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Bilden på framsidan är på ett av ﬂera fordon som ställts till förfogande till Carbon Recycling International (CRI)
på Island från kinesiska biltillverkaren Geely. Fordon som har varit i produktion i Kina i ﬂera år drivs med en tändstiftförsedd förbränningsmotor på omväxlande med 100 % metanol eller 100 % bensin CRI har utvecklat en
process för att producera förnybar metanol med hjälp av el- och CO2-utsläpp.
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Ordlista

Metanol, en alkohol med ett kol, CH3OH, CH3 – OH. Plattformskemikalie. Har använts
Länge. Spritkök, i Reningsverk. Drivmedel i bensinblandning för ottomotorer
Och i dieselmotorer som Dual-fuel och kanske som ensambränsle med
tändförstärkare som MD 95.
Etanol, en alkohol med två kol, C2H5OH, CH3 – CH2 – OH. Har använts länge,
Drivmedel, m.m.
DME, Di-metyleter, C2H6O, CH3 – O – CH3. Drivgas i sprayflaskor, drivmedel för
Dieselmotorer, kan blandas med gasol till gasolbrännare.
Bränslecell, kan beskrivas som ett batteri som laddas genom att tillföra ett bränsle i
stället för el i ett batteri. Se principskiss längst bak i rapporten.
Elektrobränsle, drivmedel som framställts med hjälp av elström
Vulcanol, Elektrobränsle i form av metanol. Tillverkas på Island, därav namnet.
Ottomotor, vanlig bensinmotor
GAME-bränsle, står för Gasoline (bensin), Metanol och Etanol. Ett blandbränsle
bestående av olika andelar av de ingående ingredienserna med bibehållen
effekt. Med hög andel alkoholer i bränslet kan med fördel 10 % vatten
blandas för att öka effekten.
M5,M85,E5, E85, %-andel metanol respektive etanol i bensinen.
Dual-fuel, två bränslen till samma förbränning. Oftast dieselmotorer med diesel som
tändvätska. Det andra bränslet kan vara fordonsgas eller metanol.
RME,
Rapsmetylester eller biodiesel är en form av FAME (Fatty Acid Methyl Ester)
RME tillverkas av Rapsolja, metanol och metoxider av kalium eller natrium.
CBG,
Compressed BioGas, Komprimerad biogas oftast 250 – 300 bars tryck
LBG,
Liquide BioGas, Flytande biogas. Nedkyld till minst -163 grader för att vara
flytande.
FTD,
Fischer Tropsch diesel, Syntetdiesel. Kan köras i vanliga dieselmotorer.
ED 95
ett etanolbaserat drivmedel för anpassade dieselmotorer. Det består av ca 95
procent denaturerad etanol med en tillsats av tändförbättrare, smörjmedel
och korrosionsskydd. Scania har levererat fordon för ED95 bränsle.
Syntesgas, även kallat syngas är en blandning av gaserna kolmonoxid och vätgas.
Syntesgas används i mycket stor omfattning i kemisk industri. All
konstgödsel/ammoniak och metanol i världen framställs ur syntesgas.
Plattformskemikalie, en kemikalie som på grund av sin mångsidighet kan användas
för att i sin tur tillverka andra kemikalier. Metanol och ammoniak
betecknas som plattformskemikalier
GTL
Gas to Liquide. Gas till vätska. Att förvätska gas för att öka hanterbarheten.
Fermentering eller jäsning innebär ofullständig oxidation av organiska föreningar
utan syre. Fermentering är ett nedbrytningssteg i rötningsprocessen
Rötning, eller metanbildning innebär att nedbrytning av organiskt material sker i syrefri miljö,
anaerob, en biologisk nedbrytning med flera olika steg i processen.
Kompostering, nedbrytning med god syretillgång, så kallad aerob degradering, av
organiskt material.
MTBE
metyl-tert-butyleter, eter av metanol och isobutylen. Används som oktantalshöjande i bensin i stället för blyföreningarna, ca 7 %. Även ett lösningsmedel.
Elektrolysör, utför elektrolys, sönderdelning av vatten för att bilda vätgas och syrgas med
insats av elektricitet.

Sammanfattning
Det finns goda skäl att omvandla biogas till en annan energibärare, både
miljömässiga, energimässiga och kanske också ekonomiska. Skaraborg har stor
potential att producera biogas men saknar stora förbrukare av biogas i närområdet.
En lösning kan då vara att omvandla biogasen till en mer lagringsbar produkt som är
enklare och billigare samt miljövänligare att transportera. Det finns relativt
småskaliga anläggningar från flera leverantörer för att omvandla metan i
shalegas/skiffergas till metanol på marknaden. Anläggningarnas effektivitet är inte
helt kända eftersom det är relativt nyutvecklad teknik. Detsamma gäller produktion
av elektrobränsle. Bränslen där el omvandlas via vätgas och tillsammans med
koldioxid till metan eller metanol.
Det finns både diesel och ottomotorer för personbilar och tyngre fordon som kan
drivas med metanol. Testflottor rullar på flera håll i världen. Det är möjligt att bygga
en pilotanläggning för att testa konceptet vid någon av Skaraborgs
biogasanläggningar. För ett sådant projekt krävs ett starkt partnerskap och
finansiering vilket borde vara möjligt i Skaraborg.

Bakgrund
Alkoholen metanol uppfyller många av de krav ett nytt drivmedel i ett drivmedelssystem ställer. Den största nackdelen jämfört med de fossila drivmedlen diesel och
bensin är metanolens låga energiinnehåll, ca 50 % av det för bensin och 44 % av det
för diesel. Metanolens drivmedelsegenskaper är dock bättre än det låga energiinnehållet indikerar, bland annat högt oktantal, hög verkningsgrad och effekt. Som
intermediär är metanol väldigt intressant och har många fördelar. Det finns många
vägar för produktion av metanol, råvaran kan vara allt ifrån koldioxid till biomassa.
Metanol är relativt enkel att lagra och transportera eftersom det är en vätska. Man
kan lagra både el och gas i form av metanol. Metanol är dessutom en så kallad
plattformskemikalie som relativt enkelt kan omvandlas till många olika kemikalier,
både för energi- och kemisyften. Metanol har använts och testats både långvarigt
och storskaligt som drivmedel med gott resultat. Både inom racingsporten men också
i vanliga fordonsflottor, den största och längsta praktiska testen i Kalifornien, USA.
Främst har metanol använts i ottomotorer med inblandning från 5 % (M5) till 100 %
(M100), men också i dieselmotorer samt i bränsleceller. Metanol i olika blandningsförhållanden med etanol, så kallade GAME-bränslen har testats av bland annat SAAB
och Lotus och fungerar väl i ottomotorer. I dieselmotorer används metanol både som
dual-fuel som i Stena Lines färja Stena Germanica där en liten del diesel används
som tändvätska men också testats som MD95, metanoldiesel med 95 % metanol och
5 % tändförstärkare i dieselmotorer. Scania som länge har testat alkoholer och har
levererat fordon till SL drivna av ED 95, etanol 95 % och tändförstärkare 5 %.
Metanol och etanol är alkoholer med liknande egenskaper. Sjöfartsverket bygger nu
om en mindre båtmotor till metanol dual-fuel drift i projektet Green Pilot. I Kina går
många testflottor drivna av metanol i olika blandningar. Personbilstillverkaren Geely
där också Volvo ingår i koncernen, har en testflotta som drivs av 100 % metanol som

främst körs i Kina men också på Island. Metanol används också vid tillverkning av
RME och motsvarar drygt 10 volymprocent i färdig produkt men också till MTBE som
används som oktanhöjare. Ofta är metanol ett försteg vid tillverkning av DME som
både är drivgas i sprayflaskor men också ett utmärkt dieselbränsle och kan dessutom
användas i blandning med gasol för värme m.m. Även i bränsleceller kan metanol
användas, som metanol men också som vätebärare till bränsleceller som drivs av
vätgas. En kubikmeter metanol har större vätgas-potential, bär med sig mer vätgas
än en kubikmeter vätgas med 700 bars tryck.
Att omvandla vatten till vätgas från förnybar el från vind, sol eller vatten och sedan
lagra det som metanol är också intressant. I bland annat Danmark testar man
bränslecellsbilar drivna av metanol. OK i Danmark planerar att bygga ut sina
tankställen för att också tillhandahålla metanol. Bränsleceller för metanol finns redan
idag på den kommersiella marknaden liksom förnybar metanol. Bränsleceller används
bland annat i lyxbåtar där den låga ljudnivån med bränsleceller värdesätts. För att
möjliggöra att Skaraborg ska kunna utnyttja sin stora potential för produktion av
förnybar energi trots avstånd till marknaderna är metanolspåret således mycket
intressant. I Skaraborg kan stora mängder metanol och/eller etanol produceras.
Enbart dagens (2015) biogas-produktion motsvarar 34,5 tusen kubikmeter metanol.
Och det kan det exporteras till andra delar av Sverige. Metanolen kan komma från
biogasförädling, termisk förgasning men också från omvandling av vatten-, sol- och
vind-el som tillsammans med koldioxid omvandlas till elektrobränsle, E-metanol.
Produktionsvägar för metanol

Produktion av vätgas
Väte är det tidigast bildade grundämnet i universum och det lättaste. Vid
standardtryck (1 atm) och standardtemperatur (0° C) förekommer väte som en
tvåatomig gas (H2) som är doftlös, färglös och mycket lättantändlig.
När vätgas reagerar med syre, det vill säga brinner, frigörs stora mängder energi
vilket gör vätgas till ett kraftfullt bränsle. Slutprodukten vid förbränning är vanligt
vatten eftersom vätgas som reagerar med syre bildar vatten.
Väte är ett mycket vanligt förekommande grundämne på jorden, men det är sällan
man stöter på ren vätgas. Istället är vätet vanligtvis bundet till andra grundämnen,
till exempel bundet till syre så att det bildar vatten. Man kan utvinna vätgas genom
att skilja på vätet och syret i en vattenmolekyl, men det kostar energi.
I industrin framställer man oftast vätgas ur naturgas. En hög temperatur (700° C –
1100° C) och närvaron av en metallbaserad katalysator gör att vattenånga reagerar
med metan och bildar koldioxid och vätgas. Reaktionen är endotermisk och kräver
mycket energi : CH4 + H2O ⇌ CO + 3 H2. Den kolmonoxid (CO) som produceras som
biprodukt kan användas ihop med vatten för att framställa ytterligare vätgas. Denna
process sker vid lägre temperatur. Reaktionen är exotermisk (frigör energi). CO +
H2O ⇌ CO2 + H2. När man framställer vätgas genom elektrolys använder man

elektricitet för att spjälka upp vattenmolekyler till vätgas och syre. Omkring 30 % av
energin förloras. Detta är första steget för produktion av elektrobränsle som till
exempel E-metanol.

Infångande av koldioxid
Det storskaliga infångandet av koldioxid sker främst vid naturgaskällor där metan och
koldioxid separeras och koldioxiden pumpas ned under mark igen. De källor som
man i andra hand försöker fånga koldioxid från är rökgaser från förbränning vid
smältverk och cementindustri samt från anaerob rötning och fermentering av
biomassa där stora mängder koldioxid produceras. Det första svåra steget är att rena
koldioxiden från rökgaserna för att sedan hantera den rena koldioxiden. Men det
finns också flera teknikutvecklingsprojekt där man undersöker möjligheterna att
fånga koldioxid direkt från luft genom till exempel syntetisk fotosyntes. I Norge har
man genomfört ett lyckat projekt att få fram ren koldioxid från en cementindustri och
man tänker gå vidare med att på något sätt använda den rena koldioxiden. I Kanada,
i staden Squamish har företaget Carbon Engineering byggt en koldioxidfångare som
fångar koldioxid direkt ur luften. Satsningen är unik och det är den första platsen i
världen där man testar en sådan storskalig anläggning i praktiken.
En stor fläkt på toppen av anläggningen drar in luft genom sidorna, och tvingar den
upp genom ett system av plastkanaler. På vägen passerar den en starkt basisk
vätska, som fångar upp tre fjärdedelar av den koldioxid som passerar. Det mesta av
utrustningen är sådant som redan finns ute i industrin. Det är möjligt att bygga en
anläggning i kommersiell skala inom ett par år om de ekonomiska incitamenten finns.
Liknande försök pågår på andra håll i världen, bland annat i Tyskland där
biltillverkaren Audi deltar. Redan under andra världskriget använde man en liknande
teknik men där kol användes. Ett av problemen som forskarna i Kanada tampas med
är att fabriken förbrukar energi för att drivas. Kostnaden för klimatsmarta bränslen
ligger på ungefär dubbla priset mot fossila bränslen.
I de officiella FN-beräkningarna för att nå en hållbar klimatutveckling räknar man
med att det skapas teknik för att fånga in och lagra koldioxid när man eldat
biobränsle för att få minusutsläpp.
Vid fermentering som vid etanolproduktionen i Lidköping produceras stora mängder
ren koldioxid, ca 5000 ton per år som på grund av sin renhet blir väldigt
kostnadseffektiv att ta tillvara. Men även vid den anaeroba biogasproduktionen
produceras relativt ren koldioxid som därmed bör vara ekonomiskt intressantare att
ta tillvara än den mer förorenade koldioxiden vid förbränning av biomassa.

Produktion av metanol från koldioxid och vätgas
Metanol som produceras från koldioxid och vätgas kallas för E-metanol.
Elektrobränsle är drivmedel som produceras när el omvandlas till något annat som
exempelvis metanol men också metan eller vätgas. Att omvandla el till något annat
är främst intressant vid situationer då el produceras i överskott och därmed har låga

och ibland negativa priser. Elen kan då lagras som elektrobränsle. Många forskare
och forskargrupper runt om i världen är verksamma inom detta område.
Men investeringens kostnader måste betalas av mindre mängd producerad metanol
vid minskad användning om processen enbart drivs under perioder med låga elpriser.
Beräkningar visar att anläggningen helst bör vara i drift under minst 40 % av året.
Vid mindre drifttid stiger kostnaden snabbt för den producerade metanolen.
Elpriset fluktuerar hela tiden och hur det går att anpassa en process som ska
fluktuera hela tiden för att enbart gå igång vid låga elpriser behöver nog testas men
bör å andra sidan kunna fungera väl eftersom det är el som används. Problemen är
troligtvis på produktsidan, att ta tillvara den vätgas som produceras vid en
fluktuerande produktion.
Elpriset kan fluktuera väldigt mycket, under 2015 var det högsta och månadspriset
283 % av det lägsta enligt Nordpools statistik över spotpris på el. Sedan jämnar
skatter och avgifter ut dessa prisfluktuationer. Gentemot årsmedelpriset var
intervallet mellan 47 % till 133 % av medelpriset över året. Dessa procentsiffror är
inte volymviktade så de kan förändras en del vid viktning.
Vid biogasproduktion räknar man oftast med att ca 1/3 av den producerade gasen är
koldioxid och 2/3 är metan. Ofta ligger metanhalten på ca 61 % och koldioxidhalten
på ca 39 %.
Det finns därför en betydande andel koldioxid som kan omvandlas till metan eller
metanol. För Skaraborgs del är det också intressant att det bildas mycket koldioxid
vid etanolframställning liksom hos Cementa i Skövde.
Att ta hand om koldioxiden vid biogasproduktionen kan ju liknas vid att uppgradera
biogasen. Det är främst borttagandet av koldioxid som sker vid
uppgraderingsanläggningarna. Kostnaden för uppgraderingen försvinner och ersätts
med kostnaden för metanolisering av metan och eventuellt koldioxid och vätgas från
el.
En annan väg att producera metanol är att gå över bi-reformering, utan att tillsätta
vätgas, formeln ser ut så här:
3CH4 + 2H2O + 1CO2
4 CH3OH

Förädling av energibärare, biogas
Det finns tre typer av beräkningar som är intressanta vid förädling av energi. Dels
den monetära aspekten, kostnader och intäkter. Dels den energimässiga aspekten,
visserligen kan inte energi försvinna men kan omvandlas till sämre energiformer,
exergin förändras. Dels har vi den miljömässiga aspekten, den totala miljömässiga
påverkan från produktion till användning. Tänker man på drivmedel så är det från
”Well to Wheel”.

Flera studier har påvisat att metan, biogas på olika sätt kan vara bra att omvandla till
något annat. Naturligtvis beroende på förutsättningarna. På uppdrag av Biogas Väst
jämförde IVL biogas som drivmedel i bussar jämfört med biogas omvandlad till el,
storskaligt eller småskaligt, och använt i eldrivna bussar. De påvisade att
energimässigt var det en vinst att omvandla biogas till el för bussdrift, se diagram 1.
Att kraftvärme är ett intressant energi och miljömässigt alternativ styrks också av
andra studier.

Diagram 1. Från Martin Hagberg et al, IVL rapport nr 171, 2016. Energieffektivitet i energikedjor. Biogas –
biogasbussar. Biogas – småskalig elproduktion – El bussar. Biogas – storskalig elproduktion – El bussar
Gasbussar är referens. Figuren visar hur många gånger längre man kan köra från samma ursprungsmängd biogas

I en studie där man utgått från rå biogas och jämfört hela drivmedelssystemet fram
till drift av buss som fanns på driftplats 10 mil alternativt 100 mil från produktionsplatsen. Där påvisades att det miljömässigt var en vinst med att omvandla biogas till
andra drivmedel som metanol, DME eller FT-diesel jämfört med att använda det som
trycksatt eller flytande metan, CBG eller LBG. Energimässigt var det en marginell
förlust att omvandla biogas till metanol och DME vid transport av drivmedlet 10 mil
till förbrukningsplats. Men vid 100 mil transport från produktionsplats till
förbrukningsplats har flytande energibärare betydligt bättre energibalans än
komprimerad gas, metanol i storleksordningen 65 % bättre, se diagram 2. Så
någonstans i logistikkedjan passeras energibalansen och flytande energibärare blir
energimässigt bättre att transportera än komprimerad gas. Den transportgränsen är
hamnar troligen omkring 200 km eller vid ca 20 mils transport.

Specifik bränsleproduktivitet:
Nyttigjort bränsle / Total tillförd primärenergi
All energi belastar drivmedelskedjan
CBG:
100
DME:
84
Metanol:
81
LBG:
72
FTD
19

Energi används som Bränsle,Ånga,Värme
100
95
96
72
44

Tabell 2. Från Elham Ahmadi Mogaddam et.al 2015. Beräkning av drivmedlens energieffektiviteten vid
omvandling av rågas till marknadsprodukter 100 km från produktionsplatsen. Tabellen redovisar relativtal
CBG = 100. CBG kombrimerad metan, DME Dimetyleter, LBG flytande metan, FTD syntetdiesel.

GWP = Global Warming Potential, Växthuseffekt
Komprimerad fordonsgas, 200 bar = 100, de andra i relation till detta
All växthuseffekt belastar drivmedelskedjan
Växthuseffekt fördelat på Bränsle,Ånga,Värme
CBG:
100
100
DME:
70
61
Metanol:
62
52
LBG:
128
128
FTD
150
63
Tabell 3. Från Elham Ahmadi Mogaddam et.al 2015. Beräkning av potentiell växthuseffekt vid omvandling av
rågas till marknadsprodukter som transporteras 100 km från produktionsplatsen.
Tabellen redovisar relativtal, lägre än 100 är bättre

Så slutsatsen blir att det miljömässigt men även energimässigt är viktigt att
undersöka och få till stånd praktiska försök med att omvandla biogas till exempelvis
metanol. Så att det sedan kan kostnadsberäknas i praktisk drift i någon
pilotanläggning.
Kan man sedan integrera detta med att nyttiggöra koldioxiden till E-metanol kanske
det kan bli ännu intressantare.
I USA har det på grund av utvinningen av gas från små gasfält långt från
gasinfrastruktur utvecklats flera företag som utvecklat småskalig förädling av
naturgas/metan till produkter som är enklare att flytta. Det är företag som Maverick
Synfuels, GasTechnologies, Oberone fuels m.fl.
Verkningsgraden på dessa anläggningar är relativt låg om inte spillvärmen tas
tillvara. Verkningsgraden energi i metan in och metanol ut redovisas ofta landa
mellan 55 – 81 %. De småskaliga anläggningarna från företagen som nämnts ovan
befinner sig i den nedre delen av intervallet. Men om återvinning av värme kan ske
effektivt borde energiverkningsgraden kunna bli upp mot 96 % enligt teoretiska
beräkningar. Se information från de olika företagen från internet nedan.

Bild 1, kopierat från Internet. Information från Maverick Synfuels

Bild 2, Kopierat från Internet. Information från GasTechnologies LLC

Oberon Process

Bild 3, Kopierat från Internet. Information från Oberone Fuels. Företaget är inriktat på att via biogas producera
metanol och vidare till DME som drivmedel. De samarbetar med Volvo i USA och Ford i Tyskland, de levererar
DME till Ford Mondeo, med dieselmotor med DME som drivmedel.

Det Englandsbaserade företaget Velocys har utvecklat processteknik via mikrokanalsystem vilket också innebär att mindre anläggningar kan byggas. Men ännu så
länge är deras anläggningar relativt storskaliga gentemot de tre amerikanska
exemplen som nämnts ovan.

Produktion av metanol från biogas, både metan och koldioxiddelen
Att producera metanol från både koldioxidandelen och metanandelen i biogas skulle
vara fördelaktigt ur flera aspekter. Koldioxiden ska ändå på något sätt separeras
bort, uppgraderas för att få en ren biometan, en kostnadspost som ändå kommer till.
Koldioxiden är relativt ren vilket innebär en enklare och kostnadseffektivare process
att ta den tillvara och omvandla den till exempelvis metanol. Man minskar utsläppen
av växthusgas genom att ta tillvara koldioxiden. Det som kan vara negativt är om
man inte lyckas anpassa elförbrukningen så att el används till elektrolysören enbart
när elpriserna är låga.
Metanolproduktionen har en ökningspotential om koldioxiden tas tillvara med ca
90 % och även om det fortfarande är en småskalig produktion så kan vissa
stordriftsfördelar vinnas på grund av ökad metanolproduktion.

Metanolpotential i Skaraborg
I Skaraborg producerades 2015 ca 16,6 milj. kubikmeter biometan och i samma
biogasprocess producerades ca 10,6 milj. kubikmeter koldioxid. Från metanen kan

vid 70 % verkningsgrad ca 24 583 kbm, 20,2 kton metanol produceras. Från
koldioxiden skulle sedan ytterligare ca 19,3 kkbm, ca 15,3 kton metanol kunna
produceras. Tillsammans motsvarar det ungefär 21,9 milj. liter bensin eller drygt 19
miljoner liter diesel.

Vid 100 km är CBG satt till 100 = blå prickar

En möjlig metanolmarknad för Skaraborg
En första metanolmarknad är låginblandning i bensin, 3 % som är möjligt i hela EU.
Nästa steg kan kan vara att introduceras en testflotta med etanolfordon som relativt
enkelt kan modifieras till metanoldrift. Det kan då handla om E85 drivna fordon eller
Scanias ED 95 motorer som modifieras till metanoldrift. Sedan kan det också vara
möjligt att få tag på några bilar från Geely modell SC7 som är anpassade för drift
med 100 % metanol. Stena Germanica förbrukar stora mängder ”fossil” metanol som
naturligtvis kan bytas ut mot förnybar metanol, ca 25 000 ton på årsbasis. I detta fall
är prisfrågan den stora stötestenen eftersom de använder fossilmetanol och köper i
bulk på världsmarknaden. Även vid RME-tillverkningen förbrukas det stora mängder
metanol. Ungefär tio volymsprocent av den färdiga RME:n kan hänföras till metanol,
90 % rapsolja och 10 % metanol. Företaget Perstorp producerar ca 125 000 ton RME
i sin Stenungsundsfabrik och köper idag in ca 8 000 ton förnybar metanol från
Island. För en exempelkalkyl kan man spalta kostnader och intäkter som i tabell 4.

Trendlinje energibalans transport, 100 km och 1000 km
CBG

LBG

FTD

Metanol

DME

Diagram 2. Från Elham Ahmadi Mogaddam et.al 2015. Trendlinjer som binder samman beräkningspunkter för
energibalanser för olika drivmedel som utgår från rågas, förädlas och transporteras 100 alternativt 1000 km, inga
andra värden har beräknats. Drivmedel som komprimerad gas eller i ännu mer förädlad form, flytande.

Metanolproduktion från en biogasanläggning som producerar 15 GWh biogas,
INTÄKTER
Såld Metanol från biogas 60 % energiverkningsgrad
Sålda utsläppsrätter. Koldioxid från biogas
Såld Metanol prod. av Koldioxid 53 % elverkningsgrad
Värme i överskott, pris på andel använd i biogasprod.
Summa:
KOSTNADER
Pris Biogas 61% metangas, kbm metan, 0,5 kr/KWh
Elpris 2015 lägsta 5 månader, Nordpool spot
Nätavgift Ellevio rörligt pris, effektkund
Nätavgift Ellevio, fast avgift effektkund
Investering metanolisering av biogas R+Av+Uh
Metanolisering av koldioxid
Transport & lagring av metanol som 15 % av utpris
Driftsel, pumpar o dylikt, samma elpris som ovan
Arbetstid, beräknat 11 timmar/vecka
Summa

Pris Kr
7
37
7
0,20

Mängd
2 045 454
1 942
1 785 111
1 935 391

Totalt, Kr
L
14318179
ton
71854
L
12495776
KWh
387078
27272887

4,89 1 533 742 Kbm
0,6272 14 819 788 KWh
0,041 14 819 788 KWh
369 728
1
17 000 000
15,5%
5 000 000
15,5%

7499998
9294971
607611
369728
2635000
775000

15% 26813955 kr
0,67
150 000 KWh
550
572 tim

4022093
100230
314600
25619232

Resultat
1653655 6%
15 GWh i rågas och 14,8 GWh El ger 16,85 GWh metanol, 57 % verkningsgrad. El och biogas till
metanol. Ca 3 831 kbm metanol. Drygt 53 % av metanolen kommer från metan, resten från koldioxid
Tabell 4. Ekonomisk exempelkalkyl. Omvandling av biogas till metanol. Både metan och metanol
Enbart en mindre andel används till att värma biogasproduktionen. OBSERVERA, stora osäkerheter i kalkylen!

Produktionskostnaderna i kalkylen ovan är 6,7 kr per liter metanol. Det finns flera
beräkningar på kostnaderna att producera E-metanol, från 3,29 kr per liter och
uppåt. Rimligast är kanske intervallet 8 – 12 kr per liter E-metanol. E-metanol är
starkt kopplade till El-priset. Lägsta pris för nollresultat i exempelkalkylen ovan är ett
säljpris om 6,5 kr/liter metanol. Alternativt att elpriset ökar till 73 öre per KWh. Men
det borde också vara möjligt att öka den totala verkningsgraden väsentligt, från
beräkningens 57 % till åtminstone 70 %. Då skulle produktionen kunna bli 20,87
GWh metanol eller 4 744 kbm metanol. Då klarar man 0 resultat även vid 6 kr/ liter
och 83 öre per KWh el med de övriga beräknade kostnaderna i kalkylen. Sedan blir
det ett stort värmeöverskott som borde kunna användas och utnyttjas bättre och ge
någon ekonomisk täckning. Verkningsgraden som använts i kalkylen är låg men man
måste ha med sig att omvandla el till metanol är ett sätt att lagra el vid elöverskott
samt att metan i rågas måste uppgraderas, komprimeras och transporteras i
tryckbehållare för att kunna komma ut på en marknad.
Fossil metanol i bulk kostar idag omkring 1,79 kr/liter på världsmarknaden. Förnybar
metanol – Vulcanol från Island i bulk kostar mellan 7-8 kr per liter. Metanol för
bränslecell under namnet Efoy i dunkar om 10L saluförs för 650 kr, 65 kr per liter och
metanol i 200 litersfat kostar 1920 kr eller 9,6 kr per liter. Så det är ett stort
prisspann från bulkmetanol på världsmarknaden till paketerad metanol med speciella

egenskaper och för specialändamål. Sverige importerade under 2015 ca 197 000 ton
metanol till ett varuvärde om ca 566 miljoner kr, det innebär ca 2,86 kr/kg eller ca 45
öre per kilowattimma.
Nästa steg för att utveckla ”metanoliserings”spåret
För att utveckla metanol som drivmedel eller till annan användning, och
metanolproduktion från biogas krävs först och främst en marknad, kunder som
förbrukar metanol. Överenskommelser med kunder är steg nummer ett. Steg
nummer två är att bilda ett kompetent och starkt partnerskap som kan hålla i detta
utvecklingsprojekt några år. Steg nummer tre är att etablera en praktisk
pilotanläggning på plats för att praktiskt testa småskalig metanolproduktion från en
biogasanläggning.
Finansieringsfrågan kan troligtvis hanteras om ett kompetent partnerskap med
starka partners skapas. De aktuella kostnaderna är stora men ändå överkomliga i
sammanhanget. GasTechnologies saluför sin Mini-GTL Plant för 2 miljoner dollar,
ca 17 miljoner kronor vid växelkursen 8,435 SEK/US $, genomsnittskursen under
2015. En sådan anläggning kan sedan producera ca 597 000 US gallon / år eller
ca 2 260 000 liter eller 2 260 kbm metanol/etanol.
Komplett uppskattas en testanläggning på plats kosta någonstans mindre än 40
miljoner kronor eller 3 till 4 gånger mer än en uppgraderingsanläggning för att
omvandla biogas till fordonsbränsle i motsvarande storlek.

Bild 4, Kopierat från Internet. Information från företaget EFOY. Metanolbränslecell för båtar.
Kostnad drygt 50 000 kr September 2016. Företagets informationstext: EFOY Comfort 210 EFOY är ytterst pålitlig
och helt underhållsfri och omvandlar metanol till elenergi med enbart en liten mängd koldioxid och vattenånga.

En bränslepump, ett tankställe för metanol är marginellt dyrare än för bensin eller
diesel, ca 15 % dyrare, inom intervallet 10-20 % dyrare, samma kostnadsnivå som
en etanolpump.
Geely som också är ägare till Volvo personvagnar kör nu några testflottor med
personbilar och M100 som bränsle. Några sådana bilar vore intressanta att få till
Sverige för att testa bränslet. Sedan finns Scania med sina dieslar som kör på ED95,
etanoldiesel. De borde kunna gå att modifiera för att testköra med MD 95.
Det skulle ju också vara intressant att utrusta några båtar som går på Vänern med
antingen metanol-diesel, dual-fuel motorer eller bränsleceller.

Bild 5, från Internet. Geely Emgrand 7, testkör med 100 % metanol på Island och i Kina.
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Bilaga 1, kort introduktion av bränsleceller.
Bränslecellen består av en elektrolyt (ämne som kan leda ström eftersom den
innehåller joner som är små laddade partiklar) mellan två elektroder, den ena
positiva elektroden är katod och den andra negativa elektroden är anod. (PANK =
Positiv Anod, Negativ Katod). Bränslet och oxidationsmedlet tillförs elektroderna
utifrån och lagras inte inne i cellen som i ett konventionellt batteri. En katalysator
splittrar väteatomerna till protoner och elektroner. Medan protonerna kan passera
elektrolyten måste elektronerna gå via en yttre krets vilket ger elektrisk ström.
Då bränslet direkt omvandlas till elektricitet har bränslecellen en högre
verkningsgrad, 70%, jämfört med ottomotorns på ca 30 %.Om man även tar tillvara
den värme cellen avger kan verkningsgraden nå upp till 90 %. Den kemiska
rektionen i bränslecellen sker enklare vid högre temperaturer och man kan då
använda billigare ämnen som katalysator.

Bild från Internet och företaget EFOY:s presentation. Principskiss av bränslecell, det finns flera olika
lösningar, typer av bränsleceller. En anod, en katod och ett membran som fungerar som elektrolyt
separerar anoden och katoden från varandra. Positivt laddade elektriska partiklar, protoner, kan
tränga igenom membranet. Metanol och vatten tillförs på anodsidan medan omgivningsluft tillförs på
katodsidan. Protoner kan tränga igenom membranet medan elektronerna måste förflyttas i en krets
över till katod-sidan, därmed alstras en elektrisk ström.
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