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Sammanfattning
I projektet framgår att de tekniska förutsättningar som krävs för introduktion av en biogasdriven Dual fuel-traktor finns och att utvecklingsarbete pågår för att ytterligare förbättra de olika
tekniska lösningarna. Ekonomin hos de olika tekniska lösningarna har i rapporten belysts endast övergripande och endast i de fall då ekonomiskt underlag har funnits. Avsaknaden av
regelverk för registrering av sådana traktorer kan ses som ett avgörande hinder för den utvecklingen.
•

Offentliga tankställen finns för närvarande ett hundratal och antalet ökar. Här kan man
tanka biogas till konkurrenskraftigt pris. Tankställena finns framförallt i tätorter, ett
faktum som framförallt gynnar traktorer som används i tätorter.

•

Mobila tankställen för biogas finns att tillgå, men kostnadsbilden är för närvarande
något för hög för att sådana ska komma i allmänt bruk. Teknikutveckling pågår.

•

Utrustning för småskalig uppgradering utvecklas på många håll. Kostnadsbilden för
närvarande något för hög, men intensivt utvecklingsarbete pågår. Om traktortillverkarna kunde tillåta användandet av biogas med metahalt något lägre än svensk standard, skulle anläggningarna kunna förbilligas.

•

Tekniken för konvertering av dieseltraktor till dual fuel-drift finns, men serietillverkning måste till för att hålla kostnaderna för konvertering nere.

•

Intresset för att köra traktor på biogas är stort.

•

Regelverk för registrering av gasdrivna dual fuel-traktorer saknas och detta är ett avgörande hinder för produktion av sådana traktorer.

•

Traktortillverkarna kan inte satsa på produktion av traktorer för vilka det inte finns
något regelverk för registrering.

•

Projektets arbets- och referensgrupp uppskattar den nuvarande potentiella marknaden
för biogasdrivna dual fuel-traktorer till 3 – 4 per tankställe för fordonsgas. Med nuvarande 110 tankställen motsvarar detta 330 – 440 traktorer. Detta är, i sin tur cirka 1%
av det totala antal traktorer som bedöms vara i frekvent användning.

•

Ett räkneexempel ger vid handen att en omställning av cirka 450 traktorer till Biogasdriven dual fuel-drift skulle ge en minskning av CO2-utsläppen med minst 8 000 ton
per år.

•

Möjligheterna att öka antalet tankningsmöjligheter av olika slag är betydande. Detta
ger i sin tur en betydande ökning av marknadspotentialen för biogasdrivna dual fueltraktorer.

I projektets fas två, där Valtras dual fuel-traktor har testkörts i praktiskt drift i Skåne, har i
stort sett endast gett positiva intryck. Testförarna har varit mycket nöjda med traktorns prestanda och funktionalitet och är positivt inställda till att köra en dual fuel-traktor även i fortsättningen. Slutsatsen från testkörningarna är dual fuel-traktorn har goda möjligheter att slå
sig in på traktormarknaden. Intresset och möjligheterna finns, det gäller bara att lösa hindret i
form av avsaknad av regelverk för att få igång marknaden.
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Abstract
The project shows that technical conditions required for introduction of a biogas driven dual
fuel tractors exists and that development work is underway to further improve the various
technologies. The economy of the various technical solutions in the report have been comprehensivly explored only, and only in cases where there have been financial support. The lack
of regulation for the registration of the tractors can be seen as a major obstacle for the development.
•

There are currently one hundred public filling stations and the number is increasing.
At these stations biogas can be filled up at a competitive price. Filling stations are
mostly located in urban areas, a fact that particularly benefits tractors used in urban
areas.

•

Mobile filling stations for biogas are available, but the price is currently somewhat too
high in order for these stations to come into general use. Technology development is
ongoing.

•

Small-scale upgrading equipment are being developed in several places. The price is
currently somewhat too high, but intensive development is ongoing. If the tractor
manufacturers allowed the use of biogas with a methane content slightly lower than
the Swedish standard, the cost of these facilities would go down.

•

The technology for converting diesel tractors to dual fuel tractors exists, but serial
production is needed in order to keep the costs down.

•

There is a big interest for the use of biogas tractors.

•

There are no rules for registration of dual fuel tractors, and this is a major obstacle for
the production of these tractors.

•

Tractor manufacturers can not invest in the production of tractors for which there is no
regulatory framework for registration.

•

The project's working and reference group estimates the current potential market for
biogas powered dual fuel tractors to 3-4 per filling station to vehicle. With the current
110 filling stations, this corresponds to 330-440 tractors. This is, in turn, approximately 1 % of the total number of tractors as being in frequent use.

•

An example shows that transforming 450 tractors to biogas powered dual fuel tractors,
would result in a reduction of CO2 emissions by 8000 tonnes per year.

•

Opportunities to increase the number of refueling facilities of various types is
significant. This in turn results in a significant increase in market potential for biogas
powered dual fuel-tractors.

The project phase two, where a Valtra dual fuel tractor has been tested in practical operation
at locations in Scania, has basically only had positive remarks. The test drivers have been
very pleased with the performance and the functionality of the tractor. They are also interested
in driving a dual fuel tractor in the future. The conclusions from the test runs are that the dual
fuel tractor has a good chance to break into the the tractor market. The intrerest and the possibilities are there, what needs to be solved are the lack of regulation to kick start the market.
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Förord
Denna rapport avser att belysa de tekniska och andra förutsättningar som krävs för att biogasdrivna dual fuel-traktorer ska kunna komma till användning i Sverige. Den innehåller faktaunderlag med avseende på teknik- och marknadsläge för biogasdrivna traktorer, småskalig
uppgradering av biogas till fordonsbränsle, samt tankningssystem.
Vår förhoppning är att rapporten ska kunna ge bättre förutsättningar för marknadens aktörer, i
form av teknikleverantörer, traktoranvändare, mfl att bedöma teknik- och marknadsläge inför
satsningar på området.
Vi tackar alla som på olika sätt bidragit till tillkomsten av denna rapport.
Författare i rapporten har varit
Annika Sällvik, Agellus Miljökonsulter
Anneli Peterson, Svenskt Gastekniskt Centrum
Claudio Cordova, E.ON Gas AB
Gert-Jan Rap, RAP Clean Energy Products
Hannu Niskanen, Valtra AB
Kjell Christensson, Biogas Syd
Anna Troedsson, Biogas Syd
Redigering
Anna Troedsson, Biogas Syd
Referensgrupp
Björn Carlqvist Kristianstads kommun, Christer Mårtensson LRF Skåne, Ewa Marie Rellman
LRF Skåne, Jan-Erik Hovlin, Lantmännen Maskin AB, Mattias Svensson Svenskt Gastekniskt
Centrum, Mikael Lantz Envirum, Per Öhlund Transportstyrelsen, Peter Lindhqvist Malmö
kommun, Roland Nilsson E.ON Gas AB, Rudolf Tornérhjelm, Wrams Gunnarstorps Gods ,
Thor Andersson Lantmännen Maskin AB, Tomas Svensson Malte Månsson AB, Ylva Persson
Trafikverket.
Projektledare
Kjell Christensson, Biogas Syd

4

Innehåll
DEL 1
1

INLEDNING .............................................................................................................................................. 9
1.1
1.2

2

FÖRUTSÄTTNINGAR ATT INFÖRA DUAL FUEL-TRAKTORER I SVERIGE .................... 8

SYFTE .......................................................................................................................................................... 9
BAKGRUND ................................................................................................................................................... 9

BIOGASDRIVNA DUAL FUEL-TRAKTORER ............................................................................................... 11
2.1 FÖRKORTNINGAR ......................................................................................................................................... 11
2.2 DEFINITIONER FÖR FORDON ........................................................................................................................... 12
Vägfordon...................................................................................................................................... 12
2.2.1
Icke vägfordon ............................................................................................................................... 12
2.2.2
2.3 DEFINITIONER MOTORTEKNIK ......................................................................................................................... 13
A) Motorer med gnisttändning (SI) ............................................................................................... 13
2.3.1
B) Kompressionständning (CI) ....................................................................................................... 13
2.3.2
2.4 BRÄNSLETYPER ............................................................................................................................................ 14
Ottomotorer .................................................................................................................................. 14
2.4.1
Motorer med kompressionständning ............................................................................................ 14
2.4.2
2.5 BIOGAS KONTRA BIOMETAN SOM MOTORBRÄNSLE ............................................................................................. 15
2.6 MONOBRÄNSLE-, BI FUEL- OCH DUAL FUEL-MOTORER ......................................................................................... 15
Gnisttändning (SI) .......................................................................................................................... 15
2.6.1
Kompressionständning (CI)............................................................................................................ 16
2.6.2
2.7 LEVERANTÖRER AV DUAL FUEL-SYSTEM ............................................................................................................ 17
Robert Bosch ................................................................................................................................. 18
2.7.1
Westport Innovationer .................................................................................................................. 19
2.7.2
Clean Air Power ............................................................................................................................. 20
2.7.3
Hardstaff Group ............................................................................................................................ 21
2.7.4
G-VOLUTION .................................................................................................................................. 23
2.7.5
AGCO Valtra .................................................................................................................................. 24
2.7.6
2.8 MOTORTEKNIK ............................................................................................................................................ 25
2.9 PRODUKTIONSVÄGAR ................................................................................................................................... 25
OEM ............................................................................................................................................... 25
2.9.1
A-OEM ........................................................................................................................................... 25
2.9.2
Retrofit .......................................................................................................................................... 26
2.9.3

3

PLACERING AV GASTANKAR .................................................................................................................. 27
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

PÅ TRAKTORHYTTENS TAK .............................................................................................................................. 27
UNDER ELLER BREDVID TRAKTORNS CHASSI........................................................................................................ 28
FRAMFÖR TRAKTORN .................................................................................................................................... 29
BAKOM TRAKTORN ....................................................................................................................................... 30
SEPARAT FRÅN TRAKTORN ............................................................................................................................. 31

4

POTENTIELLA KUNDER FÖR DUAL FUEL-TRAKTORER ............................................................................. 33

5

TRAKTORANVÄNDARE .......................................................................................................................... 34
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

6

VÄXTODLING............................................................................................................................................... 34
MJÖLKGÅRDAR (INOMGÅRDSANVÄNDNING) ..................................................................................................... 34
ENTREPRENÖRER ......................................................................................................................................... 35
KOMMUNAL VERKSAMHET ............................................................................................................................. 36
TRANSPORTSEKTORN .................................................................................................................................... 36
MINDRE VERKSAMHETER ............................................................................................................................... 37

INTERVJUER MED POTENTIELLA KUNDER .............................................................................................. 38
6.1

GENOMFÖRD INTERVJUUNDERSÖKNING ........................................................................................................... 38

5

6.2
7

SAMMANFATTNING AV INTERVJUUNDERSÖKNING ............................................................................................... 38

REGLER FÖR DUAL FUEL-TRAKTORER .................................................................................................... 40
7.1 FÖRORDNINGAR OM CNG-KOMPONENTER ....................................................................................................... 40
7.2 FÖRORDNINGAR OM CNG-SYSTEMUTFORMNING ............................................................................................... 40
7.3 FÖRORDNINGAR OM UTSLÄPP ........................................................................................................................ 41
7.4 FÖRORDNINGAR OM TYPGODKÄNNANDE AV FORDONSTYPEN ................................................................................ 41
7.5 TRANSPORTSTYRELSENS FÖRSLAG TILL SVENSKT REGELVERK .................................................................................. 41
Bestämmelser ................................................................................................................................ 41
7.5.1
Transportstyrelsens förslag ........................................................................................................... 42
7.5.2

8

FÖREKOMMANDE DUAL FUEL-TRAKTORPROGRAM .............................................................................. 43
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

9

VALTRA N101 ............................................................................................................................................ 44
STEYR CVT 6195 ........................................................................................................................................ 45
MCCORMICK MTX ...................................................................................................................................... 45
KUBOTA ..................................................................................................................................................... 46
JOHN DEERE ............................................................................................................................................... 46

TANKNINGSSYSTEM .............................................................................................................................. 47
9.1 TILLÄMPNINGSSCENARIER .............................................................................................................................. 47
Användare ..................................................................................................................................... 47
9.1.1
Biogastillgång................................................................................................................................ 47
9.1.2
Scenarier........................................................................................................................................ 47
9.1.3
9.2 CNG/CBM-MOBIL ENHET ............................................................................................................................ 48
Huvudstation – satellitstationer (mother – daughter concept) ..................................................... 48
9.2.1
Mobila enheter/Mobil station ....................................................................................................... 49
9.2.2
9.3 TRANSPORTKOSTNADER ................................................................................................................................ 51
Stor skala ....................................................................................................................................... 51
9.3.1
Medelstor och mindre skala .......................................................................................................... 52
9.3.2
Liten skala ..................................................................................................................................... 53
9.3.3
9.3.4
Liten skala (E. ONs Mobila Tankningsstation) ............................................................................... 54
9.4 SMÅSKALIGA CNG-STATIONER ....................................................................................................................... 56
Teknisk beskrivning ....................................................................................................................... 56
9.4.1
Uppskattad kostnad (prisjämförelse mellan diesel och biogas, CBM) .......................................... 58
9.4.2
9.5 ALLMÄNNA TANKSTÄLLEN, CNG/CBM STATION ............................................................................................... 59
Tillgängliga nätverk i Sverige ........................................................................................................ 59
9.5.1
9.6 FLYTANDE BIOGAS (LBG) .............................................................................................................................. 60
Fordonsapplikationer .................................................................................................................... 60
9.6.1
Produktionsflöde LBG .................................................................................................................... 60
9.6.2
Logistik och distribution ................................................................................................................ 61
9.6.3
Stationer ........................................................................................................................................ 62
9.6.4

10

UPPGRADERING AV BIOGAS ................................................................................................................. 64
10.1
BIOGASSAMMANSÄTTNING ....................................................................................................................... 64
RENING AV BIOGAS .................................................................................................................................. 67
10.2
UPPGRADERING AV BIOGAS ....................................................................................................................... 67
10.3
Pressure Swing Adsorption (PSA) .............................................................................................. 67
10.3.1
Vattenskrubber ......................................................................................................................... 67
10.3.2
Fysisk skrubber ......................................................................................................................... 68
10.3.3
Kemisk skrubber ....................................................................................................................... 68
10.3.4
Membran .................................................................................................................................. 68
10.3.5
Kryogen separation .................................................................................................................. 68
10.3.6
KONDITIONERING AV BIOGAS ..................................................................................................................... 68
10.4
Komprimering ........................................................................................................................... 68
10.4.1
Propandosering ........................................................................................................................ 69
10.4.2
Odorisering ............................................................................................................................... 69
10.4.3
Förvätskning ............................................................................................................................. 69
10.4.4

6

10.5
SMÅSKALIG OCH STORSKALIG UPPGRADERING ............................................................................................... 69
Ekonomiska faktorer................................................................................................................. 69
10.5.1
LEVERANTÖRER AV UPPGRADERINGSANLÄGGNINGAR ..................................................................................... 72
10.6
LEVERANTÖRER AV UTRUSTNING FÖR FÖRVÄTSKNING AV BIOGAS ...................................................................... 74
10.7
11

MARKNADSPOTENTIAL OCH BERÄKNADE MILJÖEFFEKTER ................................................................... 75
11.1
11.2
11.3

12

BAKGRUND ............................................................................................................................................ 75
POTENTIELL MARKNAD ............................................................................................................................. 76
CO2-REDUKTION..................................................................................................................................... 77

BIOGASTRAKTOR – SYNPUNKTER FRÅN TILLVERKAREN VALTRA ........................................................... 78
12.1
12.2
12.3

BARRIÄRER FÖR INTRODUKTION AV DUAL FUEL-TRAKTORER ............................................................................. 78
GARANTIER UR TILLVERKARNAS/LEVERANTÖRERNAS SYNPUNKT ........................................................................ 78
GASKVALITET ......................................................................................................................................... 78

DEL 2

UTVÄRDERING AV BIOGASDRIVEN TRAKTOR I PRAKTISK DRIFT ................................. 79

13

INLEDNING ............................................................................................................................................ 80
13.1
13.2

14

SYFTE ................................................................................................................................................... 80
AVGRÄNSNINGAR .................................................................................................................................... 80

PLATSBESKRIVNINGAR .......................................................................................................................... 81
14.1
14.2

WRAMS GUNNARSTORP........................................................................................................................... 81
C4 TEKNIK, KRISTIANSTAD KOMMUN .......................................................................................................... 81

15

LANTMÄNNENS UTVÄRDERING AV TRAKTORN ..................................................................................... 82

16

TESTFÖRARNAS UTVÄRDERING AV TRAKTORN ..................................................................................... 83
16.1
16.2

WRAMS GUNNARSTORP........................................................................................................................... 83
C4 TEKNIK, KRISTIANSTAD KOMMUN .......................................................................................................... 84

17

REGELVERK FÖR DUAL FUEL-TRAKTORER .............................................................................................. 85

18

REGERINGENS SATSNINGAR PÅ BIOGASTRAKTORER............................................................................. 86

19

DUAL FUEL-TRAKTORNS FRAMTIDSUTSIKTER ....................................................................................... 87

20

KÄLLFÖRTECKNING ............................................................................................................................... 88

7

Del 1

Utredning om förutsättningar att införa dual
fuel-traktorer i Sverige
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1

Inledning

1.1

Syfte

Projektet och rapporten avser belysa tekniska och andra förutsättningar som krävs för att etablera biogasdrivna dual fuel-traktorer i Sverige. För att en marknad för sådana traktorer ska
kunna uppstå, krävs att ett antal parametrar finns ”på plats”. Förstudien syftar till att belysa
teknik- och marknadsläge, samt utvecklingstendenser inom olika sådana områden, som är
viktiga för att en marknad för dual fuel-traktorer ska kunna uppstå.
Vår förhoppning är att materialet ska kunna utgöra ett underlag för olika marknadsaktörer, i
form av traktortillverkare, traktoranvändare, teknikleverantörer m.fl. att bedöma teknik- och
marknadsläge inför eventuella satsningar på området. I rapporten beskrivs känd teknik i olika
utvecklingsstadier. Vi har således inte ägnat oss åt att spekulera i någon form av önskade tekniksprång. Vi hoppas också att föreliggande rapport ska kunna driva på utvecklingen för att
minska lantbrukets klimatpåverkan.
Under projekttiden tog den finska traktortillverkaren Valtra fram en koncepttraktor med dual
fuel-teknik för biogasdrift, med avsikten att låta traktorn genomgå tester i praktisk drift i Skåne under hösten 2010. Erfarenheterna från dessa testkörningar beskrivs i del två i denna rapport.

1.2

Bakgrund

Dual fuel-tekniken är en etablerad teknik för konverterade dieselmotorer i stationär drift. Tilllämpning i gasfordon är begränsad till en mindre men växande marknad för tunga vägtransporter. Demonstrationsprojekt där enstaka traktorer har konverterats, har visat att tekniken
även här är lovande. En större andel av dieseln har kunnat bytas ut mot gas och prestanda
(bränsleeffektivitet, motorstyrka, vridmoment) har bibehållits samtidigt som en avsevärt förbättrad emissionsbild uppnåtts.
Många faktorer talar för att intresset att använda dual fuel-tekniken i traktorer i Sverige kommer att öka avsevärt.
•

Tekniken att ställa om en dieselmotor till gasdrift, är i serieproduktion en förhållandevis billig och enkel metod med miljöfördelar som det dessutom innebär. En viktig faktor är möjligheten att byta till ren dieseldrift om gasen tar slut, vilket ger ökad flexibilitet och driftsäkerhet.

•

Trängselavgifter och miljözoner kommer att driva på utvecklingen. Det finns också en
klar tendens mot att allt fler beställare av transporter och entreprenader föredrar miljöfordon.

•

Biogasproduktion på gårdsnivå kommer att öka. Viktiga faktorer är:
o Investeringsstöd för gödselbaserad biogasproduktion.
9

o Högre energipriser.
o Fortsatt teknikutveckling minskar produktionskostnaden.
o Fortsatt teknikutveckling minskar kostnaden för småskalig gasrening.
•

En egen och decentraliserad biogasproduktion skapar incitament för att använda biogas i lantbruket. Tillgång till biogasdrivna traktorer ökar incitamenten ytterligare, genom att ge fler möjligheter för lönsam avsättning av gasen.

•

Många innehavare av fordonsflottor som ställer om till gasdrift har även traktorer i
fordonsbeståndet. Intresset för att konvertera även dessa kommer att öka. Exempel:
kommuner, entreprenörer etc.

Dual fuel-tekniken har länge använts i dieselmotorer som konverteras till dual fuel-drift för att
driva elgeneratorer vid biogasanläggningar och används i stor utsträckning i Tyskland. Tilllämpning i gasfordon har störst utbredning inom tunga vägtransporter, men ännu rör det sig
om en ”emerging market”.
De administrativa hindren för registrering av gasdrivna dual fuel-traktorer i Sverige är betydande och dispensförfarande är den enda framkomliga vägen för närvarande.
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2

Biogasdrivna dual fuel-traktorer

2.1

Förkortningar

CNG = komprimerad naturgas
CBM = Komprimerad biogas (komprimerad biometan)
CH4 = metan
LNG = flytande naturgas
DME = dimetyleter
LBM = flytande biometan
LBG = flytande biogas (Sverige)
LPG = flytande petroleumgas (gasol)
H2 = Vätgas
MDE = Metan-Diesel Engine (Dual-Fuel-motor, metan/diesel)
NG = naturgas
NGV = Natural Gas Vehicle (fordon som går på naturgas)
OEM = Original Equipment Manufacturer (komplett maskin från tillverkaren)
SI = Spark Ignition (Tändning med tändstift, ottoförbränningsprincipen)
PI = gnisttändning
CI = kompressionständning (diesel förbränningsprincipen)
DI = Direktinsprutning
HPDi = High Pressure Diesel injektion (Westport) (se artikel)
AF= Air-Fuel mixture (luft-bränsleblandning)
cc = kubikcentimeter
kW = kilo Watt (1 kW = 1,36 hk)
hk = hästkrafter (1 hk = 0,74 kW)
Nm3 = Normalkubikmeter = 1 kubikmeter vid 1,013 mbar och 15° C
SS 155438 = Svensk Biogasspecifikation
ISO 15403 = Internationella Standardiseringsorganisationens specifikation för naturgas kvalitet för fordonsbränslen
LCV = lätt nyttofordon (Light Commercial Vehicle)
HGV = tunga lastbilar (Heavy Goods Vehicle)
Förkortningen "CNG" (compressed natural gas) i denna rapport kan också läsas som ”CBM”
(compressed biomethane).
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2.2

Definitioner för fordon

Fordon utrustade med förbränningsmotor kan delas in i två kategorier:
•

Vägfordon (on-road)

•

Icke vägfordon (off-road)

2.2.1

Vägfordon

Vägfordon är ytterligare indelade i underkategorier:
•

Light duty för transport av passagerare. Normalt kallas "personbilar" (Klass M1).

•

Medelstora och tunga för transport av passagerare. Normalt kallas "bussar" (Klass
M2/M3).

•

Light duty för transport av gods. Kallas för "leveransfordon" eller "LCV" (Klass N1).

•

Medium och heavy duty för transport av gods. Kallas för "lastbil" eller "tunga" (Klass
N2/N3).

•

Släpfordon och påhängsvagnar.

2.2.2

Icke vägfordon

Off-road utrustning kan delas in i två huvudgrupper:
•

Stationär (även kallad non-road)

•

Mobil

Den mobila utrustningen kan definieras som terrängfordon. Beroende av användningen av
terrängfordonen kan dessa kategoriseras som:
•

Maskiner (truckar etc.)

•

Bygg- och gruvutrustning (kranar, schaktmaskiner, lastmaskiner, etc.)

•

Traktorer och skogsmaskiner

•

Hamn- och flygplatsutrustning

•

Hem och trädgård

•

Nöjes- och fritidsutrustning

•

Övrigt

I denna förstudie kommer vi att koncentrera oss på traktorer för jordbruk, kommuner och entreprenad.
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2.3

Definitioner motorteknik

Förbränningsmotorer används i tusentals fordon och industriella applikationer.
Förbränningsmotorerna är vanligtvis byggda efter två olika principer:
A. Motorer med gnisttändning (SI) (även kallad styrd tändning)
B. Kompressionständning (CI)
2.3.1

A) Motorer med gnisttändning (SI)

En motor med gnisttändning (SI) är en motor där luft och bränsle blandas i förbränningsrummet. Efter komprimering av blandningen antänds den med ett tändstift.
SI motorer finns i olika versioner, men de flesta motorer är byggd enligt följande principer:
A1) 2-taktsmotorer
A2) 4-taktsmotorer
A3) Roterande motorer
A1) 2-taktsmotorer

För närvarande används 2-takts, ottomotorer (SI) typiskt i små industrimotorer, mopeder, små
motorcyklar med mera. Vanlig effekt för dessa motorer är < 250 cc och < 10 kW, men även
större motorer upp till 750 cc kan finnas för speciella ändamål.
I 2-taktsmotorer används vanlig bensin som bränsle. Smörjning av motorn sker via olja i insprutningssystemet eller genom inblandning av smörjolja i bränslet.
En 2-taktsmotor används normalt inte för CNG/CBM även om detta inte är omöjligt. I Indien,
Pakistan, Kina och andra asiatiska länder är dessa motorer vanliga på 2- och 3-hjuliga motorfordon.
A2) 4-taktsmotorer

De flesta ottomotorer (SI) för 4-hjulsfordon, både landsvägs- och terrängfordon, är så kallade
4-taktsmotorer. Dessa motorer kallas även "ottomotorn" efter uppfinnaren av denna princip,
Mr Otto.
A3) Roterande motorer

Roterande motorer används vanligtvis i vägfordon och i synnerhet i personbilar.
Endast en användning för ett vätgasdrivet generatoraggregat med roterande motor är känt.
(Norge)
2.3.2

B) Kompressionständning (CI)

En motor med kompressionständning (CI) är vanligtvis en motor enligt dieselprincipen.
Denna motor suger in luft som komprimeras av kolven. När luften är helt komprimerad injiceras dieselbränsle. På grund av högt tryck och hög temperatur antänds den injicerade dieselbränsle/luftblandningen och förbränns.
Tidigare var flera CI-motorer 2-taktsmotorer. För närvarande är den helt övervägande delen
CI-motorer (4-takts), som arbetar i följande cykel:
•

Insugningstakt
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•

Kompressionstakt

•

Förbränningstakt/arbetstakt

•

Avgastakt/utloppstakt

2.4

Bränsletyper

En SI-motor använder vanligtvis bensin som bränsle. Det finns flera andra bränslen som kan
användas i en SI-motor, särskilt om tändning, kompressionsförhållande etc. är optimerade för
det aktuella bränslet.
2.4.1

Ottomotorer

Vanliga (alternativa) bränslen för ottomotorer är:
Flytande bränslen

•

Bensin

•

Etanol (eller bioetanol)

•

Metanol

•

Blandningar av ovan nämnda flytande bränslen (ex E15 eller E85)

Gasformiga bränslen

•

Gasol (propan - butan) *)

•

LNG **)

•

CNG ***)

•

Biogas (ej uppgraderad)

•

Biometan (uppgraderad biogas)

•

Väte

•

Blandningar av ovannämnda gasformiga bränslen

Observera att ovanstående lista med bränslen för ottomotorer inte är tänkt att vara fullständig.
2.4.2

Motorer med kompressionständning

Motorer med kompressionständning använder vanligtvis diesel. Andra bränslen som kan användas i en sådan motor är:
Flytande bränslen

•

Diesel

•

Biodiesel
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•

Syntetisk diesel

•

Vegetabiliska oljor

•

Blandningar av ovan flytande bränslen

Gasformiga bränslen

•

DME *)

Observera att ovanstående lista med bränslen för motorer med kompressionständning inte är
tänkt att vara fullständig.
*) LPG och DME lagras som en vätska (tryck), men är en gas under normala förhållanden.
**) LNG lagras kryogent som flytande, men är en gas under normala förhållanden.
***) ”CNG” kan även vara ”CBM”, komprimerad biometan.

2.5

Biogas kontra biometan som motorbränsle

Biogas (icke uppgraderad) kan ur bränslesynpunkt fungera utmärkt i motorn. Viktigt är då att
föroreningar i form av svavelföreningar, fukt etc. tagits bort. Dessa föroreningar kan inverka
menligt på motorns hållbarhet.
Ett lågt metaninnehåll > exempelvis 60 % hindrar inte gasen från att fungera som motorbränsle och påverkar ej motorns funktion eller hållbarhet. Se kapitel 10.1.
Biogasdrivna aggregat för elproduktion drivs genomgående på icke uppgraderad biogas.
Biometan (uppgraderad biogas) som används som motorbränsle förutsätts av motortillverkarna uppfylla normen för Svensk Standard SS 155438.
Vid användning av biogas (icke uppgraderad) som bränsle i fordon kan tvist uppstå i garantifrågan om ett motorhaveri skulle inträffa. Berodde haveriet på att man körde på icke uppgraderad biogas eller gjorde det inte? Detta är en viktig fråga som bör utredas i samarbete med
motortillverkare. Se kapitel 11.2.

2.6

Monobränsle-, bi fuel- och dual fuel-motorer

Vi har nu sett att det finns två principer för förbränningsmotorer, SI och CI, och att flera
bränslen kan användas i dessa motorer. Vi ser följande möjligheter:
2.6.1

Gnisttändning (SI)

•

Mono fuel

•

Bi fuel
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Mono fuel

Mono fuel gnisttändning använder ett (1) bränsle under förbränningen. Detta bränsle kan också vara en (fast) blandning av bränslen. Fordonet respektive motorn har endast ett (1) bränslesystem.
Dual fuel

En bi fuel gnisttändning har två (2) olika bränslesystem med två olika bränslen och kan köras
på något av dessa två bränslen, dock inte båda samtidigt. Systemet kan kopplas om manuellt
eller automatiskt mellan de två bränslena.
Bi fuel-begreppet används normalt för fordon som drivs med bensin/gasol eller bensin/CNG/CBM, men andra kombinationer är möjliga.
2.6.2

Kompressionständning (CI)

•

Mono fuel

•

Dual fuel

Mono fuel

Mono fuel-motorer med kompressionständning använder ett (1) bränsle under förbränningen.
Detta bränsle kan också vara en (fast) blandning av bränslen. Fordonet respektive motorn har
endast ett (1) bränslesystem.
Dual fuel

Dual fuel-motorer med kompressionständning har två (2) olika bränslesystem med två olika
bränslen och kan köras på båda dessa två bränslen samtidigt. Systemet kan kopplas om manuellt eller automatiskt mellan de båda funktionerna, dual fuel/mono fuel-drift (diesel).
Dual fuel-begreppet används normalt för fordon som drivs med diesel + gasol eller diesel +
CNG/CBM.
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Bild 1. Dual fuel-motorns arbetscykler.

2.7

Leverantörer av dual fuel-system

För marknaden i nordvästra Europa finns flera leverantörer av dual fuel-teknik, några mera
inriktade på vägfordon, andra mer på off road-fordon (icke-väg).
När det gäller konvertering av dieselmotorer till dual fuel-drift finns det tre olika kopplingar
mellan traktortillverkare och leverantör av utrustning:
•

OEM = Original Equipment Manufacturer. Traktortillverkaren monterar utrustningen
och levererar traktorn.

•

A-OEM. Efterkonvertering, men i samarbete med traktortillverkare eller importör.

•

Retrofit. Konvertering utan samarbete med traktortillverkare eller importör.

Nedan finns en översikt av teknikleverantörer (vi kan inte garantera att översikten är komplett).
Tabell 1. Översikt teknikleverantörer.

Leverantör

Hemsida

Robert Bosch (Brasilien)

www.bosch.com.br

Westport Innovations Inc.

www.westport.com

Clean Air Power Ltd

www.cleanairpower.com

The Hardstaff Group

www.hardstaffgroup.co.uk

G-VOLUTION Ltd

www.g-volution.co.uk

LuPower

www.lupower.at

Schnell Zündstrahlmotoren AG & Co KG

www.schnellmotor.de

DieselGas International Ltd

www.dieselgas.co.nz

Landi Renzo

www.landi.it

Prins Autogassystemen BV

www.prinsautogas.com

Huber Automotive

www.huber-group.com

AGCO Valtra

www.valtra.com

På de kommande sidorna kommer att ges en översikt över några av de olika företagen och
deras teknik.
Observera att där det i översikten anges ”Utsläpp jämfört med 100 % dieseldrift”, används
siffror för naturgas. Naturgas är ur utsläppssynpunkt bättre än diesel, men är ändå ett fossilt
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bränsle. Om man i jämförelsen i stället använd biogas som gasformigt bränsle, hade utsläppsminskningen blivit avsevärt större.
Exempel: Om 90 % av dieseln ersätts med biogas, minskar CO2-utsläppet med cirka 90 %.
2.7.1

Robert Bosch

Bosch har en lång erfarenhet för SI-naturgasmotorer och levererar komponenter och/eller system till flera OEM: s över hela världen.
Med sin breda erfarenhet av dieselteknik började Boschs utveckling av dual fuel-teknik år
2006, med fokus på OEM-kunder.
Boschsystemet har följande specifikationer:
•

Flerpunkts sekventiell gasinsprutning (i inloppsröret).

•

Common Rail dieselinsprutningssystem för att antända blandningen.

•

Möjlighet att köra 100 % dieseldrift.

•

Integrerad strypventil i luftintaget för att kontrollera luft-/bränsleblandningen.

•

Dubbla motorstyrenheter (diesel respektive gas) med CAN-buskommunikation.

•

Lambdasensor.

•

Oxidationskatalysator.

Ersättningstal
•

Medium belastning: > 90 %.

•

Hög belastning: 65 – 75 %.

Utsläpp (jämfört med 100 % dieseldrift)
•

PM: Ungefär 90 % minskning.

•

NOx: Ungefär 15 % minskning.

•

CO2: Ungefär 20 % minskning.

•

HC: Ca 1000 % högre (10 gånger högre än 100 % dieseldrift).

KÄLLA: ROBERT BOSCH LTDA (BRASILIEN)
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Bild 2. Konceptkarta över dual fuel-systemet.

2.7.2

Westport Innovationer

Westport introducerade HPDi (High Pressure Direct Injection) dual fuel-systemet för dieselLNG. Tekniken skiljer sig från de flesta andra system genom den unika HPDi injektorn som
tillför både naturgas och diesel (diesel injiceras några millisekunder innan gasen). Westport
HPDi-injektorn är monterad på samma plats som den ursprungliga dieselinjektorn. HPDitekniken är mindre lämplig att köras på 100 % dieseldrift.
Westportsystemet har följande specifikationer:
•

Flerpunktssekventiell gasinsprutning av gas (i förbränningsrummet).

•

Common Rail dieselinsprutningssystem för antändning av blandningen.

•

Möjlighet att köra 100 % dieseldrift.

Ersättningstal
•

Medium belastning: Ca 94 %.

•

Hög belastning: Ca 97 %.

Utsläpp (jämfört med 100 % dieseldrift)
•

PM: Ingen uppgift.
19

•

NOx: Under EPA 2007 och under CARB 2007.

•

CO2: Ungefär 22 % reduktion (inklusive beräkning av CH4 utsläpp).

•

HC: Troligen inte mycket högre än 100 % dieseldrift.

KÄLLA: WESTPORT INNOVATIONS, INC.

Bild 3. Westport

2.7.3

HPDi-injektor.

Clean Air Power

Clean Air Power (CAP) startade verksamheten med eftermontering (retrofit) av CNG, LNG
och LPG för dual fuel-teknik. Med flera hundra lastbilar på vägarna fokuserar Clean Air Power (CAP) alltmer på OEM-applikationer, men gör fortfarande utrustning för eftermontering.
CAP:s system är ett flerpunkts sekventiellt indirekt insprutningssystem. En laddningskontroll
är integrerad fär att kontrollera luft-/bränsleblandningen.
CAP-systemet har följande specifikationer:
•

En- eller flerpunkts indirekt gasinsprutning (i inloppsröret).

•

Common Rail dieselinsprutningssystem för antändning av blandningen.

•

Möjlighet att köra 100 % dieseldrift.

•

Integrerad kontrollökning för att kontrollera luft-/bränsleblandningen.
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•

Dubbla motorstyrenheter (diesel respektive gas) med CAN-buskommunikation.

•

Lambdasensor.

•

Oxidationskatalysator.

Ersättningstal
•

Medium belastning: 60 – 85 % (3D-kartläggning).

•

Hög belastning: 60 – 85 % (3D-kartläggning).

Utsläpp (jämfört med 100 % diesel drift)
•

PM: Euro 5.

•

NOx: Euro 5.

•

CO2: Ingen uppgift.

•

HC: Euro 5 (inklusive oxidationskatalysator).

KÄLLA: CLEAN AIR POWER LTD

Bild 4. CAP:s systemet.

2.7.4

Hardstaff Group

Hardstaff Group startade med dual fuel-teknik i sina egna transportföretag som eftermontering (retrofit). Sedan flera år levererar nu Hardstaff teknik till tredje man som OIGI-systemet
(Oil Ignition Gas Injection) för CNG och LNG-applikationer.
Hardstaff Systemet har följande specifikationer:
•

Enkel- eller flerpunkts indirekt gasinsprutning (i luftintaget).

•

Common Rail dieselinsprutningssystem.
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•

Möjlighet att köra 100 % dieseldrift.

•

Dubbla motorstyrenheter (diesel respektive gas) med CAN-buskommunikation.

•

Lambdasensor.

•

Partikelfilter/oxidationskatalysator och metanoxidationskatalysator.

Ersättningstal
•

Tomgång: 0 % omfattning, 100 % dieseldrift.

•

Medium belastning: Inga tillgängliga data.

•

Hög belastning: Inga tillgängliga data.

Utsläpp (jämfört med 100 % dieseldrift)
•

PM: Inga detaljerade uppgifter (uppfyller Euro IV enligt webbplats).

•

NOx: Inga detaljerade uppgifter (uppfyller Euro IV enligt webbplats).

•

CO2: Inga tillgängliga data.

•

HC: Inga detaljerade uppgifter (uppfyller Euro IV enligt webbplats).

KÄLLA: WWW.HARDSTAFFGROUP.CO.UK

Bild 5. Hardstaff OIGI-system
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2.7.5

G-VOLUTION

G-VOLUTION är leverantör av ecu-system (electronic control unit) för LPG, CNG och LNG
dual fuel-motorer. G-VOLUTIONs ecu är kapabel att emulera dieselinjektionens signal och
indirekt injicera gasen i inloppsröret (monopunkt eller multipunkt).
G-VOLUTION-systemet har följande specifikationer:
•

Enkel- eller flerpunkts indirekt gasinsprutning (i luftintaget).

•

Common Rail dieselinsprutningssystem.

•

Möjlighet att köra 100 % dieseldrift.

•

Dubbla motorstyrenheter (diesel respektive gas) med CAN-buskommunikation.

Ersättningstal
•

Medium belastning: Upp till 99 % (teoretiskt).

•

Hög belastning: Upp till 99 % (teoretiskt).

Utsläpp (jämfört med 100 % diesel drift)
•

PM: Inga tillgängliga data.

•

NOx: Inga tillgängliga data.

•

CO2: Inga tillgängliga data.

•

HC: Inga tillgängliga data.

KÄLLA: G-VOLUTION

Bild 6. G-VOLUTION electronic control unit.
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2.7.6

AGCO Valtra

AGCO Valtra har tillsammans med AGCO SISU och AGCO GenPowex utvecklat ett dual
fuel-system för en biogastraktor och en biogasgenerator baserat på den 4-cylindriga SISUmotorn (både 8-ventil och 16-ventil enligt ansökan).
AGCO-systemet har följande specifikationer:
•

Flerpunkts indirekt gasinsprutning (i inloppsröret).

•

Common Rail dieselinsprutningssystem.

•

Möjlighet att köra 100 % dieseldrift .

•

Dubbla motorstyrenheter (diesel respektive gas).

•

Kontroll av inloppsluft.

•

Katalysator för metanoxidation.

Ersättningstal
•

Upp till 85 %.

Utsläpp (jämfört med 100 % dieseldrift)
•

PM: Inga tillgängliga data.

•

NOx: Inga tillgängliga data.

•

CO2: Inga tillgängliga data.

•

HC: Inga tillgängliga data.

Bild 7. Valtras dual fuel-system.
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2.8

Motorteknik

All ovan nämnda teknik för dual fuel baserar sig på dieselmotorer med Common Rail-diesel
teknik. Motorteknik för transporter på väg och för terränggående fordon (traktorer) är helt
jämförbara i arbetssätt, varför samma teknik kan användas i båda fallen. För alla tekniker,
med undantag för HDPi från Westport, ersätts diesel i högst utsträckning om motorn körs med
medelhög eller hög belastning. Vid låg belastning av motorn och/eller mycket tomgångskörning, blir andelen metangas i bränsleblandningen med dual fuel-tekniken relativt liten.

2.9

Produktionsvägar

En gasdriven dual fuel-traktor kan produceras enligt tre olika strategier:
•

OEM

•

A-OEM

•

Retrofit

2.9.1

OEM

OEM betyder "Original Equipment Manufacturer". En OEM-biogastraktor produceras av
traktortillverkaren och säljs via tillverkarens försäljningskanaler.
Fördelar:
•

Traktorn har utvecklats helt enligt traktortillverkarens specifikationer.

•

Traktorn uppfyller traktortillverkarens kvalitets- och säkerhetskrav.

•

Traktorn uppfyller de nationella (och/eller EU) regelverken.

•

Underhåll av traktorn kan utföras av den officiella traktoråterförsäljaren.

•

Full garanti på både CNG-systemet och andra traktordelar.

Nackdelar:
•

Normalt krävs lång tid för utveckling och marknadsintroduktion.

•

Begränsat antal traktortyper blir tillgängliga.

2.9.2

A-OEM

Enligt strategin för A-OEM konverteras traktorn av en tredje part, dock med fullt stöd och
vanligtvis under kontroll av traktortillverkaren eller traktor importören. Dessa program
genomförs vanligen på nationell eller lokal nivå.
Fördelar:
•

Traktorn har utvecklats helt enligt traktortillverkarens specifikationer.

•

Traktorn uppfyller traktortillverkarens kvalitets- och säkerhetskrav.
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•

Traktorn uppfyller de nationella (och/eller EU) regelverken.

•

Underhåll av traktorn kan utföras av den officiella traktoråterförsäljaren.

•

Full garanti på både CNG-systemet och andra traktordelar.

•

Relativt korta utvecklingstider och snabb introduktion på marknaden.

•

Konvertering av relativt nya begagnade traktorer kan vara möjlig (beroende på kraven
i OEM).

Nackdelar:
•

Begränsat antal traktortyper tillgängliga.

2.9.3

Retrofit

I ett program för eftermontering byggs traktorn oftast om av en tredje part, dock utan medverkan av traktortillverkaren eller importören. Detta innebär att företaget som utförde omvandlingen ansvarar för konverteringen. Om traktorn går sönder efter ombyggnaden, kan tillverkaren avvisa garantianspråk om skadan orsakats (eller troligen orsakas) av CNGkonverteringen.
Fördelar:
•

Mycket flexibel väg för konverteringen.

•

Olika traktorer och motorer möjliga att konvertera.

•

Korta ledtider för konverteringen.

•

Möjlighet att konvertera begagnade traktorer.

•

Relativt låga kostnader kan uppnås.

Nackdelar:
•

Inget stöd från traktortillverkaren eller importören.

•

Förlust av eventuell garanti på traktorn.

•

Kvaliteten på ombyggnaden är beroende på kompetensen hos företaget som genomför
konverteringen.

•

Service av traktor görs hos återförsäljare, service av CNG systemet av företaget som
genomfört konverteringen.

•

Kan vara svårt att efter konvertering få traktorn godkänd enligt regelverken.
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3

Placering av gastankar

CNG och CBG lagras som en gas vid 20 MPa (200 bar). Eftersom den lagras som en gas, blir
energiinnehållet per tankvolym relativt lågt. Med andra ord krävs en stor tankvolym för att
lagra en relativt stor mängd energi. Egenskaperna (energiinnehåll, densitet, osv.) av naturgas
och komprimerad biometan återfinns i kapitel 10.1.
Traktorer är utformade för att bära och köra maskiner baktill och framtill på traktorn. Därutöver är många traktorer är utrustade med frontlastare. Föraren av traktorn måste ha en mycket
god sikt över tillkopplade redskap och området direkt runt traktorn. Behovet av relativt stor
CNG/CBM-tankvolym, i kombination med traktorns konstruktion och kraven på god runtomsikt gör att möjligheterna till montering av gastankar i önskvärd omfattning är begränsade.
I själva verket finns följande möjliga placeringsmöjligheter:
•

På traktorhyttens tak.

•

Under eller bredvid traktorns chassi.

•

Framför traktorn.

•

Bakom traktorn.

•

Separat från traktorn.

3.1

På traktorhyttens tak

Ovanpå traktorhyttens tak finns utrymme tillgängligt för montering av gascylindrar.
Montering på denna plats har dock vissa nackdelar, både tekniskt sett och ur användningssynpunkt.
Det tillgängliga utrymmet på taket är normalt ca 1,3 x 1,5 meter och ger beroende på vilken
höjd som kan accepteras en tankvolym på 200 - 500 liter (40 till 80 Nm3).
Fördelar:
•

Gascylindrarna är ”ur vägen”. All utrustning kan användas på traktorn på vanligt sätt.

Nackdelar:
•

Ökad höjd på traktorn (30 - 45 cm).

•

Högre tyngdpunkt (COG, Center Of Gravity) för traktorn.

•

Traktorns hyttstomme (och även eventuell hyttfjädring) är inte anpassad för denna extravikt varför en extra varför en extra ramkonstruktion sannolikt erfodras.

•

Försvårar/omöjliggör utrymning via taklucka.

•

Ökat slitage på hyttupphängning.

•

Traktorns utseende avviker från det ”normala”.
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•

Känslan av att ha gascylindrar ovanför huvudet "kan vara ett problem”.

Lätta CNG-cylindrar (se bilder nedan) kan minska några av dessa nackdelar, dock inte alla.
Stålcylindrar har en vikt på cirka 1 kg per liter volym. Lättviktiga gascylindrar av helkomposit har en vikt på cirka 0,25 till 0,35 kg per liter volym. Observera att dessa siffror kan öka
avsevärt med minskad cylindervolym.

Bild 8. Överst "på taket" montering av CNG/CBM cylindrar på en Fendt 306 som är konverterad av RAP Clean
Air Products i Nederländerna. Nederst "på taket" montering av CNG7CBM cylindrar på en Steyr CVT 6195,
konverterad av LuPower i Österrike.

3.2

Under eller bredvid traktorns chassi

Montering av CNG/CBM-cylindrar under eller bredvid traktorns chassi kräver i regel att
andra komponenter på traktorn flyttas.
Fördelar:
•

Inga hinder framför eller bakom traktorn. All utrustning kan normalt användas med
traktorn, inklusive frontlastare.

•

Tyngdpunkt (COG) påverkas inte negativt.

•

Utseendemässigt acceptabelt.

Nackdelar:
•

Flyttning av originalutrustning kan vara nödvändigt.
28

•

Ett starkt skydd av gascylindrarna krävs för att förhindra skador.

•

Fler och mindre cylindrar krävs för att uppnå relativt hög volym då volymen är begränsad.

•

Markfrigång kan bli mindre (beroende på traktorns konstruktion).

Tillgängligt utrymme på chassit är vanligtvis begränsad och ger beroende på traktorns utformning i övrigt en tankvolym 150 - 250 liter (30 till 50 Nm3).

Bild 9. Chassi och montering av CNG/CBM cylindrar på en AGCO Valtra N91. Volymen är 5 x 41 liter (205
liter = 41 Nm3)

3.3

Framför traktorn

Montering av gascylindrar framtill på traktorn är möjligt, antingen fast monterade eller avkopplingsbara. Fördelen med frontmontering är att man kan montera ett relativt stort gaslager.
Nackdelen är att annan utrustning framtill inte kan användas så länge som lagret är monterat.
Ett avkopplingsbart lager är inte tillåtet enligt förordningen FN/ECE-R110 eller FN/ECER115 (för CNG fordon i N och M klass). För definitioner av Off Road se kapitel 2.2). För
närvarande gäller dessa bestämmelser inte för traktorer.
Ett avkopplingsbart lager har fördelen att det går att koppla bort om man behöver utrymmet
längst fram på traktorn. I sådant fall kan man köra 100 % diesel. En annan fördel är den snabba "påfyllning" som kan nås om man byter det tomma lagret mot ett fullt. Det första lagret
kan då fyllas medan traktorn används.
Fördelar:
•

Inget hindrar vid traktorns bakre del. All utrustning baktill på traktorn kan användas
normalt.

•

Gascylindrarnas vikt kan användas som motvikt.

•

När gaslagret kopplats bort kan traktorn användas som en vanlig traktor med 100 %
dieseldrift.
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•

Enkelt byte från tomt lager till fullt lager är möjligt.

•

Relativt stor volym är möjlig.

Nackdelar:
•

Ett starkt skydd av cylindrar krävs för att förhindra skador.

•

Möjligheten att använda frontlastare eller frontlyft är begränsad/omöjlig vid körning
med dual fuel-drift.

•

Utseendemässigt tveksamt.

Observera att enligt förordningarna ECE R110 samt ECE R115 är detta sätt att montera
CNG/CBM lager på fordonet är inte tillåtet.

Bild 10. Montering av CNG/CBM cylindrar på frontlyft, respektive frontlastare. Detta möjliggör gör ett enkelt
byte av lager.

3.4

Bakom traktorn

Montering av cylindrar baktill på traktorn är möjlig både som fasta lager eller som avkopplingsbart lager. Eftersom traktorns bakdel traktorn normalt måste vara tillgänglig för transport
av maskiner och utrustning, är detta alternativ endast möjligt vid speciella användningsområden där traktorns bakdel inte behöver vara åtkomlig, eller där speciell utrustning är mer eller
mindre kontinuerligt monterad på traktorn. Fördelen med bakmontering är att man kan få ett
mycket stort lagringsutrymme. Nackdelen är att annan utrustning inte kan användas så länge
som lagret är monterat.
Ett avkopplingsbart lager är inte tillåtet enligt förordningen FN/ECE-R110 eller FN/ECER115 (för CNG fordon i N och M klass). För definitioner för Off Road se kapitel 2.2). För
närvarande gäller dessa bestämmelser inte för traktorer.
Ett avkopplingsbart lager har fördelen att man kan koppla bort det om man behöver utrymmet
bak på traktorn. I sådant fall kan man köra på 100 % diesel. En annan fördel är den snabba
"påfyllning" som kan nås om man byter det tomma lagret mot ett fullt. Det första lagret kan
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då fyllas medan traktorn används.
Fördelar:
•

Inga hinder framtill på traktorn. All utrustning framtill på traktorn kan användas normalt.

•

När gaslagret kopplats bort kan traktorn användas som en vanlig traktor med 100 %
dieseldrift.

•

Enkelt byte från tomt lager till fullt lager.

•

Relativt stor volym är möjlig.

Nackdelar:
•

Ett starkt skydd av cylindrar krävs för att förhindra skador.

•

Begränsade möjligheter att använda utrustning baktill på traktorn.

Observera att enligt förordning ECE R110 samt ECE R115 detta sätt att montera CNG lager
på fordonet är inte tillåtet.

Bild 11. Exempel på placering av gascylindrar bakom traktorn.

3.5

Separat från traktorn

Gaslager kan monteras på maskiner som transporteras eller bogseras av traktor (t.ex. harv
eller släpvagn). Ett sådant gaslager måste vara kopplat till gassystemet på traktorn med en
böjlig bränsleledning. Ett sådant gaslager medför emellertid att man bara kan använda lagret
när den specifika utrustningen används. I andra fall kan traktorn köras på 100 % diesel.
Fördelen är att det i många fall finns det tillräckligt med utrymme för att montera ett relativt
stort lager.
Ett avkopplingsbart lager är inte tillåtet enligt förordningen FN/ECE-R110 eller FN/ECER115 (för CNG fordon i N och M klass). För definitioner för off road se kapitel 2.2). För närvarande gäller inte dessa bestämmelser för traktorer.
Fördelar:
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•

Inga hinder framtill på traktorn. All utrustning framtill på traktorn kan användas normalt.

•

När maskinen kopplats bort (dvs. gaslagret) kan traktorn köras som vanlig traktor med
100 % dieseldrift.

•

Relativt stor volym möjlig.

Nackdelar:
•

Ett starkt skydd av cylindrar krävs för att förhindra skador.

•

Redskapet blir tyngre.

•

Kan kräva särskild konstruktion av redskapen.

•

Användning av gaslagret är begränsad till användning av den specifika maskinen.

Observera att enligt förordning ECE R110 samt ECE R115 detta sätt att montera CNG lager
på fordonet är inte tillåtet.

Bild 12. Exempel på placering av gascylindrar separat från traktorn.
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4

Potentiella kunder för dual fuel-traktorer

Möjligheterna att tanka biogas för fordon på landsbygden är för närvarande begränsade, såväl
i Sverige som utomlands. De tankställen som finns är så gott som uteslutande placerade i tätorter.
På annat ställe in denna rapport belyses möjligheterna att använda mobila tankställen samt
utvecklingen inom småskalig uppgradering av biogas.
För närvarande begränsas möjligheterna att köra traktor på biogas till följande kategorier:
•

Traktorer i tätorter med gastankställe, t.ex. traktorer i kommunal verksamhet eller entreprenad och eventuellt köpcenter.

•

Gårdar med egen biogasproduktion och uppgraderingsutrustning.

•

Företag med tillgång till mobilt gastankställe.
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5

Traktoranvändare

Jordbrukstraktorer används inom flera olika områden:
•

I växtodling.

•

På mjölkgårdar för exempelvis inomgårdsanvändning.

•

Av entreprenörer.

•

I kommunal verksamhet.

•

Transportsektorn.

•

Mindre verksamheter.

5.1

Växtodling

Traktorerna i växtodlingen är normalt traktorer som används för plöjning, sådd, skörd mm.
Traktorerna används huvudsakligen under vår och höst, men även på sommaren. Traktorerna
används oftast relativt långa perioder (flera timmar) på samma åker på ett avstånd av kanske
upp till flera kilometer från basen (gården).

Bild 13. Traktorer på växtodlingsföretag har, beroende på gårdens storlek, en typisk effekt från 80 till 300 kW.

5.2

Mjölkgårdar (inomgårdsanvändning)

Traktorer på mjölkgårdar används vanligtvis för:
•

Utfodring

•

Slåtter, skörd etc.

Traktorn som används för utfodringen är nästan permanent kopplad till utfodringsutrustning34

en. En sådan traktor används 365 dagar per år, normalt 3-5 timmar per dag, beroende på gårdens storlek.
Traktorn för slåtter, skörd etc., används typiskt under våren, sommaren och hösten, ofta flera
timmar per dag. Användningstiden är dock mycket beroende gårdens övriga inriktning.
Traktorerna för utfodring används vanligtvis på eller runt brukningscentrum. Traktorerna som
används för skörd etcetera vistelse används ofta relativt nära (<5 km) brukningscentrum.

Bild 14. Traktorer på mjölkgårdar har, beroende på gårdens storlek, ofta en effekt från 60 till 120 kW.

5.3

Entreprenörer

Traktorer som används av entreprenörer används året runt för olika ändamål. De arbetar vanligtvis på olika platser på avstånd upp till 30 km från stationeringsorten, ibland ännu längre
bort. Traktorerna används för flera olika typer av arbete i jordbruk, markentreprenader, vägoch grönyteskötsel mm.

Bild 15. Traktorer för entreprenörer har, beroende på det arbete som de används till, en effekt från 100 till 250
kW.
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5.4

Kommunal verksamhet

Kommuner använder traktorer i olika storlekar för olika uppgifter inom den kommunala
verksamheten. Traktorerna användas ofta cirka 5 dagar i veckan, ofta ca 6 till 8 timmar per
dag. Dessa traktorer går ofta med relativt låg belastning inom gatu- och parkförvaltning.
Traktorerna används vanligtvis inom tätorten och inom en radie om 1- 15 km.

Bild 16. Traktorer i kommunerna har, beroende på det arbete som de används till, vanligen en effekt från 25 till
100 kW.

5.5

Transportsektorn

Fler och fler traktorer används inom transportsektorn, särskilt för relativt korta transporter av
tunga material, såsom jordbruksvaror, schakt- och fyllnadsmassor etcetera.
Dessa traktorer vanligtvis ägs av transportföretag och entreprenörer.

Bild 17. Traktorer i transportsektorn har oftast en effekt om 150 - 250 kW.
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5.6

Mindre verksamheter

Mindre traktorer används i väldigt många sammanhang, flygplatser, stormarknader, grönytor,
lager, växthus etc. Dessa har oftast en effekt om 20 – 50 kW.
Vanligt är att traktorer utrustas med frontlastare och används för olika typer av lastningsarbeten, förutom gängse användning för olika arbeten. En sådan traktor används så gott som dagligen 2 – 6 timmar per dag.
Dessa traktorer kan ha en effekt om 20 – 125 kW.
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6

Intervjuer med potentiella kunder

Projektet har presenterats vid olika tillfällen under år 2010, bl.a. på Sveriges Energiting, Biogassammankomster i Varberg, Falköping, Nyköping samt Borgeby Fältdagar och Danmarks
Tekniske Universitet. Vid Borgeby Fältdagar demonstrerades, för första gången, Valtras dual
fuel-drivna koncepttraktor.

6.1

Genomförd intervjuundersökning

Under Borgeby fältdagar, i anslutning till biogastraktorn, tillfrågades ett 50-tal personer om
de skulle vara intresserade av köpa/använda en biogastraktor. De som sade sig vara intresserade frågades sedan vidare om vilken typ av traktor som då var intressant i första hand. De
som uppgav att de inte hade intresse frågades vidare om varför de ej var intresserade. Samtliga av de tillfrågade personerna svarade gärna på frågor. I flera fall hade de intervjuade även
många frågor om traktorn och biogas.
Tidigare har telefonkontakt tagits med personer i samband med Biogassyd arrangemang. Dessa personer var mycket intresserade av biogastraktorer och i flera fall hade de inom en snar
framtid tillgång till biogasmack i sitt närområde.
De som i dagsläget, eller framledes när tankmöjligheter finns i närområdet, var intresserade av
en biogastraktor var i första hand intresserade av en ”gårdstraktor” med frontlyft/lastare. En
önskvärd effekt var kring 100 hk. Arbetsområdena för traktorn skulle främst vara sysslor på
och kring gården, samt arbeten omfattande utfodring av djur.
De funderingar som lyftes upp kring biogastraktorn var vilket serviceintervall det blir, samt
kostnaden för service. Vidare ansåg många att intresset för en biogastraktor skulle öka betydligt om tankarna gjordes större så att räckvidden/körtiden ökades till ca 10 timmars körning på
fält med tillexempel plog, då menade man på att intresset även för en traktor med större effekt
troligen finns.
De som var anställda av kommuner och företag var mycket intresserade av en utveckling av
biogastraktor, då man i flera fall redan i dagsläget hade tillgång till biogasmack. Vidare menade man att såväl miljövärdet som marknadsföringsvärdet av att använda biogastraktor är
mycket stort, vilket då även kan ge konkurrensfördelar.
Sammanfattningsvis kan sägas att de som i dagsläget inte var intresserade av att köpa/använda
biogastraktor menade att anledningen till detta var att man inte hade tillgång till biogasmack i
närområdet. När detta fanns så var man i nästan alla fall intresserade av att köpa/använda biogastraktor.

6.2

Sammanfattning av intervjuundersökning

Urvalet av intervjupersoner är smalt, eftersom samtliga intervjuade hade sökt sig till arrangemanget och oftast fått information om fördelar och begränsningar för biogasdrift av traktorer.
Undersökningen kan sammanfattas på följande sätt:
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•

I princip samtliga intervjuade är intresserade av att köra traktor på biogas.

•

Man tänker sig i första hand köra gårdstraktorn på biogas. Fälttraktorerna kommer i
andra hand hos de intervjuade.

•

Man vill ha flera hydrauluttag på traktorn.

•

Alla intervjuade menade att tankningsmöjligheter måste finnas på plats ”sedan ordnar
sig nog resten”.
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7

Regler för dual fuel-traktorer

När det gäller förordningarna till dual fuel-traktorer finns det fyra frågor som skall beaktas:
•

Reglementet för CNG-komponenter.

•

Föreskrifter för CNG-systemutformning.

•

Föreskrifter för utsläpp.

•

Föreskrifter om typgodkännande fordonstypen.

7.1

Förordningar om CNG-komponenter

För CNG-komponenter som används på fordon finns en internationell reglering FN ECE
R110 (del I). Denna förordning gäller för CNG-komponenter som används på motorfordon.
Även om EU: s definition av motorfordon ännu inte finns, förefaller betydelsen vara
"motordrivet fordon, som är avsett för transport på vägar". Med denna tolkning skulle off
road-utrustning och/eller traktorer ej räknas som motorfordon.
Alla europeiska medlemsstater får göra nationella bestämmelser för att godkänna särskilda
fordon. Detta skulle innebära att för en formell introduktion av dual fuel-drivna traktorer på
den svenska marknaden måste den svenska regeringen införa nationella bestämmelser.

7.2

Förordningar om CNG-systemutformning

För systemutformning i ett fordon finns normalt tre olika kategorier av fordon som skall beaktas:
A. OEM-fordon med typgodkännande.
B. Eftermontering av fordon med europeiskt typgodkännande.
C. Eftermontering av fordon utan europeiskt typgodkännande.
Vägfordon finns i förordningen FN ECE R110 (del II) som gäller för fordon i kategori A.
Vägfordon finns i förordningen FN ECE R115 (del II) som gäller för fordon som använder
CNG i kategori B.
Vägfordon i kategori C är nationella godkännanden tillämpliga.
Förordningarna ECE R110 och R115 s är tillämpliga på väg fordon, och kan således inte automatiskt användas på jordbrukstraktorer. Alla europeiska medlemsstater får göra nationella
bestämmelser för att godkänna särskilda fordon. Detta skulle innebära att för en formell introduktion av dual fuel-drivna traktorer på den svenska marknaden måste den svenska regeringen införa nationella bestämmelser.
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7.3

Förordningar om utsläpp

Inom det europeiska typgodkännandet för traktorer (direktiv 2003/37/EG) är avgasutsläpp
reglerade i direktiv 2005/25/EG. Direktivet 2000/25/EG tillåter dock inte dual fuel-teknik. Ett
tänkbart alternativ är att utsläppsdirektiv för vägfordon (2005/55/EG) används för typgodkännande av en traktor. Direktivet 2005/55/EG upptar inte heller dual fuel-teknik. Detta innebär att en dual fuel-driven traktor för närvarande inte kan godkännas enligt europeisk lagstiftning.
Alla europeiska medlemsstater får göra nationella bestämmelser för att godkänna särskilda
fordon. Detta skulle innebära att för en formell introduktion av dual fuel-drivna traktorer på
den svenska marknaden, måste den svenska regeringen införa nationella bestämmelser. Den
svenska Transportstyrelsen är involverad i denna process och förbereder redan ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt för införandet av biogas för vägfordon och lantbrukstraktorer.

7.4

Förordningar om typgodkännande av fordonstypen

A. OEM fordon med typgodkännande.
B. Eftermontering fordon med europeiskt typgodkännande.
C. Eftermontering fordon utan europeiskt typgodkännande.
För närvarande har traktorer ett europeiskt typgodkännande enligt direktiv 2003/37/EG. Det
här direktivet omfattar mätning av utsläpp enligt direktiv 2000/25/EG. Direktivet 2000/25/EG
tillåter dock inte dual fuel-teknik. Se ovan
Eftermontering på vägfordon kan godkännas enligt R115 reglering ECE.

7.5

Transportstyrelsens förslag till svenskt regelverk

I underlagsrapport till utredningen ”Förslag till sektorsövergripande biogasstrategi” (se referenser) kan man läsa Tranportstyrelsens förslag till regelverk för ”konvertering av traktorer
till gasdrift”
Följande stycke är direkt citerat från underlagsrapporten.
7.5.1

Bestämmelser

Det pågår idag en hel del aktiviteter såväl internationellt som nationellt angående metandieselteknik för vägfordon. Transportstyrelsen deltar i dessa diskussioner och kommer att följa
och delta i det fortsatta arbetet med ett regelverk. När bestämmelser har trätt i kraft för vägfordonen kan de enkelt anpassas till traktormotorer. Bland annat förs diskussioner om att anpassa UNECE-regelverket till att även omfatta metandieselmotorer. Det behövs anpassningar
av reglementena om avgaskrav på motorer till tunga fordon, R 49, samt om efterkonvertering
till gasdrift, R 115. Bestämmelserna omfattar idag inte metandieselteknik och enbart vägfordon. Det finns även önskemål om att parallellt utveckla regelverket för mobila maskiner inom
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samma arbetsgrupp och anpassa R 96 om avgaskrav för traktorer. Vissa tillverkare har framfört önskemål om möjlighet att typgodkänna fabriksbyggda metandieselmotorer. Den normala
gången när nya bestämmelser utvecklas är att först ta fram en möjlighet till typgodkännande
av fabriksbyggda motorer och fordon. Efterkonvertering tillämpas definitionsmässigt på fordon i trafik, det vill säga fordonen är redan typgodkända. En typgodkänd motor för ett vägfordon kan enligt bestämmelserna för traktorer erkännas som en typgodkänd traktormotor.
Processerna inom UNECE gör att tiden att genomföra ändringar av denna typ normalt tar 2,5
– 3 år om arbetet löper på utan komplikationer och alla inblandade är överens om förslagen
till ändrade reglementen.
7.5.2

Transportstyrelsens förslag

Det globala regelverket om efterkonvertering av motorer till gasdrift enligt ottoprincipen,
UNECE R 115, tillämpas i Sverige i dag. Regelverket omfattar komponenter, system och avgasutsläpp. Det är möjligt att i de nationella bestämmelserna, Vägverkets föreskrifter (VVFS
2003:26) om traktorer, införa en anpassning av R 115 så att den kan tillämpas på traktormotorer. En traktormotor skulle då kunna konverteras till gasdrift enligt ottoprincipen. Transportstyrelsen är ansvarig för den aktuella föreskriften och har mandat att föreskriva om avgaskrav
för traktormotorer.
Konvertering till en metandieselmotor är däremot inte möjligt, varken för vägfordon eller för
traktormotorer. Det saknas bland annat svar på frågorna hur avgaskraven ska uppfyllas, det
vill säga vilken körcykel ska användas, hur emissioner ska mätas, vilket bränsle som ska användas och vilket förhållandet ska vara mellan metan och diesel. Det finns som följd av det
inga resultat som visar om hur metandieseltekniken har potential att klara kraven.
För komponenter och system kan troligen delar av regelverket för ottoprincipen för gasmotor,
R 110, användas eftersom det i princip är samma komponenter som används. Det är inte möjligt eller relevant att Sverige på kort tid utvecklar egna nationella bestämmelser om efterkonvertering till metandiesel. Den mest effektiva arbetsformen är att följa och medverka i det
internationella arbetet inom UNECE, där globalt harmoniserade bestämmelser kommer att
utveckla. Det finns dessutom indikationer på att dessa även kommer att inkludera mobila maskiner och traktorer från början.
Äldre traktorer som inte har krav på avgasutsläpp behöver endast uppfylla de krav på komponenter och system som följer av R 110. Dessa bestämmelser kan enligt ovan införas i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:26) om traktorer.
Enligt Transportstyrelsens rutiner för att ta fram nya myndighetsföreskrifter kan en föreskrift
träda i kraft ungefär ett år efter att arbetet initierats. Tiden inkluderar då notifiering till kommissionen. Tekniska regler ska enligt EG-direktiv 98/34/EG anmälas till kommissionen som
tillsammans med andra intressenter ska ha möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Normalt tar en notifiering cirka fyra månader under förutsättning att ingen har synpunkter på förslaget. I annat fall kan det ta längre tid. Notifiering är ett nödvändigt steg när det handlar om
tekniska regler som inte är harmoniserad inom EU.
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8

Förekommande dual fuel-traktorprogram

Konvertering av traktorer till dual fuel-drift med gas är inte helt nytt, även om det inte är vanligt förekommande. I exempelvis Ryssland och Ukraina har flera traktorer byggts om. Antalet
kända ombyggnader här är mindre än tio.
Andra program har genomförts i Kanada (1993) och Nederländerna (2007)
Observera att där det i denna sammanställning står ”CNG”, compressed natural gas, kan det
lika gärna stå ”CBG” compressed biogas.

Bild 18. Deutz-Allis med Dual-Fuel CNG-teknik, Kanada 1993

Bild 19. Fendt 306 LS med Dual-Fuel teknik konverterad av RAP Clean Air Products (www.rap.ac), 2007, Nederländerna

•

4 cylindrig, utan turbo, mekanisk bränsleinsprutning.

•

Motoreffekt ca 52 kW (70 hk).
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•

Dieselersättning ca 50 – 60 %.

•

4 x 35 liter CNG-tankar, ca 28 Nm3.

För närvarande är följande Dual-Fuel traktor program kända. Observera att denna översikt ej
är att betrakta som fullständig.

8.1

Valtra N101

•

Dual fuel CNG.

•

OEM Program med AGCO Sisu & AGCO Valtra.

•

4 cylindrar med common rail turbo-intercooler dieselmotor 85 kW / 116 hk.

•

Fullt sekventiellt CNG insprutningssystem.

•

4 x 41 liter CNG-4 (full komposit) cylindrar, ca 34 Nm3.

Bild 20. Valtra N101 konverterad för dual fuel-drift.
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8.2

Steyr CVT 6195

•

Dual fuel CNG.

•

Ombyggnad av LuPower, Österrike.

•

6 cylindrar med common rail turbo-intercooler dieselmotor, 144 kW / 195 hk.

•

CNG blandning sker uppströms turbo, d.v.s. i luftintag före turbon.

Bild 21. Steyr CVT6195 med dual fuel-drift

8.3

McCormick MTX

•

Dual fuel-CNG.

•

Detaljer okända.

•

Lagring av gas på frontlastaren.

Bild 22. McCormick MTX Dual -Fuel CNG
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8.4

Kubota

•

Dual fuel CNG.

•

Detaljer okänd.

•

Lagring av gas i frontlyften.

Bild 23. Kubota dual fuel CNG

8.5

John Deere

•

Dual- Fuel LPG.

•

Konverterad av Lisa, Nederländerna.

•

Diesel ersätts med gasol: 15/85 %.

•

LPG injiceras uppströms (före) turbon.

•

Cirka 40 liter gasoltank på höger sida av traktorn.

Bild 24. John Deere Dual-Fuel LPG
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9

Tankningssystem

9.1

Tillämpningsscenarier

Biogastraktorn bör tankas upp till 200 bar. Detta kan ske med redan existerande tankningslösningar eller nya tankningslösningar som tas fram för nya system.
Lösningarna nedan har sorterats efter användarens behov och efter tillgången på biogas. I presentationerna i detta avsnitt har hänsyn även tagits till behovet av mer småskaliga tankningssystem än redan existerande.
9.1.1

Användare

Potentiella användare av traktorn kan delas in i:
•

Lantbrukare

•

Entreprenörer

•

Kommuner

9.1.2

Biogastillgång

Användarna kan också klassificeras efter biogastillgång:
•

Ingen biogasanläggning.

•

Produktion av rå biogas, vilket innebär att produktion av biogas med lågt metaninnehåll (ca 60 %).

•

Produktion av uppgraderad biogas (biometan), vilket innebär produktion av rå biogas
och uppgradering till 97 % metan i en uppgraderingsanläggning.

9.1.3

Scenarier

När de två olika klassificeringarna (traktoranvändare och biogastillgång) kopplas samman,
kan olika scenarier för tankning beskrivas. Dessa scenarier studeras sedan ur teknisk och ekonomisk synvinkel.
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Tabell 2. Beskrivning av olika tankningsscenarier

Scenario Traktor användare

Biogastillgång

Möjlig lösning för tankning av biogas

1

Ingen biogasanläggning

•

Lantbrukare
Entreprenörer
Kommuner

•

Distribution genom huvudstation satellitstationer (mother – daughter
concept)
Vanliga tankställen

2

Lantbrukare
Entreprenörer
Kommuner

Produktion av rå
biogas

•

Uppgraderingsanläggning (+) kompressor

3

Lantbrukare
Entreprenörer
Kommuner

Produktion av
uppgraderad biogas

•

Kompressor

9.2

CNG/CBM-mobil enhet

9.2.1

Huvudstation – satellitstationer (mother – daughter concept)

Systemet används vanligtvis för att täcka områden utan gasnät och komponenterna i detta
system är huvudsakligen:
A. Huvudstation
Huvudstationen ligger vid ett gasnät eller vid en uppgraderingsanläggning och kan
komprimera gas (naturgas eller biogas) upp till 250 bar samt lagra det i särskilda
högtrycksbehållare. Dessa transporteras därefter till en satellitstation.
B. Transportsystem
Normalt används lastbilar för att transportera högtrycksbehållare till slutdestinationen.
Vissa transportlösningar är försedda med lastväxlare för att lasta och lossa högtrycksbehållarna. En annan lösning är att använda en släpvagn med fasta högtrycksbehållare
som kan lämnas i sin helhet på stationen. Ett tredje alternativ är att transportera
högtrycksbehållarna med inbyggda stödben och som kan lämnas vid stationen.

Bild 25. Släpvagn med med fasta högtrycksbetrycksbehållare.
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Bild 26. Container med inbyggda stödben.

För närvarande kan lastbilar transportera containrar på 2x20 fot med högtrycksbehållare. Materialet i högtrycksbehållarna är en nyckelfaktor för att hålla nere transportkostnaden och
därmed kunna transportera längre sträckor. Vanligtvis används två släpvagnar för varje satellitstation. En släpvagn kan lämnas vid satellitstationen medan den andra fylls med komprimerad gas vid huvudstationen.
Transporten av högtrycksbehållare innehållande komprimerad metan måste uppfylla
UNECE-ADR-förordningen
KÄLLA: (HTTP://WWW.UNECE.ORG/TRANS/DANGER/PUBLI/ADR/ADR_E.HTML), EUROPEISKA ÖVERENSKOMMELSEN OM INTERNATIONELL TRANSPORT AV FARLIGT GODS PÅ VÄGAR.

C. Satellitstation
En satellitstation är en tankstation som ligger utanför gasnätet. För att förbättra effektiviteten i gasleveranserna kan satellitstationerna ha en liten kompressor (booster) på
plats som återkomprimerar gasen som förvaras i de mobila högtryckslagrena. Därmed
kan man få ut den största delen av den transporterade gasen.
9.2.2

Mobila enheter/Mobil station

Materialet i högtryckslagringen är en av de viktigaste faktorerna som måste studeras för att
optimera den transporterade gasmängden och för att kunna köra längre sträckor med rimliga
transportkostnader.
En allmän regel är att ju lättare material är, desto högre är investeringskostnaden. Det finns
dock en betydande kostnadsfördel i att investera i lättare material, eftersom mer gas kan
transporteras än vad som kan göras med tyngre material.
Tabellen nedan visar ungefärlig vikt och kostnad per liter volym. Båda faktorerna ökar något
om storleken på cylindrarna minskas och minskar något om storleken ökas.
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Tabell 3. Beskrivning av vikt och kostnad per liter volym.

Beskrivning

Kg/L

SEK/L

Typ 1

Metallcylinder, vanligtvis i stål.

1,15

88

Typ 2

Metallcylinder (aluminium eller stål), delvis
lindad med ett kompositmaterial, vanligtvis
kol.

0,80

105

Typ 3

Metallcylinder (aluminium eller stål), helt
lindad med ett kompositmaterial, vanligtvis
kol och med ett ytterhölje av glasfiber för att
öka tåligheten mot slitage

0,40

155

Typ 4

Plastcylinder, helt lindad med ett kompositmaterial, vanligtvis en kombination av kol
och glasfiber.

0,30

145

KÄLLA: IGU REPORT FOR STUDY GROUP 5.3, DEC 2005; MARKET INFORMATION;
HTTP://WWW.LUXFERCYLINDERS.COM/PRODUCTS/CNG/SPECIFICATIONS/CNGBUSES.PDF ;
HTTP://XPERION.HIGHEND-COMPOSITES.DE/

Bild 27. Gasbehållare Typ 1

Bild 28. GasbehållareTyp 2

KÄLLA : HTTP://WWW.VITKOVICECYLINDERS.CZ/14/EN/NODE/1108
HTTP://WWW.LUXFERCYLINDERS.COM/PRODUCTS/CNG/SPECIFICATIONS/

Bild 29. GasbehållareTyp 3

Bild 30. GasbehållareTyp 4

KÄLLA: HTTP://WWW.LUXFERCYLINDERS.COM/PRODUCTS/CNG/SPECIFICATIONS/
HTTP://WWW.NGVGLOBAL.COM/FILES/2009/07/XPERION_TYPE_IV_CNG_CYLINDER-APR2009-300X200.JPG
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9.3

9.3.1

Transportkostnader

Stor skala

Tankningssystemet CNG/CBM-mobil enhet ges här benämningen "Stor skala", för att kunna
göra en klassificering med ytterligare liknande lösningar som fungerar i mindre skala.
Tabellen nedan visar en jämförelse av typ 1-cylindrar (stål) och typ 4-cylindrar (komposit).
Genom att använda typ 4- istället för typ 1-cylindrar, är det möjligt att lagra 100 % mer komprimerad gas och därmed minska lagringsvikten med 48 %.
Tabell 4. Jämförelse mellan typ1-cylindrar och typ 4-cylindrar.
Container
Volume
Storage capacity @ 250 Bar
Biogas density
Gas weight
Storage specific weight
Storage total weight
Total weight Gas + Storage

L
Nm3
Kg/Nm3
Kg
Kg/L
Kg
Kg

Type I
20'
10,800
2,700
0.75
2,025
1.15
12,420
14,445

Type IV
20'
21,600
5,400
0.75
4,050
0.30
6,480
10,530

Benefits

100%

-48%

Att använda typ 4-cylindrar som lagringslösning medför också en ekonomisk fördel genom att
man då kan transportera gas längre sträckor med lägre totala transportkostnader än med typ 1cylindrar.
Tabell 5. Jämförelse mellan typ 1-cylindrar och typ 4-cylindrar.
Container Volume
Specific Investment Cost
Investment per container
Number of containers per trip
Total Investments containers
Gas transported per container
Total gas transported

L
SEK/L
SEK/container
SEK
Nm3/container

Type 1
10,800
88
950,400
2
1,900,800
2,700
5,400

Type 4
21,600
145
3,132,000
2
6,264,000
5,400
10,800
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Figur 1. Transportkostnaden för komprimerad biogas med lastbil, SEK/MWh (stor skala).
Transport Costs Compress Biogas with Truck-Trailers SEK/MWh
(Big Scale)

Total Transport Cost (SEK / MWh)

250

200

150
Type 1
Type 4

100

50

0
50

100

150

200

250

300

Delivery Distances (Km)

Om vi utgår från ett transportavstånd på upp till 300 km från huvudstationen, har typ 1cylindrar genomsnittskostnaden 154 kr/MWh och Typ 4-cylindrar, 90 kr/MWh, dvs. 41 %
lägre kostnad.
Beräkningarna har utgått från en transportkostnad på 15 kr/km, arbetskostnad på 550 kr/h och
60 km/h som medelhastighet för distributionslastbilen. Den årliga investeringskostnaden har
beräknats utifrån en livslängd på 15 år och 9 % WACC.
9.3.2

Medelstor och mindre skala

Baserad på samma koncept finns det en medelstor skala som kan transportera 1500 Nm3. Systemet är baserat på typ 4-cylindrar och kan transporteras i mindre lastbilar (Iveco Daily Clixtar med en särskild gasdriven motor) med en särskilt medium ADR-godkänd semitrailer.

Bild 31. Storlekreferens för transportfordon.

KÄLLA: RAP CLEAN AIR PRODUCTS
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Tabell 6. Tabellen visar att man kan transportera 1,449 normalkubikmeter metan på detta fordon utan att överskri
da maxlast.
Number

Weight (Kg) GVW (Kg)
3,360
3,500
1,800
7,100
5,160
9,100

Iveco daily CNG
Clixtar
Combination daily + Clixtar
Xstore CNG Cylinder 190 L
Gas (Nm3)
Frame 25 Cylinders
Total weight

25
1,449

Payload (Kg)
140
5,300
3,940

2,000
1,087
600
3,687

Extra PayLoad

253

KÄLLA: RAP CLEAN AIR PRODUCTS

I diagrammet nedan jämförs kostnader för medelstora system med större system:
Figur 2. Transportkostnad för komprimerad biogas med lastbil (stor-medium skala).
Transport Costs Compress Biogas with Truck-Trailers SEK/MWh
(Big Scale - Medium Scale)

Total Transport Cost (SEK / MWh)

500
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Kostnaden för medelstora system har beräknats på grundval av en maximal transport på 5000
kg, en timkostnad på 417 kr/h, en körkostnad på 8,8 Kr/km och en förvaring på 4750 L á 145
kr/l. Den årliga investeringskostnaden har beräknats utifrån en livslängd på 15 år och 9 %
vägd genomsnittlig kapitalkostnad (WACC).
Den genomsnittliga transportkostnaden blir 294 kr/MWh, vilket motsvarar en 48 % högre
kostnad än för typ 1-cylindern.
9.3.3

Liten skala

Det finns också småskaliga system som transporteras med fordon och som lagrar ca 120 Nm3
i en volym på 600 liter. Dessa system är utvecklade mer för att lösa nödsituationer och inte för
permanenta transportlösningar.
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Bild 32. Behållare för att transportera gas på släpvagn

KÄLLA: RAP CLEAN AIR PRODUCTS

9.3.4

Liten skala (E. ONs Mobila Tankningsstation)

Bauer, tyska kompressortillverkare, har till E. ON levererat en första mobil tankningsstation
för komprimerad naturgas station (MCFS).
Beskrivning
Kompressorn är konstruerad för att komprimera naturgas antingen från naturgasnätet, med ett
ledningstryck om 3 till 5 bar, eller från ett mobilt lager, med ett lagringstryck upp till 250 bar,
till det driftstryck - max. 300 bar – som krävs för att tanka gasfordon. Anläggningen är konstruerad för utomhusbruk och är därför byggd i en 20 fots ADR godkänd sjöcontainer. Lagringscylindrarna är monterade i ett separat rum på framsidan och är, via rörledningar, anslutna
till kompressorenheten. Längst bak i behållaren finns anläggningens kontrollrum.
Anläggningen är utformad som Fast-Fill Unit (för snabbtankning) med ett gaslager bestående
av ett batteri av gascylindrar som har ett tryck på upp till 300 bar. Detta gör att man snabbt
kan tanka fordon upp till ett fyllningstryck av 200 bar från anläggningens behållare med ett
tryck upp till 300 bar. Tankning sker via en slang med en NGV1-koppling. Kompressorn kan
programmeras till att automatiskt slås på under vissa perioder. Detta för att till exempel kunna
utnyttja perioder med lägre elpris som vid nattaxa.
KÄLLA: BAUERS BRUKSANVISNING - MCFS
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Bild 33. Bauers mobila tankningsstationer för komprimerad naturgas station (MCFS).
KÄLLA: INSTRUCTION MANUAL MCFS – BAUER / E.ON

Tabell 7. Tekniska specifikationer för MCFS Bauerstationer. Stationen drivs av en elmotor på 16 kW, 400 V, 50
Hz.

KÄLLA: INSTRUCTION MANUAL MCFS – BAUER / E.ON.
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9.4

Småskaliga CNG-stationer

9.4.1

Teknisk beskrivning

Uppgraderad biogas (CBM) måste komprimeras till 200 bar och fyllas i högtrycksbehållare
som är installerade på traktorn.
Tekniker för gaskompression är allmänt kända för medelstora och stora applikationer och
drivs främst av elektriska motorer. Exempel på sådana är tankningsutrustning för offentliga
fordon och depåanläggningar för bussar och lastbilar. Det finns också kompressorer som drivs
av gasmotorer. En viktig konstruktionsparameter för kompressorer är att gasens inloppstryck
definierar det levererade gasflödet (eller kapaciteten Sm3/h) och energiförbrukningen (eller
specifika energiförbrukningen kWh/Sm3).
Figur 3. Diagrammet visar prestandan vid komprimering för olika kompressorer.
Compression Performance Curve
0.20

4000

Specific Energy
Consumption (kWh/Sm3)

Compressor 1

0.15

Gas flow (Sm3/h)

3000
2500
2000

0.10

1500
Compressor 2

1000

0.05

500

Specific energy Consumption (kWh/Sm3)

3500

Compressor 3

0
0

2.5

5

7.5

10

12.5

15

17.5

20

Gas inlet pressure (Bar)

KÄLLA: WWW.GALILEOAR.COM

Komprimeringssystemen som visas i diagrammet ovan, arbetar huvudsakligen tillsammans
med en högtrycksbehållare (upp till 250 bar) som kan lagra och leverera gas i förhållande till
behovet. Därmed reduceras kompressorns arbetstimmar och gör tankningsprocessen mer effektiv och mindre kostsam. Dessa system kräver ett stort antal fordon för att investeringen ska
löna sig.
Bland mindre system finns en andel kompressorer som är utformade för s.k långsamtankning,
eller som kompletterade med speciell utrustning kan medge snabb fyllning på tex. en tankstation. Systemen är oftast utformade för enskild användning vid tankning från lokala gasnät
med lågt tryck, eller för ett mindre antal fordon vid exempelvis industrier och dylikt. Dessa
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mindre system kräver ett mycket lågt ingående tryck (mbar) och kan köras från ett vanligt
vägguttag. Dessa system är dessutom mindre kostsamma i inköp än de storskaliga kompressorsystemen. Däremot har de en hög elförbrukning och underhållskostnaden är oftast hög.
I nedanstående tabell summeras fyra små kompressorer med avseende på tekniska och ekonomiska egenskaper. Beräkningen utgår från maximalt 8 timmars arbete per dag.
Tabell 8. Tekniska och ekonomiska egenskaper för fyra mindre kompressorer.

Flow
Volume per day
Hours/day
Hours//year
Specific Consumption
Investment cost (aprox)

Nm3/h
Nm3/day
hours/day
hours/year
kWh/Nm3
Sek

Fuelmaker
FMQ 10
13.6
50
3.7
956
0.37
285,000

Fuelmaker
FMQ 2.5
3.4
27
7.9
2,065
0.35
95,000

Gascomp
6
40
6.7
1,733
0.50
95,000

Vitkovice
5
40
8.0
2,080
0.44
72,700

Bild 34. Fuel Maker 2,5 (3,4 Nm3/h), Fuel Maker FMQ 10 (13,6 Nm3/h), Gascomp (6 Nm3/h)

Bild 35. Gascomp med gastuber för snabbtankning , Vitsovike (5 Nm3/h)

Tabell 9. Ungefärlig kostnad per komprimerad MWH, baserad på 15 års avskrivning och 9 % vägd genomsnittlig
kapitalkostnad. (WACC).

CAPEX
OPEX
TOTAL

SEK/MWh
SEK/MWh
SEK/MWh

Fuelmaker Fuelmaker
FMQ 10
FMQ 2.5
280
173
159
114
440
287

Gascomp
117
146
262

Vitkovice
89
129
218
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9.4.2

Uppskattad kostnad (prisjämförelse mellan diesel och biogas, CBM)

Observera att följande beräkningar är baserade på teknik och kostnadsnivå som är kända
sommaren 2010. Vi har även avstått från att värdera miljöeffekter i ekonomiska termer.
För att göra en första kostnadsuppskattning för småskaligt komprimerad biogas (CBM), utgår
vi från fyra olika biogasanläggningar med uppgradering; 15 GWh, 25 GWh och 300 GWh
samt huvudstation/satellitstationer-system. För lantbruksbaserad produktion av uppgraderad
biogas om 15 och 25 GWh, har kostnaden för substrat beräknats till 330 kr / MWh (genomsnittliga priset för spannmål, ensilage - SGC STUDIE 178), för att testa den slutliga kostnaden
jämfört med när anläggningen använder sin egen råvara med substratkostnaden 0 kr/MWh.
I tabellen och bilden nedan finns en jämförelse mellan biogaskostnader och dieselkostnader
med och utan skatter.
Tabell 10. Genomsnittlig kompressorkostnad på 302 kr/MWh för småskaligt kompressionssystem.
Biogas - 15
GWh (1)
850

Sek/MWh
Up-graded Biogas cost
Compression in the source
Transport CBG - 200 Km - Type IV
Small Scale Compression (average cost)
Total
Substrat cost : 330 Sek/MWh (Cereals, Silage)

Biogas - 15 GWh
Biogas - 25 GWh
(minus substrat Biogas - 25 GWh (minus substrat
(2)
cost)
cost)
520
650
320

302
1152

302
822

302
952

302
622

Biogas Biogas - 300
Mother
GWh (3)
Daughter (4)
515
515
75
100
302
302
817
992

Source (1) - (2)
Mer biogas! Realisering av jordbruksrelaterad biogas
LRF, E.ON and Gasföreningen
Source (3)
SGC Study 178
Mer biogas! Realisering av jordbruksrelaterad biogas
LRF, E.ON and Gasföreningen
Source (4)
Own construction

Figur 4. Jämförelse mellan priset för komprimerad biogas och diesel (liten skala).
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Comparison with Diesel
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Om jämförelse görs med ett dieselpris inklusive skatter, totalt 954 kr/MWh, skulle det med
fallen 15 och 25 GWh utan substratkostnad vara möjligt att nå ett pris på komprimerad biogas
(CBM) som är cirka 14 % respektive 35 % lägre än diesel. Även om gasen kommer från en
storskalig biogasanläggning om 300 GWh skulle det vara möjligt att nå ett biogaspris som är
14 % lägre än diesel.
Om jämförelsen görs med ett dieselpris utan energiskatt, är det enda lönsamma alternativet
anläggningen om 25 GWh utan substratkostnad, som når en produktionskostnad som är 24 %
lägre än dieselreferensen. Diesel utan någon skatt alls är, i denna sammanställning billigare än
något av de angivna alternativen. Anläggningen om 15 GWh kommer att få circa samma pris än
diesel.
Huvud-/satellitstationsystemet med stor skala har den näst högsta kostnadsnivån av alternativen.

9.5

9.5.1

Allmänna tankställen, CNG/CBM Station

Tillgängliga nätverk i Sverige

I slutet på år 2009 fanns 104 st offentliga tankstationer i Sverige. Dessa tankningsstationer har
en kapacitet att sälja drygt 68 miljoner Nm3 gas, 62 % (42.2 Nm3) av detta är biogas (CBM).
Antalet gasfordon i Sverige var 23 124 st, uppdelat i 21 794 personbilar och lätta lastbilar,
412 st lastbilar och 963 bussar.
Denna befintliga infrastruktur kan också fungera som ett alternativ till att tanka andra nya
fordonsalternativ, både i stadstrafik och på motorvägar.

KÄLLA: WWW.GASBILEN.SE
Bild 36. Befintliga tankställen i Sverie 2009.
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För närvarande är gaspriset vid de publika tankställena ungefär motsvarande dieselpriset.
Tabell 11. Priserna på svenska tankstationer den 17:e augusti 2010.

Public Prices

E.ON
Fordonsgas
Statoil

9.6

VAT Incl
Sek/Nm3
11.7
12.75
11.41

Excl. VAT
Sek/Nm3
9.36
10.2
9.128

Excl. VAT
Sek/MWh
965
1052
941

Flytande biogas (LBG)

Flytande biogas (LBG-Liquid Biogas) innebär att biogasen har nått sin kokpunkt på -161,2
°C. Den stora fördelen med biogas i flytande form, är att i en given volym kan mer energi
förvaras än i gasform.
Flytande biogas är huvudsakligen metan och några av dess egenskaper är:
•

Flytande densitet (1,013 bar vid kokpunkt): 422,62 kg/m3

•

Flytande-/gasekvivalent (1,013 bar och 15 °C (59 °F)): 630 vol/vol

•

Kokpunkt (1,013 bar): -161,6 °C

•

Energidensitet: 6,7 kWh/l

KÄLLA:
HTTP://ENCYCLOPEDIA.AIRLIQUIDE.COM/ENCYCLOPEDIA.ASP?COUNTRYID=18&GASID=41&LANGUAGEID=11

9.6.1

Fordonsapplikationer

Transportsektorn måste minska sina koldioxidutsläpp och metangas erbjuder utmärkta möjligheter till detta. Naturgas är bättre än diesel och bensin ur miljösynpunkt, men metan i form
av biogas är det mest miljövänliga bränsle som kan erbjudas. Detta driver utvecklingen av
såväl gasdrivna fordon som ökningen av antalet gastankstationer. Antalet gasbilar, lätta och
medelstora lastbilar samt bussar ökar snabbt, och nyligen har det även tillkommit tunga lastbilar.
Volvo har nyligen annonserat sitt intresse för att från och med år 2011 producera kommersiella lastbilar som drivs av metan. Man avser använda såväl komprimerad gas (CNG/CBM,
comressed natural gas, compressed biogas methane) som flytande gas (LNG/LBM, liquified
natural gas, liquified biogas methane), en teknologi som fungerar utmärkt i en dieselmotor
med en blandning av metan och diesel dvs. dual fuel.
9.6.2

Produktionsflöde LBG

Det finns två huvudsakliga tekniker för att producera flytande biogas (LBG).
Kylning: innebär att uppgraderad biogas kyls ned till -161,6 °C genom att biogas och ett
köldmedium cirkulerar parallellt i en värmeväxlare. Köldmediet utsätts växelvis för tryck och
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expansion, och tar emot värme när processen går från lägre till högre temperatur. Biogasen
avger sin värme när den når sin kokpunkt vid -161,6 °C, då fasändring sker. Den flytande
biogasen förvaras därefter kallt i en särskilt behållare (kryogen) och är klar att levereras.
Kryogen uppgradering: Principen bygger på en uppgraderingsprocess från rå biogas. Den
omfattar fyra steg:
1. Vatten och orenheter avlägsnas.
2. Gasen torkas ytterligare och siloxaner, H2S (Svavelväte) och andra föroreningar avlägsnas.
3. Koldioxiden separeras och biogasen uppgraderas till ren biometan med ett högt värmevärde (naturgaskvalitet) och flytande koldioxid.
4. Flytande biogas (LBG) produceras.
KÄLLA:
HTTP://SCANDINAVIANBIOGAS.SE/INDEX_TEC.PHP?OPTION=DISPLAYPAGE&MAIN=38&SUBID=38&SHOW=177

Bild 37. CBG och LBG processmoduler.

9.6.3

Logistik och distribution

Tillgängliga transportlösningar för flytande biogas och naturgas, är lastbil, tåg och fartyg. Det
är huvudsakligen specialanpassade fartyg som transporterar större mängder flytande biogas/naturgas mellan export- och mottagningsterminaler runtom i världen.
För transporter inom landet är lastbil med släp den vanligaste lösningen, eftersom det innebär
en flexibel lösning och en rimlig transportkostnad. Transporten blir effektiv och når den slutgiltiga stationen utan omlastning.

Bild 38. Transport av flytande biogas och
naturgas med fartyg och lastbil

61

Vid längre transportavstånd kan tågtransport vara en fördelaktig lösning ur ett ekonomiskt
perspektiv. När den flytande gasen väl är på plats på den slutgiltiga tågstationen, kan ett byte
till lastbil göras för att täcka upp den sista transportsträckan.
9.6.4

Stationer

Flytande metangas (LMG)

Stationerna är anpassade för att tanka flytande metan (naturgas eller biogas) till en kryogen
tank som är monterad på ett LMG-fordon. LMG-fordon utgörs till största delen av medeltunga och tunga lastbilar samt bussar.
Den flytande metangasen lagras i en kryogen tank och pumpas till dispensern med hjälp av en
nedsänkt pump. När det finns behov för att öka trycket i kryotanken, kan vätskan värmas upp
i en trycksatt förångare i ett tidigare steg.

Bild 39. Dispenser och förångare

KÄLLA: INDOX CRYOENERGY ; WWW.CRYOENERGY.NET

Flytande komprimerad metangas (L-CMG)

Stationerna är utformade för att förånga den flytande metangasen vid ett högt tryck (300 bar)
och för att tanka komprimerad metangas till CNG-tankar monterade ombord på fordon.

Bild 40. Station för flytande metangas
KÄLLA: CRYOSTAR WWW.CRYOSTAR.COM
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LMG-LCMG:

Stationerna är utformade för att distribuera i två oberoende led; flytande metangas (LMG) och
flytande komprimerad metangas (LCMG).
I bilden nedan kan man se huvudkomponenterna i en station som lagrar gas i en gemensam
kryogen LMG-tank.

Bild 41: Station för flytande och komprimerad metangas
KÄLLA: INDOX CRYOENERGY ; WWW.CRYOENERGY.NET

Typiskt för de tre ovanstående stationerna är att de har en stationär kryotank som tar emot och
lagrar flytande natur- och biogas från olika transportsystem.
LIQUITAINER©

Liquitainern är en lösning som utvecklats i Norge av Liquiline (www.liquiline.com). Konceptet innebär att mobila kryokärl med flytande natur- och biogas, transporteras och byts ut mellan avsändare och mottagare.
Användandet av Liquitainern gör det möjligt att minska investeringskostnaden för stationen.

Bild 42: Liquitainer
KÄLLA: WWW.LIQUILINE.COM
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10

Uppgradering av biogas

10.1

Biogassammansättning

Biogasens sammansättning varierar beroende på från vilka substrat den har producerats samt
hur den har producerats (se Tab. 12). Biogasen innehåller främst metan och koldioxid, men
även en del andra ämnen, som till exempel svavelväte och ammoniak. Biogasen är dessutom
mättad med vatten när den lämnar rötkammaren.
Tabell 12. Sammansättning på rötgas och naturgas.

Enhet

Rötgas

Naturgas

23

39

kWh/Nm

6,5

11

MJ/kg

20,2

48

Densitet

kg/Nm3

1,2

0,81

Wobbeindex*

MJ/Nm3

27

55

-

>135

73

Metan

vol-%

65

90

Metan, variation

vol-%

60-70

87-92

Högre kolväten

vol-%

0

9,0

Vätgas

vol-%

0

0

Kolmonoxid

vol-%

0

0

Koldioxid

vol-%

35

0,59

Koldioxid, variation

vol-%

30-40

0,3-1,2

Kväve

vol-%

0,2

0,29

Kväve, variation

vol-%

-

0,25-0,40

Syre

vol-%

0

0

Syre, variation

vol-%

-

-

Svavelväte

ppm

<500

2,3

Svavelväte, variation

ppm

0-4000

0,2-4,1

Ammoniak

ppm

100

0

mg/Nm3

0-5

0

3

MJ/Nm
Undre värmevärde

Metantal

Totalklor som Cl-

3

*

Wobbeindex beräknas genom att värmevärdet divideras med kvadratroten ur den relativa densiteten.

KÄLLOR: ENERGIGASER OCH MILJÖ, SVENSKT GASTEKNISKT CENTER, 2006, GASKVALITET ÅRSGENNEMSNIT,
2009, WWW.ENERGINET.DK

64

Innan biogasen användas som fordonsgas renas och uppgraderas den så att man får en jämn
kvalitet, med högre energiinnehåll. Vanligen uppgraderas gasen till en metanhalt på runt
97 %. För uppgraderad biogas som ska användas som fordonsgas i Sverige används Svensk
Standard 15 54 38 där bland annat energiinnehåll och vattenhalt regleras (se Tab. 13). Denna
standard används också för uppgraderad biogas som ska matas in på naturgasnätet. För att få
samma energiinnehåll tillsätts då även 7-9 volym-% propan för att man ska få samma energiinnehåll som i den danska naturgasen (Tab. 12). Det finns även standarder i andra länder,
dock är dessa standarder oftast framtagna för inmatning av uppgraderad biogas på naturgasnätet (Tab. 14) alternativt för naturgas som används för fordonsbränsle. Den svenska standarden
är hitintills den enda standarden för uppgraderad biogas direkt använd för fordonsgas.
Tabell 13. Utdrag ur Svensk Standard SS 15 54 38

Energiinnehåll (uttryckt
som Wobbeindex eller
metanhalt)

Wobbeindexundre
Metanhalt (Volymhalt vid 273,15 K
och 101,325 kPa)

Enhet

Krav Typ A

Krav Typ B

MJ/m3

44,7-46,4

43,9-47,3

%

97±1

97±2

130

130

°C

t-5

t-5

mg/Nm3

32

32

4

5

1

1

Motoroktantal (MON), min.
Tryckvattendaggpunkt vid högsta lagringstryck
(t= lägsta månadsvisa dygnsmedeltemperaturen)
Vattenhalt, max
Koldioxid+syrgas+kvävgas (volymhalt), max
därav syrgas (volymhalt), max

%

Total svavelhalt, max

mg/Nm3

23

23

Totalhalt kväveföreningar (exklusive N2) räknat
som NH3, max

mg/Nm3

20

20

μm

1

1

Partikelstorlek, max
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Tabell 14. Utdrag ur standarder för inmatning av uppgraderad biogas från några Europeiska länder.

Parameter

Enhet

Övre Wobbe index

MJ/Nm3

Metaninnehåll

Vol-%

Koldioxid

Vol-%

Frankrike
Lgas

Hgas

42,4
846,8

48,2
456,5
2

Nederländerna

43,4644,41

Tyskland

Schweiz

Lgas

Hgas

Beg
r.
inmat
ning

37,8
46,8

46,1
56,5

>80
<2

≤2

Vol-%
ppmV

<3

Vol-%

<0,5

<100

Mol-%
Väte

≤0,5

<0,5
<6

<12

≤5

<5
≤4

Mol-%
Vattendaggpunkt

°C

Relativ fuktighet

%

Svavel

Mg/Nm3

>96

<6

Mol-%
Syre

Obe
rgr.
Inmat
ning
47,7-56,5

>50
<6

Österrike

1

4

<5

-10

<1002

<45

<t

5

<30

<60

<-86

<30

≤5

3

<75

1 Vid maximal arbetstryck efter injektionspunkten.
2 Maximalt
3 Medelvärde
4Vid 10 bar.
5 Marktemperatur
6 Vid 40 bar≤

Att nå upp till den svenska standarden är tekniskt sett inte nödvändigt för att kunna använda
biogasen som drivmedel, se kapitel 10.1. Användning av biogas, som motorbräsnle, som inte
håller svensk standard kan emellertid påverka fordonstillverkarens garantiåtagande, se kapitel
11.2.
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10.2

Rening av biogas

Biogasen är mättad med vatten när den lämnar rötkammaren och måste därför torkas. Vatten
tillsammans med koldioxid och svavelväte bildar syror som kan orsaka korrosion. Beroende
på vilken uppgraderingsteknik som används torkas gasen innan eller efter uppgraderingen.
Olika tekniker för torkning av biogas är:
•
•
•
•
•

Kondensavtappning
Kompression och kylning
Kemisk absorption
Fysikalisk absorption
Adsorption

Ofta renas gasen också från svavelväte innan uppgradering. Tekniker som används för detta
är:
•
•
•
•

Adsorption
Oxidation i biologiskt filter
Fysikalisk absorption
Kemiskt absorption

Man kan även genom att tillsätta järnjoner i rötkammaren fälla svavel i form av järnsulfid och
på så sätt kunna producera biogas med lågt innehåll av svavelväte.
Gasen kan också behöva renas från syre, kväve, ammoniak, siloxaner och partiklar. Hur reningen utformas och vilket behov man har av rening är beroende av vilken uppgraderingsteknik man väljer, samt på biogasens sammansättning. Ofta renas biogasen från mer än just koldioxid i uppgraderingen, men för att få effektivare uppgradering behöver man till exempel
oftast rena gasen från svavelväte innan uppgradering.

10.3

Uppgradering av biogas

Vid uppgradering av biogas separeras koldioxid från den energirika metangasen. Det finns
flera olika etablerade tekniker för detta. Dessa tekniker gås kortfattat igenom nedan:
10.3.1 Pressure Swing Adsorption (PSA)
I en uppgraderingsanläggning som utnyttjar PSA-tekniken har man flera kolonner som jobbar
parallellt med att rena gasen från koldioxid. Dessa kolonner är fyllda med aktivt kol eller zeoliter. Dessa material fungerar som molekylsiktar. Koldioxiden fastnar i det porösa materialet,
medan metan passerar igenom kolonnerna. När materialet är mättat med koldioxid regenereras det med trycksänkningar i flera steg. I den första trycksättningen frigörs en del metan som
oftast recirkuleras.
10.3.2 Vattenskrubber
I en vattenskrubber möter rågasen ett motströmsflöde av vatten. Trycket i skrubbertornet är
cirka 8-10 bar. Eftersom koldioxid har större löslighet i vatten än vad metan har kommer kol67

dioxid att lösa sig i större utsträckning i vattnet än vad metanet gör. På så sätt renas rågasen
från koldioxid. Eftersom en liten del metan löser sig i vattnet går vattnet efter skrubbern först
vidare till en flash-tank där trycket sänks och en del av det lösta metanet avgår till gasfasen.
Denna gas förs sedan till rågasens inflöde. Om vattnet ska regenereras går det vidare till en
desorptionstank där koldioxiden avgår till ett motriktat flöde av luft.
10.3.3 Fysisk skrubber
En fysisk skrubber fungerar på liknade sätt som vattenskrubbern, med den viktiga skillnaden
att man inte använder en ren vattenlösning för att lösa koldioxiden, utan något lösningsmedel
med högre löslighet av koldioxid än vad vatten har. Dessa lösningar består av t.ex. polyetylenglykol. Eftersom en mindre mängd av vätska kan lösa mer koldioxid än vad vatten kan är
det möjligt att bygga mindre anläggningar med samma kapacitet för denna typ av uppgradering än vattenskrubber. Nackdelen är att man behöver använda en kemikalie i processen.
10.3.4 Kemisk skrubber
Denna teknik har också flera likheter med vattenskrubber och den fysiska skrubbern. Rågasen
möter ett motriktat flöde av vätska, men i detta fallet reagerar koldioxiden kemiskt med amin i
lösningen. Aminen reagerar selektivt med koldioxiden, medan mycket lite metan löser sig i
vätskan. Man behöver därför inte en flashtank, utan efter skrubbern regenereras vätskan genom uppvärmning.
10.3.5 Membran
När biogas uppgraderas genom membrantekniken används membran som har olika
genomsläpplighet för metan respektive koldioxid. Detta medför att mängden metan ackumuleras i den gas som passerar membranet, medan koldioxiden ackumuleras i permeatet.
10.3.6 Kryogen separation
I den kryogena uppgraderingen separeras metan och koldioxid genom kylning. Koldioxid har
en högre kokpunkt (-78,5 °C, vid atmosfärstryck, i detta fall sublimeringstemperatur) än vad
metan har (-161,52 °C, vid atmosfärstryck) och därför kommer koldioxid att separera som en
flytande eller fast fraktion om temperaturen på biogasen sänks.

10.4

Konditionering av biogas

Efter rening och uppgradering behöver biogasen oftast behandlas ytterligare. Denna konditionering av gasen kan vara komprimering, propandosering, odorsisering eller kylning för produktion av flytande biogas.
10.4.1 Komprimering
För att öka energitätheten i den uppgraderade gasen kan den trycksättas. Detta medför att man
till exempel vid användning som fordonsbränsle kan köra en längre sträcka vid varje tankning
eftersom man får med sig mer energi per volymenhet vid högre tryck. Uppgraderad biogas
som säljs som fordonsgas trycksätts vanligen till 200 bar (vid 15 °C).
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10.4.2 Propandosering
Till uppgraderad biogas som ska matas in på naturgasnätet tillsätter man propan för att få
samma energiinnehåll i biogasen som i den danska naturgasen på naturgasnätet. Vanligen
tillsätts 7-9 volymprocents propan.
10.4.3 Odorisering
Uppgraderad biogas som säljs som fordonsgas ska vara odoriserad. I Svensk Standard
15 54 38 finns krav på att gasen ska vara odoriserad så att en gasblandning med luft som uppgår till högst 20 % av undre brännbarhetsgränsen ska kunna uppfattas av en person med normalt luktsinne. Ett vanligt odoriseringsmedel är tetrahydrotiofen (THT).
10.4.4 Förvätskning
Genom att kyla den uppgraderade gasen kan man producera flytande biogas. För att göra detta
krävs att biogasen endast innehåller mycket låga halter av koldioxid. Genom detta kan man
öka energiinnehållet per volymenhet ytterligare, jämfört med komprimerad biogas.

10.5

Småskalig och storskalig uppgradering

Idag finns det i Sverige drygt 40 uppgraderingsanläggningar. Den vanligaste tekniken är vattenskrubbertekniken, men övriga tekniker som också används är PSA, kemisk absorption och
kryogen separation. Några få av dessa har kapaciteter på under 100 Nm3/h, medan många har
kapaciteter på mellan 200 och 300 Nm3/h. Det finns också några få anläggningar med kapaciteter på över 1000 Nm3/h.
För både stora och små anläggningar är det i stort sett samma faktorer som är viktiga. Anläggningarna ska till exempel ha en hög tillgänglighet, ha låga metanförluster och låga metanslipp, ha låga investerings- och driftskostnader. För utvecklingen av småskaliga anläggningar
är därför utmaningen att förenkla tekniken, utan att detta påverkar anläggningens effektivitet.
Möjligheterna är stora för småskalig uppgradering. Substraten för biogasproduktion finns utspridda och det kostar mycket att transportera dem för rötning i en gemensam anläggning.
Dock finns också alternativet att bygga ledningar för transport av rågas från mindre biogasanläggningar till en gemensam större uppgraderingsanläggning.
Det finns ingen klart definierad gräns för vad som är småskalig uppgradering. Upp till 50
Nm3/h kan vara småskaligt, men även anläggningar under 100 Nm3/h kan ibland anses vara
förhållandevis småskaliga.
10.5.1 Ekonomiska faktorer
Kostnaderna för uppgradering kan delas in i driftskostnader som täcker kostnader för el- och
värmebehov, samt avskrivningskostnader för själva investeringen. Driftskostnaderna skiljer
inte så mycket mellan små- och storskaliga anläggningar. Emellertid skiljer det en del mellan
el- och värmebehov mellan de olika uppgraderingsteknikerna (Tab. 15).
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Tabell 15. Elbehov för olika uppgraderingsmetoder.

Elbehov
(kWh/Nm3
renad gas)

Vattenskrubber

PSA

Kemisk
absorption

Kommentar

Referens

0,3

05-0,6

i.u.

Uppgifter från
anläggningar

Persson,
2003

0,45-0,9

0,3-1,0

0,15

Uppgifter från
leverantörer

Persson,
2003

0,38

0,38

0,23

Under förutsättUrban et.al.
ning att metanhal- 2009
ten på rågasen är
65 %.

i.u.: Ingen uppgift.

För uppgradering med kemisk absorption regenereras lösningen genom uppvärmning och den
temperatur som behövs är 160 °C. Så för att jämföra teknikerna vad gäller energibehov behöver man jämföra elbehovet för vattenskrubber och PSA med el- och värmebehov för kemisk
absorption.
Den totala kostnaden för uppgradering inklusive kapitalkostnaden är däremot storleksberoende (Fig. 5.). Som kan ses i Fig. 5. finns det skalfördelar med att uppgradera större mänger
biogas på en och samma anläggning. Man kan se stora skalfördelar upp mot 30 GWh och därefter avtar de.
Utvecklingen av biogasanläggningar går därför mot mycket stora anläggningar på t.ex. 10 000
Nm3 rågas / h. Så stora anläggningar byggs dock oftast i flera parallella linjer. Utvecklingen
går samtidigt mot att bygga mindre anläggningar. Detta eftersom man för att kunna uppgradera mycket biogas på en anläggning antingen måste man antingen transportera mycket substrat
till en stor biogasanläggning (samt transportera biogödsel därifrån) alternativt transportera
rågas från flera mindre biogasanläggningar till en gemensam uppgraderingsanläggning. Dessa
transportkostnader kan i vissa fall uppvägas av en lägre uppgraderingskostnad per kWh vid en
större anläggning, men det finns också tillfällen då man hellre vill producera biogas vid en
liten anläggning och även uppgradera den vid en liten anläggning.
Skalfördelarna kan vara olika för de olika typerna av biogasuppgradering. De tekniker som är
mindre känsliga vad gäller hur skalan påverkar kostnaderna är t.ex. membrananläggningar där
större anläggningar består av flera mindre paket med membran och det därmed är enkelt att
skala ner till en mindre anläggning.

70

Figur 5. Uppgraderingskostnader.

KÄLLOR: A. PERSSON (2003), B. ROTH ET. AL. (2009),C. URBAN ET. AL. (2008).
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10.6

Leverantörer av uppgraderingsanläggningar

Det finns ett flertal leverantörer av uppgraderingsanläggningar (Tab. 16.). En del av dessa är
stora etablerade företag med lång erfarenhet och med flera anläggningar på sina referenslistor.
Andra är mer i början på utvecklingen och jobbar med att utveckla sina koncept. Detta gäller
särskilt de som är inriktade mot småskalig uppgradering. Det finns fortfarande få små uppgraderingsanläggningar byggda, om man inte inkluderar pilot- eller demonstrationsanläggningar.
Det finns ett fåtal företag som försöker att utveckla uppgraderingsteknikerna så att anläggningarna är anpassade till den lilla skalan och några exempel kommer här att gås igenom. Utveckling pågår också hos de övriga producenterna och det är en utveckling som går snabbt.
Ett exempel på ett företag som är inriktat mot småskalig uppgradering är Biorega. Biorega har
utvecklat en anläggning som liknar en vanlig vattenskrubber som är nedskalad. En sak som
skiljer är att desorptionen sker med hjälp av en vakuumpump som skapar undertryck i kolonnen, istället för att koldioxiden drivs av med luft. Man fokuserar på småskalig uppgradering,
under 50 Nm3/h. Det finns två anläggningar uppförda, en på Nynäs gård några mil utanför
Tystberga och en på Plönninge lantbruksskola i Harplinge utanför Halmstad. En anläggning
med en kapacitet på 12 Nm3/h kostar cirka 1,8 miljoner kr inklusive högtryckslager och dispenser (BENJAMINSSON, 2006).
Ett annat företag som har en modifierad vattenskrubber är JTM Invest. I deras Biosling absorberas koldioxid i vatten liksom det gör i en vanlig vattenskrubber. Biosling består av en roterande pump. I en slangvinda leds omväxlande biogas och vatten in. Gasen och vattnet leds
genom rotationen in mot centrum av pumpen. Trycket ökar efterhand som gas och vattenblandningen rör sig in mot mitten. Med denna teknik kan gasen renas till en metanhalt på cirka 94 % och för att nå upp till 97 % kompletteras slangvindan med en vattenskrubber. Den
minsta Biosling är av storleken 14,6 Nm3/h rågas. Elförbrukningen uppges vara 0,32 kW/Nm3
(BIOSLING).
Det finska företaget Metener har också de en modifierad vattenskrubber. Skrubbning kombineras här med komprimering med vatten under högt tryck, en teknik som man har patenterat.
De säljer anläggningar i storlekar mellan 20 och 100 Nm3/h och de säljer även tankningsutrustning. I Finland finns nu två anläggningar en mindre forskningsanläggning och en anläggning på 30 m3/h och man har även sålt en anläggning till Kina (LUOSTARINEN).
Det finns också företag som jobbar med modifieringar av andra uppgraderingstekniker än
vattenskrubbertekniken. Xebec är ett Kanadensiskt företag som har utvecklat en kompakt
PSA-anläggning. Det som skiljer Xebec’s anläggningar från andra PSA-anläggningar är att de
har ett roterande ventil som gör att man slipper många av de rör och ventiler som man normalt
har på en anläggning. De har också utvecklat ett eget absorptionsmaterial som tillåter fler cykler per tidsenhet (WWW.XEBECINC.COM).
Störst potential för ökad biogasproduktion i Sverige finns inom jordbrukssektorn. En stor del
av substraten är blöta, t.ex. gödsel, och det är därför inte ekonomiskt att transportera dem för
att producera biogas vid större anläggningar. För att på ett effektivt sätt ta till vara biogasen
på mindre anläggningar för drivmedel är det intressant med en utveckling inom småskalig
uppgradering. De största barriärerna just nu är troligen ekonomiska samt brist på erfarenheter.
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Tabell 16. Exempel på försäljare, leverantörer och utvecklare av uppgraderingsanläggningar eller delar till uppgraderingsanläggningar.

Företag

Uppgraderingsteknik för
småskalig uppgradering

Hemsida

Acrona-systems

PSA

http://www.acrona-systems.com

Air Liquide

Membran

http://www.airliquide.com

BebraBiogas

Membran

http://www.bebra-biogas.com

Biogast

Kemisk absorption

http://www.biogast.nl

Biorega*

Vattenskrubber

http://www.biorega.se

BIS E.M.S.
GmbH***

Kemisk absorption

http://www.ems-clp.de

CarboTech Engineering

PSA, Kemisk absorption

www.carbotech.de

Cirmac

Kemisk absorption, membran, PSA

http://www.cirmac.com

DGE**

Kemisk absorption

http://www.dge-wittenberg.com

DMT

Membran

http://www.dmt-el.nl

ETW Energietechnik***

Vattenskrubber

http://etw-energy.com

Evonik

Membran

http://corporate.evonik.com

Flotech Sweden
AB

Vattenskrubber

http://www.flotech.com

Gasrec

PSA/Membran

http://www.gasrec.co.uk

Greenlane Biogas
AB**

Vattenskrubber

http://www.greenlanebiogas.com

GtS

Kryogen

http://www.gastreatmentservices.com

Guild

PSA

http://www.moleculargate.com/

HAASE Energietechnik

Fysikalisk absorption

http://www.haase-energietechnik.de

Hera

Kemisk absorption

http://www.heraholding.com

JTM Invest AB*

Vattenskrubber

http://www.jtminvest.se

Läckeby Water
Group

Kemiskt absorption

http://www.lackebywater.se

Malmberg Water

Vattenskrubber

http://www.malmberg.se

Memfoact

Membran

http://www.memfoact.no

Metener Ltd*

Vattenskrubber

http://www.metener.fi

Methapur

Membran

http://www.metaphur.at

MT-Biomethan*** Kemisk absorption

http://www.mt-biomethan.com/
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MT-Energie

Kemisk absorption

PrometheusEnergy

Kryogen

RosRoca***

Vattenskrubber

http://www.rosroca.com

Xebec Inc.*

PSA

http://www.xebecinc.com

Scandinavian GtS

Kryogen

http://www.scandinaviangts.com

STRABAG Umweltanlagen
GmbH***

Kemisk absorption

http://www.strabagumweltanlagen.com/

Terracastus Technologies

Membran

http://www.terracastus.com

TU Wien

Membran

http://www.tuwien.ac.at/

Verdesis***

Vattenskrubber

http://www.verdesis.net

http://www.mt-energie.com/
http://www.prometheus-energy.com

*Specialiserade på tillverkning av småskaliga anläggningar.
**Har anläggningar på <100 Nm3/h.
***Licensinnehavare.

10.7

Leverantörer av utrustning för förvätskning av biogas

Produktion av flytande biogas kan produceras genom kylning av uppgraderad biogas. Uppgraderingen kan vara kryogen, men även de andra uppgraderingsteknikerna kan användas,
eventuellt med ett extra reningssteg för att få bort tillräckligt med koldioxid. Företag som jobbar med kryogen uppgradering ses i Tab. 16. Exempel på företag som jobbar med att förvätska uppgraderad biogas är till exempel Cryostar (http://www.cryostar.com) och Hamworthy
(http://www.hamworthy.no). Vad gäller förvätskning av biogas kommer erfarenheterna från
förvätskning av naturgas och jämfört med den applikationen är nästan all förvätskning av biogas att betrakta som småskalig. Det är dock mycket ovanligt med riktigt småskalig (<50
Nm3/h) förvätskning av biogas.
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11

Marknadspotential och beräknade miljöeffekter

11.1

Bakgrund

I projektgruppen, som består av representanter från såväl traktor- och motormarknad som
gasmarknad, har en samlad bedömning av vilken potentiell marknad för biogasdrivna dual
fuel-traktorer som kan tänkas föreligga idag och framöver.
Motsvarande bedömning avseende övriga arbetsmaskiner i samhället har inte gjorts, men antalet sådana redovisas här som ett utdrag från SNV-rapport.
Tabell 17. Antal aktiva år 2006, i effektintervallen 37-560 kW

Maskin

Antal år 2006

Traktor

196.000

Skördetröskor

35.000

Skotare

2.800

Skördare

2.500

Hjullastare

9.500

Grävlastare

7.400

Minigrävare

5.500

Bandgrävare

7.200

Hjulgrävmaskiner

6.700

Kompaktlastare

1.400

Dumper

1.100

Mobilkran

890

Truck

9.200

Övrigt

4.000

Totalt

290.000

KÄLLA: NATURVÅRDSVERKET 2007, RAPPORT 5728 AVSEENDE ARBETSMASKINER.
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Totala bränsleförbrukningen och emissionsnivåerna uppskattades i denna rapport till:
Tabell 18. Årliga nivåer.

Antal aktiva maskiner, st

290 000

Bränsleförbrukning, ton/år

880 000

CO2, ton/år

2 800 000

CO, ton/år

6 000

HC, ton/år

2 200

NOx, ton/år

23 000

PM, ton/år

1 000

SOx, ton/år

1.8

Statistik traktorförsäljning:
Under tiden 1999-2009 (10 år) har det registrerats 44 402 traktorer, lägg därtill 2 749 st under
jan-okt i år. Alltså drygt 45 000 traktorer (varav avgascertifierade sedan 2001-07-01 ca
33 000 st) som är max ca 10 år gamla, har någorlunda modern teknik och används i någon
större omfattning (även många 80-talstraktorer används en del, oftast dock färre antal timmar).
Thor Andersson, Lantmännen Maskin AB, bedömning:
Av dessa 45 000 torde 15 000-20 000 vara under 100 hk och knappast användas professionellt
i någon större omfattning, utan i huvudsak av fritidsbrukare av olika slag (som kör ganska få
timmar per år.
Antalet traktorer som används professionellt kommer sannolikt att minska till 2015. Detta
grundas på att brukningsenheterna inom jordbruket blir allt färre och större (såvida det inte
blir en totalt förändrad jordbrukspolitik eller en explosion för odling av energigrödor).
Av det totala antalet traktorer används cirka 50 % i lantbruket och ungefär 5 % i kommunerna. Därutöver cirka 15 % i entreprenadverksamhet (även för kommuner och Trafikverk), cirk
25 % i skogsskötsel . Resterande cirka 5% används i hobby/fritidslantbruk
Till år 2015 bedöms antalet traktorer minska något – bli färre och större, medan antalet traktorer i kommunerna bedöms minska, mest på grund av att det finns en tendens att allt mer arbete
läggs ut på entreprenad. Detta innebär, i sin tur, att antalet traktorer inom entreprenadverksamhet bedöms öka .

11.2

Potentiell marknad

Nuvarande potentiella marknad för dual-fuel drivna metan/diesel.traktorer har av gruppen
uppskattats till 3 – 4 per tankställe för fordonsgas. År 2010 fanns 110 sådana tankställen, varför den uppskattade marknaden för sådana traktorer blir 330 – 440 stycken.
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Man kan därutöver tänka sig att det kan bli möjligt att tanka traktorer vid bussdepåer och liknande uppställningsplatser med långsamtankning. Eventuell omlokalisering av enstaka, lokala, traktorflottor i exempelvis kommuner, kan öka antalet tankningsmöjligheter betydligt.
En fortsatt utbyggnad av antalet tankningsställen, såväl fasta som mobila, liksom tekniska
framgångar vad avser småskalig uppgradering av biogas, ökar den potentiella marknaden för
Metan/diesel-drivna traktorer avsevärt inom de närmaste åren.
Till detta kan läggas ett antal arbetsmaskiner av olika slag. I detta arbete har av potentialen i
denna marknad ej bedömts.

11.3

CO2-reduktion

Lantbrukets totala dieselförbrukning år 2007 var 280 000 m3. JTI rapport 2007 (Se referenser)
Antaganden:
• Aktiva traktorer 45 000 st, uppskattad årlig bränsleförbrukning diesel per traktor = 6
000 liter.
• Detta motsvarar 15,6 ton CO2 i utsläpp per traktor, vilket ger ett årligt CO2 -utsläpp
från traktorer på ca 702 000 CO2 ton per år.
Hypotes:
Om man kunde ställa om 1 % av den mest aktiva traktorparken till ”dual fuel” med 80 % gasdrift av biogas ( 80 % CO2-reduktion) skulle CO2-reduktionen kunna uppskattas till ca 8000
ton per år och troligtvis betydligt mer beroende på dieselförbrukning per traktor.
Med detta lilla exempel vill vi visa att reduktionen av växthusgaser per traktor vid omställnings till biometandrift är betydande.
1 % av traktorparken motsvaras väl av den bedömning av den nuvarande potentiella marknaden för dual fuel-drivna metan/diesel-traktorer
Mot denna hypotes kan tala de fakta som framställs på andra ställen i denna rapport. Här påpekas att, bland annat, svårigheten att bära med sig större mängder gas, gör att det just nu inte
är de mest bränsleslukande traktorerna som kan komma i fråga för metan/diesel-drift.
De, i antagandet uppgivna 6 000 liter diesel per år motsvarar å andra sidan endast cirka 20
liter per dag i daglig körning och det påpekas också i denna rapport, att det är denna typ av
traktorer som i första hand kan komma i fråga för metan/diesel-drift.
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12

Biogastraktor – synpunkter från tillverkaren Valtra

12.1

Barriärer för introduktion av dual fuel-traktorer

Det finns tre huvudsakliga barriärer: Regelverket som saknas, samt ekonomiska och tekniska.
Så länge som klara spelregler saknas liksom kännedom hur regelverket skall utvecklas i framtiden, kan industrin inte satsa ordentligt på alternativa bränslen. Regelverket, speciellt avseende emissioner, kräver ganska komplicerade tekniska lösningar. Dessa höjer kostnaderna för
produkten, speciellt i dual fuel-motorer, där två olika bränslen måste optimeras för minimiutsläpp. Om man inte når acceptabla volymer blir det omöjligt att sänka kostnaderna per enhet.
Tekniken är enklast att lösa, men nyckelfaktorer är regelverket och kostnaderna.

12.2

Garantier ur tillverkarnas/leverantörernas synpunkt

Tillverkaren kan ge garanti endast under följande förutsättningar:
•
•
•

Om traktorn eller motorn är konverterad till alternativa bränslen enligt funktionsprincipen
Komponenterna accepterade av fabriken
Monteringen har gjorts av fabriken eller en godkänd leverantör.

Alla andra konverteringar faller utanför garantin. Tillverkaren kan inte ta ansvar om modifieringar, som kunden, eller någon inte godkänd leverantör, gör för en ny traktor under garantitiden, inte heller efter garantitiden.
Å andra sidan spelar industrin med sina regler och om produkter kommer att ha intressanta
volymer med accepterad teknik, blir det aktuellt att bevilja garantin. Som exempel kan nämnas biodiesel. Tillverkaren av common rail utrustningen begränsade biodieselandelen till 20
% men motorfabriken genomförde omfattande provkörningar med 100 % biodiesel och lämnade garanti för 100 % biodiesel.

12.3

Gaskvalitet

Hittills har man provkört biogastraktorn med uppgraderad renad biogas som är jämförbar med
naturgasgas (som levereras av Ryssland). Enligt tillverkaren borde man sätta klara standarder
för fordonsgas. Om man har lägre CH4-innehåll, måste man ha mer utrymme för gas i traktorn. Redan nu är det svårt att hitta plats för gascylindrar.
AGCO Sisu Power kommer att köra prov med en generator, som drivs av samma dual fuelmotor som sitter i Valtra:s koncepttraktor, för att konstatera hur dual fuel-motorn fungerar
med icke uppgraderad biogas.
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Del 2

Utvärdering av biogasdriven traktor i praktisk drift
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13

Inledning

År 2009 beviljades Biogas Syd medel av Jordbruksverket för att genomföra projektet ”Biogasdrivna traktorer i lantbruk, entreprenad och kommun – en förstudie”. Förstudien avslutades i slutet på år 2010. Under projektets gång tog traktortillverkaren Valtra fram en prototyp
på en duel fuel-traktor som visades upp på Borgeby Fäldagar år 2010.
Valtra aviserade också att traktorn skulle fälttestas på tre platser i Skåne under hösten 2010,
enligt planen i ett lantbruk och två kommuner, samtliga med möjligheter att tanka biogas/fordonsgas. På grund av att traktorn var utrustad med så kallade industridäck, skulle den
inte köras i direkt fältarbete, utan som gårdstraktor eller för ordinarie arbetsuppgifter i kommunerna. Biogas Syd gavs av tillverkaren Valtra möjligheten att inom ramen för projektet
utvärdera traktorns användarbarhet utifrån provkörningarna. De tre platserna som valdes för
testkörning är Wrams Gunnarstorps gods i Bjuv, C4 Teknik i Kristianstad och Plönningegymnasiet i Halland.

13.1

Syfte

Projektets förlängning avser att dokumentera fälttesterna av Valtras dual fuel-traktor. Traktorn
kommer att följas, dokumenteras och provköras i avsikt att utvärdera traktorns användarbarhet. Provkörningen sker på tre platser i regionen och i cirka en månad på vardera plats.

13.2

Avgränsningar

Testkörningen på Plönningegymnasiet fick på grund av tekniska problem ett snabbt slut. Problemen berodde inte på gasdriften, men traktorn blev dock tvungen att skickas tillbaka Finland för reparation och testkörningen kom aldrig igång. Traktorn planeras att skickas tillbaka
till Plönningegymnasiet för att genomföra testkörningen, men det har inte varit möjligt att
genomföra innan den här rapporten skrevs. På grund av dessa oförutsedda förutsättningar har
därför den tredje testkörningsperioden inte kunnat tas med i rapporten.
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14.1

Platsbeskrivningar

Wrams Gunnarstorp

Godset Wrams Gunnarstorp ligger utanför Bjuv i Skåne och ägs av ett familjeföretag. På godset finns en biogasanläggning som stod klar år 2006. Anläggningen delas på tre ägare som
tillsammans bildar företaget Söderåsens Bioenergi AB. Förutom familjeföretaget och den
danska entreprenör som byggde anläggningen, Bigadan A/S, ingår även energibolaget E.ON i
projektet. E.ON köper den producerade biogasen, uppgraderar den till naturgaskvalitet och för
ut den på gasnätet. Wrams Gunnarstorp har tillgång till den uppgraderade biogasen och kommer
att testa ett enkelt system för långsamtankning med hjälp av en kompressor inom kort. Biogasanläggningen i Wrams Gunnarstorp byggdes med beprövad teknik och ingår som ett viktigt led i
gårdens miljöarbete, inte minst på grund av den högvärdiga biogödsel som bildas. Denna är
näst intill luktfri och täcker hela gårdens behov av näring till åkern. Genom närheten till naturgasnätet garanteras att all producerad biogas kan avsättas. Intäkterna från försäljningen av
den uppgraderade biogasen gör projektet lönsamt även utan bidrag.

14.2

C4 Teknik, Kristianstad kommun

C4 Teknik står för Kristianstads kommuns samlade tekniska verksamhet. C4 Teknik’s uppdrag är att tillhandahålla fungerande infrastruktur i form av offentliga fastigheter, grönytor,
gator, vandringsleder, havsstränder och naturvårdsområden samt kommunal VA-försörjning.
C4 Teknik har ca 250 medarbetare. Idag består förvaltningen av tre stora avdelningar samt
staber. Avdelningarna är Fastighetsteknik, Offentlig miljö och VA. Stabernas uppgift är att
vara stöd åt förvaltningsledningen och service till verksamheterna. Staben samordnar och ansvarar för förvaltningsövergripande uppgifter såsom ekonomi, personal, reception/diariet,
teknikservice, sekreterare samt upphandling.
Fastighetsteknik ansvarar för förvaltning av mark och byggnader. Avdelningen hanterar lokaler, både egna och inhyrda objekt. Vidare ansvarar man för kommunens skogar, naturreservat
och strövområde.
Offentlig miljö ansvarar för förvaltning, underhåll och utveckling av gator, gatubelysning,
rörnät, trafik samt drift och underhåll av våra parkområden.
VA ansvarar för den kommunala vattenförsörjningen och avloppshanteringen inom kommunala verksamhetsområden för vatten och avlopp i Kristianstads kommun.
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Lantmännens utvärdering av traktorn

Sammanfattning av intervju med Thor Andersson, Lantmännen Maskin AB/Produktteknik
Valtra
Lantmännen Maskin AB är generalagent för Valtras traktorer i Sverige. Deras erfarenheter
och intryck av traktorn är positiva. Båda platserna där traktorn testkördes hade redan likadana
traktorer som dual fuel-traktorn, fast i dieselversioner. Utvärderingen av dual fuel-traktorn har
därför varit extra givande eftersom testförarna kunnat jämföra denna traktorn mot en likvärdig
”vanlig” traktor.
Vid testkörningarna har dagliga körjournaler fyllts i av förarna. Parametrar som skulle fyllas i
var dels tekniska såsom mätarställning, gastryck, motoruppförande, motorljud och avgasrök
och dels anmärkningar beträffande arbetsförhållanden och traktorns uppförande.
Den generella uppfattningen från testkörningarna är att det ur prestanda och funktionsperspektiv i stort sett inte finns någon skillnad på en dual fuel- och en dieseltraktor. När skillnader har
upplevts har det varit åt det positiva hållet, såsom att dual fuel-traktorn är lite piggare, tystare
och mjukare, dock endast marginellt. Förutom att traktorn behöver tankas oftare än en vanlig,
har inga olägenheter upplevts. Det måste dock anmärkas att testkörningstraktorn är en koncepttraktor och det är fullt möjligt att hitta bättre lösningar på tankutrymmet i kommande versioner av dual fuel-traktorn. I Kristianstad kördes dessutom traktorn under vintermånaderna
när det var mycket kallt, men det hade ingen inverkan på traktorns funktioner.
Ur prestanda- och funktionsperspektiv upplevdes alltå inga olägenheter med dual fueltraktorn. Ur utsläppsperspektiv hade man till en början problem med höga kolvätehalter. Men
detta problem löstes genom att sätta in en katalysator.

Tabell 19: Tillverkarens mätningsresultat vid motorlaboratoriet av Ecocat. Källa: Valtra Inc.
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Testförarnas utvärdering av traktorn

Efter testkörningarna har förarna och verksamhetsansvariga intervjuats om hur de upplevt
biogastraktorn fungerat, vad som varit bra respektive dåligt, hur tankningen fungerat etc.
Överlag är intrycket av biogastraktorn mycket positivt och förutom att traktorn behöver tankas ofta har man inte haft särskilt många negativa upplevelser med traktorn.

16.1

Wrams Gunnarstorp

Peter Knutsson som kört biogastraktorn på Wrams Gunnarstorp upplevde ingen skillnad av
prestandan gentemot en vanlig traktor. De har på godset i identisk traktor som körs på diesel
och har kunnat jämföra de två på ett bra sätt. Fördelen med traktorn är de miljömässiga aspekterna. Nackdelen är tankningen. Dels att traktorn måste tankas ungefär var sjätte timme och
dels att det är en förutsättning att man har nära till en tankstation. När det gällde tankningen
av traktorn upplevde han inga problem och han kunde också tänka sig att köra en biogastraktor i fortsättningen. Med tanke på vad de sysslar med anser han att det går hand i hand. Överlag är uppfattningen av traktorn positiv, den levereade lika bra som dieselversionen. Ett önskemål var dock en bättre placering av batterierna på traktorn.
Rudolf Tornerhjelm, verksamhetsansvarig på Wrams Gunnarstorps gods, upplevde att traktorn fungerat utmärkt. Det har förekommit några småfel på traktorn men dessa kunde härledas
till tillverkarfel och hade ingen koppling till drivmedlet biogas. Han tycker det är positivt att
kunna köra en traktor på grönt bränsle. Det enda negativa med traktorn är att körtiden endast
är ca 5 timmar och därefter måste traktorn tankas. Att tankningsmöjligheterna är begränsade
begränsar också möjligheterna för många att använda en biogastraktor. I övrigt anser Tornerhjelm att det är tråkigt att Sverige tar så lång tid på sig att lösa regelverket för biogastraktorn.
Sverige borde kunna ta fram en lösning själv istället för att vänta in EU.

Bild 43: Rudolf Tornerhjelm provkör traktorn på Wrams Gunnarstorp. Foto: Anna Hansson
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16.2

C4 Teknik, Kristianstad kommun

I Kristianstad har biogastraktorn körts av två förare. Den första föraren Dan Nilsson, upplevde
att biogastraktorns prestanda i jämförelse mot en vanlig traktor var bra. Den var lika bra som
vanlig traktor om inte till och med bättre. Fördelen med att köra på biogas anser han är den
minskade påverkan på miljön. Den enda nackdelen upplevde har var att traktorn behövde
tankas ofta. Om den körde en hel dag behövde han tanka den två gånger. I övrigt var tankningen lätt och snabb. Om traktorn utrustades med större tank skulle han kunna tänka sig att
köra en sådan istället för en konvetionell.
Den andra föraren Zerny Nilsson, upplevde att biogastraktorns prestanda var klart godkänd,
han var nöjd med den. Han upplevde inga speciella fördelar med biogastraktorn jämfört mot
en konvetionell, utan tyckte att de var likvärdiga. Nackdelen är tankningen som behövde göras en gång om dagen. Att tanka biogas tyckte han var oproblematiskt när man väl kommit
underfund med hur det fungerar och han kan tänka sig att köra en biogastraktor istället för en
konvetionell. Trakorn skulle dock kunna förbättras genom att även kunna köra på diesel. Större gastankar tyckte han inte var en bra lösning då det skulle inskränka för mycket på utrymmet. Generellt sett var intrycket av traktorn positivt, bättre än han förväntat sig.
Bengt-Göran Jönsson, verksamhetsansvarig på C4 Teknik, upplevde att teskörningen av biogastraktorn varit en positiv upplevelse och att traktorn varit dragvillig. De har inte stött på
några problem med traktorn och den stora fördelen med att köra på biogas anser han är de
minskade avgaserna. Nackdelen med traktorn är att det skulle behövts större tankar. Under
testkörningen behövde traktorn tankas tre gånger på två dagar. Han kan tänka sig att använda
biogastraktorer istället för vanliga i sin verksamhet. Det passar utmärkt i en kommunal verksamhet där man har närhet till tankställen, dock är han lite orolig över priset om inte trakton
kommer att serieproduceras. Överlag är han positivt överaskad över att killarna tyckte att den
var bra, de hade varit lite negativa i början.
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Regelverk för dual fuel-traktorer

Idag finns ingen lagstiftning som behandlar dual fuel-teknik. Detta innebär att en dual fueldriven traktor för närvarande inte kan godkännas enligt europeisk lagstiftning. Läs mer om
lagstiftningsproblematiken i kap 7 Regler för dual fuel-traktorer.
Alla europeiska medlemsstater får göra egna nationella bestämmelser för att godkänna särskilda fordon. Detta skulle innebära att för en formell introduktion av dual fuel-drivna traktorer på den svenska marknaden, måste den svenska regeringen införa nationella bestämmelser.
Regeringen har gett Statens jordbruksverk och Transportstyrelsen i uppdrag att kartlägga och
analysera möjligheter att gå vidare med en marknadsintroduktion av fabriksnya biogastraktorer. I uppdraget ingår att ge en lägesbeskrivning av det arbete som för värvarande bedrivs i
olika internationella fora när det gäller aktuella regelverk på området. Uppdraget innefattar att
beskriva vilka åtgärder som måste vidtas för att ha ett fullt fungerande EU-regelverk när det
gäller traktorer som drivs med biogas (dual fuel-teknik). Att göra en bedömning av tidsaspekten för när ett EU-regelverk kan vara på plats ingår också. Myndigheterna ska redovisa de
nationella alternativ som redan idag står till buds såsom möjligheterna till nationell dispens.
Slutligen ska uppdraget inbegripa en identifiering av förutsättningarna för marknaden för biogastraktorer och eventuella hinder. Uppdraget samordnas av Jordbruksverket och ska redovisas till Landsbygdsdepartementet senast den 10 februari 2012.
Enligt Svante Törnquist på Transportstyrelsen är möjlighetet för svensk del är att ändra i förordningen (1998:1709) så att Transportstyrelsen får mandat att utfärda föreskrifter för maskiner (med kompressionsmotorer) som drivs av alternativt bränsle. Det är dock inte gjort i en
handvändning, underlag måste finnas för att ta fram föreskrifter. Det finns mycket frågetecken
när det gäller provningsmetoder, bränslespecifikation och liknande, så Törnquists bedömning
är att det troligen är effektivare att invänta internationella regler (där Sverige också är pådrivande) än att försöka uppfinna något själva.
Inom ECE pågår ett arbete med ett regelverk för att certifiera motorer för metandiesel (sk.
dual-fuel), med fokus på tunga fordon. Det är en informell expertgrupp, TF HDDF (Task Force Heavy Duty Dual Fuel) som är tillfälligt tillsatt av en annan grupp inom ECE, GFV (Gaseous Fuelled Vehicles). Resultatet från gruppens arbete kan bli ett förslag till nytt reglemente
eller ändring av ett befintligt reglemente för att ge möjlighet för motor- och fordonstillverkare
att certifiera motorer med metandiesel.
Internationellt sett är intresset för efterkonvertering till metandiesel än så länge riktat mot
tunga fordon men i ett senare skede kommer troligen även traktorer och arbetsmaskiner att
behandlas.
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Regeringens satsningar på biogastraktorer

Regeringen har avsatt medel, närmare bestämt 18 miljoner kronor till en omställningspremie
för arbetsmaskiner i jord- och skogsbruket från fossila till icke-fossila bränslen under perioden 2011-2014. Hur stödet ska utformas bereds hos Jordbruksverket. Av den första rapporten
från Jordbruksverket framkom att stödet behöver vara utformat på ett något annorlunda sätt än
vad som först var tänkt. Man är tveksamma till nyttan, ekonomin och intresset kring efterkonvertering.
Kostnaden för en efterkonvertering uppskattas till omkring 200 000 kronor. En stor del av den
kostnaden handlar om att få maskinen typgodkänd genom olika tester. Om varje maskinägare
ska gå igenom processen blir det onödig ineffektivt anser utredarna. Därför föreslår Jordbruksverket lösningen att ge stödet direkt till maskintillverkaren eller tredje part. Om tillverkaren är med och tar fram typgodkända konverteringssatser behöver inte varje maskinägare gå
igenom den kostsamma processen med typgodkännande. Då kan tillverkaren få ut den på
marknaden och göra den tillgänglig för flera.
För att stödet ska vara utformat på bästa sätt, gjordes bedömningen att vidare utredning behövdes, varför frågan är tillbaka hos Jordbruksverket för närvarande, enligt landsbygdsminister Eskil Erlandsson.
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Dual fuel-traktorns framtidsutsikter

Dual fuel-traktorn är mycket populär och Lantmännen Maskin som säljer Valtras traktorer i
Sverige, bedömmer att de utan problem skulle kunna placera ut ett tiotal traktorer. Dock har
Valtra inga planer på att börja producera traktorn i sitt nuvarande utförande. Detta beror dels
på avsaknad av regelverk och dels på att den nuvarande avgasregleringen inom en snar framtid kommer att skärpas. Därför arbetar Valtra inte vidare med denna versionen av dual fueltraktorn. Även för vanliga dieseltraktorer är de nya avgasreglerna första prioritet. Men Valtra
arbetar däremot vidare med att utveckla dual fuel-traktorn och planerar att ta fram en ny version som ska klara de nya reglerna. Man avvaktar också regelverket för dual fuel-fordon innan
en ny version släpps.
De tilltänkta målgrupperna för traktorn är i första hand kommuner och kommunalentreprenörer som har större tankningsmöjligheter. Att ha en dual fuel-traktor som fälttraktor i lantbruk
är troligen inte aktuellt eftersom det kräver en traktor som kan köra under långa perioder. Men
som gårdstraktor (som går lite men ofta) kan vara aktuellt om tankningen kan lösas. Detta är
intresseant för de lantbrukare som gärna vill köra på egenproducerat bränsle och kunna spara
pengar. Dock kan småskalig produktion vara svårt att lösa ur kvalitetssynpunkt då det finns
standarder som måste efterlevas. Tankningen är också en utmaning som måste lösas. Wrams
Gunnarstorp till exempel, den första testkörningsplatsen, kommer att köpa in en egen pump
för att kunna tanka gasen de själva producerar (E.ON står för uppgraderingen).
Avslutningsvis kan det sägas att dual fuel-traktorn har goda möjligheter att slå sig in på traktormarknaden. Intresset och möjligheterna finns, det gäller bara att lösa hindret i form av avsaknad av regelverk för att få igång marknaden.
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Källförteckning
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