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Abstract 

New innovative concept for small scale production and 

distribution of liquified biogas 

The biogas market is facing changes, with gas driven vehicles gradually shifting to 

electrical drivelines, while new markets are emerging in the areas of industry, heavy 

road transports and shipping. Those new markets may require huge amounts of 

biomethane in both compressed and liquid form in the future. Liquid biomethane, even 

called LBM, bio-LNG or LBG (Liquefied BioGas), can directly replace today's LNG 

(Liquefied Natural Gas) applications. 

Today's facilities for the production of LBG use large-scale conventional technology for 

the liquefaction, with a capacity of over 10 tpd and high capital costs. A significant part 

of the high costs is due to the requirement of an extra polishing step after biogas 

upgrading to remove residual carbon dioxide prior to liquefaction. A new technique 

using an absorption bed of wood ashes seems to be promising for the polishing of 

smaller volumes and thus enabling small-scale LBG production (Isaksson, et al., 2018). 

The technology is called ash filter and is developed at RISE in collaboration with SLU. 

In a previous study (Isaksson, et al., 2018), small systems with 1−2 GWh/a where ash 

filters are used for upgrading and polishing, as well as large systems of 30 GWh/a 

where ash filters are used for polishing only have been evaluated. 

The present study focuses on producing LBG from a partial flow of upgraded biogas on 

larger Swedish biogas plants, where the starting point is that the plant's full capacity 

cannot be utilized for the production of compressed gas alone. It is thus assumed that 

there is unused capacity for the production of upgraded biogas that can be further 

processed to LBG. Processing is done using an ash filter and subsequent drying of the 

gas, and then liquefying the gas in StirLNG-4 machines. Systems with a liquefaction 

capacity of 5, 15 and 25 GWh/a, respectively, have been reviewed. The production cost 

for polishing and liquefaction is just over 4 SEK/kg for the 5 GWh/a system, and about 

3 SEK/kg for the larger systems. 

The analyzed system also included the LBG distribution. Based on the previous study 

(Isaksson, et al., 2018), a distribution system has been chosen based on insulated ISO 

containers permanently mounted on semi-trailers. The calculations show that this 

system has lower total costs than today's systems with stationary LNG storage and road 

tankers. In the studied system, ISO containers of different sizes are used for both local 

storage and transport to customers. Transport distances between 50 and 250 km have 

been assessed. At short distances, a large part of the distribution costs is due to the 

customer’s local LBG storage. At larger distances, the actual transport costs become 

dominant, and it gets increasingly interesting to use large containers. 

In total, the cost of production (polishing and liquefaction) and distribution is between 

3.5 and 5.5 SEK/kg, depending on the production capacity, distance and container size, 

which can be compared to the current price of vehicle gas of about 16 SEK/kg (CircleK, 

2019). The total cost of raw gas production, upgrading and refueling is about 

12.5 SEK/kg (Vestman, Liljemark, & Svensson, 2014). The marginal cost of using 

unused capacity should therefore be lower than that. Depending on the actual marginal 
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costs, this means that small-scale LBG production from a partial flow of upgraded 

biogas may be profitable. 
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Sammanfattning 
Biogasmarknaden står inför förändringar, där traditionella marknadssegment med 

fordonsgas tappas till elektriskt drivna fordon, medan nya marknader utvecklas med 

industri, tung trafik och sjöfart som framöver kan komma att efterfråga stora mängder 

biometan i både komprimerad och flytande form. Flytande biometan kallas i Sverige 

ofta för LBG (Liquefied BioGas) i anknytning till LNG (Liquefied Natural Gas) och kan 

direkt ersätta dagens tillämpningar av LNG. Även begreppet bio-LNG används. 

Dagens anläggningar för produktion av LBG använder storskalig konventionell teknik 

för förvätskningen, med en kapacitet på över 10 tpd och höga kapitalkostnader. En del 

av den höga kostnaden utgörs av att det krävs ett extra poleringssteg efter 

uppgraderingen av biogasen för att ta bort resterande koldioxid, vilket krävs för att 

kunna förvätska flödet. En ny teknik som använder sig av en absorptionsbädd av 

träaska ser ut att vara lovande för polering av mindre flöden och på så vis bädda för 

småskalig LBG-produktion (Isaksson, et al., 2018). Tekniken benämns askfilter och 

utvecklas på RISE i samarbete med SLU. Små system med 1–2 GWh/a där askfilter 

används för uppgradering och polering, samt stora system på 30 GWh/a där askfilter 

används bara för polering har undersökts i en tidigare studie (Isaksson, et al., 2018). 

Den föreliggande studien fokuserar på möjligheten att producera LBG av ett delflöde på 

större svenska biogasanläggningar, där utgångspunkten är att anläggningens fulla 

kapacitet inte kan utnyttjas vid produktion av enbart komprimerad gas. Det förutsätts 

alltså att det finns ledig kapacitet för produktion av fordonsgas som kan vidareförädlas 

till flytande gas. Förädlingen görs med hjälp av ett askfilter och efterföljande torkning 

av gasen, för att sedan förvätska gasen i StirLNG-4-maskiner. System med en 

förvätskningskapacitet på 5, 15 respektive 25 GWh/a har granskats. 

Produktionskostnaden för polering och förvätskning ligger på drygt 4 kr/kg för 

5 GWh/a-systemet, och omkring 3 kr/kg för de större systemen. 

Även distributionen ingår i systemet som analyserats. Baserat på den tidigare studien 

(Isaksson, et al., 2018) har ett distributionssystem valts som bygger på isolerade ISO-

containrar som permanent monteras på semitrailer. Beräkningarna visar att detta 

system har lägre totalkostnader än dagens system med stationära lager och tankbilar. I 

det studerade systemet används ISO-containrar av olika storlek både som lokalt lager 

och för transporten till kunderna. Transportavstånd mellan 50 och 250 km har 

analyserats. Vid korta avstånd utgörs en stor del av kostnaderna av den lokala LBG-

lagringen hos kunden. Vid större avstånd blir själva transportkostnaden dominerande, 

och det blir alltmer intressant att använda stora containrar. 

Totalt hamnar kostnaden för produktion (polering och förvätskning) och distribution 

på mellan 3,5 och 5,5 kr/kg, beroende på produktionskapacitet, avstånd och val av 

containerstorlek, som kan ställas i relation till dagens pris på fordonsgas på ca 16 kr/kg 

(CircleK, 2019). Den totala kostnaden för rågasproduktion, uppgradering och tankning 

är ca 12,5 kr/kg (Vestman, Liljemark, & Svensson, 2014); marginalkostnaden vid 

användning av ledig kapacitet bör därför vara lägre än så. Beroende på bedömningen av 

marginalkostnaderna innebär det att det bör finnas affärsmöjligheter för småskalig 

LBG-produktion genom delströmsförvätskning.  
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Termer, enheter och förkortningar 
bar(a) Tryck mätt som absoluttryck 

bar(g) Tryck mätt som övertryck 

BOG Boil Off Gas. Gas som bildas genom avkokning i kryogena 

vätskebehållare på grund av värme som läcker in. 

CBG, CNG Compressed BioGas, Compressed Natural Gas. Se Fordonsgas. 

Fordonsgas Trycksatt gasblandning med ca 96 % metan som används som 

fordonsbränsle 

GWh Gigawattimme (1 GWh = 1 000 000 kWh) 

Kryo Används för temperaturområden långt under det vardagliga, ofta 

−100 °C och lägre. 

LBG Liquefied BioGas. Flytande biogas, även kallad bio-LNG 

NER Net Evaporation Rate. Mängd vätska som förångas i kryo-behållare. 

tpd ton per dygn. 1 tpd LBG är ungefär 5 GWh per år. 

 

1 Förutsättningar och avgränsning 
I denna studie har förutsättningarna undersökts för att producera flytande biogas 

(LBG) med en teknikkedja som inkluderar ett askfilter som poleringssteg. Studien 

bygger på tidigare arbeten, framförallt (Isaksson, et al., 2018) som har haft fokus på 

mycket småskaliga anläggningar (1–2 GWh/a) och förvätskning av hela produktionen 

från stora anläggningar (30 GWh/a), tillhörande asklogistik och LCA-aspekter. 

Den föreliggande studien riktar sig till storskaliga anläggningar som idag har problem 

att finna avsättning för hela sin biogasproduktion. Istället för att köra rötningen på 

halvfart är tanken att ett delflöde av produktionen förädlas till flytande gas (LBG) och 

att på så sätt utnyttja hela produktionskapaciteten. Det antas att det redan finns 

utrustning och kapacitet för att uppgradera hela produktionen till fordonsgas. Den 

nödvändiga poleringen av gasen sker med hjälp av askfilter där ren träaska används för 

att fånga in kvarvarande koldioxid. 

Som kapacitet för förvätskningen har tre storlekar mellan 5 och 25 GWh/a valts 

(motsvarande 1 till 5 tpd), vilket återspeglar storleksordningen på gasmängden som 

dagens storskaliga svenska anläggningar kan ha svårt att finna avsättning för lokalt. 

I kalkylerna antas att LBG-produktionen prioriteras, dvs LBG-utrustningen utnyttjas 

till 95 % (8322 timmar per år). Eventuella svängningar i produktionen antas hanteras 

med motsvarande svängningar i försäljningen av fordonsgas (CBG). Ett scenario där 

produktion av CBG prioriteras och där LBG-utrustningen utnyttjas i varierande, 

mindre grad är svårt att beskriva generiskt och har inte undersökts i den här studien. 
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2 Systembeskrivning 

2.1 Produktion av LBG 

Figur 1 visar en möjlig teknikkedja för att förädla ett delflöde av en befintlig 

fordonsgasproduktion till LBG. Fordonsgasen antas föreligga i komprimerad form före 

högtryckskompressionen, dvs vid upp till ca 6 bar(g). Kedjan bygger på att utnyttja 

askfilter för poleringen. Eftersom askfiltret av konstruktionsskäl är svårt att bygga som 

tryckkärl behöver systemtrycket minskas i ett första steg. Gasen passerar sedan 

askfiltret som tar upp resterande koldioxid och eventuellt svavelväte. 

 

 

Figur 1: Processteg för produktion av LBG som delflöde. 

 

Gasen som lämnar askfiltret har lågt tryck och hög fuktighet. För att få en högre 

effektivitet i efterföljande torkning och förvätskning höjs nu trycket till 10–15 bar(g). 

Den komprimerade varma gasen kyls i en markslinga innan den tillförs en PSA-tork där 

daggpunkten sänks till −70 °C (gäller daggpunkten vid atmosfärstryck). Efter 

torkningen är gasen redo att kondenseras. 

För att regenerera adsorptionsmedlet i PSA-torken kan ett delflöde av den 

inkommande torra fordonsgasen användas. Gasen tar upp fukten från PSA-kolonnen 

och återförs sedan vid poleringssteget tillsammans med resterande inkommande gas. 

Hög fukthalt i den återförda gasen kan ses som en fördel i askfiltret eftersom vattnet 

behövs för fixeringen av koldioxid. 

För att minska energibehovet i förvätskningen värmeväxlas gasen med flash- och 

boiloff-gas (BOG, se nedan) och går in i förvätskningen med ca −26 °C. Som 

förvätskning används StirLNG-4-moduler från Stirling Cryogenics som är den enda 

kommersiellt tillgängliga förvätskningstekniken i det aktuella kapacitetsområdet, med 

en kapacitet på 1 tpd per modul vid valt ingångstryck och -temperatur. Scenarion med 

1, 3 och 5 moduler har analyserats. Vid förvätskningen sänks temperaturen på flödet till 
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ca −113 °C 1. Från StirLNG-modulerna rinner den flytande produkten ner i en trycksatt 

överföringstank. Efter tanken sker en trycksänkning (flashning) till det önskade 

distributionstrycket (1 bar(g)), vilket leder till att en del av vätskan förångas, samtidigt 

som temperaturen på produkten sjunker till −152 °C 1. Tvåfasblandningen leds till ett 

mobilt kryogent lager (se kap. 2.2 nedan). Flashgasen tillsammans med avkokningen 

från rörledningar och lagret återcirkuleras för att på nytt tillföras tryckhöjningen och 

kondenseringen. 

I modellen som använts i projektet har avkokningen (Boil Off Gas, BOG) från LBG-

lagret samt i anläggningsdelarna mellan förvätskning och lager beaktats. ISO-LNG-

containrarna som används för lagring och transport (se nedan) anges ha en NER (Net 

Evaporation Rate) på 0,25 % av kapaciteten per dygn, vilket ger en avkokning på 

knappt 1 kg/h för en 20-fots-container (8,8 ton kapacitet), och ungefär det dubbla för 

en 40-fots-container. För avkokningen i övriga anläggningen har en kvalificerad 

uppskattning på ca 2 kg/h gjorts. BOG från lager och rörledningar är liten jämfört med 

mängden flashgas som bildas vid trycksänkningen. Hela avkokningen leds till en 

värmeväxlare där gasen som går till förvätskningen förkyls. 

2.2 Distribution 

Systemet som hittills används för distribution av LBG i Norden bygger på att det finns 

stationära LBG-lager både hos produktionsanläggningen och hos kunderna. 

Transporten sker med specialbyggda tanklastbilar, vilket innebär att LBG måste 

pumpas över från stationär tank till lastbil vid lastning, och från lastbil till stationär 

tank vid lossning. Kryopumpen som behövs för detta är monterad på lastbilen och den 

begränsade kapaciteten i systemet leder till långa pumptider (ca 2 timmar för 30 ton). 

De stationära tankarna är relativt dyra och leder till en hög kapitalbelastning hos 

anläggningar med mindre omsättning. 

I den föreliggande studien har istället ett system för lagring och distribution valts som 

bygger på mobila kryogena lager i form av ISO-containrar (Figur 2) som är permanent 

monterade på semitrailers (Figur 3). En schematisk bild på systemet visas i Figur 4. 

Systemet har i en tidigare studie (Isaksson, et al., 2018) identifierats som ekonomiskt 

intressant vid mindre anläggningar jämfört med system med stationära lager. Vid varje 

tidpunkt finns en eller flera containrar hos varje produktionsställe och hos varje kund. 

Beroende på omsättning och krav på försörjningstrygghet kan kund och/eller 

produktionsenheten även välja att ha extra containrar för ett smidigare byte samt för 

att undvika behov för just-in-time-leveranser. Dessutom finns ett visst antal extra 

containrar i systemet som är i rörelse till eller från kund. Samma container används för 

lagring vid produktionen, distribution och lagring hos kund, så att systemet liknar 

system med CNG-flak, dock utan behov av att lyftas eftersom semitrailern lämnas 

tillsammans med containern. 

                                                        
1 Detta gäller ett rent metanflöde. I praktiken blir temperaturen lägre på grund av resthalten av 
andra gaser med lägre kokpunkt, t.ex. syre och kväve. 
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Figur 2: Exempel på en 20-fots ISO-container (Karbonsan, 2019). 

 

 

Figur 3: Semitrailer (även påhängsvagn eller ”chassis”) för transport av ISO-containrar (Wikipedia, 
2019). Dras av en vanlig lastbil med vändskiva. 

 

 

 

Figur 4: Valt distributionssystem med ISO-containrar monterade på semitrailers. 
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Vid hämtning av produkten innebär det att ingen pumpning behövs för att flytta LBG 

från det lokala lagret till fordonet. Istället lämnar lastbilen en semitrailer med en tom 

LNG-container och tar med sig semitrailern med den fulla containern, vilket kortar ner 

ställtiden vid produktionsanläggningen med nästan en timme jämfört med pumpning. 

På samma sätt förutsätts att slutkunden (tankstationer eller industrikunder) använder 

LNG-containrar på semitrailers som lokalt lager. När en ny leverans kommer ställs den 

på en tom uppställningsplats, och lastbilen tar med sig semitrailern med den tomma 

containern. Inte heller här sker överpumpning, utan LBG tas direkt från levererad 

container in i verksamheten. 

Som alternativ till ovannämnda kunder har ett annat scenario analyserats där hela 

anläggningens produktion levereras till en LNG-terminal. I detta fall stannar inte 

containern vid terminalen, utan terminalens kryopump används för att pumpa över 

vätskan till terminalens stationära LNG-lager. Lastbilen tar sedan med sig samma (nu 

tomma) container som den kom med. 

I och med att containrarna inte behöver lastas av och på kan utformningen på 

uppställningsplatserna vara enklare jämfört med platserna för CNG-flak. En grusad yta 

är tillräcklig. Likt stationära LNG-tankar förutsätts att containrarnas isolering kan 

betraktas som en EI60-avskiljning, så att säkerhetsavstånden till andra delar av t.ex. 

tankstationen kan hållas korta. 

ISO-containrar på 20 och 40 fot, motsvarande ca 9 resp. 18 ton kapacitet, har 

analyserats. Det förutsätts i beräkningarna att bara en av storlekarna används i 

systemet, dvs om 20-fots-containrar används vid produktionen så är det även denna 

storlek som används vid distributionen och vid kunden. Scenarion med en blandning 

av storlekar i systemet har inte undersökts i denna studie. 

3 Ekonomisk analys 
Det föreslagna produktions- och distributionssystemet för småskalig LBG har 

utvärderats genom en ekonomisk analys där kostnader för respektive delsystem enligt 

Figur 1 och Figur 4 har kartlagts.  

För StirLNG-modulerna har budgetofferter från Stirling Cryogenics (Stirling 

Cryogenics, 2019) använts. Kostnaden inkluderar frekvensomriktare, sockel, Stirling 

Cryogenics överföringstank (en gemensam tank per installation), frikylare (en per 

installation), heliumregulator, utbildning, transport, installation, driftsättning, 

specialverktyg samt en uppsättning strategiska reservdelar. Skalfaktor 1 (dvs ingen 

skalfördel) har använts för att beräkna kostnaden för flera enheter, men vissa 

komponenter såsom överföringstanken samnyttjas av modulerna. Tabell 1 visar viktiga 

ingångsvärden som har använts vid kalkylerna. För beräkning av kapitalkostnaden har 

annuitetsmetoden använts. 
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Tabell 1: Parametrar till den ekonomiska analysen 

Parameter Värde Kommentar 

Produktionskapacitet 1 / 3 / 5 tpd 

5/15/25 GWh/a 

Motsvarar 1/3/5 StirLNG-

4-moduler 

Förbrukning per 

tankstation eller 

industrikund 

10 GWh/a Motsvarar 80 leveranser 

per år med 20-fots-

container 

Avsättning till LNG-

terminal 

Hela produktionen  

Typ av LBG-lager 20-fots-ISO-containrar 

kapacitet 8,8 ton 

NER 0,25 %/d 

40-fots-ISO-containrar 

kapacitet 18,1 ton 

NER 0,25 %/d 

I varje scenario används 

bara en storlek i alla led 

(produktion, distribution, 

kund). Containrarna 

monteras permanent på 

semitrailers. 

Kostnadsuppgifter från 

(Karbonsan, 2019) 

LBG-lager vid 

produktion 

1 lager vid 5 tpd 

2 lager vid 15 och 25 tpd 

Allokeras till LBG-

produktionen 

LBG-lager transport Utnyttjandegrad 75 % 

Arbetsdag 8 h/d 

200 arbetsdagar/år 

Allokeras till 

distributionen baserat på 

tidsåtgången 

LBG-lager vid kund 1 lager/kund Allokeras till 

distributionen 

Kalkylränta 5 %/a  

Avskrivningstid 15 år  

El 0,85 kr/kWh  

Värmeåtervinning 0,2–0,3 kr/kWh Från kompressorer. 

Beroende på temperatur. 

Personal 300 kr/h Vid produktionsanläggning 

D&U-kostnad 2,5 %/a av mek. 

investering 

 

Projektering, 

byggledning, 

driftsättning 

5 % av mek. investering  

Entreprenadpåslag 10 % av investering  

Tillgänglighet 95 % (8322 h/a)  
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Parameter Värde Kommentar 

Tryck vid 

förvätskningen 

14 bar(g)  

Tryck vid leverans 1 bar(g)  

Temperatur vid 

leverans 

-152 °C  

Boiloff i anläggningen 2 kg/h Schablonvärde 

Kostnad lastbil 1000 kr/h Inkl förare och bränsle 

Ställtid lastning 15 min  

Ställtid lossning 15 min  

 

3.1 Produktion av LBG 

Produktionskostnaden för LBG har beräknats för de olika scenarion, se Tabell 2 och 

Tabell 3. Den beräknade kostnaden inkluderar alla steg enligt kapitel 2.1, dvs alla 

kostnader som uppstår i samband med förvätskningen av fordonsgas. Den innehåller 

inte några kostnader för produktionen av fordonsgasen. 

 

Tabell 2: Investeringskostnader i MSEK för de olika scenarion. 

Storlek LBG-lager 20'-container 40'-container 

Kapacitet 1 tpd 3 tpd 5 tpd 1 tpd 3 tpd 5 tpd 

Polering 1.4 2.4 4.0 1.4 2.4 4.0 

Komprimering/torkning 1.9 3.4 5.1 1.9 3.4 5.1 

Förvätskning 4.0 9.6 15.2 4.0 9.6 15.2 

LBG-lager 1.1 2.2 2.2 1.5 3.0 3.0 

Summa investering 8.4 17.5 26.5 8.8 18.4 27.3 

 

Tabell 3: Drift- och kapitalkostnader i kSEK för de olika scenariona. 

Storlek LBG-lager 20'-container 40'-container 

Kapacitet 1 tpd 3 tpd 5 tpd 1 tpd 3 tpd 5 tpd 

Polering 142 308 458 142 308 458 

Komprimering/torkning 132 362 671 132 364 673 

Förvätskning 297 800 1302 297 800 1302 
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Storlek LBG-lager 20'-container 40'-container 

LBG-lager 22 45 45 31 63 63 

Summa driftkostnader 593 1515 2475 602 1535 2495 

Kapitalkostnader 812 1690 2549 851 1770 2629 

Summa kostnader 1404 3205 5025 1454 3304 5124 

Årsproduktion [ton/a] 335 1030 1729 330 1020 1720 

Spec. kostnad [kr/kg] 4.19 3.11 2.91 4.40 3.24 2.98 

 

I Figur 5 nedan visas den specifika produktionskostnaden för de olika kapaciteterna 

mellan 5 och 25 GWh/a. Kostnaden för produktionen ligger mellan 2,9 och 4,4 kr/kg 

och blir alltid lite högre vid val av större LNG-containrar på grund av den större 

avkokningen och det något högre priset för större containrar. Kostnadsskillnaden för 

containervalet är störst vid små anläggningar (21 öre/kg) och blir försumbar vid större 

omsättning (7 öre/kg vid 5 tpd). 

 

 

Figur 5: Produktionskostnad vid olika kapacitet och olika storlek på LNG-lager. 1 tpd motsvarar 1 
StirLNG-4-modul eller 5 GWh/a. 

 

Inte oväntat är produktionskostnaden också högre vid en liten anläggning än vid 

förvätskning av större mängder. Den stora vinsten uppnås vid övergången från 1 till 

3 tpd (5 till 15 GWh/a) där över 1 kr/kg sparas in, medan skillnaden därifrån till 5 tpd 

(25 GWh/a) är förhållandevis liten (drygt 20 öre/kg). 

3.2 Distribution 

Distributionskostnaden har undersökts för avstånd mellan 50 och 250 km enkel väg, 

och för användning av 20’- och 40’-containrar. 
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LBG-lager som är uppställda vid produktionen räknas in i produktionens kostnader. 

För att få med alla kostnadseffekter av att välja olika stora ISO-containrar har lager hos 

kunden inkluderats i distributionskostnaden trots att de fungerar som lokalt (normalt 

stationärt) lager och därmed egentligen bör allokeras till kundens anläggning. Även de 

lagren som inte vid en given tidpunkt står hos produktionsanläggningen eller hos 

någon kund (dvs lagren som är ”på väg”) räknas in i distributionskostnaden. Detta görs 

andelsmässigt med hänsyn till hur mycket tid körningen tar per leverans. Här antas en 

utnyttjandegrad på 75 % (dvs. i snitt 6 timmar per arbetsdag) för att ta hänsyn till 

stilleståndstider då containrarna inte används till leveranser under vanlig arbetstid. 

För att ta hänsyn till den långsammare körningen i tätort jämfört med på landsväg har 

olika värden antagits för hastigheten beroende på avståndet, se Figur 6. 

 

 

Figur 6: Antagen medelhastighet vid vägtransporten som funktion av avståndet. 

 

3.2.1 Tankstation eller industri som kund 

Vid leverans till tankstation eller industrikund förutsätts att semitrailern med LNG-

containern backas in i en grusad uppställningsplats och kopplas in i kundens 

anläggning. En annan, tom container tas med i returen. Kostnaden för 

uppställningsplatserna bedöms vara liten och allokeras till kundens övriga verksamhet. 
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Figur 7: Distributionskostnad till tankstation eller industri. Avståndet anger enkel väg mellan 
produktionsanläggning och kund.  

 

Som syns i Figur 7 är kostnaden för distributionen starkt beroende av avståndet och 

ligger mellan ca 0,45 och 1,45 kr/kg för de undersökta scenariona. Vid större avstånd 

fås en stor vinst av att använda stora 40’-containrar istället för små 20’-containrar 

(0,6 kr/kg skillnad vid 250 km avstånd enkel väg), medan vinsten är betydligt mindre 

vid korta avstånd (0,1 kr/kg vid 50 km). Denna vinst vid distributionen av att använda 

stora containrar får ställas i relation till den större kapitalkostnaden vid produktionen 

på 7–21 öre/kg (se kapitel 3.1). Totalkostnaderna för ett system med små containrar 

blir lägre än vid val av stora containrar när produktionskapaciteten är liten samtidigt 

som avståndet till kund är kort. I övriga fall (större produktionskapacitet eller längre 

avstånd) är det intressant att satsa på 40’-containrar. 

En betydande del av distributionskostnaden utgörs av kostnaden för den lokala 

lagringen av LBG hos kund, framförallt vid val av stora containrar. Det beror på 

kostnaden för det bundna kapitalet som är oberoende av transportavståndet. 

3.2.2 Distribution till LNG-terminal 

Distribution till LNG-terminal skiljer sig från scenariot ovan i och med att LNG-

containern inte lämnas vid terminalen, utan vätskan pumpas över till terminalens 

stationära tank med hjälp av terminalens befintliga kryopump. Det leder till längre 

ställtider (pumptiden) så att kostnaden för distributionen ökar något. Samtidigt faller 

kostnaden för den lokala lagringen bort, vilket också tar bort kostnadens beroende av 

årsmängden; det spelar alltså ingen roll hur ofta leveranser går från en producerande 

anläggning till LNG-terminalen ur ett kostnadsperspektiv. Totalt blir kostnaden något 

lägre än för andra kunder. 
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Tiden för pumpningen har beräknats utifrån en antagen pumpledning på DN 100 och 

en flödeshastighet på upp till 2 m/s, vilket ger 22 minuter för en 20’-container och 45 

minuter för en 40’-container, vilket stämmer väl överens med erfarenhet för tömning 

av LNG-trailers (1 timme) hos svenska aktörer. Till pumptiden adderas samma 

ställtider som vid distribution till tankstationer. 

Figur 8 visar distributionskostnaden för de undersökta scenariona. Merkostnaden för 

pumptiden jämfört med industrikund vägs mer än väl upp av avsaknaden av kostnader 

för lokal lagring vilket innebär att totalkostnaden blir något lägre än vid distribution till 

tankstation eller industri. Detta kan dock hänskjutas till allokeringen av den lokala 

lagringen – även LNG-terminalen har kostnader för lagringen av LNG, som dock inte 

syns i den här kalkylen. Om inte kostnaden för lokal lagring tas med är istället 

leveranserna till LNG-terminal något dyrare (ca. 4 öre) än till andra kunder på grund av 

pumptiden. För övrigt visar resultaten samma mönster som för leverans till 

tankstationer och industri. 

 

 

Figur 8: Distributionskostnad till LNG-terminal 

 

3.3 Summering 

En sammanfattning av totalkostnaden för produktion och distribution till industrikund 

eller tankstation visas i Figur 9. Bilden för distribution till LNG-terminal visas inte, 

men är liknande. Beroende på valt system ligger den mellan ca 3,3 kr/kg (korta 

transporter, större produktionskapacitet) och 5,6 kr/kg (långa transporter och liten 

kapacitet). Kostnader för rågasproduktion, uppgradering och tankstation är inte 

inräknade. 
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Figur 9: Totalkostnad för produktion och distribution till industrikund/tankstation. 

 

Kostnaderna kan jämföras med resultaten i en tidigare studie (Isaksson, et al., 2018) 

där system med en kapacitet på 6–10 tpd har undersökts. Då beräknades kostnaden för 

produktionskedjan uppgradering, polering, förvätskning och lagring (dvs. exkl. 

rågasproduktion, och exkl. distribution) vid 6 tpd till 3,5 till 5,5 kr/kg, vilket kan 

jämföras med Figur 7 (3–4,5 kr/kg för 1–5 tpd). Det finns alltså ett visst utrymme för 

att bekosta marginalkostnaden för fordonsgasproduktion när biogasanläggningens 

fulla kapacitet utnyttjas. 

Kostnaderna kan även jämföras med marknadspriset för LBG som ligger vid ca 

16 kr/kg (CircleK, 2019; Vestman, Liljemark, & Svensson, 2014). I (Isaksson, et al., 

2018) räknades med en rågasproduktionskostnad på 7–8,5 kr/kg; marginalkostnaden 

vid användning av ledig produktionskapacitet bör vara lägre än så. Det ger ett 

kostnadsutrymme för stegen från uppgradering t.o.m. tankning på minst ca 8 kr/kg. 

System med 3–5 tpd har en kostnad runt 4 kr/kg för förvätskning och distribution (se 

Figur 9), så att ca 4 kr/kg återstår för marginalkostnaden för uppgraderingen samt 

lokala kostnader hos tankstationen. För mindre anläggningar med 1 tpd är utrymmet 

något lägre, ca 3 kr/kg. 

Denna studie har visat att ett produktionssystem för LBG (1–5 tpd) baserat på polering 

med askfilter och förvätskning med StirLNG-moduler väl matchar kostnadsbilden för 

konventionell storskalig LBG-produktion. Detta kan öppna upp nya affärsmöjligheter 

för biogasanläggningar som idag har svårt att finna avsättning för producerad 

fordonsgas. Huruvida förvätskningen av ett delflöde av produktionen är ekonomiskt 

intressant beror i slutändan på marginalkostnaden för ökad rågasproduktion och 

uppgradering. Vanligtvis är marginalkostnaden lägre än den normala 

produktionskostnaden vilket skapar ytterligare utrymme för lönsamhet. 
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