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Fordonsgas eller el-produktion vid Centrala Reningsverket i 
Kristianstad

Abstract

Varje månad produceras 100 000Nm3 (normalkubikmeter) biogas  vid centrala 
reningsverket i Kristianstad. Denna gas används primärt som uppvärmning till lokaler 
på området genom tre  gaspannor lokaliserade i källaren under huvudbyggnaden. På 
gasnätet finns även en uppgraderingsanläggning inkopplad som kan ta ut gas som 
sedan uppgraderas till fordonsgas. Gasen som går till uppgraderingsanläggningen 
generar en årlig intäkt på cirka 700 000:-. Överbliven gas lagras i en gasklocka och när 
denna är full facklas överskottet av gas upp. Diskussioner har under en längre tid förts 
gällande ett annat sätt att tillvarata gasen, nämligen genom att installera kraftvärmeverk 
som förutom värme även producerar el. Kristianstads kommun har tidigare erhållit 
KLIMP bidrag för detta ändamål men av diverse anledning installerades aldrig 
kraftvärmeverket och pengarna nyttjades ej utan återfördes till staten.
Med skenande el-priser under vintern 2009-2010 har diskussionen om kraftvärmeverk 
återigen blivit aktuell. Jag har med hjälp av litteraturstudier via Internet  sammanställt 
en rapport som på ett tydligt och lättöverskådligt sätt beskriver hur biogas bildas och 
vilka processer som ligger bakom när uppgradering till fordonsgas sker. Rapporten 
utreder även frågan om det är ekonomin eller miljön som tjänar mest på att 
kraftvärmeverk installeras.

Ämnesord:  Biogas, kraftvärmeverk, fordonsgas, mikroturbin



Förord

Upplägget till detta examensarbete har växt fram under min VFU (verksamhetsförlagd utbildning) 
på Centrala Reningsverket i Kristianstad (CRV). Många idéer har bollats fram och tillbaka med 
personalen på CRV. Grunden till detta arbete växte således fram efterhand och alla anställda vid 
CRV är delaktiga genom sina tips och synvinklar i frågan om att installera kraftvärmeverk. Extra 
stort tack vill jag rikta till följande personer:

Göran Johansson,CRV: Tack för att du hjälpt mig med informationsinsamling och varit en utmärkt 
driftledare under min VFU period. 

Andreas Sjöberg,CRV: Tack för att du stod ut med alla mina frågor under VFUn och för ett 
utmärkt handledande under tillkomsten av detta arbete.

Jim Svensson,C4 Teknik: Tack för snabba svar gällande uträkningar och detaljer avseende 
installation och drift av kraftvärmeverk.
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Inledning

Fick under min VFU upp intresset att försöka utreda hur Centrala Reningsverket (CRV) i 
Kristianstad bäst drar nytta av den biogas de producerar i sin rötkammare. Idag används gasen 
primärt till uppvärmning av det lokala fjärrvärmenät som förser anläggningens samtliga byggnader 
med värme. Detta sker genom gaseldade pannor som står uppställda i huvudbyggnadens källare. Hit 
matas gasen genom ledningar från rötkammaren. Under vintertid använder pannorna upp cirka 
60-70 % av producerad gas. Övrig gas är kopplad så att en uppgraderingsanläggning för fordonsgas 
kan ta den gas de behöver i sin produktion. Resterande mängder av gasen facklas upp. För att jämna 
ut variationer i förbrukning och användning av biogasen så finns det en förvaring för gasen i form 
av en gasklocka. Det är först när denna börjar bli full som facklan går in och bränner 
överskottsgasen. 

Uppgraderingsanläggningen ägs av ett fristående kommunägt bolag och producerar fordonsgas som 
säljs till EON som sedan distribuerar ut denna genom sin biogasmack belägen vid lägsta punkten i 
Kristianstad. Uppgraderingsanlöggningen får förutom reningsverkets gas också biogas från stärkan 
Kristianstad som rötar organiskt avfall. Produktionen här är dock så stor att den tillgodoser så gott 
som hela Kristianstads behov av fordonsgas. Detta har lett till minskad efterfrågan hos 
uppgraderingsanläggningen vilket också lett till minskad ersättning för den gas som reningsverket 
levererar. Detta faktum tillsammans med kraftigt ökande elpriser har satt igång en diskussion om att  
reningsverket skall investera i gasturbiner för elproduktion för att på så sätt minska sitt elberoende 
på dyr marknads-el. Diskussionen om gasturbiner vid reningsverket är inte ny utan har funnits 
tidigare när Kristianstads Kommun ansökte om s.k. KLIMP bidrag just för att investera i 
gasturbiner. 
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Syfte

Syftet med detta examensarbete är att på överskådligt sätt presentera fördelar och nackdelar 
gällande införskaffande av kraftvärmeverk vid Centrala Reningsverket.

Avgränsningar

Arbetet behandlar situationen vid Centrala Reningsverket i Kristianstad och därför skall slutsatser 
och beräkningar inte ses som universella för samtliga reningsverk. Vid jämförelse av ekonomiska 
aspekter har bara löpande kostnader/intäkter tagits hänsyn till. Investeringskalkyl avseende inköp 
och montering av mikroturbiner har ej behandlats vilket måste tas med i beräkningarna om man 
väljer att gå vidare med investeringen. I frågan om miljöpåverkan har hänsyn endast tagits till 
utsläpp av koldioxid vid förbränning av bränslet.

Metoder

Litteraturstudier via internet samt personlig kommunikation är de tillvägagångssätt jag använt mig 
av.
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Vad är Biogas? 

Biogas är en gas som bildas vid rötning av organiskt material. När det organiska materialet 
exempelvis  slam från reningsverk förs till en rötkammare påbörjas det första av tre huvudsteg i 
processen mot att biogas skall bildas. För att processen skall fungera är rötkammaren en anaerob 
miljö med en temperatur som gynnar de mikroorganismer som bildar biogas. Här skiljer man på 
mesofil (25-40 °C) och termofil (40-60 °C)  rötning beroende på temperaturen i rötkammaren. Men 
runt 37 °C är en vanlig inställning på rötkammare då högre temperaturer (termofil) ökar 
kostnaderna för att värma upp slammet.

Figur 1 visar procecssen som sker under rötningen. Det första som sker i rötkammaren kallas 
hydrolysen. Här börjar mikroorganismer med hjälp av olika enzym att bryta ned det organiska 
materialets komplexa föreningar till föreningar som är enklare i strukturen. Exempel på dessa 
enklare föreningar är olika sockerarter 
samt aminosyror. När föreningarna är 
förenklade startas en jäsningsprocess 
som kallas fermentation. Här bryts 
föreningarna ner ytterligare och bildar 
alkholer,  fettsyror och vätgas. Det 
sista som sker  sedan är att bildandet 
av metan  påbörjas. Metanbildande 
mikroorganismer är känsliga mot 
yttre påverkan av t.ex. temperatur 
ändringar och avvikande pH värde. 
De är dessutom långsamväxande och 
dör i kontakt med syre. Att det finns 
tillgång till vitaminer och spårämnen 
är även det en förutsättning för att 
dessa mikroorganismer skall leva och 
producera metangas. (Biogasportalen,
2010)

Den gas som bildas i rötkammaren 
kallas för rågas. Denna gas består till 
största delen av metan och koldioxid. 
Men även svavelväte,ammoniak och 
kvävgas finns i mindre mängd i 
rågasen. Halten metan varierar 
beroende på hur effektiv 
rötkammaren är men runt 55-75 
procent metan är normalt i 
rötkammare vid reningsverk. 
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Figur 1. Bildandet av biogas (Biogasportalen,2010)



Biogasproduktion i Sverige

I Sverige använder vi ungefär 403 TWh energi varje år. Av detta så står energi som kommer från 
biogas för cirka 1359 GWh. Detta innebär att energi från biogas motsvarar den mängd energi som 
våra vindkraftverk producerar. Den biogas som produceras idag kommer 44 % från reningsverk 
som rötar sitt slam som Centrala Reningsverket i Kristianstad. Förr var det vanligt att man utvann 
biogas från deponi tippar men eftersom man numera inte får kasta organiskt material på tippen så 
har denna produktion minskat och står idag för 27 %.  Samrötningsanläggningar står för 18 % av 
produktionen av biogas. Samrötningsanläggningar är i princip en för ändamålet uppbyggd 
rötkammare som tar emot varierande organiskt material såsom slaktavfall, matrester eller rester från 
livsmedelsindustrier. Inom jordbruket sker också en liten produktion av biogas. Detta kan ske 
genom att lantbrukare väljer att röta sin gödsel på gårdsnivå och på så sätt tillgodogöra sig biogas. 
Lantbrukarnas biogasproduktion är dock mycket liten jämfört med de andra mer vanliga metoderna. 
Kategorin övrigt i figur 2 nedan är lantbrukare samt övriga mindre rötningsanläggningar som i regel 
används mer för enskilt bruk. (Svenska Gasföreningen,2010 )

  

  

    Figur 2.  Biogasproduktion 2008 (Svenska Gasföreningen,2010)
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Biogasanvändning i Sverige

Som framgår i figur 3 används 53 % eller 720 GWh av den biogas som produceras används för att 
producera värme. I denna siffra räknar man även in de värmeförluster som uppkommer vid 
förbränningen av biogasen. 26 % eller 355 GWh används som fordonsbränsle vilket innebär att den 
skickas till en uppgraderingsanläggning som renar gasen innan den kan användas som bränsle. 
Biogas som används för el-produktion uppgick till 4 % eller 59 GWh. Resterande mängd 17 % eller 
225 GWh gas facklades upp.
Att gas facklas upp sker oftast under sommarmånaderna när efterfrågan på gas för uppvärmning 
minskar och det helt enkelt uppkommer ett överskott av biogas. (Svenska Gasföreningen, 2010)

     Figur 3. Biogasanvändning 2008 (Svenska Gasföreningen,2010)
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Uppgradering av gas

Gasen som produceras vid rötning i rötkammare innehåller 55-75 % metan samt koldioxid. Det kan 
även förekomma en mindre mängd svavelväte,ammoniak och kvävgas i rågasen. För att man skall 
kunna använda gasen som fordonsgas måste den renas för att skapa ett högre energiinnehåll. Detta 
görs genom att man ”tvättar” gasen ren från koldioxid samt andra oönskade ämnen. Gasen som 
kommer ut innehåller då omkring 97 % metan.  För att säkerställa att produktionen av fordonsgas är 
tillförlitlig har man skapat en svensk standard SS 15 54 38 som innehåller krav på de bränsle som 
produceras. Standarden är indelad i två delar beroende på vad gasen skall användas till vilket visas i 
tabell 1. Kolumn A avser fordonsgas avsedd för bilar med lambda sonds reglering (personbilar, lätta 
transportbilar) och kolumn B avser bilar utan lambdasonds reglering (lastbilar,bussar lastmaskiner). 
(Biogas Syd,2008)

Tabell 1. Specifikation för fordonsgas enl SS 15 54 38 (Dahl,1999)  

EGENSKAPER KRAV TYP A KRAV TYP B
Energiinnehåll

- Wobbeindex, MJ/m3 43,9-47,3 44,7-46,4

- Volymhalt metan % 97 +- 2 97 +-1

Motoroktantal, min. 130 130

Tryckvattendaggpunkt vid

högsta lagringstryck, C t-5 t-5
(t=lägsta månadsvisa 
dygnsmedeltemperatur)

Maximal vattenhalt, mg/m3 32 32

Maximal volymhalt av koldioxid + 
syrgas + kvävgas, 

5,0 4,0

% därav syrgas, max % 1,0 1,0

Maximal total svavelhalt mg/m3 23 23

Maximal totalhalt kväveföreningar 
(exkl N2) räknat som NH3,mg/m3

20 20
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Vattenskrubber (absorption med vatten)

Denna metod är den vanligaste i uppgraderingsmetoden i Sverige och visas i nedanstående figur 4. 
Principen bakom denna metod är att koldioxid löser sig lättare i vatten än vad metan gör. För att öka 
effekten sätter man processen under tryck och sänker temperaturen vilket ökar koldioxids löslighet i 
vatten. Rågasen leds trycksatt in i ett absorptionstorn fyllt med fyllkroppar för att maximera 
överfyllningsytan mellan gas och vätska. I toppen av absorptionstornet pumpas samtidigt in vatten 
så att vatten och gasströmmarna möts i absorptionstornet. Gasen passerar genom tornet och 
koldioxiden löses ut så när gasen når toppen av tornet och pumpas ut innehåller den 97 % metan. 
Vattnet pumpas sedan ut ur botten av tornet och innehåller då koldioxid men även lite metan. För att 
inte detta metan skall gå till spillo förs detta vatten till ytterligare en tank kallad flash-tank. Här 
sänker man trycket så att det lösta metanet återgår till gasform och återförs sen med rågasen.  
Vattnet som pumpas ut ur flash-tanken kan antingen spolas i avloppet eller renas och återföras till 
processen igen. (Biogas Syd,2008)

Figur 4. Vattenskrubber för biogasuppgradering (Biogas Syd,2008)

Adsorption med kemisk reaktion

Denna teknik är till utförandet lik vattenskrubber fast man istället för vatten använder kemikalier 
som koldioxiden binder till i adsorbtionstornet. Fördelarna med detta är att kemikalierna endast 
binder koldioxid vilket ger låga förluster av metan och samtidigt ett högt metaninnehåll i den 
behandlade gasen. Andra fördelar är att kemikalierna som används reagerar med koldioxiden redan 
vid atmosfärstryck vilket gör att systemet inte behöver trycksättas. Nackdelar är kemikaliehantering 
vilket kan innebära risker för läckage och utsläpp samt att när koldioxiden skall avskiljas från 
kemikalierna krävs stora mängder energi. För att motivera denna metod bör den användas så att 
man kan ta tillvara spillvärme. (Persson,2003)
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PSA (Pressure Swing Adsorption)

Denna metod bestående av aktivt kol bygger på att koldioxid fastnar på aktivt kol under högt tryck 
för att sedan lossna när trycket sänks. Anläggningen jobbar med fyra kolonner fyllda med 
adsorptionsmaterialet aktivt kol. Dessa kolonner arbetar växelvis genom fyra faser.
De fyra faserna är (Figur 5): 

Adsorption: där rågas pumpas in i botten av kolonnerna och trycksätts för att koldioxiden skall 
fastna på det aktiva kolet. Gasen strömmar uppåt i kolonnen samtidigt som koldioxiden fastnar på 
vägen och metangasen fortsätter uppåt.

Trycksänkning: Trycket sänks när det aktiva kolet är mättat. Trycket sänks i flera nivåer och är 
tillslut nära vakuum. Detta för att den avskiljda koldioxiden skall lossna från det aktiva kolet

Desorption: Koldioxiden släpper från det aktiva kolet och pumpas ut från kolonnerna. Viss del 
metan har absorberats med koldioxiden som även den följer med koldioxiden ut.

Uppbyggande av tryck: Under denna fas pumpas rågasen tillbaka till kolonnerna och trycksätts för 
att processen skall starta.

Adsorptionsförmågan hos aktivt kol försämras av svavelväte och vatten vilket kräver att dessa 
ämnen avskiljs från rågasen innan denna når kolonnerna. (Persson,2003)

 Figur 5. PSA System (Persson,2003)
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El-produktion av biogas 

Att producera el från biobränslen i stora kraftvärmeverk är  en teknik som är väl utvecklad. För att 
producera el tas värmen från en gaspanna tillvara genom en ångturbin eller gasturbin. När ångturbin 
används hettas vatten upp i en ångpanna vars ånga driver en turbin som skapar el via en generator. 
Vid användning av gasturbin antänds gasen i en förbränningskammare och förbränningsgaserna 
används sedan för att driva en turbin som utvinner el. Verkningsgraden för denna typ av 
elproduktion är runt 90 % om värmen tillvaratas. Detta gör att det är energieffektivt att producera el 
och värme på detta sätt. Dock är det bara de större kraftvärmeverken som ligger på denna 
verkningsgrad då de mindre verken har lägre verkningsgrad.  Det sker en snabb utveckling av dessa 
mindre kraftvärmeverk eftersom elpriserna rusat ,vilket  särskilt skett ute i Europa där de största 
utvecklingsstegen tas just på grund av dyra elpriser. Olika tekniker används i dessa mindre 
kraftvärmeverk och några av dessa tekniker listas i tabell 2.

 Sveriges elkonusmenter har länge varit skonade mot stora prisökningar på el men nu börjar även vi 
märka av stigande priser vilket kan leda till att lönsamheten i mindre biobränsleanläggningar blir 
bättre. Detta kan skynda på utveckling och utbyggnad även här. Med tidigare låga el-priser har det 
inte varit lönsamt att satsa på mindre kraftvärme anläggningar i Sverige. 

När man skall beräkna värdet av egenproducerad el så varierar detta beroende på om elen säljs ut på 
elnätet eller om den används av producenten för eget ändamål. Om man väljer att sälja elen ut på 
elnätet utgår det betalning för såväl de kWh som levereras som för elcertifikatet. 
Elcertifikatsystemet går ut på att främja el som produceras från förnyelsebara källor som vind, viss 
vattenkraft samt biobränsle. Detta ger intäkter från elcertifikatsystemet. Dessa elcertifikat kan även 
säljas om så önskas. 
Om elen istället används för eget bruk så kan man räkna värdet av elen som minskad kostnad för 
inköp av el från den koventionella elmarknaden. Man bör även ta till vara den värme som bildas i 
dessa mindre kraftvärmeverk för att en investering skall löna sig. Anläggningar som idag använder 
biogas för uppvärmning i t.ex. pannor med eget närvärme system är lämpliga för att uppgradera till 
att även producera el eftersom överskottsvärmen då nyttjas. (Bioenergiportalen,2010)

Tabell 2. Tekniker för småskalig kraftvärme (Bioenergiportalen,2010)

Teknik Bränsle Producerad el

Gasmotor Naturgas,biogas 1 kW - 50 MW

Stirlingmotor De flesta bränsle + solstrålning 1 - 150 kW

Mikroturbin Naturgas,biogas,metanol,gasol,diesel 15 - 500 kW

ORC-teknik Fasta biobränslen, sol och geotermisk 
värme

300 - 1500 kW

Bränslecell Vätgas,biogas,metanol,etanol -
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Idag är det de gasformiga bränslena som varit mest konkurrenskraftiga när  det gäller småskalig 
kraftvärme och anläggningar av denna typ har länge använts utomlands. I övriga Europa är dessa 
anläggningar främst drivna av naturgas eftersom det finns väl utbyggda distributionsnät för naturgas 
i flera Europeiska länder. Men i dessa kan även biogas förbrännas med mindre justeringar och då 
kan el produceras med gasmotor, stirlingmotor eller mikroturbin som är de vanligaste teknikerna i 
dagens kraftvärmeverk.

Figur 6. Turbec gasturbin (Turbec,2003)

 Turbec T100 (figur 6) är ett exempel på en modern gasturbin som har en direktdriven 
höghastighetsgenerator kopplat till sig för effektiv elproduktion, se figur 5. I de flesta fall finns även 
återföring av avgaserna så att dessa kan förbrännas ytterligare en gång för optimal förbränning. 
Konstruktionen påminner om den hos en turbo monterad i vanliga förbränningsmotorer. Den 
innehåller få rörliga delar och endast två kullager är nödvändiga vilket minskar förluster och ökar 
tillförlitligheten i systemet. Strömmen som generatorn producerar går vi en strömomvandlare så att 
användbar ström med rätt frekvens erhålls.
Som bränsle kan man använda etanol,biogas, diesel och naturgas. För att öka effektiviteten bör man 
komplettera anläggningen med en värmeväxlare som tar tillvara på den värme som skapas och som 
sedan kan användas i ex. ett närvärme system. I CRV:s fall bör en Turbec T100 PH införskaffas då 
denna är av typen kraftvärmeverk med verkningsgrad på 80 %. (Turbec,2003)
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Fordonsgas 

Fordonsgas är ett samlingsnamn för  biogas och naturgas eller kombinationer av dessa. Fordonsgas 
har på senare år blivit ett bra och miljövänligt alternativ till bensin och diesel. Gasdrivna fordon 
släpper ut mindre koldioxid, kvävedioxider och partiklar. Dessutom minskar även bullret då 
gasdrivna fordon får en effektivare förbränning vilket leder till tystare motorgång. Det som gjort att 
fordonsgas som drivmedel ökat är att priset är mer förmånligt än hos bensin och diesel men även 
genom att många kommuner har gratis parkering och andra förmåner för att stimulera till inköp av 
gasdrivna fordon. 

Väljer man en gasbil som förmånsbil så är beskattningen för denna 40 % lägre än  motsvarande 
bensinbil. Denna subvention är dock tidsbegränsad och vad som händer  efter valet 2010 är oklart.  
Dock borde biogas  även i framtiden framhävas som ett bra miljöalternativ till bensin och diesel och 
bör då även fortsättningsvis premieras för att ytterliga öka på tillgängligheten. Idag är just 
tillgängligheten ett problem om man väljer ett gasdrivet fordon. Många mindre orter saknar idag 
tankställe för fordonsgas vilket är en följd av att tankställe för fordonsgas är dyra i inköp och 
fordonsbeståndet på våra vägar är fortfarande så lågt att man i mindre orter helt enkelt saknar 
täckning för satsningar på fordonsgas. När det gäller större orter såsom Göteborg och Stockholm 
upplever man en totalt omvänd situation där människor i större utsträckning köper nya bilar och när 
de väl köper ny bil väljer man oftare miljöbilar. Detta har medfört att det i många fall uppstår brist 
på fordonsgas och gasen är ofta slut några timmar efter tankbilar fyllt på stationen med följden att 
fordonen istället körs på bensin vilket av miljöhänsyn naturligtvis inte är bra. Positivt är ju att 
efterfrågan ökar vilket leder till investeringar i nya biogasproducerande anläggningar men även en 
bättre utbyggd infrastruktur där fordonsgas får en viktig roll. 

Det finns idag ett flertal bilfabrikanter som erbjuder gasbilar. Gemensamt för dessa är att de har två 
bränslesystem, ett för fordonsgas och ett 
för bensin. Bensin skall ses som ett 
komplement när fordonsgas ej finns 
tillgängligt. Bilarna på marknaden idag 
är precis som en bensindriven bil. Du 
märker ingen skillnad på körbarhet eller 
utrymme i bilen. Den stora skillnaden 
ligger i utsläpp och ekonomi. Fordonsgas 
marknaden är ständigt växande både 
inom privat och offentlig sektor. 
58miljoner normalkubikmeter (Nm3) 
fordonsgas såldes under 2008 vilket var 
en ökning med 8 % från föregående år. 
Den fordonsgas som levererades under 
2008 var 58 % biogas och 42 % naturgas. 
Idag finns över hundra publika 
tankställen (Figur 7)  samt ytterligare 
trettio icke-publika som försörjer 18600 
gasfordon. (Gasföreningen,2009)

       Figur 7. Tankställe för fordonsgas (Gasföreningen,2009)
       Fotograf: Nils-Olof Sjödén,Fordonsgas Sverige AB
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Fordonsgas kan bestå av såväl biogas som naturgas eller en blandning av dessa. Eftersom båda 
gaserna huvudsakligen består av metangas så fungerar båda lika bra som bränsle i de gasdrivna 
fordonen. Naturgas har något högre energiinnehåll p.g.a högre andel metan.

1 Nm3 naturgas har ett energiinnehåll motsvarande 1,25 liter bensin
1 Nm3 biogas har ett energiinnehåll motsvarande 1,1 liter bensin

Eftersom biogas produceras genom rötning av organiskt material är biogas förnyelsebar energi. 
Dessutom tillför förbränning av biogas inget tillskott av koldioxid i atmosfären. Detta beror på att 
att vi i atmosfären har en viss mängd koldioxid. Denna koldioxid är den vi människor andas ut eller 
den koldioxid som växter tar upp. Så när vi rötar gammalt matavfall bestående av organiskt material 
som under hela sin uppväxt aboserberat koldioxid så överförs denns koldioxid till den biogas som 
bildas och när så förbränning av denna sker bildas ”samma” koldioxid igen och cirkeln sluts. På 
detta sätt kan man säga att biogas inte tillför någon koldioxid till atmosfären.

Naturgas däremot är metangas som ligger i jordskorpan. Vår naturgas kommer i huvudsak från 
Nordsjön och tas där upp av danska företag. Naturgas tillför koldioxid till atmosfären eftersom 
denna koldioxid inte fanns i atmosfären innan vi människor lyfte upp den ut jordskorpan. Dock 
släpper förbränning av naturgas ut cirka 25 % mindre koldioxid än förbränning av motsvarande 
mängd bensin. Detta gör att oavsett om fordonsgasen består av naturgas eller biogas så är det det 
renaste drivmedlet på marknaden idag. (Gasföreningen,2009)

16



Om Centrala Reningsverket Kristianstad

Vid Kristianstads avloppsreningsverk  behandlas avloppsvatten från centralorten och från ett 
tjugotal mindre samhällen inom kommunen. Dessutom belastas reningsverket med industriellt 
avloppsvatten. Reningsverket renar vatten åt cirka 53000 personer, men är dimensionerat till 
130000-160000 personer för att klara reningen från den relativt stora mängden industrier inom 
livsmedelssektorn som är anslutna till verket.  Recepient är Hammarsjön. 

Uppbyggnaden av reningsverket framgår enligt figur 8.  Kortfattat sker reningen genom att 
inkommande vatten passerar två fingaller där grövre föroreningar avskiljs. Därefter avskiljs större 
partiklar samt grus i ett luftat sandfång. Härefter leds vattnet till sex parallella 
försedimenteringsbassänger där partiklar samt föroreningar skiljs ut som slam. Härefter används två 
parallella linjer för rening. En linje består av  aktivslambassänger och den andra linjen består av ett 
biologiskt steg. Båda dessa steg drivs med kvävereduktion vilket kräver aeroba såväl som anaeroba 
miljöer. Härefter pumpas vattnet till det kemiska steget som fäller ut fosfor med hjälp av järnklorid. 
Sista steget är sedan filtrering genom tolv sandfilter innan vattnet släpps ut till recipienten..  

Figur 8. Processbild, Centrala Reningsverket i Kristianstad (Svensson,2010)

Slam plockas ut från både bio steget och kem steget. Detta slam pumpas sedan till en avvattnare av 
märket Bellmer Turbodrain som avvattnar slammet innan slammet pumpas till rötkammaren. Innan 
slammet når rötkammaren passerar det genom en värmeväxlare som värmer upp slammet till 37 
grader innan det når rötkammaren. Detta för att skapa optimala förutsättningar för de 
mikroorganismer som jobbar med att bryta ned slammet och bilda biogas.
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Biogas Kristianstad

Biogas Kristianstad är namnet på ett projekt som syftar till att öka användandet av biogas till fordon 
i Kristianstads kommun. Projektet har pågått sedan i början av 90 talet. Det hela började 1989 då 
man sluttäckte Härlövstippen. Men ur den nedlagda tippen strömmar det biogas som tas om hand 
och fungerar som bränsle åt fjärrvärmeverket i Kristianstad. (Erfors,2009)

1991 föreslås för första gången att man ska se över nyttjandet av biogas som drivmedel. Detta sker 
genom en motion från Miljöpartiet. Även Centern och Folkpartiet kommer med motioner där de tar 
upp alternativa bränslen för tung trafik. Resultatet av dessa motioner blir att kommunen tillsätter en 
arbetsgrupp för att bearbeta frågan.

1993 inkommer en ny motion till kommunen där Centern vill se en utredning av en 
samrötningsanläggning vid det nedlagda sockerbruket i Karpalund. Råvara för rötningen skall avfall 
från Scan och Kronfågel vara. Även hushållsavfall är tänkt som råvara.

1994 är den arbetsgrupp som tillsattes att utreda frågan om biogas klar med sin utredning. De har 
kommit fram till att biogas är det mest miljövänliga alternativa bränslet. Utredningen fortsätter i 
samband med att en biogasanläggnings förutsättningar utreds. Samtidigt får man även upp ögonen 
för den gas som facklas vid reningsverket och vill att den skall ses som en resurs och tas om han 
bättre.

1995 är ett viktigt år i Kristianstads biogas satsning. Man producerar en film ”Full gas in i 
framtiden” samt ger ut en folder ”Kristianstad satsar på biogas”. I samband med de årliga 
Kristianstadsdagarna visas en biogasbuss och en biogasbil upp för allmänheten som dessutom 
kunde provåka bussen.

1996 presenteras en konsultutredning som visar på god tillgång av gas samt många potentiella 
kunder. Karpalunds samrötningsanläggning invigs i december.

1997-1998 kommunen börjar samarbeta med Sydgas för att kunna sälja biogas. En 
överenskommelse tecknas mellan Länstrafiken,kommunen och sydgas om att flera bussar skall 
drivas av biogas.

1999 så byggs den första reningsanläggningen för biogas av Malmbergs. Sedan tas 2 tankstationer i 
drift. En försörjer privata marknaden och den andra 6 bussar.

2001 erhåller Kristianstad ett EU pris för sin satsning på biogas

2002 byggs gasleveranssystemet ut ytterligare. En samlad depå för biogasbussarna byggs vid 
Allöverket och Kristianstad erhåller Climate Star priset i Österrike.

2003-2004 energimyndigheten stöder ett marknadsprojekt gällande distribution av biogas. 
Kristianstads kommun spelar in en informationsfilm om biogas. Dessutom byggs ytterligare en 
rötkammare vid Karpalunds samrötningsanläggning.
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2004 nu börjar Kristianstad exportera biogas till Hässleholm,Olofström,Åhus och Ystad. Detta blir 
möjligt genom att man nu har möjligheten att tanka gasen på tankbilar som distribuerar ut gasen.

2007 byggs ytterligare en gasreningsanläggning vid Allöverket. Malmbergs är entreprenören bakom 
även denna reningsanläggning.

2009 var det så dags för 10-årsjbileum. Under året invigs en tankstation i Åhus samt en 
tankanläggning för sopbilar i Kristianstad. Biogas Kristianstad har lett till ett väl utbyggt gasnät 
med tankstationer för såväl privatkunder som företag. Hela stadstrafiken i Kristianstad drivs idag 
med biogasbussar. I kommunen rullar cirka 250 fordon på biogas och vid varje nyköp prioriteras 
om möjligt biogasfordon.

Utsläppen från stadsbussarna är nu avsevärt mycket lägre än motsvarande dieseldrivna bussar.
Tabell 3 nedan visar skillnaderna mellan en dieseldriven och en biogasdriven stadsbuss under ett år.
Det är avsevärda skillnader i utsläpp vilket leder till en förbättrad miljö i stadskärnan.

Tabell 3. Utsläppsskillnader biogas och diesel (Erfors,2009 )
Utsläpp Biogas Diesel

Kväveoxider (NOX) 800 kg 2000 kg
Kolmonoxid (CO) 120 kg 1200 kg
Kolväten (HC) 65 kg 325 kg
Partiklar 17 kg 42 kg
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Situationen i Kristianstad idag

I organisationen runt Centrala Reningsverket och bland de anställa på verket går diskussioner om 
man kanske skulle investera i mindre kraftvärmeverk för el-produktion. Beslut att investera i just 
kraftvärmeverk är fattat men av olika anledningar rann projektet ut i sanden och nu med kraftigt 
höjt elpris under vintern är frågan aktuell igen. Frågan om lönsamhet är svår att besvara eftersom 
det är många faktorer som spelar in i. Samtidigt diskuteras miljönyttan med en sådan investering. 
Idag körs samtliga stadsbussar på Biogas i Kristianstad och kommunen har många fordon som drivs 
på biogas. Vad är bäst för miljön respektive ekonomin?

Tabell 4. Gasanvändning vid CRV 2009 (Svensson,2010)

Månad Pannor (Nm3) Fackla (Nm3) Fordonsgas (Nm3) Totalt (Nm3)
januari 63220 2721 34016 99957
februari 58752 3188 37248 99188

mars 61765 2374 45716 109855
april 44875 1158 40143 86176
maj 47345 1681 53722 102748
juni 41489 2460 47398 91347
juli 33408 708 65214 99330

augusti 31456 3657 70303 105416
september 32709 870 66343 99922

oktober 48168 1218 44878 94264
november 50651 293 49036 99980
december 59178 2150 34230 95558

summa summa summa summa
573016 22478 588247 1183741

Tabell 4  ovan visar en överblick över gasproduktionen och vad gasen används till. Som tabellen 
visar används gasen framförallt under vintermånaderna till värme genom pannorna. 49 % av den 
totala gasproduktionen gick under 2009 till uppgraderingsanläggningen för biogas (fordonsgas) och 
48 % gick till pannorna för uppvärmning. Detta lämnar lite drygt 3 % som facklades upp under året. 

Totalt producerades 1183741 Nm3 biogas under 2009 vid Centrala reningsverket i Kristianstad.
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Beräkningar

Energi

1 Nm3 (=normalkubikmeter)  ren metan har ett energiinnehåll på 9.97 kWh (Biogasportalen,2010). 
Koldioxid har inget energiinnehåll vilket leder till att energiinnehållet hos biogas bestäms av halten 
metan. Biogas från rötat slam innehåller mellan 55 % och 75 % metan beroende på rötningsgrad. 
Jag väljer att räkna på biogas innehållande 65 % metan vilket ger ett energiinnehåll på 6.5 kWh /
Nm3.

Detta innebär att Centrala Reningsverket under 2009 producerade biogas motsvarande 7,7 GWh 
baserat på producerad mängd metan, 1183741 Nm3.

Pannorna kräver 3,7 GWh under ett år för att sköta uppvärming av lokalerna och 3,8 GWh såldes 
som rågas till uppgraderingsanläggningen för fordonsgas.

Elförbrukningen för CRV under 2009 uppgick till 4,5 GWh (Svensson,2010)

Enligt Turbec så har deras mikroturbin en verkningsgrad på 30 % avseende el-produktion och 
ytterligare 50 % om värmen tillvaratages. Mikroturbinen körs med en inställning som ger 100 kW 
vilket betyder att en timmes produktion av 100 kW el kräver energi motsvarande 333 kW i form av 
biogas. Om man sedan nyttjar värmen som står för 50 % så utvinns ytterligare 166,5 kW i form av 
värme. Resterande 66,5 kW försvinner genom olika förluster såsom tröghet i turbinen och 
värmeförluster. (Turbec,2003)

Mikroturbinen har en förbrukning om 333 kW biogas i timmen vilket motsvarar 51 Nm3. Körs då 
denna turbin dygnet runt i ett år blir siffrorna följande:

2,9 GWh biogas kommer att förbrukas/år och turbin

0,87 GWh elektricitet kommer produceras/år och turbin

1,45 GWh värme kommer produceras/år och turbin

Som synes i sifforna ovan kommer inte endast en  mikroturbin lösa vare sig el försörjning eller 
värmebehov  under ett år. Jag beräknar en teoretisk maxproduktion som kan uppnås av den biogas 
som producerats under 2009.

7,7 GWh producerades under 2009

2,31 GWh elektricitet som teoretiskt max för 2009

3,85 GWh värme som teoretiskt max för 2009

Dessa teoretiska maxvärden visar att värmeproduktionen kan täckas om mikroturbiner införskaffas 
istället för dagens pannor. Tre st mikroturbiner krävs för att uppnå denna verkningsgrad. Observera 
att ett teoretiskt maximum ej kan uppnås i verkligheten på grund av diverse driftstopp och underhåll 
som krävs av såväl pannor som rötningsanläggning. 
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Ekonomi

Som fastslagits ovan kan man vid Centrala Reningsverket själva producera cirka 2,3 GWh el varje 
år. Vad skulle detta innebära för kostnaderna?

Dagens elpris (2010-06-04 Vattenfall) är 91,58 öre/kWh inkl moms och skatt.

Räknat på elpriset ovan skulle Centrala Reningsverket sluppit köpa in el motsvarande 2,1miljoner 
kronor inkl moms under ett år.  Kostnad för att installera 3st mikroturbiner är i Centrala 
Reningsverkets fall beräknat till cirka 7 miljoner kr (Svensson,2010) och kostnad för underhåll 
beräknas till 0,3 miljoner kr/år.

Till denna kalkyl skall läggas den förlust reningsverket gör på att inte sälja gasen till fordonsgas.
Jag väljer att räkna med att reningsverket säljer rågas motsvarande 2009 års nivå om 3,8 GWh.

Centrala reningsverket får 18,8 öre/kWh rågas de säljer (Svensson,2010) till gasuppgradering.

Alltså uppgick intäkterna för detta till 714000 kr under 2009.

För att stimulera utbyggnad av förnyelsebar energi finns i Sverige något som kallas el-certifikat 
som el-producenten kan ansöka om vilket ger bidra för att producera förnyelsebar energi.
Om Kristianstads kommun skulle ansöka och erhålla detta skulle intäkterna räknat på 2009års nivå 
uppgå till 30,18 öre/kWh eller 694000 kr för 2009.

Att producera el med 3st Turbec mikroturbiner under 2009 kommer alltså generera följande:

Minskade el-kostnader    2,1 miljoner kr
Intäkt el-certifikat    0.69 miljoner kr
Minskade intäkter gasförsäljning  -0,71 miljoner kr
Underhåll mikroturbiner   -0,3 miljoner kr

Totalt       1,78 miljoner kr i ökade intäkter

Till detta måste även avskrivningar av mikroturbinerna dras ifrån. Här finns olika lösningar med 
hyrköp alternativt köp. Kostnaderna för detta är inte beräknade.

Om gasen fortsättningsvis säljs till uppgraderingsanläggningen innebär det med 2009 års nivå en 
intäkt på 715000kronor årligen.
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Miljö

När det gäller miljöfrågan är det svårare att göra någon beräkning. Centrala Reningsverket har ju 
samma miljöpåverkan om de säljer gasen som biogas eller om de själva förbränner den för att göra 
el och värme. Jag har valt att med hjälp av litteraturstudier på Internet kontrollera hur miljön 
påverkas av de olika alternativen.

Enligt Vattenfall så bidrar 1 kWh producerad el med 6,3 g koldioxid till atmosfären. Detta gör att 
centrala reningsverket minskar klimatpåverkan med 14,5 ton koldioxid om man producerar ström 
själva.

Om gasen istället uppgraderas till fordonsgas så måste gasens energiinnehåll omräknas till en 
ekvivalent bensinmängd. Utsläpp från förbränning av en liter bensin används sedan som jämförelse. 
Fordonsgas som består av 100 % biogas bidrar inte till växthuseffekten eftersom ingen ny koldioxid 
tillförs atmosfären och därför kan en biogasdriven bil anses ha noll i utsläpp. Självklart tillkommer 
andra utsläpp av partiklar och andra ämnen och även miljöpåverkan i form av transporter och 
uppgradering av gasen. Dessa aspekter finns även på bensin sidan och kommer således inte beaktas 
i jämförelsen. Uträkning nedan baseras alltså på att körning med biogas fordon ger 0 gram 
koldioxid utsläpp.

1 liter bensin har ett energiinnehåll på 9,06 kWh (Biogasportalen,2010). Alltså motsvarar gasen som 
säljs till uppgradering 420 000 liter bensin. I Sverige är merparten av bensinen som säljs 
uppblandad med 5 % etanol. Detta ger ett utsläpp på 2,65kg koldioxid/liter bensin (Etanol.nu,2010).

Används gasen som fordonsgas ger detta en besparing på 1113 ton koldioxid/år
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Diskussion/Slutsats

Enligt mina resultat kommer CRV spara pengar på att själva producera el med ett kraftvärmeverk. 
Observeras här bör dock att beräkningarna visar att mikroturbinerna måste för att klara 2009 års 
uppvärmning gå på nästan 100 % konstant. Detta kan i verkligheten vara svårt att uppnå eftersom 
service och driftstörningar påverkar drifttimmar negativt. Men vid ett teoretiskt maximum kommer 
producerad värme att räcka vid användning av tre mikroturbiner. Begränsande blir gasproduktionen 
som måste täcka uppvärmningsbehovet. Men görs ett antagande om teoretiska uttag av värme och 
elektricitet så visar kalkylen att det är ekonomiskt fördelaktigt att investera i kraftvärmeverk som 
ersättning för befintliga pannor. Observeras skall dock att rapporten inte tar upp 
investeringskalkyler för själva installationen av mikroturbinerna utan endast jämför löpande intäkter 
och utgifter. Finansieringen av mikroturbiner kan göras på olika sätt och måste upphandlas för att 
korrekta priser skall kunna beräknas. Detta skall tas med i kalkylen för att avgöra om det är 
lönsamt. Sett till löpande utgifter/intäkter så är alternativet med mikroturbiner för elproduktion det 
mest lönsamma alternativet.

Miljöaspekten är något som bör beaktas med tanke på att Kristianstad kommun aktivt jobbar för att 
biogas skall bli ett drivmedel som prioriteras. Med tanke på kommunens ambitioner gällande biogas 
som drivmedel torde egentligen valet av vad CRV skall göra med sin gas enkelt. Tyvärr har just 
dessa ambitioner skapat situationen vid CRV där ersättningen för producerad gas minskar och är nu 
så låg att man tittar på andra sätt att nyttja sin producerade gas. I kommunen finns en stor 
samrötningsanläggning som producerar stora mängder gas vilket gör att gasen från reningsverket 
kommit att betyda mindre och mindre för försörjningen av fordonsgas. Räknar man på 
miljöaspekter i form av utsläpp av koldioxid så är nuvarande alternativ med fordonsgas produktion 
överlägset med enorm besparing av koldioxid.

Jag förordar inte något av alternativet utan det är upp till beslutsfattare och läsare av min rapport att 
välja det mest lämpliga alternativet. Förhoppningsvis har min rapport bringat klarhet i frågor 
avseende biogas och dess användningsområden med CRV som utgångspunkt.
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