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Uppgradering och förvätskning av biogas



Vi är alla beroende av transporter. - Välj den fossilfria vägen



Efterfrågan på biogas är större än tillgången



Sveriges gömda

“energifyndigheter”





Biofrigas Erbjuder

Nyckelfärdig anläggningar med sin unika

teknologi som gör det möjligt att 

uppgradera och förvätska biogas för småskalig 

produktion i exempelvis lantbruk, mindre reningsverk och 

industri. 

o Anläggningen levererar ca135 ton flytande biometan per år = 2 GWh.

o Anläggningen separerar ut ca 220 ton kall (-70ºC) CO2 per år.

(Används bl.a. i växthus och isblästringen som är växande marknader)

o Anläggningen producerar 30kW värme som levereras med 60ºC 

varmvatten. (Används till rötkammare eller annan uppvärmning)



Nyttan för lantbrukaren

o Ekonomisk avsättning på en råvara som 

redan finns 

o Metanreduktion från gödselstackar

o Minskar behovet av konstgödsel

o Luktreduktion från gödselstackar och spridning

o Produkten gör den stora biogaspotentialen tillgänglig för marknaden

o Produkten resulterar i ett färdigt fordonsbränsle

o Bidrar till det hållbara samhället

Biofrigas



Lösning som Biofrigas levererar

Biogas i gasfas

1 m3
Biogas i 

vätskefas

1,7 liter

=

Förvätskning medför

en volymminskning 

på ca 600 gånger!!!

- 162º



Anläggningar och potential i Sverige

Biofrigas marknad är 2500 anläggningar



Produktion och användning



# tankställen och gasbilar i Sverige



Framtidens energifält



Marknad i Sverige > 2100 Lantbruk

• 1600 företag med   
>200 nötkreatur

• 500 företag med 
>1000 svin.

1 493 100 st 2014

1 377 500 st 2014



ca 1100 mil/år

ca 55 mil/år

ca 2 mil/15 kg påse

Biogas minskar CO2

utsläppen med 85-95 % 

jämfört med bensin.



Det finns outnyttjad energi hos reningsverken



Varför flytande metangas?

Lättare att hantera och transportera !

Biogas LBG är det fossilfria alternativet till LNG !

o Bränsle för tungtrafik

o Backup till tankstationer med fordonsgas

o Fartygsbränsle, speciellt den kustnära sjöfarten

o Ersätta olja inom industrin 



Tankstationer för flytande biogas ökar

1. Göteborg, Stig Center, Fordonsgas, LBG, 2010

2. Stockholm, Järna, AGA, Statoil, LNG, 2011

3. Stockholm, Älvsjö, AGA, LNG, 2012

4. (Malmö, Eon , LNG, 2012)

5. Jönköping, Fordonsgas , LNG, LBG, 2013

6. Helsingborg, Öresundskraft, LNG, LBG, 2014



LBG jämfört med diesel (storleksordning)

Energi / Volym:

o LBG = 6 kWh/liter

o Diesel = 10 kWh/liter

Energi / Vikt:

o LBG = 14 kWh/kg

o Diesel = 12 kWh/kg

o => 16% skillnad vilket

gör att mer gods kan lastas!!



Distributions fördelar med LBG

4 ton CBG/lastbil 25-30 ton LBG/lastbil

– Biofrigas gör det kostnadseffektivt och enkelt 

att hantera och transportera biogasen

Volymen minskar med 600 gånger vid förvätskning



LBG fordon



Biofrigas unika kryoteknik

Energimängd 2 GWh/år

Bränsleeffekt 0,2 MW 

Levererat flöde LBG 17 kg/h Biometan

Motsvarar 150 personbilar som kör 1 500 mil/år

Växthuseffekt Minskar CO2 utsläppet med 470 ton/år jämfört med bensin

Storlek Processen in ryms i en 40 fot container

Flöde in ca 35 Nm3/h (70/30 fördelning)

Energibehov ca 10-12% av producerad energi

Metan slip < 1%

Kostnad ca 5 MSEK (ROI 3-7 år)



Biogas => fordonsgas



Uppgradering

Vatten

Svavelväte

Kvävgas < 0,3% (-196ºC)
Koldioxid 35%

Metan > 99%

Siloxaner

Partiklar

Syrgas < 0,1%

Svavelväte 0,03%

Kolmonoxid < 0,1% (−191ºC)

Partiklar <1 µm

Vatten (mättad 0ºC)

Kolfilter & kondensfälla Gas tork -65ºC

Separator -90ºC

Kondensering -170ºC

Vätgas < 0,1% (−253ºC)

Siloxaner

Ammoniak



Fasomvandlingar 



2m 6m4m 8m 10m 12m0m

• Elkraft

• Tryckluft

• Tele-kom

• Jordning
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Rötningsanläggningar
Rötar organiskt substrat - Levererar rågas 
(50-75% metan)

Värde
30 öre/kWh

Gasuppgradering & förvätskning
CO2 tas bort >99% metan därefter 
förvätskning – Fullvärdigt fordonsbränsle

Värde
45 öre/kWh

Distribution av fordonsgas
Transport till tankstation 
(Flytandegas ökar lönsamhetan med 6 ggr)

Värde
2 öre/kWh

Tankstation
Säljer fordonsgas

Värde
18 öre/kWh

Biogasfordon
Lastbilar, bussar, personbilar, tåg och 
fartyg

Värde
95 öre/kWh

+

=

+

+

Värdekedja 



Gör det enkelt i stället för svårt!!



Samarbete är den enda vägen framåt!

Tack för visat intresse!!

Morgan Larsson
Biofrigas, Göteborg, Sweden

morgan.larsson@biofrigas.se

+46 708 18 38 07


