
RAPPORT  
Västerås, den 9 juni 2008  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biogasframställning av spillprodukter 
från rapsoljeproduktion 

 
 

 
 

 
Examensarbete vid Mälardalens Högskola 
i samarbete med Företaget Ecoil AB 
 
Utfört av Nasir Veghar  
 Handledare: Fredrik Starfelt 
 
 
 
 
 
  



Dokumentgivare, dokumentet kan erhållas från 
Mälardalens högskola  
Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling  
| Box 883 72123 Västerås 
Tel: 021-10 13 00 
 

Dokumentnamn 
Ex-jobb 
Utgivningsdatum 
2008-05-27 
Författare 
 
Nasir Veghar 

Dokument titel och undertitel  
Biogasframställning av spillprodukter från rapsoljeproduktion   

 
  

Sammanfattning  
Trots stor utbyggnad av biogasanläggningar i världen, har inte planen i den svenska 
marknaden lyckats riktig bra. Just nu finns inte så många utbyggda biogasanläggningar i 
Sverige. Framför allt biogasanläggningar som är baserade på restprodukter från industrin. Den 
här studien granskar möjligheten och tar upp lönsamheten i att framställa biogas av 
spillprodukter från rapsoljeproduktion. Spillprodukten som är intressant i det här fallet är 
processvatten med högt energiinnehåll som för närvarande ges bort till lokala bönder för 
gödning av jordbruksmark. 
 
Resultat från studien visar att processvattnet i sig inte är lämpligt substrat för rötning i en 
biogasanläggning. Däremot om man använder sig av en inblandning motsvarande 20-25 % 
ymp i processvattnet kan resultatet bli riktigt bra. Men att använda denna biogas till 
kraftvärmeproduktion eller uppgradering till fordonsbränsle kan vara olämpligt utifrån 
ekonomiska beräkningar. Mängden produktion av processvattnet är för lite som i sig resulterar 
till ett mindre produktion av biogas. Biogasproduktionen blir inte heller tillräckligt stor som 
kan säljas till andra företag för uppgradering eller andra ändamål.  
 
Detta problem kan lösas genom ett samarbete med kommunens reningsverk eller lokala 
bönder som vill bli självförsörjande inom energiproduktion. Om samarbetet bli av kan 
anläggningen gå med vinst oavsett vad biogasen används till. Att utnyttja biogasen till 
kraftvärme produktion med minst en 200 kW gasmotor kan vara en lämplig investering 
oavsett om elen säljs på nätet eller utnyttjas internt. Det är också ekonomiskt att uppgradera 
biogasen till fordonsbränsle med ett minipris på 7,5 SEK/Nm3 biogas. 
 
Investering på biogasanläggning är beroende av faktorer som kalkylränta, ekonomiska bidrag, 
priser, politiska bestämmelser osv. Resultaten påverkas om ekonomiska faktorer ändras, 
tillexempel lägre räntesats och högre ekonomiska bidrag innebär en större lönsamhet för 
investeringen. Däremot kan ett högre råvarupris eller ett mindre ekonomisk bidrag leda till att 
investeringen blir olönsamt.  
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Abstract 
Despite big expansion of biogas plants in the world, does not have the levels in the Swedish market 
succeeded very good. Presently are not so many expanded biogas plants in Sweden. Especially 
biogas plants that are based on rest products from the industry. This study checks the possibility 
and takes up the profitability in producing biogas off spill products from rape oil production. The 
spill product that is interesting in this case is process water with high-energy contents that currently 
are given away to the local farmers for fertilization of farmland. 
 
Results from the study show that the process water in itself is not appropriate substrate for 
digestion in a biogas plant. On the other hand if you use an involvement corresponding 20- 25% 
graft in the process water can the result become really good. But to use this biogas to heat power 
plant or upgrading to vehicle fuel can it be unsuitable on the basis of economic calculations. This 
entirely depends on that production of the process water is too little and that will give a result with 
smaller amount biogas production. This amount will not be neither enough to be sold to other 
companies for upgrading or other purposes.  
 
This problem can be solved through cooperation with the municipality’s sewage treatment or local 
farmers that will supply their energy needs by themselves. If the cooperation takes in force can 
biogas plant becomes profitable irrespective of what the biogas will be used to.  
 
Using biogas in heat power plant to force electricity and heat with minimum 200-kilowatt gas 
engine can investment be profitable, regardless of if the electricity will be sold on the market or it 
be used internal. It is also economic to upgrade biogas to vehicle fuel with a minimum prise of 7, 5 
SEK/Nm3 biogas.    
  
Investment on biogas plant is depending on factors like interest rate, economic contribution, costs 
and political arrangements so. The results will be changed if the economic factors changed, for 
examples lower interest rate and higher economic contributions brings profitability in the 
investment. On the other hand higher raw materials or less economic contribution will make that 
the investment becomes uneconomical.  
 
  

keywords 
Biogas plant, rape oil production, process water, energy-contents, digestion, graft, fertilization, 
heat power plant, vehicle fuel, upgrade biogas, gas motor.    

Number of pages 
41 

Language 
Swedish 

 

 

 



Förord 
 
Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling vid Mälardalens högskola har av 
företaget Ecoil i Kungsör fått i uppdrag att granska och analysera möjligheter till 
framställning av biogas från restprodukter vid Ecoils industrianläggning. Restprodukten är ett 
energirikt processvatten som för närvarande ges bort till bönder för gödning av 
jordbruksmark.      
 
Uppdraget har vidarebefordrats till mig i form av ett examensarbete på 30 hp. Examensarbetet 
utgör det sista momentet i min fyra år långa utbildning till magister inom energiteknik vid 
Mälardalens högskola i Västerås. Arbetet har fördelats i tre delar: 
 

1. En teoretisk undersökning kring biogasframställning och de olika typer av teknik som 
används. 

 
2. Laborationsförsök för att bestämma biogasutbytet på processvatten hämtat från Ecoil. 

 
 

3. Energibalans- och verkningsgradsberäkning för den befintliga anläggningen med 
tanke på biogasutvinning. 

 
Härmed vill jag tacka alla personer som har medverkat och lämnat värdefulla uppgifter till 
arbetet.  Ett speciellt tack till Fredrik Starfelt och Lilia Daianova som varit mina handledare 
och hjälpt mig under arbetets gång. Jag vill också passa på och tacka Ann-Sofie Magnusson 
som har hjälpt mig med de laborationens moment, samt Erik Dahlqvist som har hjälpt mig 
med insamling av information.  
  
Ett speciellt tack till Magnus Löfgren på Ecoil som har varit tillgänglig med information 
under arbetets gång.  
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Ord och enhetsförklaring 
 
Anaerob process  Nedbrytningsprocess som sker i en syrafri miljö.
  
Substrat Det organiska ämne man för in i biogasanläggningen 

för att röta. 
 
BOD Biokemiska syreförbrukning, är den syremängd som 

krävs för att biologisk bryta ner en vis mängd 
organiska material. BOD inom vattenrening är ett 
mått på vatteninnehåll av biologisk nedbrytbara 
organisk material.   

 
COD Kemisk syreförbrukning, anger den del av vattnet 

som kan oxideras på kemisk väg, genom tillsats av 
ett bestämt oxidationsmedel. COD kan analyseras 
betydligt snabbare än BOD.  

 
Suspenderad substans(SS)  Det suspenderade materialet i avloppsvattnet 

definieras som vikten av de föroreningspartiklar som 
inte passerar ett filter med en viss porstorlek. I 
Sverige är den storleksgränsen vanligtvis 1,6 µm. 
   

kWh  Kilowattimme är en energienhet som definieras som 
en effekt på en kilowatt under en timme och 
motsvarar alltså 3 600 kilojoule, som är SI-enheten 
för energi.  

 
Nm3 Normalkubikmeter; volymen av en gas under 

förhållandet 0° C och trycket 101,3 kPa.  
 
Ymp Aktiv metanbildande bakterier som kan förbruka 

syreinnehållet i en anaerob process och därmed 
producera biogas. 

         
 
VFA Korta fettsyror (Volatile Fatty Acids) bildas bland 

annat som en intermediär produkt i den anaeroba 
nedbrytningsprocessen. För hög koncentration av 
dessa hindrar de metanbildande mikroorganismernas 
aktiviteter   

 
VS (Volatile Solids) Glödförlust, ett mått på ett materials innehåll av 

förbränningsbar (organisk) substans. Enheten är g/l, 
% av torrsubstansen eller % av ursprungsvikten.   
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 Inledning 
Tillgång till energi och användning av naturresurser har alltid varit huvudförutsättningen för 
tillväxt och välfärd för mänskligheten, samtidigt som en överdriven konsumtion av 
naturresurser har lett till negativa effekter på djurlivet och miljön runt omkring oss. Ökad 
koncentration av växthusgaser i atmosfären, speciellt koldioxid, har bidragit till global 
uppvärmning som leder till smältning av glaciärer, stigande havsnivåer och förändrade 
förutsättningar för jordbruket.  
Av olika studier och utredningar framgår att den största anledningen till detta är förbränning 
av fossila bränslen.  
 
Klimatförändringen är ett globalt problem där var och en har möjlighet att influera och 
påverka både i positiv och i negativ riktning. Små förändringar i vårt dagliga beteende kan 
hjälpa till att förebygga utsläpp av växthusgaser utan att det påverkar vår livskvalitet. Utifrån 
ett längre tidsperspektiv kan man säga att förändringar såsom övergång från brännolja, kol 
och naturgas till förnybara energikällor som biogas, flis, solceller och vindkraft kan bidra till 
mindre koldioxidutsläpp, mindre föroreningar och en bättre miljö.  
 
Med klimatförändringen i baktanke och ett högt oljepris på världsmarknaden har lett till att 
Ecoil i Kungsör startade sin verksamhet 2004. Ecoil producerar rapsolja genom 
kallpressning som kan användas till småskaliga pannor för uppvärmning. På så sätt får man 
ett lokalt producerat förnybart bränsle som har samma kvalitet som vanliga brännoljor. 
 
Från framställningsprocessen finns två huvudbiprodukter varav den ena är fast och används 
som djurfoder och den andra är ett energirikt processvatten som för närvarande lämnas till 
lokala bönder för gödning av jordbruksmark. Processvattnet får inte spolas ner i det 
kommunala avloppet, eftersom den innehåller ganska mycket fosfor och stora halter 
organiska material som kräver specialbehandling för rening och återcirkulering i naturen. 
För att bli av med processvattnet verkar vara ett stort problem för Ecoil, därför har 
företagsledningen bestämde sig att använda processvattnet i ett annat system och utvinna 
energin som finns kvar i det. Ett bra system som processvattnet kan behandlas och utarbetas 
där, är rötkammarsystem vilket där kan processvattnet rötas och produceras biogas.    
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1 Bakgrund  
 
Ecoil AB startade sin verksamhet i Kungsör hösten 2004. Under det följande året gjordes 
investeringar med ca 10 Mkr i maskinpark och en total ombyggnation och anpassning av 
industrilokalen. 
 
Ecoils huvudprodukt är en biologisk olja som framställs genom kallpressning av raps. Idén 
är enkel, rapsfrön kallpressas och oljan förädlas till en produkt som kan eldas i vanliga 
oljebrännare i villor, fastigheter eller industrilokaler där man idag eldar med fossil olja, den 
enda anpassning som måste göras är att pannan utrustas med en förvärmare som kan höja 
temperaturen på oljan innan förbränningen. Processchema finns i bilaga 1.         
 
Ecoils andra huvudprodukt är rapsfrökaka, foderkaka. Foderkakan kan också eldas i pannor 
som vanliga pellets, men eftersom de har ett större ekonomiskt värde som djurfoder kommer 
de i första hand att säljas för att utfodra djur. Om kakorna på sikt säljs som bränsle blir de 
10-20 öre billigare per kilowattimme än vanliga pellets, enligt Mikkel Selder - som startat 
företaget Ecoil runt den nya processen [1] . Efter pressning och avskiljning av foderkakan 
har man kvar ett energirikt processvatten som innehåller mycket fosfor och organiskt 
material, men däremot en väldigt låg kvävhalt. Processvattnet kan användas för gödning av 
jordbruksmark och skogar. För att förhindra eventuellt övergödning blandas processvattnet 
med djurgödsel och sprids sedan över marken [1]  
 
Mängden processvatten som produceras i anläggningen överstiger lantbrukarnas efterfrågan 
vilket gör att andra användningsområden måste hittas för det energirika processvattnet.  
 

1.1 Syfte och Mål 
 
Syftet med examensarbetet är att undersöka möjligheten att framställa biogas av 
spillprodukter från rapsoljeproduktion. Spillprodukten som är intressant i det här fallet är 
processvattnet som är väldigt energirikt. Analys på vattnet finns i bilaga 2. 
 
Målet med examensarbetet är att ge företagsledningen i Ecoil underlag till att fatta ett rimligt 
beslut om möjligheter till framställning av biogas från restprodukter i den egna 
anläggningen. I största möjliga grad ska även investerings- och driftskostnaderna anges för 
den nyutvecklade tekniken, beräkningen skall ge företagsledningen information om 
investeringskostnad, driftkostnader och framtida avkastning för en eventuell 
biogasanläggning i samband med rapsoljeproduktionen.  
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1.2 Omfattning och begränsningar  
Rapporten riktar in sig på att undersöka möjligheter till att utvinna biogas från restprodukten 
i en industriell process. Studien innefattas av följande moment. 
 

•  Att kunna förstå och beskriva biogasframställning generellt och dess 
användningsområde 

• Laboratorieexperiment där innehåll och utbytet av biogas bestäms  
• Processdimensionering 
• Ekonomisk kalkylering med olika investeringsmetoder  

 
Rapporten behandlar inte processen om hur den biologiska oljan produceras i mer 
omfattande form eftersom processen är hemligt och tillgång till information är begränsad, 
inte heller rapsfrökakan som är kvar efter kallpressningen. 

1.3 Metod och material 
Data har samlats in dels genom litteraturstudier inom befintliga ämnesområden, dels genom 
personliga kontakter med personer som har flerårig erfarenhet inom den här typen av 
verksamhet. 
 
Laborationsförsök har genomförts med och utan inblandning av ymp och utbytet har 
analyserats. En ekonomisk kalkylering baserad på mängden processvattenproduktion och 
dessa utbytbarheter till biogas har genomförts. Ett studiebesök har gjorts till Växtkrafts 
biogasanläggning i Västerås för att studera processen. 
 

2 Biogas 
Biogas är benämningen på den metanrika gasblandningen som produceras vid bakteriell 
nedbrytning av organiskt (kolinnehållande) material i syrefria (anaeroba) förhållanden. 
Biogas är ett förnybart bränsle som ingår i det naturliga kretsloppet. Biogas består 
huvudsakligen av 60-80 % metan (CH4) och 20-40 % % koldioxid (CO2) [2] . Beroende på 
vilka material som bryts ner kan biogas även innehålla små mängder kvävgas 0-1 % och 
svavelföreningar motsvarande (0-2000 ppm) samt spårgas, syrgas och vätgas.  
 
Huvudbeståndsdelen i biogas är metan som är en energirik gas. Föreningen består av fyra 
väteatomer och en kolatom. Metan är en kraftig växthusgas, vilket betyder att utsläpp av 
denna gas bidrar betydligt mer till växthuseffekten än koldioxid. Metan har en 
koldioxidekvivalent på 21, vilket betyder att metan är 21 gånger starkare än koldioxid. Vid 
tillvaratagande och förbränning av metan släpps det ut bara vatten och koldioxid, denna 
koldioxid medför inget nettotillskott i atmosfären eftersom koldioxiden som frigörs omsätts 
direkt i kretsloppet [2]. Detta ger biogasen en miljöfördel gentemot naturgas, vars kolväte 
har sitt ursprung i fossilt kol.     
 
Den totala produktionen av biogas (ej uppgraderad) år 2006 i Sverige uppgick till 204 
miljoner Nm3 [3]. Total fanns 223 biogasanläggningar som producerade 1,21 TWh energi. 
Enligt tabellen nedan står reningsverken för den största mängden av biogasproduktionen i 
Sverige (Energimyndigheten, 2006). Potentialen av biogasproduktion i Sverige kan 
uppskattningsvis uppgå till 20 TWh/år om organiskt avfall, jordbruksprodukter och 
spillvatten utnyttjas till fullo (Hammar, 2002).  
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Produktionstyp Antal Biogasproduktion 
(miljoner Nm3) 

Energiproduktion 
(TWh/år) 

Avloppsreningsverk 138 92,21 0,58 

Deponier 60 69,38 0,34 

Industriella avlopp 3 13,44 0,09 

Samrötningsanläggningar 14 26,48 0,18 

Lantbruk 8 2,17 0,01 

Totalt 223 204,04 1,21 
 
Tabell 1: Alla typer av biogasanläggningar i Sverige och mängden biogasproduktion och energi. 
(Källa: energimyndigheten & SBGF, 2006) 
 

2.1 Produktion av biogas  
För att biogas ska bildas krävs att den anaeroba nedbrytningen sker stegvis och av olika 
grupper av bakterier. Processen sker bland annat naturligt i mossar, sumpmarker, 
avfallsupplag och sediment (Hammar M, 2002). I nedbrytningsprocessen tar 
mikroorganismer upp energi och tillväxer genom att metabolisera det organiska materialet. 
Nedbrytning av det organiska materialet till dess mest reducerade form, metan, sker genom 
delprocesserna hydrolys, primär fermentation, sekundär fermentation och metanogener. 
  
I varje nedbrytningssteg sker viktiga biologiska processer med speciella bakterietyper 
inblandade. Under hydrolysen bryts långa, ej vattenlösliga biopolymerer, t.ex. kolhydrater, 
proteiner och lipider, ned till kortare vattenlösliga organiska föreningar (monomerer). Dessa 
föreningar representeras av socker, aminosyror respektive långa fettsyrekedjor. Det första 
nedbrytningssteget sker med extra cellulära hydrolytiska enzymer, som utsöndras av primära 
fermentationsbakterier (Elfving E, 2005). Samma bakterier fermenterar i nästa steg 
monomererna till bland annat VFA (Volatile Fatty Acids) och alkoholer. Detta steg då 
komplext material bestående av kolhydrater, protein och fett bryts ned till främst fettsyror 
som ättiksyra, smörsyra, och kapronsyra etc., kallas för syrabildningen. Förutom syrorna 
bildas även vätgas och koldioxid vilka också har stor betydelse i det fortsatta 
nedbrytningsförloppet.  
 
En del av dessa fermentationsprodukter, speciellt acetat, vätgas, koldioxid och andra 
produkter som har en kolförening kan omvandlas direkt till metan och koldioxid av 
metanogena bakterier. För omvandling av andra fermentationsprodukter, bl. a VFA och 
produkter med längre än två kolatomer och alkoholer som har längre än en kolatom krävs 
sekundära fermentationsbakterier, vilka i huvudsak genererar acetat och vätgas, samt till en 
viss del koldioxid. Dessa reaktioner sker enbart om vätgastrycket är tillräckligt lågt. 
Onormalt nog bromsar vätgasen som de sekundära fermentationsbakterierna producerar 
deras egen tillväxt (Schink, 1997). 
 
Metanogena bakterier löser de sekundära fermentationsbakteriernas problem med för högt 
vätgastryck genom att de använder vätgas och acetat för metanproduktion. Denna samverkan 
då två bakterietyper, i detta fall sekundära fermentationsbakterier och metanogener, är 
beroende av varandra för att bryta ner ett substrat, kallas syntrofi. 
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Figur 1: Schematisk biogasframställning genom mikrobiell nedbrytning av komplex organiska material. 
Modifierad efter Jarvis (1996).  
 
Så länge metanogenerna konsumerar vätgasen kan de sekundära fermentationsbakterierna 
fortsätta bryta ner VFA. Syntrofi krävs alltså för att både sekundära fermenterare och 
metanogener ska kunna tillväxa och för att metan ska kunna bildas (Schink, 1997). En 
grafisk beskrivning av biogasbildningsprocessen ges i figur 1. 
 

2.2 Hygienisering   
Smittskydd är en central fråga vid rötning av organiska material. Alla biogasanläggningar 
som tar emot organiska avfall är tvungen (enligt lag från EU) att ha ett separat 
hygienieringssteg där substratet behandlas vid 70 0 C i en timme. Hygienisering innebär 
effektiv avdödning av sjukdomsalstrande bakterier såsom salmonella och E. coli. Innan 
hygieniseringen finmales substratet till mindre än 0,5 mm vilket medför att transportering 
och förvaring av substratet blir lättare, samt att processen accelereras och substratet kommer 
lättare upp till rätt temperatur vid rätt tid. Det finmalda materialet lagras i bufferttankar som 
sedan pumpas vidare till hygeineringsprocesser, där uppehållstiden är 1 timme och 
temperaturen är 70 0 C. Efter hygienisering förs substratet vidare till en värmeväxlare där 
värmeväxling sker och sedan vidare till rötkammare för rötning och efterbehandling. Se 
figur 2.  
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2.3 Temperatur & Hastighet vid rötningsprocess      
 
Temperaturprofilen vid rötningsprocessen 
varierar kraftigt mellan olika anläggningar 
beroende på storlek, isolering, substratets 
volymflöde och substratets innehåll av 
organiska material. Men de två vanligaste 
temperaturer i Sverige för rötkammare är 
mesofil 35-37 0 C och termofil som ligger 
mellan 55-63 0 C. Mikrobiella aktiviteter i 
den anaeroba nedbrytningen varierar med 
temperaturen enlig Figur 3. 
 
 
 
 
 Figur 2: Mikrobiell aktivitet för olika  
  
Figur 3 visar att nedbrytningsaktivitet har bättre inverkan i mesofil och termofil process än 
vid psykrofil och extremt termofil process. I psykrofil och extremt termofila processer 
minskar de mikrobiella aktiviteterna, detta kan bero på att känsliga bakterier antingen dör i 
högre temperaturer eller så kommer de inte in i sin fullständiga inverkan på organiska 
material i lägre temperaturerna.         

 

Figur 2: Processschema för hygienieringssteg vid biogasframställning. 
(Bilden är avritat från Goodtech MR Ab Ltd) 

Figur 3: Mikrobiell aktivitet för olika temperatursinterval 
Källa: Johan S, 2006) 
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2.4 Biogasens värmevärde  
Värmevärdet H (MJ/kg) är ett mått på gasens energiinnehåll. Värmevärdet definieras som 
den mängd värme som frigörs när 1 normalkubikmeter (Nm³) gas vid normaltillstånd (0°C, 
1,01325 bar) förbränns fullständigt med syre. Biogasens viktigaste beståndsdel är metangas 
som är energirikt och brännbart och har ett effektivt värmevärde på 10 kWh/m3. Biogasens 
värmevärde påverkas dels av metanhalt och dels av energitätheten (sammanpressningen), 
som i sin tur är beroende av fysikaliska lagar [4]. Figur 4 visar hur det effektiva värmevärdet 
varierar vid olika andelar metaninnehåll i gasen. 
 

 
Figur 4: Biogasens energi innehåll vid olika metanhalter och gastemperaturer. (Källa: Biosystem AB) 
 
Vid en viss metanhalt i biogasen ökar energivärdet med minskande av temperatur. Med 
andra ord kan det avläsas i Figur 3 att förbränning vid lägre temperatur kan medföra högre 
energiutvinning ur biogasen.   

2.5 Biogasens användningsområde  
Biogas kan i princip användas inom alla områden där naturgas, stadsgas och gasol används, 
dvs. för värmeproduktion, elproduktion och drivmedel för fordon. Tekniken för 
biogasanvändning är till stor del densamma som vid naturgasanvändning, men hänsyn måste 
tas till vissa skillnader i egenskaper hos biogas och naturgas. Biogas har större mängder av 
oönskade ämnen som t.ex. svavelföreningar, koldioxid och vattenånga jämfört med naturgas, 
därför krävs olika reningsprocesser innan användning av biogas (Borlin, 1991). Värmevärdet 
för biogas är betydligt lägre än för naturgas. Detta leder till att de anläggningar som utnyttjar 
biogas istället för naturgas har mindre effektutvinning. En sänkning av metanhalt med 10 % 
medför en effektreduktion på 0,5 - 2 %. Detta kan kompenseras med en ökning av 
laddtrycket på biogas in i brännkammaren.    
 
Innan biogas kan användas som fordonsbränsle, måste gasen renas från koldioxid. 
Koldioxiden späder annars ut gasen och minskar energitätheten. För att skydda 
kompressorer, bränsletankar och motorer måste gasen dessutom renas från korrosiva 
komponenter såsom svavelväte och vattenånga. Efter reningsprocessen kan biogasen anses 
vara tillräckligt identisk med naturgas, varför skillnaden vid fordonsdrift blir väldigt liten 
(Ekeborg, 1991). De vanligaste uppgraderingsteknikerna är vattenskrubber, kemisk 
absorption och PSA (Pressure Swing Adsorption). Innan gasen tankas in i fordon behöver 
den även luktsättas och komprimeras till ca 200 bar.  
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2.6 Uppgraderingsteknik  
Mer eller mindre uppgradering av biogasen krävs innan den kan användas i de områden som 
beskrivs nedan, liksom de olika uppgraderingsstegen.  

2.6.1 Vattenskrubber 

Vanligaste och enklaste uppgraderingstekniken som används är vattenskrubber som består 
av en dysa, vattentank, kompressor, tryckkärl, pump och rörsystem. Rågas från rötkammaren 
förs in till kompressorn som komprimerar gasen tillsammans med vatten upp till 8 bar. 
Sedan trycks in blandningen till ett tryckkärl som även fungerar som en behållare, där den 
renade gasen separeras från vatten och koldioxid. Den renade gasen förs sedan vidare till 
tankstationer medan vatten och koldioxidblandningen går till en dysa som minska trycket 
och separerar vatten från koldioxid enlig figur 5. Vattnet cirkuleras tillbaka till en tank för 
återanvändning medan koldioxiden släpps ut i luften.  

 
 
 

2.6.2 Kemisk absorption 

En mer avancerad uppgraderingsanläggning som kan användas för rening av biogas är 
kemisk absorption. Gasreningsprocessen bygger på kemisk absorption av koldioxid med 
hjälp av en vätska som har handelsnamnet COOAB. Processen kan delas in i följande 
processteg (se figur 6). 
 

• Rågasens tryck höjs från 0, 0207 mbar till 0,129 bar (RFV utveckling). 
• Med aktivt kolmetoden renas svavelväte. En viss mängd syre (i form av luft) tillsätts 

och reagerar med svavelväte varvid elementärt svavel och vatten bildas. Reaktionen 
kan skrivas i formen 2 H 2 S + O    2 S + 2 H 2 O 
(Benjaminsson, 2006).   

Figur 5: Vattenskrubber uppgraderingsanläggning (avritat från Plönninge bioenergi) 
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• Gasen går sedan in i absorptionskolonen (skrubber) där koldioxid binder till 
COOAB- vätskan och lämnar kolonen i botten, medan den uppgraderade gasen 
lämnar kolonen i toppen.  

• för återanvändning av COOAB- vätskan förvärmas den till cirka 80-100 grader och 
går in i ytterligare en kolonn. Upphettning av vätskan leder till att koldioxid 
separeras från COOAB- vätskan och släpps ut till atmosfären.   

• För återcirkulering av COOAB – vätskan till absorptionskolonen används olika 
värmeväxlare för att sänka temperaturen på vätskan. 

• Den uppgraderade gasen analyseras och om metanhalten inte är högre än 97 % körs 
gasen tillbaka till absorptionskolonnen och processen upprepas. 

• Efter reningen avluktas och komprimeras gasen till ett tryck på 250 bar och led till 
tankstationerna för användning som fordonsbränsle till bussar och personbilar. 

 

 
 

2.6.3 PSA (pressure Swing Adsorption)  

Tredje alternativ för uppgradering av biogas till fordonsgas kallas PSA. Anläggningen består 
av fyra kärl med aktivt kol som adsorptionsmaterial. Varje kärl arbetar i fyra olika faser, 
adsorption, sänkning av trycket, regenerering och uppbyggnad av tryck. (se figur 7) 
 

• Rågas som har komprimerats förs in i adsorptionsfasen, när gasen rör sig uppåt i 
kärlet adsorberas koldioxid av aktivt kol medan metanmolekyler slinker förbi. Den 
gas som lämnar kärlet är uppgraderad och består till cirka 97 % av metan.  

Figur 6: Uppgraderingsanläggning av typen kemiskabsorption med vätskan COOAB. 
(Källa: RFV utveckling)   
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• Eftersom adsorptionsmaterialet är så gott som mättat, trycks gasen vidare till ett nytt 
tryckkärl där regenerering påbörjas genom en trycksänkning i flera steg till nästan 
vakuum (Benjaminsson, 2006). I varje steg släpps restgas ut som innehåller lite 
metan vilket blir en metanförlust för anläggningen. 

•  Innan kärlet kan användas för adsorption på nytt höjs trycket igen, vilket är det sista 
steget i cykeln. 

• för att kunna höja värmevärdet på den renade gasen tillsätts även propan, innan gasen 
komprimeras till 250 bar och leds till tankstationer.   

 
 

 

2.6.4 Biogas för el och värmeproduktion 

Genom förbränning av biogasen i en gaspanna kan el och värme genereras som är det i 
särklass enklaste och också det vanligaste användningsområdet. Det krävs normalt ingen 
annan förbehandling än avskiljning av vatten eller torkning för att utnyttja gasen för 
värmeproduktion, Om anläggningen är avsett för både el och värmeproduktion, måste gasen 
även reans från stoft och eventuellt vissa korrosiva komponenter som svavelväte och 
klorerade kolväten (Jarvis, 2005). Generellt sett fungerar gaspannor precis som en panna för 
fasta eller flytande bränslen, det enda skillnaden ligger i att brännaren är specialanpassad för 
gas.  
 
Biogaseldade pannor har något högre verkningsgrad jämför med oljepannor, anledningen är 
att sotbildningen är mindre och rökgastemperaturen kan hållas lägre, dessutom är 
svavelinnehållet i biogas är väldigt låga och temperaturmässig krävs ingen högre temperatur 
på avgaserna. Tillsättning av luft vid förbränning kan göras med större precision än vad som 
är möjligt vid förbränning av fasta eller flytande bränslen. Med större precision av 
lufttillskott uppnås en mer fullständig förbränning vilket ökar totalverkningsgraden [5].  
  

 
Figur 7: Uppgraderingsanläggning av typen PSA.(Källa: RFV utveckling) 
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2.7 Teknik   

2.7.1 Gasmotor  

De flesta gasmotorer används för el- generering 
men kan även anpassas till både el- och 
värmeproduktion. Naturgasmotorer är 
dominerande i världen just nu men de kan enkelt 
anpassas efter andra bränslen. Gasdrivna motorer 
lämpar sig väl för mindre utlokaliserade 
anläggningar där tillgång till elnät och fjärrvärme 
saknas. Förbränningsmotorer som är vanliga att 
använda vid dessa applikationer är Ottomotorn 
och Dieselmotorn. Dieselmotorn behöver dock 
kompletteras med ett tändstift eller ha diesel som 
tändbränsle och biogas som förbränningsbränsle 

[10]. Motorer som går på två olika bränslen 
kallas även för Dual- fuelmotor.   
            

2.7.2 Stirlingmotor  

Stirlingmotorn är ett bra alternativ även för 
riktigt små installationer. Stirlingmotorer 
tillverkas i flera olika storlekar från några 
hundra watt till ca 75 kW vilka används 
inom kraftvärmeproduktion. Stirlingmotorer 
har en kontinuerlig förbränning vilket 
medför att emissionerna kan hållas mycket 
låga och vibrationer och ljud från motor kan 
minimeras. Stirlingsmotor är en kolvmotor 
som har extern förbränning. Arbetsmedium i 
motorn är antingen luft eller väte som 
omväxlande värms och kyls under högt 
tryck. Den kontinuerlig tillförsel och 
bortförseln av värme sätter motorns kulvert i 
rörelse som i sin tur driver en elgenerator. I 
och med att förbränningen sker utanför 
själva cylindern, kan alla typer av bränsle 
användas från högvärdiga gaser till fast 
biobränsle [10].               

 

 
 
 
 
 
 

Figur 9: Stirlingmotor för el och värme generering 
(Källa: kreidl- kg) 

Figur 8: gasmotor för el och värme generering 
Källa: Power on 
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2.7.3 Gasturbin  

Gasturbiner används idag främst som 
reservaggregat i de flesta 
kraftvärmeanläggningar runt om i 
Sverige. De kan sättas igång snabbt vid 
tillfälliga störningar i elförsörjningen 
eller vid kortvariga extrabehov av 
elleverans till kunder. Generellt gäller att 
luft sugs in i kompressorn och 
komprimeras vidare till brännkammaren, 
där luften blandas med bränslet. 
Förbränningsgaserna driver en turbin 
som är kopplad till en generator för el 
generering. Förbränningsgaserna har en 
hög temperatur vilket kan utnyttjas i en 
ångturbincykel även kallad kombicykel 
[9].    
 
Kombicykel innebär att el produceras i en kombinerad gas- och ångturbinprocess I en 
kombicykel kyls de heta rökgaserna i en avgaspanna. Rökgaserna som ofta har en 
temperatur mellan 400 - 600 grader värmeväxlas med kylvatten, där ånga produceras och 
används för att driva en ångturbin. En kombicykel har betydlig högre verkningsgard än 
enskild gasturbin. Dagens moderna gasturbiner som har hög avgastemperatur kan leda till att 
totalverkningsgraden bli uppemot 50 % vilket är mycket bra i värmekraftsammanhang 
(Wester, L).      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10: Principskiss av en gasdriven 
kraftvärmeanläggning. (Källa: Biogasportalen) 
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3 Rötningsteknik 
För behandling av substrat vid biogasproduktion används olika rötningsteknik beroende på 
det material som ska matas in och den temperaturen som substratet ska rötas i. I Sverige 
används oftast två typer av teknik som är beskriven nedan.   

3.1 UASB- anläggning (Upflow Anaerobic Sludge Blanket)  
En UASB- anläggning är en anaerob reaktor utan bärarmaterial. Principen visas i figur 11. 
Systemet bygger på att avloppsvatten pumpas upp genom reaktorn, varvid speciella UASB- 
bakteriepellets på 1- 3 mm bildas. Den här typen av biogasanläggning kan inte användas till 
alla typer av avloppsvatten, eftersom de pellets som bildas kan förekomma under speciella 
materialförhållanden. Exempelvis kan höga halter av suspenderat material eller, fosfor leda 
till att metanbildande bakterier inte fullbordar sina nedbrytningsprocesser.  
Den bildade biogasen samlas upp i reaktorns överdel som sedan förs vidare till antingen 
uppgradering eller till en lagringsanläggning (Hesselgren, 2004).   

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 11 :UASB- anläggning(Upflow Anaerobic Sludge Blanket), Källa: biogassystem, 
Biogasterminologi) 
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3.2 Anaerob kontaktprocess  
En anaerob kontaktprocess består av en konventionell omblandande biogasanläggning, där 
aktiva bakterier som finns i rötrester återförs till rötkammaren, varvid koncentrationen av 
aktiva bakterier ökas. Övriga rötrester genom sedimentering/separering förs vidare till lager 
för vidare behandling (Lindow, L). Omrörningen sker med mekanisk propeller som finns i 
olika modeller, för bättre omblandning används oftast tvåstegsomrörning enligt figur 12. 
Den här typen av teknik kan kombineras med tvåstegsrötning dvs. en seriekopplad 
anläggning som består av två rötningstankar. Seriekopplade anläggningar har oftast 12,5 % 
högre nedbrytningsgrad och gasutbyte jämför med vanliga traditionella enstegsanläggningar 
men tekniken har dock mer optimeringsproblem än vid enstegsrötning.       
 
       
 

3.3 Omrörning i rötkammare 
Omrörning av substratet i rötkammaren är väldigt viktigt. För att kunna få bra biogasutbyte 
krävs att substratet blandas ordentligt. Dels för att temperaturen i rötkammaren fördelas och 
rötningstiden minskas, dels för att mikroorganismer får möjlighet att öka sitt arbetsområde 
och komma i kontakt med nytt substrat. Däremot alltför häftig omrörning kan dock påverka 
mikroorganismerna negativt med följd att nedbrytningsaktiviteten inte slutförs till 100 %. 
Finns det brister i omrörningen kan det leda till skiktning av innehållet och ett sedimentlager 
bildas då på botten och ett svämtäcke av organiska material lägger sig på ytan. Dessa 
faktorer förhindrar metanbildningen och på- och avtappningen av substrat. Omrörning kan 
ske genom propelleromblandning, pumpomblandning eller gasomblandning (Gustafsson, 
2006). 

Figur 12: anaerob kontaktprocess rötkammare med mekanisk omrörning (källa: Biosystem, 
biogasterminologi) 
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3.4 Drift och underhåll  
Vid drift av en biogasanläggning är det många faktorer som ska kontrolleras. För en optimal 
och kontinuerlig produktion av biogas krävs att hänsyn tas till vissa parametrar beskrivna 
nedan (Kjellén B. J. m fl. 2003).     
 

• Kontroll av rötningstid och rötningstemperatur. 
• Jämn tillförsel av slam till kammaren (för att undvika temperaturförändringar)  
• God omröring i rötkammaren 
• Undvikande av temperaturfall 
• Driftstörningar genom överbelastning eller tillförsel av ”gift”. 
• pH- värde i rötslam skall vara i neutralt läge, >7 men < 8,5 
• Innehåll av ättiksyra i rötslam skall vara <500 mg/l 
• Innehåll av CO2 i rötgasen skall vara <45 % 

 
 

3.5 Uppvärmning av substrat i rötkammaren  
I och med att temperaturen i rötkammaren inte är så hög och att själva tanken är välisolerad 
kan uppvärmning av substrat i rötkammaren ske antingen med värmeväxling från 
hygieniseringsteg eller med golv och vägvärme. Det går även att använda sig av en yttre 
energikälla som t.ex. kommunalt fjärrvärmenät eller värme från gaseldad panna.  
I rötkammare kan temperaturfall på 1 till 2 ºC bromsa rötprocessen, däremot har en snabb 
temperaturhöjning på 1 till 2 ºC har ingen negativ effekt på utbytet. 
   

3.6 pH-värde 
Nedbrytning av organiskt material i en anaerobkrets (syrefri miljö) ändrar substratets 
tillstånd d.v.s. pH- värdet ändras. pH-värdet brukar hållas sig omkring 7 när processen är 
under normal drift, men inmatning av nytt substrat i kammaren kan leda till att 
metanbildande bakterier inte hinner ta hand om allt syre som de syrebildande bakterierna 
producerar. Detta leder till att processens pH- värde sjunker vilket i sin tur förhindrar 
aktiviteten hos de metanbildande bakterierna (Ek, 2007). Om ph-värdet sjunker och 
surhetsgraden ökar måste tillförsel av nytt substrat stoppas tills de metanbildande 
bakterierna utnyttjat allt syre och därigenom kan processen återhämta sig. 
Oftast sjunker pH-värdet i ett tidigt skede av nedbrytningsprocessen men efter några dagars 
uppehållstid i kammaren kommer pH-värdet återigen att stiga då metanproducerande 
bakterier tar över mer och mer och bryter ner fettsyrorna (Livbom, Niemelä, 2006). Det 
optimala pH-värdet för metanproducerande bakterier ligger mellan 7-8.  

3.7 Restprodukt   
När det organiska materialet brutits ned i rötkammaren och biogas producerats, återstår en 
rötrest. Restprodukten är i form av slam och innehåller, metaller, mineraler och biomassa. 
Beroende på substratet som rötas så ser rötresten ut på olika sätt. Alla näringsämnen som 
finns i det organiska materialet finns även kvar i restprodukten (Hansson A, m.f, 2007).  
En del av rötresterna återförs tillbaka till rötkammaren för återanvändning av aktiva 
bakterier till substratet i kammaren, medan resterande material mellanlagras först vid 
biogasanläggningen där viss metangas fortfarande produceras. Därefter transporteras 
rötresterna till lantbruk för gödning av jordbruksmarken.  
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4 Laborationsförsök med processvatten 
För att kunna få ut biogas från processvattnet har olika laboratorietester utförts. Tre försök 
gjordes med processvatten, i försök ett och två har ymp blandads in. De tester gav bra 
resultat och ligger till grund för slutsatser och ekonomisk analys som är beskrivna i följande 
kapitel.      

4.1 Kemiska beräkningar inför laborationer  
För framställning av biogas från processvattnet krävs att BOD, fosforhalt och kvävehalten 
vara i jämviktsläge. Halterna är för närvarande fördelade enligt tabell 2. 
 

BOD (organiskt material) 9,85 g/l 
P (fosfor) 5,6 g/l 

N (kväve) 0,12 g/l 
Tabell 2: Halter av BOD, fosfor och kväve i det analyserade processvattnet. 

 
En optimal biogasproduktion kräver en lämplig BOD- kvävekvot. En lämplig kvot brukar 
anges till 25:1 och kväve– fosforkvot brukar anges till 7:1 (Lindow, L). Med tanke på att 
BOD och kvävehalten är liten och fosfor halten är hög, har testerna genomförts med en 
fördelning enlig bilaga 1.    

4.2 Genomförande av laborationsförsök 1 
 
Laborationstest enligt nedan har gjorts i laboratoriet vid MDH. 
 

� Rötning 1: 400 ml processvatten rötas utan tillsättning av andra kemikalier, 
försöket har gjort med termofil process vilket motsvarar en temperatur på 50 0 C. 
rötningstiden var 20 dygn. 

 
� Rötning 2: oljan har separerats från processvattnet och resterande blandning (400 

ml) har rötats med termofil process, 50 0 C under 20 dygn. 
 
� Rötning 3: Enligt kvotberäkningar på innehållet av BOD, fosfor och kväve har en 

liter processvatten blandats med 25, 18 g järnklorid och 41, 77 g natriumnitrat. 
Därifrån har 400 ml blandning rötats med termofil process, 50 0 C under 20 dygn.  

4.3 Resultat från laborationsförsök 1 
Resultaten av ovanstående försök visade sig vara litet biogasutbyte. Anledningen till att 
testet gav ett lågt utbyte var troligtvis brist på en aktiv bakterie från början i blandningen 
eller att det var för mycket substrat i behållaren och omrörningen var inte kontrollerbar. Det 
kan också bero på att uppvärmningen skedde med direkt värme från botten av behållaren 
utan värmevattenbad. På det sättet fick inte blandningen komma i kontakt med kontinuerlig 
kontrollbar värme och biogasutbytet blev inte acceptabel. Detta resultat blev grunden till att 
ytterligare försök genomfördes med bättre förundersökning.     
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4.4 Genomförande av laborationsförsök 2 
Eftersom första laborationen inte gav tillräckligt bra utbyte har ett annat försök genomförts. 
 

• Med tanke på erfarenhet från föregående test, har mängden processvatten 
reducerades till 120 ml på försök 1. På det sättet blir omrörningen bättre i 
behållaren. Vidare så har undersökningar visat att för igångsättning av nedbrytning 
krävs att någon typ av ymp användas. Ympen är en blandning av matavfall, vatten 
och rötslam från rötningsanläggningar vilket hämtades från biogasanläggningen 
Växtkraft i Västerås. Mängden ymp som användes i rötning 1 har varit 25 % av den 
totala blandningen i behållaren som motsvarades 30 ml. Uppvärmningen har skedd 
med ett värmevattenbad med temperaturen 45 0 C.  

• I rötning 2 är mängden substrat minskat till 100 ml, och tillsättning av ymp var här 
också 25 % som motsvarade 20 ml. Totalmängden substrat var 120 ml som rötades 
under 10 dagar med temperaturen 45 0 C.   

4.5 Resultat från laborationsförsök 2 
Utifrån detta resultat, har biogaspotentialen från processvatten i rötning 1 beräknats till 
16500 m3/år som motsvarar 107,250 MWh/år energi och biogaspotentialen i rötning 2 har 
räknats till 10333 m3/år som motsvarar 67031 kWh/år. Biogasens energivärde har antagits 
till 10 kWh/Nm3 med ett metaninnehåll på 65 % (Jarvis, 2006). Utbytbarheten från 
processvatten till biogas har beräknats motsvarande 1 m3 processvatten + 20 % ymp = 7, 33 
m3 biogas. Resultaten är tydliggjorda i tabell 2. 
 

 
 
 
 

Rötning 1 

 
Processvatten 

 

Biogasutbytet 
(m3) 

 

Utbytbarhet 
(m3) 

 

Energi 
(kWh) 

 
0,150 liter processvatten + 
0,030 liter ymp 

  
0,0011 

 
1:7, 33 

 
0,00715 

 
2250 m3/år Processvatten + 
25 % ymp 

 
16500 

 
1:7, 33 

 
107 250 

 

 
 
 
 

Rötning 2 
 
 
 
 

 
Processvatten 

Biogasutbytet 
(m3) 

 

Utbytbarhet 
(m3) 

 
 

Energi 
(kWh) 

 
0,100 liter processvatten + 
0,0200 liter ymp 

  
0,00055 

 
1:7, 33 

 
0,003575 

 
2250 m3/år Processvatten + 
25 % ymp 

 
10333 

 
1:7, 33 

 
67031 

Tabell 3: Mängden processvatten och dess biogasutbyte 
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4.6 Värmevärdeberäkning  
Ytterligare en test har gjorts för att bestämma värmevärdet på rapsfrön och rapsfrökaka 
vilket låg till grund för att upprätta en energibalans på den nuvarande anläggningen. 
Verkningsgrad har beräknats utifrån mängden rapsfrö som kallpressas och de biprodukterna 
som erhålls. 
Beräkningen visar även jämförelsen om hur totalverkningsgraden ändras beroende på om 
biogasanläggningen byggs eller inte.   
 

Rapsfrö  Rapsfrökaka 
 

Väteinnehåll H 2,3          1  Väteinnehåll H 1,58         2 
Syreinnehåll O 16,8        3 Syreinnehåll O 20            4 
Fukthalt F 0,11 Fukthalt F 0,088 
 
Kalorimetriska värmevärdet vid   Kalorimetriska värmevärdet vid   
konstant tryck   konstant tryck 

 

H s 18,31 MJ/kg 
 
 
Kalorimetriska värmevärdet vid   Kalorimetriska värmevärdet vid   
torrsubstans   torrsubstans 
 

 
 

 
Effektiva värmevärdet för   Effektiva värmevärdet för  
torrt bränsle   torrt bränsle 
 
 
 

H i, d 19,8 MJ/kg 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Har antagits ett värde med tanke på det verkliga värmevärdet är 
2 Har korrigerat efter det verkliga värmevärdet för rapsfrökaka 
3 Har korrigerat efter det verkliga värmevärdet för rapsfrö 
4 Har korrigerat efter det verkliga värmevärdet för rapsfrökaka 

H s 14,77 MJ/kg 

H s, d 20,55 MJ/kg 

   
H s, d 16,19 MJ/kg 

H i, d 15,63 MJ/kg 

OHHH vss *775,0*15,6, −+= OHHH vss *775,0*15,6, −+=

F

H ars

−
=

1
 H ,

 ds, F

H ars

−
=

1
 H ,

 ds,

)*94,8(2442,, FHHH dsdi +−= )*94,8(2442,, FHHH dsdi +−=
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4.7  Energibalans  
Utifrån värmevärdeberäkningen har energibalansen uppskattas enlig figur 13 och tabell 4 .   
 

 
Figur 13: Anläggningens schema  

 
 

In Ut 

 
 
 
Rapsfrö 

kg/år MWh/år kWh/kg  
 
 
 Rapsolja 

kg/år MWh/kg 
 

kWh/kg 
 

 
13 500 000 

 
74187 

 
5,50 

 
5 216 400 

 

 
57537 

 

 
11,03 

 
Torkning 

 
13 500 000 

 
25091 

 

 
El 
 

 
-  

 
444 

 

 
0,03 

 

 
Rapsfrökaka 

 
8 283 600 

 

 
35965 

 

 
4,34 

  
Processvatten 

 
2 250 000  

 
107 

 

 
0,05 

 
Total                             99722 

 
                      93609 

  
Tabell 4: Energibalansen i anläggningen 

 

Systemets verkningsgrad  9387,0
99722

60993
===

in

ut

E

E
η  
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Faktorer som påverkar systemets verkningsgrad är fukthalten på rapsfröet. Ju högre 
fuktinnehåll i rapsfröet desto lägre blir verkningsgraden, däremot lägre fukthalt medför ökad 
verkningsgraden enligt figur14.  
  

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0,08 0,09 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4

F ukthalten på rapsfrö

Verknings grad

 
Figur 14: systemverkningsgrad  

 
 

5 Ekonomisk analys 
Investering i biogasanläggning är väldigt olika mellan olika länder och från kommun till 
kommun, det kan även variera mellan olika företag beroende på vilket material som rötas 
och under vilka förutsättningar som produktionen drivs. 
 
 
I rapporten har olika scenarier undersökts.  
 

1. Investering på biogasanläggning med kraft och värmeproduktion. I detta fall har 
kalkylräntan satts till 7 % med olika investeringskostnad beroende på produktionens 
storlek. livslängden på anläggningen har satts till 15 år och restvärdet 0 Kr. Antalet 
produktionstimmar har satts till 5200 timmar/år. Värmen antas förbrukas inom 
företaget och priset har satts till 300 SEK/MWh. Elen överförs till svenskt kraftnät 
med ett pris på 35 öre/kWh på spotmarknaden. Företag som säljer grön el kan även 
sälja elcertifikat och detta har antagits till 235 SEK/MWh.  

 
 

2. Investering på biogasanläggning med uppgraderingsanläggning. Även här har 
kalkylräntan sats till 7 % och livslängden till 15 år. Priset på uppgraderad biogas har 
satts till 8 SEK/m3 som är ett genomsnittsvärde för försäljning av biogas som 
fordonsbränsle.   
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3. Investering på en biogasanläggning utan kraftvärme och uppgraderingsanläggning. 
Kalkylräntan sats till 7 %, livslängden uppskattades till 15 år och priset på såld 
biogas uppskattades till mellan 150-  250 SEK/m3(samtal med Carl Magnus 
Pettersson på VAFAB).     

   
Med dessa data som grund har den årliga kapitalkostnaden av investeringen, betalningstid 
och förhållandet mellan kostnad och vinst (Benifit Cost Ratio) beräknats med hjälp av 
annuitetsmetoden.  
 
 

5.1 Scenario 1 – Investering på kraftvärmeproduktion  
Denna beräkning är avsedd för en biogasanläggning med kraftvärmeproduktion. 
Anläggningsstorleken är en 100 kW gasmotor som producerar både el och värme, 
gasmotorns alfa- värdet är 0,55 . Med en drifttid på 5200 timmar/år blir den producerade 
elenergin 520 MWhel/år och värmeproduktion på 953 MWh/år. Förluster i form av rökgas 
och mekaniska mm. motsvarar 15 % (260 MWh)av totala energiåtgången, Bränslebehov för 
den typen av gasmotorn kan bli upp till 1733MWh biogas/år. 
 

 
 
Den mängd processvatten som Ecoil producerar kan motsvara högst 150 MWh/år biogas 
(ingående bränsle) vilket är väldigt litet jämför med ingående bränslebehovet vid kraftvärme 
produktion. Alltså scenario 1 är inte genomförbar för närvarande. Däremot lösningen kan 
vara ett samarbetsavtal med lokala bönder eller Kungsörs kommun, om de är villiga att satsa 
på en biogasanläggning. Då kan projektet vara lönsamt.      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Sida 

24 

 

  

Kostnader vid byggnation av en biogasanläggning med kraftvärmeproduktion redovisas i 
tabell 4 (Eriksson L, Önnermalm A, 2004) 
 
Tabell 5: Kostnader på en biogasanläggning med en 100 kW gasmotor 

 
Investeringskostnader 

 
Drift och underhållskostnader 

 

Byggkostnader 1 600 000 Årliga driftkostnader 107 834 

Datoriserat styr och 
reglersystem 

200 000 
 

Materialhantering  
Laddning, urtagning 

 
18 400 

BHKW  
( Block Heiz Kraft Werk) 

 
912 295 

Övriga kostnader 
(underhåll, reparation.osv.) 

36 800 

Gasteknik  217 000 Teknikförsäkring 3 1000 
Total kostnad                               2 929 295  
Investerings bidrag 30 % 
Total grund investering 2 050 507 
 
 
 

 
 
 
Diagram 1: Ekonomisk data på biogasanläggning med 100 kW BHKW 

 
Diagram 1 visar investeringskostnaden på en biogasanläggning som är avsett för 
kraftvärmeproduktion, det visar även årliga intäkter av el- och värmeförsäljning, pay- off 
tiden på investering och den årliga drift och investeringskostnaden. Utifrån diagrammet är 
det ekonomiskt att investeras på anläggningen, en livslängd på 15 år och pay- off tid på 8 år 
medför vinst i 7 år. 
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Investering på gasmotorer med olika effekt 

Om problemet med bränslebehov kan tillgodoses kan investering för andra effektområden 
vara intressanta. Då kan resultatet se ut enligt diagram 2.    
 

 
 
Diagram 2: Märkeffekt på gasmotorer och dess återbetalnings tid på investeringen  

 
Enligt ekonomiska beräkningar, kan investering avseende gasmotorer med högre 
märkeseffekt ge bra resultat och bättre avkastning. Utifrån diagrammen ovan kan man se att 
den årliga pay-off tiden blir mycket mindre om eleffekten på gasmotor väljs från 100 kW 
uppåt, däremot gasmotor alternativ med lägre märkeseffekt än 100 kW långa 
återbetalningstid.  

5.2 Scenario 2 - Investering på uppgraderingsanläggning  
Att uppgradera biogasen till fordonsbränsle är ett alternativ som gäller för 
biogasanläggningar. Självklart tillkommer kostnader för uppgraderingsanläggningen, men 
detta kan vara lönsamt med tanke på att fossila bränslen håller på att ta slut och allt flera 
bilar konverteras från fossilt till förnybart bränsle. I framtiden kan biogas spela en viktig roll 
i form av fordonsbränsle.  
I den här studien har möjligheten att uppgradera biogas till fordonsbränsle undersökts. Priset 
på uppgraderad biogas satts till 8 SEK/m3, livslängden på anläggningen till 15 år och 
räntesats 7 %. Beräkningen har gjorts med hjälp av annuitetsmetoden. Kostnader har antagits 
enligt tabell 4.  
För att kunna bestämma lönsamheten i scenario 2, genomförts även en ekonomisk beräkning 
som resultatet visas i tabell & diagrammet nedan. Excel - filen finns som bilaga.    
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Tabell 4: Kostnader på en biogasanläggning med uppgraderingsteknik 

 

Investeringskostnader 
 

Drift och underhållskostnader 
 
Byggkostnader 

 
400 000 

 
Driftkostnad (personal) 

 
85 000 

Datoriserat styr och reglersystem 
 

178 857 
 

Materialhantering Laddning, 
 Urtagning 
 

 
18 924 

 
 
Gasteknik 

 
417 680 

Övriga kostnader  
(underhåll, reparation. osv.) 

 
16 829 

 
Uppgraderings teknik 

 
1 500 000 

  
Teknikförsäkring 

2 000 

 
Total kostnad 2 496 537 

  

 
Ekonomiskt bidrag 

 
30 % 

 
Total grund investering 

 
1 747 576 

 

 
Diagram 3: Ekonomisk data på biogasanläggning med uppgraderingsmöjlighet  

 
I alla beräkningar är vinsten beroende av energipriset och räntesatsen, oavsett om produkten 
är el, värme, biogas eller fordonsbränsle. En investering i en uppgraderingsanläggning i 
detta fall är lönsamt enlig gjorda beräkningar. Lönsamheten beror starkt av faktorer som 
priset på fordonsbränsle, investeringskostnad i uppgraderingsanläggningen. 
 Resultat från beräkningarna visar en årlig intäkt på 241294 SEK/år. Återbetalningstiden blir 
9 år. 

5.3 Scenario 3 – Investering på biogasanläggning med såld biogas  
Investering på biogasanläggningen utan uppgradering och kraftvärme produktion går bra så 
länge biogasen används för egen värmeförsörjning i en gaspanna. Om biogasen istället säljs 
till ett annat företag för uppgradering eller kraftvärme produktion, är det inte lönsamt att 
satsa på biogasanläggning. Anledningen är att priset på råbiogas är väldigt lågt och de flesta 
företag som köper biogas har egen produktion, således erbjuder de ett pris som ligger mellan 
150-250 SEK/m3. Om biogasanläggningen ska gå med vinst i det här fallet, måste priset på 
råbiogas ligga över 500 SEK/m3. 
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5.4 Ekonomiska bidrag  
De företag, organisation eller privat personer som vill satsa på att producera förnybar energi 
eller göra andra satsning kring förbättring av miljön kan söka ekonomiska bidrag för olika 
projekt. Ekonomisk bidrag KLIMP(klimatinvesteringsprogram) bygger på samverkan 
mellan lokal och nationell nivå. Målet med bidraget är att uppmuntra kommuner, 
organisationer eller andra aktörer att göra investeringar som kan minska miljöbelastningen 
och därmed stärka det lokala klimatarbetet. Programmet löper normalt under fyra år, och 
därefter slutrapporteras. Bidragets storlek kan variera från kommun till kommun men hänsyn 
tas till de projekt som uppfyller sina mål. Ett medelsnitt av bidraget kan vara mellan 25- 35 
% av kapitalinvesteringen för hela anläggningen [12].      
   

6 Dimensionering av biogasanläggning  
Vid dimensionering av rötkammaren är det tre olika faktorer att ta hänsyn till och som styr 
storleken på anläggningen. Dessa är organisk belastning, uppehållstid och gasutbyte per m3

 

rötkammarvolym (Edström, pers.). 
En rötkammare mellan 150-250 m3 kan vara lämpligt för den mängd processvatten som 
Ecoil har. Deras processvatten motsvarar 2550 m3/år, när anläggningen är utbyggd till sin 
fulla kapacitet. Denna mängd processvatten avger 16500 m3/år biogas som motsvarar 3,17 
m3/timma om drifttiden per år är 5200 timmar. Organiska belastningen kan vara mellan  
1,6 - 8  kg VS/m3.dygn rötkammarvolym vid en uppehållstid på 15-27 dagar och en 
temperatur mellan 30-42 grader och kontinuerlig och effektiv omrörning. Vid användning av 
belastningar över 4 kg/m3,dygn måste daglig och hög beredskap finnas mot 
driftstörningar(Hagelberg, m.f 1988). 
 
Data på några anläggningar runt om Sverige är beskriven i tabell 5.  

 
Tabell 5: Olika biogasanläggningar med volym, kostnad och gasuttag runt om i Sverige 
 (Källa: Gustafsson J, LiTH 2006)  

Anläggning 
 
 

Rötkammarvolym 
( m3) 

Gas uttag 
(m3/dygn) 

Investering 
(SEK) 

Bidrag 
(SEK) 

Alviksgården 3600 400 20 000 000 6 000 000 

Hagavik 450 250- 300 2 000000 600 000 

Öknaskolan 350 144-240 4 800 000 2 500 000 

Plöninge 300 300 5 500 000 2 500 000 

Lövsta 300 200 2 870 000  

Svenstorp 220 150 600 000 0 

Ytterneby 50 70 2 500 000 1 250 000 

Hällingsbo 170 120   

Stommen 100 60 3 500 000 175 000 

Ecoil 150-250 76 2 700 000  813 000  
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 6.1 Energibehov  
Nuvarande energiförbrukning vid Ecoil uppskattades till 444 MWh/år, värdet kan fördubblas 
när anläggningen är uppbyggd till sin fulla kapacitet. Anläggningens energiförbrukning är 
för närvarande i form av elektrisk energi tillsammans med en panna som drivs med egna 
restprodukter som producerar värme. El- förbrukning i en tillverkningsindustri som Ecoil är 
väldigt hög, medför påverkan på driftkostnaderna. Om elpriset antas vara 48,4 öre/kWh, 
energiskatt på 27 öre/kWh, då blir den totala energikostnaden 75,4 SEK/kWh under en 5 års 
period(Mälarenergis tariff). Företagets årliga energikostnad enligt ovan blir då 334 776 
SEK/år. 

6.2 Jämförelse mellan egen produktion och köpt el & värme    
Om företaget satsar på biogas med kraftvärmeproduktion kan den beräknade kostnaden 
enligt gjorde förutsättningar bli enlig tabell 6. En jämförelse mellan köpt el & värme och 
egen produktion. 
 

Egen produktion 
(SEK/kWh) 

Köpt el & värme 
(SEK/kWh) 

 
 
 
 

El 
 

 
Gasmotorer 

 

 
 
 
 

              
0,754 

 

100 kW 
 

1,092  

200 kW 
 

0,613  

 

300 kW 
 

 
0,45  

 
Värme 

 

                                           ii 
                      ( 0,28 - 0,350)  

De har egen panna, finns 
inget exakt värde på det 

 Tabell 6: prisjämförelsen 

 
ii Priset baseras på Mälarenergis eltariffer   
 
Enligt beräkningar är det dyrt att använda sig av elen som producerats på den egna 
anläggningen om effekten på motorn är under 200 kW, däremot gasmotorer som har högre 
märkeseffekt passar bra. Användning av el som produceras i den egna anläggningen för 
industriproduktion har ingen energiskatt, vilket betyder att Ecoil behöver inte betala skatt på 
den el som de producerar och samtidigt konsumerar i den egna anläggningen 

6.3 Värmeväxlarsystem 
För att ta till vara på värmen som produceras vid kraftvärmeproduktion eller vid förbränning 
av gas i en gaspanna krävs det värmeväxlarsystem. Beroende på vilket värmesystem 
företaget använder sig för tillfället kan det var nödvändig att investera på nya 
värmeväxlarsystem vid sidan av biogasanläggningen. Dels för att använda sig av värmen till 
hygieniseringsteg och rötkammaren dels för använda värmen till andra delar av företaget 
som t.ex. uppvärmnings av lokaler. Kostnaden för detta system är medräknad i 
investeringskalkylen.        
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7 Resultat och slutsatser  
Att framställa biogas från processvatten är inte omöjligt, men det kräver ekonomiska medel 
och beslutsamhet från företagets sida. Resultaten som togs fram i laborationstesterna var 
acceptabla men företagets produktion av processvatten är för liten. Enligt uppgifter från 
företaget, uppgår deras produktion av processvatten för närvarande till 2250 m3/år. 
Utbytbarheten av detta processvatten till biogas med 25 % ymp visade sig vara 16500 m3/ år 
som motsvarar 107250 kWh energi. Denna mängd biogas i sig är inte tillräckligt för en 
ekonomisk investering på biogasanläggning, däremot kan ett samarbetsavtal med Kungsörs 
kommun eller loka bönder vara lönsamt.  De bönder som kan tänka sig blanda Ecoils 
processvatten med gödsel från sina gårdar och sedan röta och producera biogas kan vara en 
tänkbar lösning ur ett ekonomiskt perspektiv.  
 
Genom ett samarbete med Kungsör kommun eller lokala bönder kan producerad energi 
utnyttjas på olika sätt enligt nedanstående alternativ. Samarbetet kan minska kostnader och 
samtidigt bli en inkomstkälla för företaget. 
 

• Att utnyttja biogasen till kraftvärme produktion. Resultatet baserades på ekonomisk 
beräkning med annuitetsmetod. Att sälja elen på spotmarket med ett pris på 35 
öre/kWh och använda värmen i anläggningen för uppvärmning. Detta resultat är 
beroende av räntesatsen och det ekonomiska bidraget som biogasanläggningar brukar 
få från stat eller andra organisationer. Lägre räntesats, högre ekonomiskt bidrag och 
högre börspris på elen medför ökad lönsamhet för investeringen. Däremot en högre 
räntesats och mindre bidrag gör investeringen oekonomisk. Investera i en gasmotor 
med högre märkeseffekt än 200 kW kan vara ekonomisk försvarbar om företaget 
använder både el och värme internt, på så sätt behöver de inte betala skatt på 
produktionen.   
 

• Investering på en uppgraderingsanläggning och därmed produktion av fordonsbränsle 
är ekonomisk så länge priset på fordonsbränsle ligger över 7,5 SEK/m3. I beräkningen 
används 8 SEK/m3 som är ett normalt pris i dagsläget, för det priset får man en årlig 
inkomst på 241294 SEK som går att betala tillbaka på 9 år, ett lån motsvarande 1 747 
576 SEK. Livslängd på anläggningen har antagits till 15 år.    
 

• Produktion av biogas med avseende på att sälja till annat företag för uppgradering eller 
användning inom kraftvärme gör att investeringen blir oekonomisk, eftersom priset på 
råbiogas är billigt (mellan 150-250 SEK/m3) och investeringskostnader i 
biogasanläggningar är höga. Därför blir det inte ekonomiskt att sälja råbiogas till andra 
företag. Detta alternativ skulle vara lönsamt om priset på råbiogas ligga över 500 
SEK/m3. 
 

• Att bygga en biogasanläggning på sidan av nuvarande system påverkar inte direkt 
systemets verkningsgrad, därför att energimängden i den producerade biogasen inte är 
jämförbar med den mängd energi som omvandlas i systemet. Det handlar om en liten 
förändring i verkningsgraden om man satsar på biogas eller inte. Men däremot 
ekonomin förändas parallellt med produktion av biogas



 

  
Sida 30 

 

  

8 Diskussion 

8.1 Laborationstester 
Laborationstesterna var väldigt lärorika med tanke på att många försök gjordes. 
Laborationstester med för lågt utbyte blev grunden till att hitta rätt och komma på ett rimligt 
sätt för utvinning av biogas från processvattnet. Testerna gjordes med relativt enkel utrustning 
som kan ha påverkat resultatet.  
Biogasutbytet kan vara mycket större än vad som uppmättes. Största problemet med tester var 
att det inte gick kontrollera PH-värdet av substratet vilket säkert påverkade resultatet. 
Ytterligare problem som orsakade tveksamhet i resultatet var tillsättning och uttagning av nytt 
substrat. Substratbehållarens propp skulle vara täppta under hela laborationen (anaerob 
process), vilket gjorde svårt att tillföra nytt substrat eller bortföra slammen. Om proppen 
skulle öppnas för att åtgärda ovanstående tillämpningar, då skulle hela gasen som bildades 
under några dagar försvinna ur denna väg, vilket medförde störning i mättningarna (se bilaga 
nr:7).  
 
En anledning till att rötning 2 gett ett mindre biogasutbyte kan var att ympen hade förvarats i 
kylskåp under en längre period och bakterierna hade blivit mindre aktiva när testet gjordes. 
Testet var igång under 10 dygn med en temperatur på 45° C. Rötning 1 däremot har gjorts 
med relativ färsk ymp som innehållsmässigt hade väldigt aktiva bakterier. Laborationen 
gjordes under 7 dygn med termofil process i 45° C. pH- värdet på substratet före laborationen 
visad sig vara 7,5 och efter laborationen var runt 7,28 som är ett neutralt läge i rötrester.   
 

8.3 Energiåtgång 
För att driva en biogasanläggning antas att 30 % av den producerade energin åtgå till att driva 
processen, 20 % av denna energi antas vara i form av värmeenergi till uppvärmning av 
rötkammare, hygienisering och förvärmning av substrat, resterande 10 % är elektrisk energi 
som går åt för mekanisk omrörning, pumpar och olika värmeväxlare. Energin som går åt för 
att driva anläggningen har inte tagits bort i ekonomiska beräkningar, däremot har investerings 
priset satts lite över medel och försäljningspriset lite under medel. På det sättet kan inkomster 
och kostnader balanseras.    
   

8.4 Biogasutbyte  
För att biogas ska kunna produceras med en egen anläggning krävs att mängden processvatten 
är minst 5000 m3/år med utbytbarheten 1:27 m3 biogas eller 9000 m3/år med en biogasutbytet 
på 1:15 m3 biogas. 
I Ecoils fall kan detta biogasutbyte åstadkommas genom inblandning av ymp med 
processvattnet. Ett samarbetsavtal med Kungsörs reningsverk eller med lokala bönder som 
vill producera sin egen energi är tänkbara lösningar.   

8.5 Systemverkningsgrad på hela anläggningen  
Den höga verkningsgraden beror av fukthalt i rapsen och andra faktorer som tidigare har 
beskrivits och systemets verkningsgrad påverkas inte av biogasproduktion, detta är minimalt 
beroende på biogasens energiutveckling jämför med de enorma mängder energi som förs in 
och förs ut ur systemet. Biogasproduktionen påverkar bara verkningsgraden i decimaltal 
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8.6 Känslighetsanalys 
Att göra en rättvis uppskattning av priser är väldigt svårt, marknadsmässigt kan man säga att 
priser är beroende av utbud och efterfrågan. När det gäller priser på energi och utrustning så 
kan man säga att efterfrågan alltid finns och varierar kraftig med årstiden. Exempelvis priset 
på el som är angiven i det här examensarbetet har antagits vara 35 öre/kWh. Elpriset ändras 
dagligen vilket påverkar lönsamheten.  
 
Andra komponenter som ändras dagligen är priset på fordonsbränsle som här har antagits till 
8 SEK/m3. Prisförändringar kommer att påverka resultaten. Prisökningen medför bättre 
resultat för anläggningen, däremot om priset sjunker så är det inte ekonomiskt att driva 
anläggningen. 
            
Ytterligare finns det viktiga variabler i beräkningar som påverkar resultatet. Detta är 
ekonomiska bidrag och räntesats. Beräkningar i investeringen har gjorts med 30 % ekonomisk 
bidrag från staten eller andra organisationer. En biogasanläggning med mindre rötkammare 
och därmed litet biogasproduktion kan inte klara av kostnader på egen hand, därför krävs det 
att staten eller andra miljöorganisationer hjälpa till med byggnationen. Och en höjd räntesats 
på lånen medför även förlust i biogasanläggningen. 
 
I Ecoils fall är det ett måste att få ihop ekonomisk bidrag annars kan satsning på en 
biogasanläggning vara ekonomisk risk.      
 

8.7 Förslag till fortsatt arbete 

• Undersöka mer specifikt om vilken typ av ymp (blandning) skulle passa bäst med 
processvattnet för en optimal framställning av biogas.  

• Att jämföra och optimera möjligheter och lönsamheten på investeringen, när det gäller 
ett samarbete med Kungsör kommun eller lokala bönder.  

• Optimering och modellering av platsen och anläggningen 
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Bilaga 1. Kemikaliska beräkningar  
 

1. Fosforhalten reducerades till 1 g/L. För fällning av fosfor används järnklorid (FeCl3) 
som har molmassan 162,2 g/mol. Järnklorid fäller ner järnfosfat (FePo4) som har 
molmassan 150,82 g/mol. Mängden järnklorid (FeCl3) som har används i blandningen 
var 15,12 g/l processvatten, enligt beräkningen nedan.  

 

 Molmassan 
(mol)intansmängdeSubs

(g)imassan
)(

)(
moln

gm
M =    

 

Po4
3-  

+ FeCl3
                              FePo4 + 3Cl- 

 
molgM /95=  molgM /3,162=   

 

mol
gg

n 093,0
95

185,9
=

−
=  gm 12,153,162093,0 =∗=   

 
I vanligt fall för fällning av 0,093 mol (8, 85 g) fosfatjon krävs 15, 12 g järnklorid som har 
den kemiska formeln [FeCl3] med molmassan molgM /3,162= . 
Däremot för att fälla ner den mängd fosfatjon med järnkloriden som finns tillgänglig i 
kemilabben [FeCl3 .6H2O] krävs lite mer järnklorid motsvarande 25, 18 g [FeCl3.6 H2O]. 
Enligt beräkningen nedan. 
 

m FeCl3 . 6 H 2 O lgmol
molg

molg
/18,2521,15*

/3,162
/3,270

== processvatten 

 
2. För att kunna höja kvävehalten enligt kvoten ovan så borde tillsättning av 

natriumnitrat göras med 41,77 g/l processvatten. Beräkningen görs enligt nedan. 
 
Fosfor (P): 1g/l då behövs  Kväve (N):  7 g/l.  

- 0,12 g/l  
(Kvävet som finns i processvatten är 0,12 g/l)  

    6,88 g/l  
Natriumnitrat (NaNo3)  molgM /85=  
Kväv (N)  molgM /14=  
 

Andelen natriumnitrat i processvatten lglg
molg

molg
/77,41/88,6*

/14
/85

==  

Teoretiska resultat från beräkningen   
 

3. För att fälla ner 8, 85 g fosfor (P), används 25,18 g/l järnklorid (Fe Cl 3 . 6 H 2 O), 
(Behåller 1 g/l fosfor) 

 
4. För att öka halten kväve till 7 g/l, används 41,77 g/l natriumnitrat (NaNo3).  

 
5. För att öka halten organiska material i processvatten, då borde BOD vara 169,4 g/l   
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Bilaga 2. Använda formler för ekonomiska beräkningar 
 
Intäkter atelcertifikprisrespektivavärmeavproduktionelavproduktion +∗+= )(  
 
Kostnader kostnaderövrigaskostnadavkrivningaddriftkostnnadprimärkost +++=  
 
 
Årlig inkomst KostnaderIntäkter −=  
 

Net present value of benefit  
( )

( )









+∗

−+
∗=− n

n

nA
ii

i
BBNPV

1

11
)( 1  

 
 

Net present value of costs   
( )

( )









+∗

−+
∗=− n

n

nA
ii

i
CCNPV

1

11
)( 1  

 
 
Capital worth ( )nAnA CNPVinvestmentKapitalBNPV −− −−= 11 )()(  

  

Benefit Cost Ratio   
( )nA

nA

CNPVCostTotal

BNPV
BCR

−

−

+
=

1

1

)(

)(
 

 

Pay Back Time   
( )i

tannualincomesannual

investmentcapitali

t
+










−

∗
−

=
1ln

cos
1ln

 

 
 
n  Antal driftår 
 
i   Räntesatsen  
 
B  inkomster 
   
C  kostnader 
  
NPV (B A) 1-n Netto nuvärdet av inkomster    
NPV (C A) 1-n Netto nuvärdet av kostnader 
 
BCR  Förhållandet mellan kostnad och inkomster 
 

t  Återbetalningstid  
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Bilaga 3. Ekonomiska beräkningen vid kraftvärme 
produktion 
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Bilaga 4. Ekonomiska beräkningen vid uppgradering av 
biogas. 
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Bilaga 5. Processschema på anläggningen  
 

Processbeskrivning av Ecoil AB 
Rapsfröet pressas in i P1-P3. 
Foderkakan transporteras till foderfickan för utleverans. 
Oljan filtreras och pumpas till lagertank. 
Oljan processas i reaktorsteg 1 till 4 vilket gör att processvatten bildas. Processvatten 
omhändertas i separat tank och olja pumpas vidare för behandling till EC100.  
Efter reaktorsteg 1- 4 är oljan färdig för leverans (EC100). 
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Bilaga 6. Analys på processvattnet 
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Bilaga 7. Laborationsbild  
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


