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Förstudie Bioenergi och steg mot ett fossilfritt jordbruk –
och förädling av biogas för att öka förbrukningen i Skaraborg
Förstudien syftade till att undersöka möjligheter för produktionssystem,
distributionssystem och konvertering av fordon. Omvärldsanalys, ekonomi och
lagkrav. Vad som krävs för att de från biogas förädlade produkterna metanol och
DME ska kunna vinna insteg på marknaden.

Bild 1:a sidan: Hushållningssällskapets traktor med Elsbettmotor som drivs med rå kallpressad
rapsolja.
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Genomförande
För att kunna dra slutsatser i områden som berör flera okända faktorer och därigenom
betydande osäkerheter togs under projektets gång kontakt med flera aktörer inom olika
branscher och marknadssegment. Detta för att få så många infallsvinklar som möjligt och
därigenom med så kallad triangulering finna relevanta svar.
På sådant sätt har det utförts en omvärldsanalys både internationellt och nationellt. I
mindre grad har analysen riktat sig på EU nivån på grund av att EU i stor utsträckning
troligen kommer att följa den internationella utvecklingen.
Först identifierades problemområden och de aktörer som kunde ha möjlighet att lämna eller
få fram relevanta fakta. Sedan etablerades kontakt med dessa aktörer. Dessa kontakter har i
flera fall utmynnat i deltagande i olika partnerskap för att utveckla området i fråga.
Eftersom osäkerheterna är omfattande har förstudien tyvärr inte kunnat ge hårda fakta i
alla avseenden. Produkterna metanol och DME är inte okända men etablerad fakta om
småskalig förädling av biogas till dessa produkter på ett energi- och kostnadseffektivt sätt
finns inte. Men att omvandla metan till metanol och DME storskaligt är känd kunskap. Att
göra det från billiga råvaror som t.ex. skiffergas i USA är känt men då med icke önskvärd
effektivitet. Att köra fordon och motorer på produkterna är också känd kunskap men kostnaden för att konvertera fordons bränslesystem finns hos företag som inte är intresserade
av att sprida denna kunskap. Men projektet har tagit del av mycket omvärldskunskap och
via projektet har mycket värdefulla kontakter och utvecklingsprojekt etablerats.
Eftersom betydande osäkerheter finns vid implementering av ny teknik i ny omfattning
skulle ett försök att kvantifiera flera av frågeställningarna bara ge skenbart säkra uppgifter
från osäker information och det skulle också kunna vara direkt vilseledande. Men i
diskussion med mer initierade aktörer inom olika kompetensområden har en relativt tydlig
bild kunnat sammanställas om Metanol och DME som drivmedel, från produktion till
förbrukning. Aktörer som: Agrivind, Chalmers, Domsjö, Energimyndigheten, Fuelpoint, Gas
Technologies LLC, Haldor Topsoe, Högskolan i Halmstad, Jordbruksverket, Lantmännen,
Lunds Tekniska Högskola, Luleå Tekniska Universitet, Oberone Fuels, Pöyry, Region Skåne,
Scania, SLU, SP-ETC i Piteå, SP-JTI, SP- SMP (Svensk Maskinprovning), Stena Line, Södra,
Trafikverket, Transportstyrelsen, Volvo, Västra Götalandsregionen, Wärtsilä med flera. Men
också via deltagande i nationella och internationella konferenser, seminarier och work
shops med deltagare från olika branscher och kompetenser.
Den övergripande slutsatsen blir då:
Politiken har den kommande utvecklingen helt i sin hand. De kraftigaste styrmedlen
är avgifter, beskattning, lagar och regler. Samhället som helhet har egentligen all
kunskap som behövs för att välja och introducera ett eller flera nya förnybara
alternativ för fordonsflottan.
Precis som det tidigare fastställts med 1:a, 2:a och 3:e generationens förnybara
drivmedel har de olika drivmedlens produktion och användning utvecklats och steget
är nu att lämna fokuseringen på 1:a generationens drivmedel och gå vidare med
2:a och 3-e generationen.
De drivmedel som redan tidigare pekats ut som 2:a och 3:e generationens
drivmedel är idag fullt möjliga att börja introducera på en marknad och marknaden
kan göras tillgänglig med samhällets styrmedel.

Till andra generationen hör metanol, DME, Syntetdiesel (FT-diesel) och etanol från
cellulosa och till tredje hör el, bränsleceller och vätgas. Begränsade volymer av dessa
drivmedel från förnybara källor finns tillgängligt idag men från fossila källor finns inga
begränsningar.
För personbilar kan ottomotorer med metanol, fordonsgas, etanol som drivmedel samt el
och el-hybrider som finns tillgängliga på marknaden och fungerar redan idag användas.
Att det inte pratas om metanol mer än det gör beror troligen på att det lantbruksekonomiska komplexet föredrar etanol som kan vara en ny prisdrivande produkt inom
lantbruket. Metanol är annars en mycket välbeprövad produkt som drivmedel och fungerar
väl, dessutom är metanol som råvara mycket användbar för vidareförädling. Det kan också
miljömässigt motiverat att omvandla till exempel biogas till metanol alternativt DME och på
det sättet flytta sig från 1:a till 2:a generationens drivmedel.
Några av de centrala myndigheter som berörs av området verkar inte ha en tydlig
inriktning eller strategi hur man ska förflytta sig från 1:a mot 2:a och 3:e generationens
drivmedel, man har fastnat i 1:a generationens drivmedel. Även om det långsiktigt pekas ut
att storskalig termisk förgasning och jäsning av skogsråvara mot massmarknad är den
strategiska inriktningen.
Drivmedel
Begreppet drivmedel omfattar allt som kan driva ett fordon. Drivmedel kan vara ensamt
som till exempel elbil eller blandas som elhybrid, exempelvis Toyota Prius. Drop in bränsle
är till exempel etanol i bensin typ E 85. Dual – fuel är när två bränslen kombineras för att
fungera, typ metan-dieseldrift.
Blandbränslet GAME (Gasoline – Metanol – Etanol) har tidigare prövats av SAAB och Lotus
och fungerar bra. Man har olika mängder av de olika ingredienserna med bibehållen
motorinställning, från 100 till 15 % bensin och resten metanol och/eller etanol.

GAME blandningstabell till vänster, observera att alkoholer som bränsle tål upp mot 10 % vatten
med bibehållen funktionalitet. Bild till höger från pilotförsök efter oljekrisen 1973.

För etanol och metanol som ensamt bränsle eller som blandbränsle med bensin finns
det stora fördelar i lagring, transport och distribution jämfört med gasformiga bränslen. De
fungerar också väl i elhybrider. Metanol har fördelen att också kunna användas i
bränsleceller med mycket god användbarhet.

För dieselmotorer är syntetdiesel en gammal produkt och finns sedan länge, i Sverige under
namnet Ecopar, men idag främst tillverkat av naturgas. En annan dieselersättningen är
DME, (Di-metyl-eter) som har testats i praktisk skala i Sverige av Volvo och det fungerar
mycket bra. Utomlands har flera motortillverkare testat DME med gott resultat. Det är ju ett
ensambränsle och kräver hantering ungefär som gasol och propan, drygt 5 bars tryck för
att flyta och betecknas därmed som ett flytande bränsle på grund av det låga tryck som
behövs. DME tillverkas oftast från metanol som råvara. Som blandbränsle finns metanol,
etanol och fordonsgas. Dual-fuel teknik med fordonsgas och där diesel används som tändbränsle fungerar bäst på motorer/fordon med långa jämna körcykler typdieselgenerator
som går med samma varvtal timmar i sträck. För att klara euro-6 krav på avgaser krävs
mycket dyra katalysatorer för att klara metanslip från motorerna.
Generellt räknar man med ca 80 % av energin kommer ifrån fordonsgas och 20 % från
dieseln, men i praktiken oftast närmare 60/40 och ofta ännu sämre.
Dual – fuel med metanol, M 95, har 5 % diesel som tändbränsle och 95 % metanol. Detta
är ännu inte helt utprovat på mindre dieselmotorer och ojämna körcyklar. Men Stena
Germanica körs just nu mellan Göteborg och Kiel med sådan drift. Inom sjöfarten är
Wärtsilä och MAN leverantörer av sådana lösningar. För mindre motorer har inga praktiska
testflottor testats men däremot på motorlabb och det fungerar väl.
För fordons- och motorombyggnad kan bränslen rangordnas enligt följande:

Ottomotor
-

-

Metanol, Etanol, GAME, minimala omändringsbehov, flera fordon klarar redan dessa
drivmedel. Vi har gamla kunskaper om problem och möjligheter. Fungerar både som
drop-in bränsle och ensambränsle
Fordonsgas- metan relativt stor förändring, kan fungera som ensambränsle men är
oftast kombinerat med bensin och med bensin som startbränsle

Dieselmotor
-

-

Syntetdiesel, inget förändringsbehov, fungerar precis som vanlig diesel
RME, FAME, HVO, förädlade vegetabiliska och animaliska fetter och oljor, minimala
omändringsbehov flera fordon klarar dessa. Vissa drivmedel klarar inte stark kyla.
Samlingsnamn biodiesel. Används oftast, idag allmänt som drop-in bränsle. HVO
fungerar utmärkt som ensambränsle.
DME, används som ensambränsle, helt nytt bränslesystem, inte speciellt komplicerat.
Metanol, Etanol, dual-fuel, kompletterande bränslesystem men inte speciellt svårt.
Fordonsgas - metan, dual-fuel, kompletterande bränslesystem relativt omfattande
ändringar, mkt höga tryck alternativt låga temperaturer för flytande metan.

För lagring, transport och distribution kan också drivmedel rangordnas:
Metanol, Etanol, - Flytande bränslen kan lagras och transporteras i tankar,
GAME, Biodiesel, blandbart med bensin alternativt diesel. Biodiesel förutom HVO har
FT-diesel, HVO
problem vid långlagring.
DME

- Flytande vid drygt 5 bars tryck ( mindre än i ett lastbilsdäck ),
transporteras som gasol eller propan och räknas av branschen
som flytande bränsle. Relativt enkla system.

Fordonsgas
metan

- Svårt vid lagring och transport.
Som flytande bränsle i ”termosar” vid högst minus 163 grader
Som trycksatt gas vid minst 250 bars tryck, kostsam lagring.

Drivmedel
Diesel
Metanol
DME
CBG
LBG
Vätgas

1
100
44
0,17
0,10
…..
0,03

5
>
>
55
0,5
…..
0,2

Tryck i Bar
200 350
>
>
>
>
>
>
21
37
…..
……
5,8
7,7

700
>
>
>
73
…..
13

Temperatur
-163 -253
….
….
….
….
….
….
….
….
61
…..
…..
23

Tabell. Energidensitet för olika bränslen vid olika tryck och temperaturer i relation till diesel. Viktigt
för bränsletank, distribution och lagring.

Beroende på marknaden och var drivmedlet ska tillhandahållas kan man indela
utvecklingen i tre steg beroende på svårighetsgrad:
1. Fartyg, få platser behövs för distribution.
2. Arbetsmaskiner & åkerier, väl definierade volymer och behov samt specifika
distributionsplatser.
3. Konsumentmarknaden, många distributionsnoder och osäkra volymer.
Till 3:e generationens bränsle:
- Metanol, Metan, bägge fungerar i bränsleceller och kan vara lagringsmedium för väte
och sedan vätegivare. Kan lagra överskottsel, ”Power to Gas/Methanol” genom att
överskotts el sönderdelar vatten till väte och syre och sedan reagerar väte med
koldioxid till metan eller metanol. Vind- och solel kan därför sparas i form av metanol i
tankar.
Tester och erfarenheter av olika bränslen.
Från produktion, distribution till förbrukning i fordon:
Metanol
- Har används i stor skala efter oljekrisen 1973 på flera ställen i världen.
Men används också inom racing – motorsport. Gammalt namn är
träsprit och det är giftigt att dricka. Välbeprövat och är lättnedbrytbart.
Inga långsiktiga miljöproblem. Kräver anpassat material i packningar
och dylikt precis som de allra flesta drivmedel. Används i RME
tillverkning, ca 16 % MeoH i RME.
Etanol

- Används i stor skala. Produceras idag mestadels av jordbruksprodukter
och därmed under diskussion i och med konkurrens med
livsmedelsproduktion. Produktion från skogsråvara under utveckling och
blir då ett andra generationens bränsle.

GAME

- Framtaget för att finna ett bränsle med olika andel förnybar vara men
samtidigt inte kräva motoromställningar. Skulle kunna fungera mycket väl
men kan ha svårt att finna sin marknadsnisch.

FTD
Syntetdiesel

- Använt i stor skala av Tyskland under WWII och i Sydafrika under
sanktionstiden. Det finns FT-diesel som marknadsprodukt benämnt
Ecopar idag. Kan tillverkas från bl.a. skogsråvara och biogas

FAME/
RME
Biodiesel

- Rapsmetylester, RME, rapsolja processas tillsammans med metanol.
Lätt att tillverka. Begränsad produktionsmöjlighet och konkurrerar med
livsmedelsproduktionen. Kan få problem vintertid. Rapsolja kallades förr
för rovolja och användes utan förädling till tändkulemotorer, precis som i
en Elsbett motor som Hushållningssällskapet använt under ett tjugotal
år, omslagsbild. FAME är ett samlingsnamn kan tillverkas från restprodukter
men framför allt från jordbruksgrödor. Främst som låginblandning.

HVO
Biodiesel

- Animaliska eller vegetabiliska fetter och oljor som berikas med väte. Väte
från vätgas metan eller metanol. Preem i Sverige jobbar mycket med
detta från tallolja. Finns låginblandad i all diesel men HVO fungerar
också som ensambränsle och är som dieselbränsle användarvänligare än
FAME/RME. Biodiesel kan brytas ned i tankar och kan inte lagras lika
länge som konventionell diesel.

DME

- Volvo har kört en testflotta i Sverige i snart 200 000 mil. De kör nu en
testflotta i USA, Texas och Kalifornien. Praktisk test också i Kina med en
busslinje. Flera testflottor under utveckling. Bränslet betecknas som
”bättre än diesel i en dieselmotor” och har mycket rena avgaser, inget
sot. Lätt att lagra och distribuera, samma system som för gasol eller
propan. DME är väl testat utifrån miljö och hälsoaspekter eftersom det
används i stor skala som drivgas i olika sprayer som exempelvis
hårspray. Introducerades storskaligt som drivgas när freon förbjöds.
Produktionen av DME är enkel med metanol som råvara
men produktionen kan också ske via direktsyntes från metan, biogas
och syntesgas m.m.

Metan

- Metan används i stor skala som drivmedel idag. Det är en kraftfull
växthusgas, 25-28 ggr koldioxid. Den är svår att lagra och
transportera i stor skala och större energimängder förutom i
naturgasnät. Kräver högt tryck alternativt nedkylning till minst minus
163 grader för transport. Metan avdunstar lätt, metanslip, i hela
kedjan. Från produktion till förbränning i motorn är risken stor för
metanslip. Kan produceras från restprodukter, biogasrötning och
biomassa, skogsprodukter, termisk förgasning. Metan kan användas
som råvara till metanol, vätgas, DME och FTD, m.m.

Martin Energy truck powered by DME in pilot program. Bild ovan från artikel i HDT Truckinfo april
2015 angående Volvos DME testflotta i USA.

Sammanfattningsvis så är alla bränslen i 1:a och 2:a generationens förnybara drivmedel
testade i stor skala och kan introduceras på marknaden. El och El–hybrider för bilar är
också testat. El har samma problem som metan med lagring men kan liksom metan
omvandlas till metanol för att lagras och distribueras. Att etablera tankställe är viktigt för
att introducera nya drivmedel. Bland-/drop-in bränslen som HVO i diesel samt etanol och
metanol i bensin är inga problem eftersom befintlig teknik och anläggning utnyttjas men
vegetabiliska oljors, etanol och metanolens aggressivitet på olika material för med sig att
material i tätningar packningar m. m. får bytas ut till mer motståndskraftigt material.
För rena bränslen som metan, DME, syntetdiesel, ren biodiesel, ren metanol och etanol för
med sig att nya pumpar och tankar måste etableras. Alternativet för alla utom metan och
DME är om någon pump för fossilt bränsle läggs ned och delar av utrustningen kan
återanvändas.
Ett mycket enkelt gastankställe utan betalfunktion för personbilar inklusive gasflak men
exklusive markarbete kostar ca 3,5 miljoner. Ett tankställe för DME avsett för lastbilar
kostar ca 85 % av gastankstället medan ett lastbilstankställe för metanol kostar ca 65 % av
vad ett gastankställe kostar inklusive alla markarbeten. För syntetdiesel, biodiesel, metanol
och etanol blir kostnaden i samma storleksordning som en ny bensinpump inklusive
lagringstank, ca 65 % av ett gastankställe.

Erfarenheter:
Metanol som drivmedel har använts länge. Både Nikolaus Otto och Karl Diesel testade det
som bränsle på 1800-talet men när sedan raffinering av fossiloljan slog igenom tog oljan
över marknaden. Metanol som bränsle var stort under 1:a och 2:a världskriget eftersom det
är enklare att framställa än syntetdiesel. Idag är det bara i Kina det är ett viktigt drivmedel.
Utifrån säkerhetsaspekter är fortfarande metanol stort inom motorsporten även om det inte
är så dominerande som tidigare. Se också bild nedan. Metanol används för framställning av
RME och som oktanhöjare samt tändförbättrare.

Bilder nedan. Testflotta med metanol i Tyskland på 1970-talet.

Lokalt exempel Skaraborg
Potential
Flera olika studier påvisar att i Skaraborg finns en biogaspotential om ca 1,3 TWh i form av
metan. Sedan kan halm, skog, trävirke via termisk förgasning, på samma sätt som Gobigas
i Göteborg, omvandlas till metan, metanol, DME och syntetdiesel. Potentialen från termisk
förgasning är större än från biogas via rötning. Här finns också stora möjligheter att frigöra
ännu mer virke från det som idag eldas i värmeverk. Det finns stora möjligheter att byta ut
ungefär en tredjedel av värmeenergin från eldning av biomassa mot solvärme och på så
sätt frigöra mer biomassa till annan användning.

Bild ovan. Bilar i testflottan USA. Själv körde jag 1978 i USA en Ford Mercury på M85.
Idag är det endast Kina som använder en större mängd metanol som drivmedel. Bild nedan.

I ett system som ”kraft till metan eller metanol” där förnybar el spjälkar vatten till vätgas
och syrgas och där sedan vätgasen får reagera tillsammans med koldioxid från till exempel
biogasproduktion för produktion av metan alternativt metanol är det också möjligt att
producera förnybart drivmedel.
Vid produktion av 1,3 TWh biogas produceras också koldioxid. Ungefärligt ca 60 % metan
och 39 % koldioxid resten blir kvävgaser m.m. Så 1,3 TWh biogas producerar också ca
171 000 ton koldioxid. Totalt kan det tillsammans ge ca 2,4 TWh drivmedel fast med en
insats av ca 550 GWh för att omvandla koldioxiden till metanol. Det är ca 70 % av den
årliga vindkraftsproduktionen 2013 i Skaraborg.
I Skaraborg produceras idag mycket mer biogas än förbrukningen. Förbrukning av fordonsgas var 2014 ca 29 GWh i Skaraborg inklusive tankstället i Vårgårda medan produktionen
beräknades vara ca 139 GWh. Fordonsbränsle, ca 110 GWh, motsvarande 11 000 kbm
diesel, exporteras ut ur området varav ca 35 % är flytande metan. Observera att biogas till
el och värme inte är medräknad. Några biogasanläggningar kan idag inte producera till sin
maximala kapacitet eftersom marknaden inte räcker till. Detta beror delvis på att deras
produktion idag är 100 % av plan och det man vågat kontraktera. Nu diskuteras
förbrukningen den gas av fordonskvalitet som kan produceras på Naturbruksgymnasiet
Sötåsen om något år när deras småskaliga uppgradering börjar att fungera. Produktionen
av drivmedel blir större än konsumtionen på Naturbruksgymnasiet.
De livscykelanalyser, well to wheel, som genomförts där olika drivmedlen jämförs med
varandra visar oftast bäst resultat i miljöhänseende för, i fallande ordning, DME, metanol,
FT-diesel och komprimerad biogas. Då är drivmedlen producerade från restprodukter eller
skogsprodukter. Vid metanslip överstigande 18 % i hela biogaskedjan, från substrat till
biogasproduktion till rötrest samt till använt bränsle i motorn raderas hela miljönyttan av
att byta ut bensin mot biogas från gödsel.
I den vetenskapliga tidskriften Fuel Processing Technology 132 (2015) 74-82 publicerade
forskare från SLU och LTH en artikel där man utgått från biogas och förädling av biogas
och tagit upp systemkostnader för att gå från gas till flytande (GTL = Gas to Liquide). De
redovisar i sin artikel att även omvandla biogas kan vara energimässigt intressant men att
det speciellt miljömässigt, GWP (Global Warming Potential), är befogat. Se bild och tabell
nedan. Beräkningen startar med rå biogas och avslutas som bränsle till stadsbussar efter
att ha transporterats 10 mil från produktionsplatsen. Tabell 1 visar att det kostar energi att
omvandla biogas till flytande produkter men att både DME och metanol klarar sig ganska
bra, bara 16 % respektive 19 % är den totala förlusten av nyttiggjord drivmedelsenergi
jämfört med komprimerad biogas. Miljömässigt så ökar miljönyttan av att omvandla biogas
till metanol respektive DME med 38 % respektive 30 %.

CBG- komprimerad fordonsgas, DME – Di- Metyl Eter, LBG-Flytande metan, FTD-syntetdiesel.
Tabell 1: Specifik bränsleproduktivitet. CBG = 100 de övriga i relation till CBG. Nyttiggjord
bränsleenergi / Total tillförd primärenergi i bränslekedjan.

Tabell 2: GWP = potentiell växthuseffekt. CBG = 100 de övriga i relation till CBG.

Användning
Förbrukningen av drivmedel i Skaraborg är ca 2,5 TWh varav ca 1,45 är diesel och ca 1,02
är bensin. Av detta förbrukas ca 13 %, eller drygt 325 GWh av traktorer och
arbetsmaskiner. Det finns en potential att elektrifiera vissa arbetsmaskiner men många
kommer att behöva drivmedel liknande dagens. Idag rullar en biogastraktor på Naturbruksgymnasiet Uddetorp. Det är en traktor i det så kallade MEKA-projektet med dual-fuel drift,
tyvärr når man inte upp till att så stor andel biogas förbrukas. Fordonsgas täcker bara en
mindre av drivmedelsbehovet, resten är diesel och därmed minskar miljönyttan.
Problemet med biogas för arbetsmaskiner är dels att få med sig tillräckligt med bränsle så
att antalet tankningar per dygn alternativt arbetspass hålls nere. Dels att andelen biogas
ofta blir låg när motorns belastning är ojämn och dels att risken för metanslip är mycket
stor vid varvtals och belastnings-förändringar. Att använda flytande metan till arbetsmaskiner är oftast inget alternativ eftersom de ofta kan bli stående länge varvid metanet
värms upp och måste släppas ut för att inte tanken ska explodera.

Bilder från USA: mobilt DME tankställe samt tankbil för transport av DME.

Lagar och Regler
Inom EU är det tillåtet att blanda in 3 % metanol som drop in bränsle i bensin. Eftersom
metanol är en alkohol precis som etanol torde det vara relativt lätt att få till stånd liknande
regelsystem för större inblandning typ M 85 motsvarande E 85. Den enda problematiken
som kan uppstå är hanteringsregler, eftersom metanol är giftigt att dricka för människor.
Även om metanol förekommer i små mängder naturligt i naturen så är det giftigt för
människor och människans närmaste artsläktingar. För övrigt är metanol lättnedbrytbart.
DME hanteras redan som drivgas och kemisk teknisk produkt i Sverige och rent generellt
tillämpas samma regler som för gasol. Men att få det etablerat som drivmedel tar enligt
Transportstyrelsen 8-10 år eftersom det ska ned till Bryssel och godtas där. Men att få
dispens är enkelt och det kan användas på dispens tills det är helt inkorporerat i lagar och
förordningar.

Skatt på förnybara drivmedel är under förändring och förväntas ge stora problem för alla
förnybara drivmedel. Skatter och avgifter är politiskt lättrörliga system vilket gör att alla
satsningar har betydande osäkerhet, politisk osäkerhet. Det var för övrigt det som stoppade
en av Sveriges största biodrivmedelssatsningar, ägarna av företaget upplevde att den
politiska risken gällande skatter och avgifter i Sverige var för stor och oöverblickbar och
skulle kunna drabba ekonomin negativt.
Det som händer i USA är att DME som det första biogasbaserade drivmedlet är godkänt
under den förnybara bränslestandarden. Det amerikanska energidepartementet har
godkänt att DME uppfyller definitionen som ett alternativt drivmedel. Delstaten California
har godkänt DME:s användning som drivmedel och för försäljning som sådan. DME är
också våren 2015 registrerat som drivmedel inom specifikationen ISO 16861:2015 och
ASTM D7901.
Utblick
I Tyskland jobbar Audi med ett projekt ”Power to gas” men också e.on håller på med detta,
de senare är mycket intresserade av produktionsprocessen ”Power to methanol”. Vitsen är
dels möjligheten att lagra el i form av metanol, dels utnyttja överskottsel vid
överproduktion av el när det blåser mycket och priset periodvis är negativt, man får betala
för att bli av med el. En annan fördel är också att genom att konsumera koldioxid vid
metanolproduktionen så recirkulerar koldioxiden och det blir inga nettoutsläpp, koldioxid
har ett pris på marknaden som kan bli en intäkt.

Olika produktionsvägar för produktion av metanol och DME.

E.on räknar med att en KWh i metanol är värd 2,5 gånger mer än en KWh i metangas i
råvaruledet på grund av metanolens ökade hanterbarhet och användbarhet. Enligt e.on så
kan metanol produceras till en kostnad av ca 1 kr per KWh i stora anläggningar vid ett
elpris om ca 31,85 öre/ KWh. Snittpriset i prisområde SE4 (högsta prisområdet i Sverige)
perioden 2012-2014 var ca 31,10 öre enligt Nordpools prisstatistik. Energibalansen är ju
negativ eftersom el måste stoppas in i processen men enligt e.on förbrukar processen
endast 19 % mer energi än vad som återfinns i metanolen sedan kan också bra lokalisering
för att omhänderta processvärme kanske förbättra energibalansen ytterligare. E.on är ju
som stor energiaktör väldigt insatt på olika energiformers prispotential.

Bilden från e.on är en sammanställning av olika energipris 2014 beroende av förpackning och
distributionsväg.

Produktionspotentialen av förnybara drivmedel för den Skaraborgska transportsektorn är
stor både i form av 1:a, 2:a och 3:e generationens drivmedel. Möjligheten att lagra vind
och solel vid överskottssituationer är stor och kan passa in i områdets stora biogasproduktion. I Skaraborg har KTH tillsammans med en biogasproducent haft en testanläggning för ”power to gas och en licentiat-avhandling är producerad. Möjligheterna att bygga
upp en förädlingsindustri för att ta fram nästa generationers drivmedel är också stora.
I Danmark undersöker Danmarks Tekniska Universitet olika sätt att integrera olika
förnybara energisystem för att få ett stabilt och säkert system. Det är vind, sol, biomassa
från halm och skog och biogas som förädlas och sedan lagras, distribueras och användas i
form av metanol eller DME. Vare sig sol, vind eller gas kan lagras och Danmark har väldigt
lite vattenkraft där lägesenergi kan lagras. Man jobbar både med termisk förgasning av
biomassa och vindel till att omvandla koldioxid, se bild nästa sida, principskiss av DTU:s
system för produktion av drivmedel.
Clean Cities är ett initiativ från energidepartementet i USA som består av ca 100 lokala
organisationer som arbetar med förnybara drivmedel och för att underlätta introduktionen
av dem, bland annat DME. I USA introduceras skattereduktion för fordon som drivs av
förnybara drivmedel, från 5 000 till 20 000 dollar per år och fordon.
Kina producerar 5 miljoner ton DME per år och är världens största producent och
konsument av DME. Av den blandas ca 90 % in i gasol. Men en nationell standard för DME
som drivmedel finns på plats sedan 2011. En större test med mindre lastbilar, 135 kW
motorer, och som uppfyller Euro 6 kraven har nu påbörjats med tillverkare som Weichai
Power, China Jinggong, Shanghai Diesel samt tre universitet.

Mina reflektioner från ”The 6th International DME Conference” oktober 2014 och
sammanfattning av konferensen
Vi var 125 delegater representerande 85 företag och organisationer från 19 länder
Jag var ende svensk och från Europa var vi väldigt få. Det var Amerika och Asien som
dominerade. Jag/vi svenskar verkar vara extrema med vår inriktning på klimat och
fossilfrihet.
Några grova generaliseringar:







Kineser (asiater) pratar miljö och amerikaner pratar pengar.
Kineser, koreaner och japaner forskar mycket på detaljnivå, typ förbränning i
insprutningssystemet medan västerlänningar jobbar mer med helheter och på
systemnivå.
Alla pratade småskalighet, även om den ibland är myket relativ, men det finns tydligen
oändligt med små gasfält, stranded gas, som bara kan utnyttjas småskaligt. Några
kommer in på deponigas, färre på biogas som metankälla.
Flexibilitet och försörjningstrygghet påpekas av flera som mycket viktigt.

Mycket viktigt för att introducera ett nytt drivmedel är standardisering, registrering och
legala aspekter, lagstiftning vilket påpekas av alla.
I Australien är en förstudie är halvvägs, avslutas 2016, där man undersöker möjlighet med
att bygga ut infrastruktur för DME till drivmedel. De har goda erfarenheter från ca 500 000
bilar som drivs av LPG. De vill producera DME från naturgas för att minska sin sårbarhet
för drivmedelsimport. Projektet drivs i samarbete med Indien där man vidareutvecklar sin
användning av DME som hushållsbränsle, främst i blandning med LPG (Gasol). I världen
drivs ca 23 miljoner bilar av LPG.
En förstudie bedrivs i Canada där man undersöker hur man komma igång med DME
infrastruktur på två highway-sträckor Hwy 2 och 401, i Ontario respektive i Alberta där man
har den största andelen tung trafik i landet och mer än 50 % av dieselförbrukningen. Nio
tankställen skulle kunna täcka en mycket stor andel av Canadas tunga trafik.
Kostnadsmässigt skulle dessa nio tankställen kosta mindre än två LNG stationer kostar.
DME är ett legalt drivmedel i Canada. De har också sjösatt två projekt till sina master
studenter på Queens University att utveckla:



Utvecklingsstrategier för DME.
Designa småskaliga metan/metanol till DME anläggningar.

Det finns en busslinje i Shanghai med DME bussar i linjetrafik samt tankställe som en
testlinje. Man tror att Shanxi Heavy-Duty vehicle company, produktion ca 50 000 lastbilar/år
kommer att lansera DME-lastbil 2015 alternativt 2016. Kina köper idag flest bilar i världen. I
världen producerades 449 miljoner ton DME 2013. I Kina blandas 94 % av DME:n som
förbrukas med LPG. Kina hade flera studenter och universitet involverade. För
implementering på drivmedelssidan avvaktas/ förväntas regeringsbeslut. Drivkraft är luftmiljö
samt bra användning av Kinas väldiga kolreserv.

Ovan principskiss från Oberone fuels USA. En av Volvos samarbetspartners i DME projektet
With a footprint under 10,000 square feet, (930 kvm ) the Oberon process is small enough to utilize
distributed sources of gas.

Volvo testar idag, 2014, med tre bilar i USA hos Martin Transport, Inc. Ett företag med ca
800 lastbilar. De har nu gått 60 000 miles, ca 90 000 km, Martin äger 90 % av Oberone
fuels. Volvo:s nordamerikanska representant anser att DME är bättre än CNG/LNG i varje
tillfälle och moment från WTW (Well to Wheel). De kör åt Safeway och Oberone fuels
producerar DME från metanol. Marknadsintroduktion av DME bilar under perioden 20152017 tror/hoppas Volvo.
I projektet samarbetar Volvo, Safeway och Oberone fuels/Martin Transport Inc. Tanken
från början var att Oberone fuels ska producera biogas från lantbruk/organiska
restprodukter som sedan ska bli metanol-DME. Alternativt köper man in biogas. Oberone
köper idag metanol som processas till DME i en ganska liten anläggning, kapacitet 4500
gallon/dag, ca 17 kbm/dag. Där gjorde vi studiebesök. Anläggningen var i storlek något
större än en större uppgraderingsanläggning för biogas, ångpanna, några tankar och rör
samt en stor vertikal cylinder/kolumn 80 feet, 24 m, högt, med katalysatormaterial där
vattenånga och metanol reagerade inom olika temperaturintervall, 105, 200, 350 grader F,
motsvarande 41, 93 och 177 grader Celsius.
Volvo poängterade att demonstration enbart är 10 % och att etablera drivmedlet på
marknaden är 90 % av ansträngningen. Transportsektorn är konservativ. Vice VD för
affärsutveckling och strategiska projekt var enig med mig om att Construction Equipment

var ett mycket intressant affärsområde för DME och kanske lättare börja med än med
lastbilar. Andra lätta fordon att börja med är sådana som kör fram och tillbaka mellan
bestämda punkter på grund av infrastruktur.
Volvo vill se fler fordonsaktörer som vill komma in på marknaden. Några andra som håller
på med fordon, motorer och DME är Navistar, Cummins (USA), Suzuki (Japan), Hyundai
(Korea) och Shanxi (Kina) med flera. Men alla verkar osäkra på marknadsförutsättningarna.
I USA/Canada transporteras DME i samma utrustning som LPG eftersom det blir billigast
totalt sett. Mycket DME transporteras till kem-industrin för produktion av aerosoler.
Flera av talarna tog upp ämnet att producera DME från naturgas/skiffergas. De flesta
pratade om att man som processteknik valde att producera metanol som sedan kan
omvandlas till DME. Orsaken var att då fanns en möjlighet till två marknader och man
minskade sårbarheten även om det skulle bli billigare med direktsyntes från naturgas till
DME.

Busslinje 147 i Shanghai med bussar som drivs med DME samt tankställe.

Det fanns med politiska toppersoner både från Kalifornien och Virginia. Båda pratade från
den politiska nivån och att de såg med intresse på DME som ett bra sätt att använda
skiffergas och uttalade ett klart stöd för DME som drivmedel. Det ansågs att det fanns
skiffergas för mer än 100 år framåt. USA såg sig som en framtida energiexportör. Gaspriset
och oljepriset har nu skiljts åt, dieselpriset drar ifrån. Idag facklas ca 130 miljarder
kubikmeter gas per år, ca 1 300 TWh, Ryssland ca 27 % av detta.
Trinidad-Tobago är världens största metanolproducent och de planerar tillsammans med
Mitsubishi nu byggandet av en anläggning för 20 000 ton DME samt 1 miljon ton metanol
och till 2018 ca 80 000 ton DME.
Metanex som är världens största metanolproducent och anser att Nordamerika är det
positiva området för en DME introduktion som drivmedel. Idag går 60 % av metanolen till
kemiteknik och 40 % till energiändamål. Idag är mer än 90 % (90 av de 40) av DME
produktionen blandad med LPG. Inom 10 år kommer USA att producera 14 miljoner ton
metanol och kommer att börja exportera.

Slutsats från konferensen:
Ingen energikris i världen, det finns massor av naturgas, energitillgång var inte intressant.
Många ökar produktionen av metanol från naturgas. Metanol som en grundkemikalie och
det kommer att bli överskott av metanol förutspådde många. Billig Metanol på
världsmarknaden.
Metanol kan enkelt omvandlas till DME som Oberone visade på vårt studiebesök.
Alla duckade för frågan när DME i stor skala introduceras som drivmedel. DME är redan
mycket stort som matlagnings- och hushållsenergi.
Investerings- och driftskostnader:
Inom området småskalig förädling av metan till metanol alternativt DME finns osäkerheter
om energieffektivitet och kostnader. Storskaligt, och då är det anläggningar i väldigt stor
skala som förädlar naturgas, är det gammal och känd teknik. Eftersom man i de
sammanhangen inte behöver spara på energi är anläggningarna inte trimmade i det
avseendet. Småskalig teknik börjar dyka upp nu på grund av utvinning av skiffergas som
förekommer småskaligt och med begränsade flöden. Det finns flera olika sätt att processa
metan/biogas till metanol/DME och vilka som är bäst i totalverkningsgrad, investerings- och
driftsekonomi behöver utredas.
Investeringskostnaden kan uppskattas inom intervallet 15-35 miljoner för en anläggning för
att processa motsvarande 20 GWh biogas men det är något osäkra uppgifter. Det finns
anläggning att köpa från USA för knappt 15 miljoner men den bedöms idag ha mycket dålig
totalverkningsgrad och driftskostnaden är okänd. Detta är en ny bransch med mycket stor
utvecklingspotential.
Om produkten är metanol som ska användas som drop-in bränsle blir motorkonverteringen
kostnadsfri för motorer och bränslesystem som är anpassade till detta och flera bilar är det
redan idag.
Om produkten är DME som ska användas i dieselmotorer har ingen officiellt velat lämna
några kostnadsuppgifter eftersom företagen som har kompetensen helst vill sälja
fabrikstillverkade och installerade system. Men fördyringen blir marginell jämfört med diesel
enligt uppgift. En efterkonvertering av bränslesystemet kan uppskattas att kosta upp till ca
250 000 kr. Tankställen, distribution, transport och lagring blir som tidigare redovisats
betydligt billigare än för fordonsgas. För att motortillverkare ska vara intresserade krävs att
volymen överstiger cirka 100 motorer och för en satsning en marknad på ca 1-2 miljarder.
Nästa steg:
För att etablera ett driftsläge för att börja med produktion av metanol och DME i Skaraborg
och förse dagens arbetsmaskiner inom entreprenad, jord-och skogsbruk krävs några
fundamentala åtgärder.
Politisk trygghet för att våga satsa på sådana investeringar. En politik som är tillräckligt
långsiktig 10 – 20 år, för att kunna ge en rimlig chans att satsningen ska kunna betala sig.
I mellantiden behövs att den praktiska funktionaliteten av metanol och DME som drivmedel
testas och utvärderas. Att drivmedlen fungerar i diesel och ottomotorer samt för bussar och
lastbilar är undersökt men för arbetsmaskiner återstår att testa den praktiska
funktionaliteten och under fältmässiga förhållanden.

Det finns tillgång till och produktion av förnybar svensk metanol och DME redan idag för att
köra en testflotta av arbetsmaskiner och andra maskiner. Sedan kan vid behov ytterligare
volymer förnybart bränsle importeras innan ytterligare produktion kommit igång på allvar.

These skid-mounted modular plants can be rapidly deployed and are capable of producing between 3,000 –
10,000 gallons per day, (11 to 38 m3 per day) with a 5,000 square feet (465 m2) footprint, of ultra-clean
synthetic fuels and chemicals from natural gas or methane-rich “waste gas”. Skiss på Maverick Synfuels
anläggning för att producera metanol från skiffergas, en testanläggning drivs i Colorado.

Den andra pilot- och fälttesten som måste utföras är småskalig tillverkning av metanol och
DME. Eftersom det är enkelt att tillverka DME från metanol borde detta vara en mindre
utmaning. Det som bör undersökas är att tillverka metanol från halm, skogsråvara, biogas
samt från koldioxid och el. Både som en integrerad process men också fristående. Att i
en integrerad biogasprocess producera metanol och/eller DME är ett mycket viktigt område
att undersöka.

Framtidens ”mjölkbil” hämtar metanol hos biogasproducenterna.
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