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1. Inledning och översikt 
Uppgradering av biogas och produktion av biometan är idag en toppmodern gassepareringsprocess. 

Ett antal tekniker för att producera ett biometanflöde av tillfredsställande kvalitet för att användas 

som drivmedel eller injiceras i naturgasnätet finns kommersiellt tillgängliga och har visat sig vara 

tekniskt och ekonomiskt genomförbara. Intensiv forskning för att optimera och vidareutveckla dessa 

tekniker och tillämpa nya tekniker för uppgradering av biogas pågår fortfarande. All teknik har sina 

specifika fördelar och nackdelar, och den här översikten visar att det inte finns någon teknik som är 

den optimala lösningen i varje situation. Rätt val av ekonomiskt mest gynnsamma teknik beror starkt 

på kvalitet och kvantitet hos biogasen som ska uppgraderas, önskad kvalitet på biometan och vad 

den ska användas till, driften av den anaeroba rötningsanläggningen och typ och kontinuitet hos 

substrat som används, samt lokala förhållanden på anläggningen. Valen görs av de som planerar och 

de som kommer att driva den nya produktionsanläggningen för biometan, och den här rapporten 

med riktlinjer har tagits fram för att vara ett stöd under planeringsfasen. 

Uppgradering av biogas (rågas) handlar som vi redan nämnt om gasseparering där slutprodukten är 

biometan, en metanrik produktgas av viss sammansättning. Beroende på sammansättningen på 

biogasen som man utgår ifrån omfattar separeringen avskiljning av koldioxid (ökar värmevärde och 

Wobbeindex), torkning av gasen, borttagning av ämnen som finns i lägre halter som syre, kväve, 

svavelväte, ammoniak och siloxaner samt komprimering till lämpligt tryck beroende på vad gasen 

ska användas till. Annat kan också behöva göras, exempelvis odorisering (om den ska injiceras i ett 

lokalt lågtrycksnät för naturgas) eller justering av värmevärdet genom propandosering. En enkel 

översikt över separeringen och gasströmmarna får man i flödesschemat för biogasuppgradering i 

Figur 1. 

 

 Figur 1: Enkelt flödesschema för uppgradering av biogas  

Vid uppgraderingen delas biogasen i två gasströmmar: biometan respektive koldioxidrik restgas. 

Ingen separeringsteknik fungerar helt perfekt, så restgasen kan innehålla en del metan beroende på 

den använda tekniken. Om man kan få tillstånd att ventilera ut restgasen till atmosfären eller måste 

behandla den vidare avgörs av metanhalten, uppgraderingsanläggningens metanslip (mängd metan i 
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restgasen i förhållande till mängden metan i den råa biogasen) och anläggningens juridiska 

förhållanden. De följande avsnitten kommer att beskriva tekniker för de viktigaste delarna av 

uppgraderingsprocessen (avsvavling, avskiljning av koldioxid, torkning). Rening av rester av olika 

komponenter som finns i låga halter tas upp helt kort och möjligheter att behandla restgasen tas 

upp i slutet av det här avsnittet. 

Följande tabell visar typisk gassammansättning för biogas och deponigas och som jämförelse dansk 

naturgas, som är ganska representativ för kvaliteten på den naturgas som finns tillgänglig runtom i 

Europa. 

Parameter Biogas Deponigas Naturgas 
(dansk) 

Metan [vol%] 60–70 35–65 89 

Andra kolväten [vol%] 0 0 9,4 

Väte [vol%] 0 0–3 0 

Koldioxid [vol%] 30–40 15–50 0,67 

Kväve [vol%] upp till 1 5–40 0,28 

Syre [vol%] upp till 0,5 0–5 0 

Svavelväte [ppmv] 0–4000 0–100 2,9 

Ammoniak [ppmv] upp till 100 upp till 5 0 

Effektivt värmevärde 
[kWh/m³(STP)] 

6,5 4,4 11,0 

2. Teknik för avsvavling av biogas 
Även om koldioxid är den förorening som dominerar i biogasen så har man visat att avskiljning  av 

svavelväte kan vara avgörande för att hela uppgraderingskedjan vid produktion av biometan ska 

vara tekniskt och ekonomiskt genomförbar.  Det beror givetvis på svavelinnehållet i det substrat man 

använt och kontinuiteten i rötningsprocessen. Vätesulfid är en giftig och korrosiv gas som måste 

avlägsnas från gasen innan man använder den på andra sätt, vare sig det är injektion i nätet eller 

produktion av CNG-bränsle. Det finns flera olika tekniker för avsvavling. Det beror på lokala 

förhållanden vid rötningsanläggningen och produktionsenheten för biometan om man ska använda 

en teknik, eller en kombination av två eller flera, för att få en tekniskt stabil och ekonomiskt 

konkurrenskraftig lösning. I följande avsnitt beskrivs de viktigaste metoderna som kan användas för 

uppgradering av biogas för injektion i nätet. 

2.1. Processintern avsvavling: svavelutfällning 
Genom att tillsätta en flytande blandning av olika metallsalter (t.ex. järnklorid eller järnsulfat) till 

rötkammaren eller mäskningstanken före rötkammaren fälls svavlet ut från substratet och en i det 

närmaste olöslig järnsulfid bildas i jäskaret. Järnsulfiden avlägsnas sedan tillsammans med rötresten. 

Med den här tekniken kan man även ta bort ammoniak från biogasen. Dessutom har det 

rapporterats att miljön förbättras för mikroorganismerna när mängden giftiga ämnen minskar i det 

flytande mediet. Metanutbytet ökar som ett resultat av detta. 
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Svavelutfällning är en förhållandevis billig avsvavlingsmetod, där nästan inga investeringar behövs. 

Man kan enkelt bygga om befintliga anaeroba rötningsanläggningar och drift, övervakning och 

hantering är okomplicerat. Å andra sidan är det nästan omöjligt att kontrollera graden av avsvavling 

och proaktiva åtgärder är inte möjliga. Det finns tydliga begränsningar i effektiviteten och vilken 

biogaskvalitet man kan uppnå. Den här tekniken används typiskt vid rötning av substrat med hög 

svavelkoncentration som en första avsvavling som följs av andra, eller när det är tillåtet med höga 

svavelvätehalter i biogasen. 

Den här tekniken är fördelaktig att använda vid produktion av biometan om: 

 innehållet av svavelväte i den obehandlade biogasen annars skulle vara medelhögt eller 
högt 

 man känner till substraten som används och deras svavelinnehåll 

 man inte vill göra några extra investeringar. 

Eftersom tekniken är både billig och pålitlig är den fördelaktig i många fall vid produktion av 
biometan. Tillförsel av viss mängd näringsämnen och andra ämnen i spårhalter kan även underlättas. 

2.2. Biologisk avsvavling: biologisk skrubber 
Vätesulfid kan avskiljas genom oxidering med hjälp av bakterier av släktena Thiobacillus och 

Sulfolobus. Vid oxidering måste syre finnas tillgängligt och därför tillsätter man en liten mängd luft 

(eller ren syrgas om kvävenivån måste hållas nere) till den biologiska avsvavlingen. Oxideringen kan 

ske i rötkammaren genom att man immobiliserar mikroorganismerna som redan finns i den naturliga 

rötresten. Ett alternativ är att låta biogasen passera en extern apparat när den lämnar rötkammaren. 

Det är enda alternativet för uppgradering av biogas när man ska producera något som kan ersätta 

naturgas. Den externa anordningen består av ett filter med en packad bädd inuti där 

mikroorganismerna finns i form av ett biologiskt slam. Biogasen blandas med den tillsatta luften eller 

syrgasen, går in i filtret och möter ett motsatt riktat flöde som innehåller näringsämnen. 

Mikroorganismerna oxiderar det oönskade svavelvätet med molekylärt syre och omvandlar det till 

vatten och rent svavel eller svavelsyra som töms av tillsammans med avloppsvattnet från kolonnen.  

Metoden kräver måttliga investeringar och driftskostnaderna är låga. Tekniken är vida spridd och 

anläggningens tillgänglighet är hög. 

Metoden har visat sig vara enkel och stabil; en klar fördel är att man slipper använda kemikalier. 

Emellertid har man vid en långvarig användning av den här avsvavlingstekniken vid en 

uppgraderingsanläggning för biogas i Österrike visat att metoden knappast kan tillämpas om stabil 

injicering på nätet är ett krav. Det biologiska systemet kan avskilja även mycket stora mängder 

svavelväte från biogasen men har påtagligt dålig förmåga att anpassa sig till variationerna i 

biogasens innehåll av svavelväte. Tekniken är definitivt inte förstahandsvalet om man väntar stora 

mängder eller snabba fluktuationer i innehållet av svavelväte vid rötningsanläggningen. 
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Figur 2: Flödesschema för en biologisk skrubberanläggning för avsvavling av biogas. Foto av 

biologisk skrubber vid biogasanläggningen Bruck/Leitha, Österrike, där kapaciteten för biogas är 

800 m³/h (Källa: Vienna University of Technology, Biogas Bruck GmbH) 

Den här tekniken är fördelaktig att använda vid produktion av biometan om: 

 svavelväteinnehållet i biogasen är lågt eller måttligt 

 fluktuationer av svavelväteinnehållet i biogasen är små 

 substrat som används för biogasproduktion inte ändras ofta 

 kvävetillförsel till biogasen kan tolereras med tanke på fortsatt uppgradering av biogasen 
eller 

 man har tillgång till rent syre i stället för luft till oxideringen 

 man redan har en biologisk skrubber på biogasanläggningen och bara behöver gå över till 
att använda rent syre i processen. 

2.3. Kemisk-oxidativ skrubber 
Absorption av svavelväte i basiska lösningar är en av de äldsta metoderna för avsvavling av gaser. 

Idag använder man natriumhydroxid och pH kontrolleras noggrant för att justera att separeringen 

blir selektiv. Det handlar om att få anläggningen att fungera med så hög absorption av svavelväte 

och så låg absorption av koldioxid som möjligt för att hålla nere kemikalieförbrukningen (koldioxiden 

ska avlägsnas med effektivare teknik). Selektiviteten för svavelväte kontra koldioxid kan ökas 

ytterligare med hjälp av ett oxidationsmedel som oxiderar det absorberade svavelvätet till rent 

svavel eller sulfat, och på så vis ökar hastigheten för avsvavlingen. På biogasanläggningar brukar man 

använda väteperoxid till denna oxidering. Tekniken visar sig vara väl kontrollerbar och fungerar 

stabilt även när biogasen fluktuerar kraftigt i kvalitet och kvantitet. Vid stabil drift kan man komma 

ner till så låga svavelvätehalter som 5 ppm. Mest ekonomiskt är att nöja sig med 50 ppm; resten av 

svavelvätet kan avlägsnas genom adsorption på metalloxider. Tekniken kräver en detaljerad styrning 

av processen och kunskap om hur man handskas med kemiska agens. De specifika kostnaderna för 

tekniken är högst konkurrenskraftiga jämfört med andra befintliga avsvavlingstekniker. Om man 

förväntar att svavelväteinnehållet kommer att vara högt eller fluktuera kraftigt i anläggningen ska 

man fundera över att använda den här tekniken. 
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Figur 3: Flödesschema för en kemisk-oxidativ skrubberanläggning för avsvavling av rå biogas. Foto 

från kemisk-oxidativ skrubber vid biogasanläggningen Bruck/Leitha, Österrike där kapaciteten för 

biogas är 300 m³/h (Källa: Vienna University of Technology, Biogas Bruck GmbH) 

Den här tekniken är fördelaktig att använda vid produktion av biometan om: 

 svavelväteinnehållet i biogasen är måttligt eller högt 

 fluktuationer av svavelväteinnehållet i biogasen är måttliga eller kraftiga 

 substrat som används för biogasproduktion ändras ofta  

 tillsättning av syre eller kväve till biogasen är till nackdel för den fortsatta uppgraderingen 
av biogasen 

 högautomatiserad och pålitlig drift med låg arbetsinsats önskas 

 kemikaliehantering inte är något problem för personalen. 

2.4. Adsorption på metalloxider eller aktivt kol 
Svavelväte kan adsorberas på metalloxiders yta, som järnoxid eller kopparoxid och även på aktivt 

kol, och på så vis utmärkt avlägsnas från biogasen. När svavelvätet adsorberas på metalloxider binds 

svavlet som en metallsulfid och vattenånga avgår. När det adsorberande materialet är mättat byts 

det ut mot färskt material. Adsorption av svavelväte på aktivt kol sker vanligtvis med en liten tillsats 

av syre för att oxidera den adsorberade gasen till svavel och binda den starkare till ytan. Om man 

inte får tillsätta syre finns ett specialimpregnerat aktivt kol att använda. Denna avsvavlingsteknik är 

extremt effektiv och ger koncentrationer på mindre än 1 ppm. Även om investeringskostnaderna är 

relativt låga så är de totala specifika kostnaderna för tekniken avsevärt högre vilket gör att den 

används främst för slutlig avsvavling eller finjustering (typiskt upp till 150 ppm svavelväte i 

biogasen). 

Den här tekniken är fördelaktig att använda vid produktion av biometan om: 

 svavelväteinnehållet i biogasen är lågt eller 

 tekniken bara ska användas till den slutliga avsvalningen. 

3. Teknik för uppgradering av biogas och produktion av biometan 
Det finns ett antal olika kommersiellt tillgängliga tekniker för uppgradering av biogas. 

Uppgraderingen omfattar torkning och avskiljning av koldioxid och därmed ökat värmevärde hos 

gasen som produceras. I följande avsnitt presenteras dessa beprövade tekniker. Därefter följer en 

beskrivning av avskiljning av ämnen som förekommer i små mängder.  Dessa steg för att avlägsna 

substanser ingår normalt i kommersiellt tillgängliga anläggningar för uppgradering av biogas. 
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3.1. Absorption 
Principen för separering med absorption bygger på att olika komponenter i en gas har olika löslighet 

i en flytande skrubberlösning. I en uppgraderingsanläggning som använder den här tekniken är 

biogasen i intensiv kontakt med en vätska i en kolonn i skrubbern som är packad med ett 

plastmaterial för att öka kontaktytan mellan de bägge faserna, gasen och vätskan. De komponenter 

som ska avlägsnas från biogasen (framför allt koldioxid) är mycket mer lösliga i vätskan som tillsätts 

och avlägsnas därför från gasflödet. Gasen som blir kvar blir alltmer metanrik, medan vätskan i 

skrubbern som avgår från kolonnen är rik på koldioxid. För att absorptionen ska fortsätta att fungera 

effektivt måste vätskan bytas ut eller regenereras i ett separat steg (desorption eller 

regenereringssteg). Det finns för närvarande tre olika uppgraderingstekniker som bygger på den här 

fysikaliska principen. 

3.1.1. Fysikalisk absorption: vattenskrubber, tryckvattenabsorption 

De komponenter som absorberas från gasen binds fysikaliskt till skrubbervätskan, i det här fallet 

vatten. Koldioxid har högre löslighet i vatten än i metan och kommer därför att lösa sig i vattnet i 

högre grad, speciellt vid lägre temperaturer och högre tryck. Inte bara koldioxiden, utan också 

svavelväte och ammoniak kan minska i biometanflödet när man har vatten som skrubbervätska. 

Vattnet som strömmar ut från kolonnen är mättat med koldioxid och överförs till en flash-tank där 

trycket reduceras abrupt och det mesta av den upplösta gasen avges. Eftersom den gasen 

huvudsakligen innehåller koldioxid, men även en liten mängd metan (metan är också vattenlösligt, 

men i mindre grad) leds den tillbaka i rör till inloppet för biogasen. Om vattnet ska återvinnas till 

absorptionskolonnen måste det regenereras och därför pumpas det till en desorptionskolonn där 

det möter en motström med restgas som den kvarvarande upplösta koldioxiden kan avges till. Det 

regenererade vattnet pumpas sedan tillbaka som färsk skrubbervätska till absorptionen. 

 

Figur 4: Flödesschema för typisk uppgraderingsenhet för biogas som använder 

tryckvattenabsorption. Foto från vattenskrubbern vid uppgraderingsanläggningen Könnern, 

Tyskland, där kapaciteten för biogas är 1250 m³/h (Källa: Malmberg) 

Nackdelen med den här metoden är att luftens syre och kväve löses i vattnet under regenereringen 

och därigenom transporteras till flödet av uppgraderad biometan. Biometan som producerats med 
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den här tekniken innehåller därför alltid syre och kväve. Eftersom den biometan som strömmar ut är 

mättad med vatten är sista steget i uppgraderingen torkning av gasen, exempelvis med glykol. 

Den här tekniken är fördelaktig att använda vid produktion av biometan om: 

 man kan acceptera att den innehåller syre och kväve samt har lägre värmevärde   

 anläggningens planerade kapacitet är medelstor eller stor 

 biometanflödet kan användas direkt vid det levererade trycket utan att behöva 
komprimeras ytterligare 

 biogasanläggningens värmebehov (delvis) kan täckas av restgasbehandling. 

3.1.2. Organisk fysikalisk absorption 

Tekniken är mycket lik vattenskrubber men istället för vatten som skrubbervätska har man en 

lösning med organiskt lösningsmedel (e.d. polyetylenglykol). Koldioxid har högre löslighet i sådana 

lösningsmedel än i vatten. Därför kan man ha en mindre mängd skrubbervätska som cirkulerar och 

mindre apparater för samma kapacitet för biogas. Några exempel på kommersiellt tillgängliga 

tekniker för uppgradering av biogas som bygger på organisk fysikalisk absorption är Genosorb, 

Selexol, Sepasolv, Rektisol och Purisol. 

3.1.3. Kemisk absorption: aminskrubber 

Kemisk absorption kan beskrivas som en fysikalisk absorption av komponenter i gasen i en 

skrubbervätska följd av en kemisk reaktion mellan flytande komponenter i skrubbern och 

absorberade gaskomponenter som finns i vätskefasen. Oönskade gaskomponenter blir då mycket 

starkare bundna till skrubbervätskan och skrubbervätskans kapacitet flera gånger högre. Den 

kemiska reaktionen är starkt selektiv och mängden metan som också absorberas i vätskan är mycket 

låg vilket ger ett mycket högt metanutbyte och mycket lågt metanslip. Tack vare speciellt 

koldioxidens höga affinitet till de lösningsmedel som används (huvudsakligen vattenlösningar av 

monoetanolamin MEA, dietanolamin DEA och metyldietanolamin MDEA) kan trycket hållas betydligt 

lägre i aminskrubbrar jämfört med i anläggningar med tryckvattenabsorption av motsvarande 

kapacitet. 

Anläggningar med aminskrubber körs vid det något förhöjda tryck som biogasen redan har, och 

ingen ytterligare komprimering behövs. Den höga kapaciteten och höga selektiviteten hos 

aminlösningen är visserligen en fördel vid absorptionen, men visar sig vara en nackdel vid 

regenerering av skrubberlösningen. Kemiska skrubbervätskor kräver betydligt mycket mer energi vid 

regenereringen som måste tillföras som processvärme. Den mättade aminlösningen värms upp till 

cirka 160 °C då det mesta av koldioxiden avges och lämnar regenereringskolonnen som ett relativt 

rent restgasflöde. Eftersom en liten del av skrubbervätskan avdunstar till biometanströmmen och 

därmed förloras måste den fyllas på ofta. Svavelväte kan även absorberas från biogasen med kemisk 

absorption men då behövs högre temperaturer vid regenereringen. Därför är rådet att ta bort 

svavelvätet före aminskrubbern. 
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 Figur 5: Flödesschema för typisk uppgraderingsenhet för biogas som använder aminskrubbning. 

Foto från uppgraderingsanläggning i Göteborg där kapaciteten för biogas är 1600 m³/h (Källa: 

Cirmac) 

Den här tekniken är fördelaktig att använda vid produktion av biometan om: 

 man vill ha ett högt metanutbyte (då behövs ju inte mer behandling av restgasen för att 
minska metanutsläpp) 

 man vill ha högt metaninnehåll i biometanflödet 

 anläggningens planerade kapacitet är medelstor eller stor 

 biometanflödet inte behöver komprimeras ytterligare utan kan användas vid det 
levererade trycket nära atmosfärstrycket 

 värmebehovet för regenereringssteget kan täckas av infrastruktur som finns vid 
biogasanläggningen. 

3.2. Adsorption: Pressure Swing Adsorption (PSA) 
Separering av gas med adsorption bygger på att olika gaser adsorberas olika på en fast yta vid förhöjt 

tryck. Vanligtvis används olika typer av aktivt kol eller molekylsikter (zeoliter) som adsorberande 

material. Dessa material adsorberar koldioxid selektivt från biogasen så att metan anrikas i den. 

Efter adsorptionen vid högt tryck regenereras den mättade adsorbenten genom att man stegvis 

minskar trycket och renspolar med rå biogas eller biometan. Under detta steg lämnar restgas 

adsorbenten. Sedan ökas trycket igen med biogas eller biometan och adsorbenten är redo för nästa 

omgång. Uppgraderingsanläggningar i industriell skala har fyra, sex eller nio adsorptionskärl 

parallellt vid olika positioner för att få kontinuerlig drift i varje omgång. Under regenereringens 

dekomprimeringsfas ändras sammansättningen i restgasen när den metan som också adsorberats 

avges tidigare (vid högre tryck) och koldioxiden huvudsakligen desorberas vid lägre tryck. Därför 

brukar man leda tillbaka restgasen från dekomprimeringens första steg till biogasens inlopp för att 

minska metanslip. Restgas från regenereringens senare steg kan ledas till ett andra steg i 

adsorptionen, till behandlingsenheten för restgas, eller kan ventileras ut till atmosfären. Om vatten 

och svavelväte finns i gasen kan det skada adsorbentmaterialet irreversibelt (oåterkalleligt) och 

därför måste dessa komponenter avlägsnas före adsorptionskolonnen. 
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Figur 6: Flödesschema för typisk uppgraderingsenhet för biogas som använder Pressure Swing 

Adsorption. Foto från uppgraderingsanläggningen Mühlacker, Tyskland, där kapaciteten för biogas 

är 1000 m³/h (Källa: Schmack CARBOTECH) 

Den här tekniken är fördelaktig att använda vid produktion av biometan om: 

 metanhalten i biometanflödet (95–99 vol%) är lämplig för vidare användning 

 anläggningens planerade kapacitet är liten eller medelstor 

 biometanflödet inte behöver komprimeras ytterligare utan kan användas vid det 
levererade trycket  

 biogasanläggningens värmebehov (delvis) kan täckas av restgasbehandlingen. 

3.3. Membranteknik: gaspermeabilitet 
Membran för uppgradering av biogas är gjorda av material som släpper igenom koldioxid, vatten och 

ammoniak. Gaspermeabilitet är genomsläppligheten för en gas. Svavelväte, syre och kväve tränger 

igenom membranet i viss utsträckning och även metan passerar, men ytterst lite. Typiska 

membraner för uppgradering av biogas är gjorda av polymera material som polysulfon, polyimid 

eller polydimetylsiloxan. Dessa material har bra selektivitet för att separera metan och koldioxid i 

kombination med rimlig robusthet mot komponenter som finns i små mängder i biogasen. För att få 

tillräcklig membranyta i en kompakt anläggning används membranen i form av ihåliga fibrer som är 

kombinerade till ett antal parallella membranmoduler.  

Efter komprimering till drifttrycket kyls biogasen ner för torkning och avskiljning av ammoniak. Efter 

återuppvärmning med överskottsvärme från processorn avskiljs kvarvarande svavelväte genom 

adsorption på järnoxid eller zinkoxid. Slutligen leds gasen till en enstegs eller flerstegs enhet som 

bygger på genomsläpplighet för gaser. Antal steg och koppling av membransteg som används 

bestäms av vilket metanutbyte man vill ha och det specifika energibehovet för komprimering, men 

inte av den önskade kvaliteten på biogasen. Moderna uppgraderingsanläggningar med mer komplex 

utformning ger möjlighet till mycket höga metanutbyten och har förhållandevis lågt energibehov. 

Man har även använt arrangemang med flera kompressorer och det har visat sig ekonomiskt 

fördelaktigt. Drifttryck och kompressorns hastighet kontrolleras för att ge önskad kvalitet och 

kvantitet på den biometan som produceras. 
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Figur 7: Flödesschema för en typisk uppgraderingsenhet för biogas som använder membranteknik 

baserad på gaspermeabilitet. Foto från uppgraderingsanläggningen Kisslegg, Tyskland, där 

kapaciteten för biogas är 500 m³/h (Källa: AXIOM Angewandte Prozesstechnik) 

Den här tekniken är fördelaktig att använda vid produktion av biometan om: 

 man vill ha hög flexibilitet när det gäller processens layout och anpassning till den lokala 
biogasanläggningen samt flexibelt beteende vid partiell belastning och dynamik hos 
anläggningen 

 metanhalten i biometanflödet (95–99 vol%) är lämplig för vidare användning 

 anläggningens planerade kapacitet är liten eller medelstor 

 biometanflödet inte behöver komprimeras ytterligare utan kan användas vid det 
levererade trycket  

 biogasanläggningens värmebehov (delvis) kan täckas av restgasbehandlingen eller 

 tillsats av kemikalier och andra ämnen som förbrukas måste undvikas 

 man behöver snabb uppstart från kallt standbyläge och drift med start och stopp. 

3.4. Jämförelse mellan olika tekniker för uppgradering av biogas 
Det är svårt att göra en jämförelse mellan olika uppgraderingstekniker för biogas som gäller 

generellt eftersom många av de viktiga parametrarna är starkt beroende av de lokala förhållandena. 

Dessutom stämmer de tekniska möjligheterna med en viss teknik (till exempel vilken kvalitet på 

biometan man kan uppnå) ofta inte överens med den mest ekonomiska driften. Nuvarande tekniska 

utveckling av uppgraderingsmetoder uppfyller behoven hos de som ska driva anläggningar.  Frågan 

gäller att hitta det utförande som ger den mest ekonomiska produktionen av biometan. Det 

rekommenderas starkt att man gör en detaljerad analys av de förväntade specifika kostnaderna för 

biometan och att man redovisar alla möjliga uppgraderingstekniker. Ett verktyg som hjälper till med 

detta är den Biometankalkylator som utvecklats i projektet och kommer att uppdateras årligen. 

Verktyget innehåller alla relevanta uppgraderingssteg och uppgraderingstekniker och ger möjlighet 

till en kvalificerad bedömning av förväntade produktionskostnader för biometan. 

Tabellen nedan sammanfattar de viktigaste parametrarna för uppgraderingsteknikerna som 

beskrivits här när de används för en typisk sammansättning hos biogas. Vissa värden som anges 

anger genomsnitt av befintliga uppgraderingsanläggningar eller verifierade data i litteraturen. 

Mars 2012 används som prisbas. 
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Membranteknik ger möjlighet att i stor utsträckning anpassa utförandet på anläggningen till lokala 

förhållanden genom att använda olika membrankonfigurationer, multipla membransteg och 

variationer av multipla kompressorer. Därför anges ofta intervall i tabellen. Den första siffran gäller 

alltid för enklare utförande av anläggningen (”billigare” och med lågt metanutbyte) och den andra 

siffran gäller en anläggning som utformats för att ge högt metanutbyte. 

Parameter Vatten-
skrubber 

Organisk- 
fysikalisk 
skrubber 

Amin- 
skrubber 

PSA Membran-
teknik 

typisk anläggningsstorlek, 
intervall [m³/h biometan] 

     

typiskt metaninnehåll i 
biometan [vol%] 

95,0–99,0 95,0–99,0 >99,0 95,0–99,0 95,0–99,0 

metanutbyte [%] 98,0 96,0 99,96 98 80–99,5 

metanslip [%] 2,0 4,0 0,04 2,0 20–0,5 

typiskt levererat tryck 
[bar(g)] 

4–8 4–8 0 4-7 4–7 

behov av elenergi 
[kWh el/m³ biometan] 

0,46 0,49–0,67 0,27 0,46 0,25–0,43 

värmebehov och 
temperaturnivå 

- medel 

70–80°C 

högt 

120–160°C 

- - 

krav på avsvavling process-
beroende 

ja ja ja ja 

behov av 
förbrukningsmedel 

medel mot 
påväxt, 

torkmedel 

organiskt 
lösnings-

medel 
(ofarligt) 

aminlösning 
(giftig, 

korrosiv)  

aktivt kol 
(ofarligt) 

  

partiell belastning [%] 50–100 50–100 50–100 85–115 50–105 

antal referensanläggningar högt lågt mellan högt lågt 

typiska 
investeringskostnader 
[euro/(m³/h) biometan] 

 

 

    

för 100m³/h biometan 10 100 9 500 9 500 10 400 7 300–7 600 

för 250m³/h biometan 5 500 5 000 5 000 5 400 4 700–4 900 

för 500m³/h biometan 3 500 3 500 3 500 3 700 3 500–3 700 

typiska driftskostnader 
[cent/m³ biometan] 

     

för 100m³/h biometan 14,0 13,8 14,4 12,8 10,8–15,8 

för 250m³/h biometan 10,3 10,2 12,0 10,1 7,7–11,6 

för 500m³/h biometan 9,1 9,0 11,2 9,2 6,5–10,1 
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3.5. Avskiljning  av ämnen i låga halter: vatten, ammoniak, siloxaner, partiklar 
Biogasen som lämnar rötkammaren är mättad med vattenånga. Vattnet tenderar att kondensera i 

apparater och rörledningar och kan tillsammans med svaveloxid orsaka korrosion. Genom att öka 

trycket och minska temperaturen kondenserar vattnet från biogasen och kan avlägsnas. Kylningen 

kan ske med omgivningstemperaturen (luft, jord) eller med el (nedfrysning). Man kan även ta bort 

vatten genom skrubbning med glykol eller adsorption på silikater, aktivt kol eller molekylsikter 

(zeoliter). 

Ammoniak brukar avskiljas när biogasen torkar genom kylning eftersom den har hög löslighet i 

vatten. Flertalet tekniker för koldioxidavskiljning är också selektiva för avskiljning av ammoniak. 

Därför brukar man inte behöva ett separat reningssteg. 

Siloxaner används i produkter som deodoranter och schampo, och därför hittar man dem också i 

biogas från avloppsverk och i deponigas. De kan skapa allvarliga problem när de förbränns i 

gasmotorer och förbränningsanläggningar. Siloxaner kan avskiljas antingen genom att kyla gasen, 

genom adsorption på aktivt kol, aktivt aluminium eller kiselgel eller med absorption i flytande 

blandningar av kolväten. 

Partiklar och droppar som kan finnas i biogas och deponigas kan orsaka mekanisk nötning i 

gasmotorer, turbiner och rörledningar. Partiklar kan separeras från biogasen med fina mekaniska 

filter (0,01 µm–1 µm). 

4. Avskiljning av metan från restgas 
Som redan nämnts innehåller restgas från uppgraderingen av biogas fortfarande en viss mängd 

metan beroende på vilken separeringsteknik som använts. Eftersom metan är en kraftig växthusgas 

är det ytterst viktigt att minimera utsläppen av metan till atmosfären för att produktionen av 

biometan ska vara hållbar. Det bör nämnas att i de flesta länder är utsläppen av metan från 

biogasproduktionsanläggningar begränsad. Större mängder metan i restgas ökar de specifika 

uppgraderingskostnaderna och kan hindra en ekonomisk drift av anläggningen. Men det är inte fullt 

så enkelt eftersom det är en avvägning när man väljer ett visst värde för metanutbyte eftersom ett 

högre metanutbyte alltid ökar investerings- och driftskostnaderna för uppgraderingstekniken. Därför 

brukar anläggningar med bäst förutsättningar för god ekonomi acceptera att en viss mängd metan 

finns kvar i restgasen som sedan behandlas innan den ventileras ut i atmosfären. 

De vanligaste sätten att ta bort metan från restgas är oxidering (förbränning) och värmeproduktion. 

Värmen kan förbrukas vid den anaeroba rötningsanläggningen (som ofta har värmebehov), matas in 

på fjärrvärmenätet eller kylas bort. En annan möjlighet är att blanda restgas med biogasen och leda 

in till gasmotorn i befintlig kraftvärmeproduktion. Vilket sätt man än väljer ska anläggningen 

planeras noga eftersom restgas från en modern uppgraderingsanläggning sällan innehåller tillräckligt 

med metan för att underhålla en flamma som facklar av gasen utan tillsats av naturgas eller biogas. 

Ett annat alternativ är att oxidera metan i restgas med brännare med låg värmeavgivning eller 

katalytisk förbränning. Flera tillverkare erbjuder redan användbara tekniker kommersiellt. De ger en 

stabil förbränning även vid så låga metanhalter som 3 % i gasen (förbränningsluft inkluderad) som 

ska förbrännas. Behandling av restgas som innehåller mindre metan blir svårare ju lägre halten är 
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eftersom förbränningen av gasen då inte ger tillräckligt med energi och biogas eller biometan måste 

tillsättas för att få en stabil oxidering. Det är orsaken till att det är mindre klokt att välja en 

uppgraderingsteknik med så högt metanutbyte som möjligt eftersom man ändå alltid måste ta hand 

om restgasen. Det är mycket viktigare att se anläggningen för biometanproduktion som en helhet 

och att integrera uppgraderingsanläggningen i den. Ytterst få uppgraderingstekniker med extremt 

högt metanutbyte ger en restgas som det är tillåtet att ventilera direkt ut till atmosfären. 
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