsproduktionen av fordonsgas påverkas av rågasens metaninnehåll



 

Figur 37 nedan visar en skiss över uppgraderingen.  

 

Figur 37, uppgradering med kryoteknik 

I Figur 37 ovan kan ses att innan rågasen kyls ska den komprimeras. Samtidigt som gasen 
komprimeras sker också en grov kylning mot värmesänka på ca 20° C som antas finnas tillgänglig. 
Gasen som komprimeras med en kompressor med 150 kW effekt har en temperatur på ca 20° C efter 
komprimering till ca 58 bar (a). Anledningen till att gasen komprimeras till det trycket är dels för att 
tryck över 50 bar krävs för att erhålla flytande koldioxid vid kylning. Den andra anledningen är att det 
krävs att gasen har ett visst tryck så att stor tryckdifferens kan utnyttjas över JT-ventilen i det sista 
kylsteget. Den tredje anledningen att har valts att komprimeras till 58 bar är för att en kompressor har 
hittats som är lämplig för ändamålet och har 58 bar(a) som maxtryck. Nedan följer en beskrivning av 
entalpinivåerna i den gasen som ska kylas till ca -50° C som är i häraden av det maximala det går att 
erhålla med en AKM som i sin tur kan nå den maximala kyltemperaturen på -60° C.   

I Tabell 25 nedan utreds kylbehovet för att gasen ska kylas från 20 till -50° C. Entalpinivåerna i 
gasblandningen varierar med sammansättning, tryck och temperatur. Två olika simuleringsprogram 
har använts för att ta fram entalpierna, DESIGN II och Hysys. 

metanhalt 
% 

massflöde 
kg/s 

∆h Design II 
kJ/kg 

∆h Hysys 
kJ/kg 

kylbehov Design II 
kW 

kylbehov Hysys 
kW 

70 0,212 231 223 49 47 
65 0,224 252 248 56 55 
60 0,236 269 270 63 64 
55 0,248 284 280 70 69 

Tabell 25, kylbehov för kylning till -50° C 

Kyleffekten som krävs för att kyla rågasen till -50 C erhålls genom att multiplicera massflödet med 
entalpiskillnaden och varierar mellan 50-70 kW beroende på rågasens metaninnehåll. En AKM 
respektive KKM på 70 kW används nedan i de två systemen som beräknas.  

Gasen har nu komprimerats via kompressorn på 150 kW till ett tryck på 58 bar och den har kylts till -
50° C. Ett kondensat har nu bildats och kan avskiljas från gasblandningen som nu innehåller ca 80 % 
metan och detta flöde motsvarar massflöde2 i Tabell 26 nedan. Samtliga gasblandningar innehåller ca 
80 % metan oavsett rågasens metaninnehåll. Detta visar simuleringar i såväl Design II och Hysys. 



 

Massflödet av gas, massflöde2, varierar beroende på rågasens metaninnehåll, se Tabell 26 nedan som 
visar hur massflödet delas upp i olika strömmar då kondensat avskiljs. ”Massflöde1 metan” i Tabell 26 
nedan visar hur mycket metan som kommer in i uppgraderingsprocessen beroende på rågasens 
metaninnehåll. Metanet delas sedan upp eftersom viss del av metanet återfinns i de två kondensat-
strömmarna, se Figur 38 för illustration. För att ta vara på allt metan måste kondensatet flashas och 
metanen återföras till processen. Sista kolumnen i tabellen summerar metanflödet i de olika 
strömmarna och då erhålls samma flöde som i kolumnen som visar allt ingående metan, ”massflöde1 
metan”.  

Volym-
procent 
metan 

totalt 
mass-
flöde1 
kg/s 

•

m 1 
metan 
kg/s 

•

m 2 
(gas) 
kg/s 

•

m 2 
metan 
kg/s 

•

m 3 
(kondensat) 
kg/s 

•

m 3 
metan 
kg/s 

•

m 4 
(gas) 
kg/s 

•

m 4 
metan 
kg/s 

•

m 5 
(kondensat) 
kg/s 

•

m 5 
metan 
kg/s 

totalt 
•

m
metan kg/s 

70 0,21 0,10 0,14 0,09 0,07 0,01 0,09 0,08 0,05 0,009 0,10 
65 0,22 0,09 0,12 0,07 0,10 0,02 0,08 0,07 0,04 0,008 0,09 
60 0,24 0,08 0,10 0,06 0,14 0,03 0,06 0,06 0,04 0,006 0,08 
55 0,25 0,08 0,07 0,04 0,18 0,03 0,05 0,04 0,03 0,005 0,08 
Metan: 55-70 100% 80% 100% 40% 100% 97% 100% 5% 100% 100% 

Tabell 26, beskrivning av massflöden och metaninnehåll 

 

Figur 38, skiss över uppgraderingen som visar massflödena som beskrivs i tabellen ovan 

Eftersom målet med uppgraderingen är att erhålla en gasblandning med ca 97 % metan behövs 
ytterligare uppgradering eftersom gasblandningen (massflöde2 gas) endast innehåller ca 80 % metan. 
Detta sker genom ytterligare kylning, dels genom att tillföra gasen ytterligare kyla men också genom 
att utnyttja Joule-Thomson-effekten då gasen tillåts expandera från 58 till ca 6 bar. 
Simuleringsprogrammen visar att expansion till ca 6 bar krävs för att erhålla flytande kondensat och 
rätt mängd metan i gasfasen vid dessa temperaturer. Litteraturen (kapitel 2.4) visar dock att fast 
koldioxid borde erhållas vid dessa tryck och temperaturer. Här är det osäkert hur systemet kommer att 
uppföra sig. Om fast koldioxid och metan i gasfasen erhålls istället för ett flytandet kondensat ska JT-
ventilen följas av en flashningskolonn. I fallet med utfällning av ett flytande kondensat blir nästa steg i 
uppgraderingen att kondensatet ska flashas. Tabell 27 visar hur mycket kyla som måste tillföras för att 
gasen ska få önskad mängd metan efter JT-expansionen. 

ungefärlig metanhalt % Massflöde2 (gas) kg/s 
entalpiskillnad 
kJ/kg 

kylbehov 
kW 

80 0,14 96 13 

 0,12  12 

 0,10  10 

 0,07  7 
Tabell 27, kylbehov för andra kylningen -60° C



 

Simuleringar i DESIGN II och Hysys visar att en gasblandning med ca 80 % metan och temperaturen -
60 C som tillåts expandera från 58 till 6 bar (a), ger en gas med dryga 97 % metan och en temperatur 
på ca -115 C. För den andra kylningen, från -50 till -60° C behövs en kyleffekt på maximala 13 kW 
tillföras.  

Den första strömmen med koldioxid som tappas av efter första kylningen (massflöde3) har ett 
massflöde som varierar mellan 0,07 – 0,18 kg/s beroende på metanhalten i rågasen, se ”massflöde 3 
(kondensat)” i Tabell 26. Trycket är 58 bar och temperaturen är ca -50° C. Denna ström måste flashas 
för att separera metanet i gasform och låta det återföras till uppgraderingen för att på så sätt minimera 
metanslip. När kondensatet flashas kommer koldioxiden att bilda torris och därför behöver den frysta 
koldioxiden tinas för att på nytt bli flytande.  

 

Figur 39, fasdiagram för systemet metan/koldioxid 

Figur 39 visar fasdiagram för systemet koldioxid-metan. Den svarta feta kurvan är uppskattad och ska 
representera 40 % metan och 60 % koldioxid. Detta är förhållandet mellan de båda ämnena i 
kondensatet. Den röda punkten representerar -50° C och 58 bar. Enligt simuleringar är det ett 
kondensat med 40 % metan vid dessa tryck och temperaturer. Om detta kondensat flashas erhålls fast 
koldioxid och metan i gasfas. Vilka temperaturer som erhålls beror på vilket tryck som kondensatet 
tillåts expandera till. 

DRIVENERGI 

Nu har nödvändig kyleffekt bestämts. Kylan kan produceras antingen med absorptionskyla eller med 
kompressorkyla. Hur kylan produceras får konsekvenser för energianvändningen.  

Om 70 kW kyla produceras med kompressorkylmaskin används 47 kW elenergi om maskinen har ett 
COP på 1,5 (70/1,5=47). KKM har dessutom viss intern elanvändning för utrustning och pumpar. 
Denna användning brukar vara ca 5 % (någonstans mellan 4-5 % av kyleffekten i intern el-
användning) av kyleffekten. Detta skulle innebära ca 3,5 kW och då har KKM en total elanvändning 
på ca 50 kW. 



 

Nu beräknas hur mycket energi som återgår om 70 kW kyla produceras med värmedriven 
absorptionskylmaskin istället. Denna kyleffekt är relativt liten men åtminstone en leverantör som kan 
leverera en AKM med denna kyleffekt och köldkrav har hittats. Leverantören meddelar att en AKM i 
denna storlek och med dessa köldkrav har en COP på ca 0,4. Detta innebär att maskinen behöver 
70/0,4=175 kW drivenergi. Vidare använder AKM viss elenergi också.  Elbehovet är ca 10 % 
(någonstans mellan 6-12 % av kyleffekten i intern el-användning) av kyleffekten, dvs. ca 0,1*70=7 
kW. 

Ånga till AKM 

Ångan som behövs för att driva absorptionskylmaskinen kommer i denna räkning tas från Rya KVV 
trots att anläggningarna är geografiskt åtskiljda och att detta omöjliggör att ångan används i Lidköping 
i praktiken. Rya KVV används som referensanläggning för att räkna på effekterna av att tappa ånga 
ifrån ångturbinen och använda den i en AKM. 

Enligt leverantören av absorptionskylmaskinen behövs det drivenergin i form av ånga som håller en 
temperatur på ca 170° C och tas från ångturbinen i Rya KVV. Ångan tillåts kondensera i AKM och 
har en returtemperatur på 130° C. Temperaturerna och effekten som AKM behöver är kända och 
massflödet ånga kan beräknas till 0,06 kg/s, se Tabell 28. 

  temp °C tryck bar(a) entalpi kJ/kg önskad effekt kW massflöde kg/s 
ånga in 170 7,9 2900  175 0,060 

Tabell 28, bestämning av nödvändigt massflöde ånga 

Om den nödvändiga ånga som behövs i absorptionskylmaskinen tappas ifrån en ångturbin i en 
kraftvärmeanläggning får det till följd att mindre el och fjärrvärme kommer produceras. Att beräkna 
produktionsbortfallet är väsentligt för att kunna prissätta ånga som används. Nuvarande tappånga från 
Rya håller en temperatur på 140 °C. För en AKM som ska producera -55°C köldmedium är det 
nödvändigt med en ånga på minst 170°C och för att kunna ta den ånga från Rya behövs en ny 
avtappning som nedan i rapporten antas existera. 170 gradig ånga är mer högvärdig och 
produktionsbortfallet av el och fjärrvärme skulle då bli större. Figur 40 visar hur högvärdig ånga ger 
upphov till större produktionsbortfall av el eftersom entalpiskillnaden mellan ångan vid avtappningen 
och kondensorn är större.  

 

Figur 40, hur avtappningsångans temperatur påverkar produktionsbortfallet av el



 

 Tabell 29 visar hur produktionsbortfallet beror av ångtemperaturen. 

 temp C tryck bar a entalpi kJ/kg effekt kW massflöde kg/s 

avtappningsånga 140 2,9 2700 175 0,065 
 170 7,9 2900 175 0,060 
kondensorånga 120 2 2400   
 ångans 

temperatur C 
entalpidifferens 
kJ/kg 

beräknat 
bortfall1 kW 

bortfall 
årsproduktion 
MWh 

kostnad kr 
(444kr/MWh el) 

elbortfall 140 300 18 157 70000 
 170 500 27 236 105000 
 ångans 

temperatur C effekt kW 
bortfall FV 
kW 

bortfall 
årsproduktion 
MWh 

kostnad kr 
(200kr/MWh FV) 

FV-bortfall 140 175 157 1376 275000 
 170 175 148 1297 259000 
Totalt bortfall temperatur C MWh Kostnad kr Kr/MWh bortfall  
 140 1533 345000 225  

 170 1533 364000 237  
Tabell 29, produktionsbortfall då ånga tappas av i ångturbinen, 1 elverkningsgraden på de aktuella 
avtappningspunkterna är 0,9 i båda fallen 

Tabell 29 ger en kostnad på produktionsbortfallet av el och fjärrvärme som beror av att ånga tappas av 
i turbinen för att istället användas som drivenergi i absorptionskylmaskinen. Kostnaden används för att 
prissätta den ånga som används om ånga produceras i en kraftvärmeproduktionsanläggning. 
Alternativt kan ånga produceras i en ångkokare eller köpas från tredjepart.  

Rötkammarens värmebehov 

För att erhålla en stabil process i rötkammaren behöver värme tillföras. Enligt Börjesson och Berglund 
(2003) är 6-17 % av energin i biogasen ett bra värde på hur mycket värme som behöver tillföras för en 
central anläggning med mesofil rötning som den som planeras i Lidköping kan jämföras med. 6-17 % 
av de 30 GWh som årligen ska produceras i Lidköping motsvarar 1,8 – 5,1 GWh i värmebehov och 
detta motsvarar en effekt på 205-580 kW. Detta behov skulle kunna täckas av spillvärme som finns 
tillgänglig från AKM. Mängden spillvärme som finns tillgänglig beräknas nedan. 

Spillvärme från de olika processerna 

I absorptionskylmaskinen kommer det att behöva kylas bort 1,4 gånger så mycket energi som stoppas 
in i generatorn. Detta hänger samman med det COP på 0,4 som maskinen har i det aktuella driftläget. 
Olika strömmar har olika temperaturer, se Figur 41.  



 

 

Figur 41, tillgänglig spillvärme från systemet med AKM 

Drivenergin som består av 170°C ånga tillåts kondensera i AKM. Efter värmeväxlingen håller vattnet 
en temperatur på ca 130° C. Denna ström kan sedan användas för att värmeväxla mot rötkammaren. 
Denna energi är endast en liten del av vad som behöver kylas bort i AKM. Resterande kylbehov finns i 
absorbator och kondensator och här är temperaturen lägre, ca 50°C. Sammanlagt finns det 245 kW 
energi som behöver kylas bort från AKM men returtemperaturerna har olika temperatur och därmed 
olika förutsättningar att tillgodogöra värmebehovet i rötkammaren. I figuren värmeväxlas endast 55 
kW från AKM mot rötkammaren och det är den effekt som finns tillgänglig inom det 
temperaturintervall som är möjligt att värmeväxla inom. Med värmeväxlare utan förluster kan alltså 55 
kW överföras till rötslammet som då har en temperatur på ca 45° C. Skillnaden mellan 245 och 55 kW 
är då förlustenergi i form av lågtempererad värme. 77 kW spillvärme kan tillvaratas från kompressorns 
kylvatten som har en temperatur på ca 50 grader. Totalt kan 132 kW överföras till rötkammaren. För 
att endast få en värmeväxling kan flödena föras samman till en värmeväxlare och temperaturen är ca 
56° C in.  

I fallet med kompressorkyla ser tillgången på spillvärme ut som i Figur 42 nedan. 

 

Figur 42, tillgänglig spillvärme från systemet med KKM



 

Samma effekt värme avges till processen i förångaren. KKM är dock mer effektiv och mindre 
drivenergi behöver tillföras. Detta innebär att mindre spillvärme bildas. Totalt kommer 47+70=117 
kW in i systemet och det måste då kylas bort. Dock är endast 19 kW tillgängligt att värmeväxla från 
KKM till rötkammaren och resterande 98 kW blir då förluster. Från kompressorns kylvatten kan 
fortfarande 77 kW användas. Totalt kan 95 kW spillvärme med en temperatur på 50° C användas från 
systemet med KKM.   

Kylvattnet från kompressorn har enligt leverantören en temperatur på ca 40° C och ska sänkas till 25° 
C. Temperaturdifferensen på 15° C och ett massflöde på 8m3/h medför att 138kW finns tillgängligt för 
värmeväxling. Denna temperatur är dock för låg för att värmeväxla mot rötkammarens 37° C. 
Leverantören meddelar att utformningen av värmeväxlingen mot kompressorn kan ändras så att 
varmare kylvatten kan erhållas utan att kompressorns funktion ändras. Om kompressorn istället kyls 
med 35 gradigt vatten som då får en temperatur på 50° C ut är temperaturen mycket lämpligare och 
mer användbar för att värma rötkammaren.  

Stora temperaturdifferenser är önskvärda för att inte priset på värmeväxlarna ska bli för högt. 
Temperaturen på kylvattnet från absorbator och kondensator har en temperatur på ca 50° C. 
Rötkammaren ska hålla en temperatur på 37° C för att fungera som bäst. Substratet värmeväxlas mot 
kylvattnet från AKM och temperaturen höjs till ca 45° C. Det medför en temperaturskillnad på 5° C, 
se Figur 43. Detta är bra temperaturdifferens för att få en ekonomisk värmeväxlare (Jörgensen, 2008).   

 

Figur 43, aktuella temperaturer att värmeväxla från systemet med KKM till vänster respektive AKM till 
höger 

Tabell 30 nedan visar hur mycket energi som kan tillvaratas av rötkammaren utav den som finns i 
spillvärmen från de två olika systemen. I fallet med AKM är det till viss del ett större flöde med 
kylvatten. Det finns även mer högtempererad spillvärme som kommer från ångan som driver 
absorptionskylmaskinen. I båda fallen kommer kylvatten med ca 50° C från kompressorn. 

 
temp in 
C 

massflöde 
kg/s 

temp ut 
C 

entalpiskillnad 
kJ/kg 

effekt kompressor 
kW 

effekt kylmaskin 
kW 

effekt 
kW 

AKM 56 3,3 42 40 77 55 132 
KKM 50 2,8 42 34 77 18 95 

Tabell 30, tillgänglig spillvärme samt var den kommer ifrån



 

Nu är de båda systemen genomräknade. De beräknar som gjorts i bilagan ovan har lett fram till Tabell 
31 nedan som visar en sammanfattande bild över energianvändningen i respektive system. 

AKM 

 KOMPRESSOR AKM UPPGRADERING 

 El kW  Ånga kW El kW 
kyla till -50, 
kW 

kyla till -60, 
kW 

 150  175 7 70 från AKM 13 

 NYCKELTAL 
total 
effekt 
kW kW/Nm3rågas 

Energikost. 
SEK/kWh 
fordonsgas 

kW/Nm3 
rågas med 
CO2-vvx 

Energikost. 
SEK/kWh 
fordonsgas 

kW/Nm3 
avsättning 
spillvärmen 

Energikost. 
SEK/kWh 
fordonsgas 

345 0,49 0,033 0,47 0,032 0,29 0,024 
        

KKM 

 KOMPRESSOR KKM UPPGRADERING 

 El kW  ånga kW El kW 
kyla till -50, 
kW 

kyla till -60, 
kW 

 150  0 50 70 från KKM 13 

 NYCKELTAL 
total 
effekt 
kW kW/Nm3rågas 

Energikost. 
SEK/kWh 
fordonsgas 

kW/Nm3 
rågas med 
CO2-vvx 

Energikost. 
SEK/kWh 
fordonsgas 

kW/Nm3 
avsättning 
spillvärmen 

Energikost. 
SEK/kWh 
fordonsgas 

213 0,30 0,027 0,29 0,026 0,15 0,020 
Tabell 31, sammanfattning av energianvändningen samt kostnader 

De nyckeltal som visar kostnad per uppgraderad kilowattimma har räknats fram mot energikostnader 
enligt Tabell 32 nedan.   

energislag pris SEK/MWh 
el 4441 
fjärrvärme 2002 
ånga 170° C 237 
ånga 140° C 225 

Tabell 32, energikostnader. 1 Förväntat elpris på spotmarknaden för 2010. Hämtat från VPP-rapport. 2 
Priset är uträknat från bränslepriset för flis från 2010, 180 kr. Ett antagande görs att alternativa 
produktionskostnaden för den fjärrvärme som Rya KVV inte producerar kommer från en 
biobränsleeldad hetvattenpanna. Genom att dividera bränslepriset med 1,1 (totalverkningsgraden med 
rökgaskondensering) och sedan lägga till 40 kr/MWh för övriga rörliga produktionskostnader erhålls 
priset på 200 kr/MWh (Knutsson, muntligen). Priset för ånga är beräknat från produktionsbortfallet på el 
och fjärrvärme och kan ses i Tabell 29. 

Miljöeffekter 

Om kryogen uppgradering av biogas sker tillsammans med värmedriven absorptionskyla istället för 
eldriven kompressorkyla kommer inte bara fördelningen mellan de använda energislagen ändras, även 
mängden energi kommer att ändras. Hur dessa förändringar påverkar miljön kommer beräknas nedan.



 

 total energianvändning 
MWh 

varav el 
MWh 

varav ånga 
MWh 

AKM 2882 1349 1533 

KKM 1778 1778 0 

Tabell 33, energianvändning per år samt fördelning mellan el och ånga 

Tabell 33 visar den mängden energi som används samt hur den fördelas mellan de olika energislagen 
beroende på vilken teknik som används. Summeringen av energianvändningen baseras på ovanstående 
beräkningar. 

I alternativet med AKM tas ånga från ångturbinen som därmed gör att 236 MWh mindre el 
produceras, se Tabell 29. Denna minskning adderas till den använda el-energin som då blir 1349+236 
= 1585 MWh. Skillnaden mellan de båda alternativens elanvändning (AKM-fallets bortfall av 
elproduktion medräknat) blir då 1778-1585=193 MWh per år. En minskning med elanvändning på 193 
MWh innebär en minskning av koldioxidutsläpp på 193 ton eller 17 ton koldioxidekvivalenter för el 
från kolkondens respektive nordisk elmix, se Tabell 34. 

teknik Utsläpp av koldioxid kg/MWh Källa 
kolkondens 1000 (Energimyndigheten, 2008) 

naturgaskombi 400 (Energimyndigheten, 2008) 

”Nordisk mix” 90 (utsläppsrätt, 2009) 

Tabell 34, utsläpp av koldioxid från elanvändning beroende på sättet att producera elen 

Tabellen visar utsläpp av koldioxid från två olika sätt att beräkna utsläppen från produktionen. Ett 
vanligt sätt att räkna koldioxidutsläpp från elanvändning på marginalen är kolkondens och ett annat är 
att titta på ett nordiskt system där betydligt större andel av elen är producerad på förnyelsebart sätt och 
med mindre koldioxidutsläpp som följd, se Tabell 34 ovan.  

Miljöpåverkan av att producera biogas består av olika delar. Klimatnyttan med biogasen blir stor om 
den producerade gasen ersätter fossilt fordonsbränsle. Samtidigt påverkar uppgraderingen miljön 
negativt eftersom visst metan försvinner från processen och når atmosfären. I Tabell 35 nedan 
presenteras både negativa och positiva miljöeffekter. Metan är en ca 20 gånger mer aggressiv 
växthusgas än koldioxid och därför representerar 88 ton metan 1751 ton koldioxidekvivalenter. 
Miljöpåverkan från elanvändningen beräknas på två sätt, dels med kolkondensel och dels med el från 
nordisk elmix, se Tabell 34 ovan. Slutligen har klimatnyttan beräknats genom att beräkna 
koldioxidminskningen till atmosfären genom att ersätta fossila drivmedel och sedan dra ifrån 
utsläppen ifrån elanvändning och metanslip i uppgraderingsprocessen.  



 

miljöpåverkan 
Uppgraderingsmetod AKM KKM 
Energianvändning [kW/Nm3 rågas] 0,47 0,29 
varav el [kW/Nm3] 0,22 0,29 
varav värme [kW/Nm3] 0,25 låg 
Metanslip <2% <2% 
metanslip [ton] 88 88 
utsläpp CO2-ekv [ton] 1751 1751 
miljöpåverkan kolkondens, CO2-ekv. [Ton] 1349 1778 
miljöpåverkan nordisk elmix, CO2-ekv. [Ton] 121 160 
sammanlagd miljöpåverkan kolkondens [ton CO2-ekv] 3100 3530 
sammanlagd miljöpåverkan nordisk elmix [ton CO2-ekv] 1873 1911 
klimatnytta 
Uppgraderingsmetod AKM KKM 
producerad mängd biogas [GWh] 30 30 
ersätter antal miljoner liter bensin 3,3 3,3 
koldioxidminskning pga. minskad bensinanvändning [ton] 7616 7616 
sammanlagd klimatnytta med el från kolkondens [ton CO2-ekv] 6267 5838 
sammanlagd klimatnytta med el från nordisk elmix [ton CO2-ekv] 7494 7456 

Tabell 35, miljöpåverkan från uppgraderingen samt totala klimatnyttan 



 

BILAGA 2 
Beräkning av koldioxidutsläpp från regenerering av COOAB-kemikalien med naturgas 

En naturgasanvändning på 0,055 Nm3 per Nm3 rågas uppges behövas (Jacobsson, muntligen). Vid 
förbränning av naturgas frigörs 57 kg koldioxid per GJ som motsvarar 15,8 kg/MWh (gasföreningen, 
2008). 700 Nm3 rågas per timma ger 6 132 000 Nm3 per år. Detta ger upphov till ett naturgasbehov på 
ca 340 000 Nm3 per år och motsvarar 15 300 000 MJ eller 4 250 MWh. 4 250 MWh naturgas släpper 
ut 4250*15,8= 67150 kg =67 ton koldioxid.  
 


