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Översikt system för bio-CCS/CCS
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Bio-CCS från 
biogas-
anläggningar

• Flertalet biogasanläggningar 
levererar CO₂ till gemensamt 
mellanlager 



Bio-CCS från biogasanläggningar
Projekt inom Industriklivet 2020-2021

• Utgångspunkt: Rötning+uppgradering

• 20 GWh/yr  -> 2400 ton CO2/yr

• 50 GWh/yr  -> 5900 ton CO2 /yr

• 120 GWh/yr -> 14400 ton CO2/yr

• Fyra uppgraderingstekniker

• Vattenskrubber

• Aminskrubber

• Membran

• PSA

• Gasrening

• Förvätskning 

• Reducera metanförluster

• Landbaserad transport av CO₂ (exjobb)

• Northern Lights för slutlagring CCS-system

• Sätter gasspecifikation för lagrad CO₂

• Kostnader för storskalig CCS-infrastruktur

• Klimatnytta 

• Nettonytta för CO₂ i hela systemet

• Exjobb jämför bio-CCS/bio-CCU för CO₂ från biogas
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Översikt gasrening och förvätskning

handling of
non-condensables

compression liquefaction

gas upgrading

drying

raw gas
H₂S

removal

biomethane

CO₂ product

bleedCH₄, N₂, O₂, H₂ etc



Resultat från simuleringarna i korthet:

• Uppnår CCS-specifikationen utifrån samtliga uppgraderingstekniker. 
Tilläggsmodul för vattenskrubber för att nå hög CO₂-halt i restgasen

• Modulbaserat system. Passar även för befintliga anläggningar.

• PSA, membran och vattenskrubber: Återcirkulering av CH₄ tillbaka till 
rågasen.
• Ökad produktion av fordonsgas

• Inga metanemissioner från anläggningen
• Bättre CO₂-avtryck för produkten

• Bygger bort behov av konventionell metanslippshantering (RTO, FLOX)

• Beräkning av minskat klimatavtryck (g CO₂ ekv/MJ biometan.) Pågående 
arbete.



Transport av CO₂ fram till hamn

Exjobb Karin Berg (publiceras inom kort). Titel: Bio-CCS från biogasanläggningar – modellering av 
distributionssystem för CO₂



Produktionskostnad rening och förvätskning av CO₂
(ny anläggning)
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Produktionskostnad rening och förvätskning av CO₂
(befintlig anläggning)
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Upptagningsområden för CO₂
fram till mellanlager i svenska 
hamnar. Möjligt framtidsscenario? 

• Flertalet förstudier/genomförbarhetsstudier för 
storskaliga CCS-projekt i Sverige senaste åren med 
mellanlager i hamn (Lysekil, Göteborg, Helsingborg, 
Södertälje, Stockholm, Gävle) 

• Upptagningsområde med radie 15 mil
• Exempel: Drygt 40 000 ton CO₂/år från 

biogasanläggningar runt Göteborg. Gäller amin och 
membrananläggningar. 

• Flera kluster kan växa fram och totalt kan CO₂ från biogas 
signifikant bidra till negativa utsläpp i Sverige. 



Nästa steg: Testbädd för gasrening 
och förvätskning 

• Verifiera resultat från projektet i tillämpad skala

• Test av restgas från olika uppgraderingstekniker

• Rening till olika grad utifrån avsättning (CCU/CCS)

• Underlag till dimensionering i fullskala

• Söker anläggningar och teknikleverantörer som vill vara med och 
utveckla samt demonstrera CCU/CCS kopplat till biogas 

Mobil testbädd
gasrening och förvätskning

CO₂-rik gas från olika 
uppgraderingstekniker

Andra CO₂-rika flöden

CCS spec.

CCU spec. 
elektrobränslen

CCU spec. industri

CCU spec.
food grade
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Behov av negativa
emissioner

• Klarar inte netto-noll utan
negativa emissioner

• Efter 2050: netto-noll inte
tillräckligt -> mer negativa
emissioner

• Mål netto-noll: 

– EU 2050

– Sverige 2045

– USA 2050

– Kanada 2050

– Kina 2060
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Infrastructure for CCS

• Northern lights: Full-

scale CCS project in 

Norway. Construction 

2021-2024 

15 https://northernlightsccs.com/en



Metanförluster
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Exempel på andelen metan som inte går till fordonsgasen med/utan modul för gasrening och förvätskning


