
Värmevärdet för metan är 50 MJ/kg, eller 36 MJ/n-m3, eller 10 kWh/ n-m3. 
Vid normalt tryck är volymen för 1 kg metan 1,389m3. Som

 
 

fordonsbränsle har metan ett oktanvärde på
 
cirka 140. Det höga

 
 

oktanvärdet för metan skulle tillåta ettt
 

högre kompressionsförhållande än 
vad man kan ha med bensin, upp till 18:1. Verkningsgraden för en

 
 

förbränningsmotor kan förbättras genom att höja kompressions-
 förhållandet

 
(Carnot’s

 
verkningsgrad). 

Utan gnisttändning används metan huvudsakligen i dieselfordon i så
 kallade dual-fuel

 
motorer, metan blandas in i insugningsluften medan 

tändningen görs med dieselbränsle. Metan används också
 
vid

 
 

direktinsprutning. Dethär
 
gör det möjligt att få

 
högsta möjliga 

verkningsgrad för förbränningsmotorer vid ett kompressionsförhållande 
på

 
23:1

Metan brinner renare än något annat bränsle, väte undantaget. Den 
grundläggande orsaken till detta är att metan (CH4

 

) innehåller endast en 
kolatom. Metan har också

 
andra goda egenskaper. Exempelvis så

 
är 

antändningskoncentrationerna i luft 5 –
 

15% medan de för väte är cirka 5 
–

 
75%, vilket gör att metan är ett mycket säkrare bränsle än väte,

 
 

speciellt vid olyckor.

Bränslen i gasform brinner fullständigare i motorn än vätskeformiga 
bränslen eftersom de blandas bättre med de andra gaserna. Därför

 
 

minskas mängden sot som bildas i motorn samt mängden utsläpp på
 grund av ofullständig förbränning. 

De största problemen vid en övergång till väteekonomi är vätets 
reaktivitet och problemen med att lagra väte. Eftersom väte är den

 
 

lättaste och enklaste föreningen i hela universum är den också
 

så
 

liten att 
den vid komprimering läcker ut genom de vanligaste materialen för en 
gasbehållare.

Som bränsle i biogasbilar
 

kan man också
 

använda hytan
 

som är en 
blandning av metan och väte. En inblandning av högst 20% väte kräver 
inga förändringar i bilens konstruktion.

BIOGAS/ BIOMETAN
Från biogas kan man producera värme (förbränning), el (exempelvis CHP) 
och fordonsbränslen (exempelvis CBG). Vid användning av metan som 
fordonsbränsle krävs motsvarande reningsprocess som för naturgas, vid 
reningen avlägsnas komponenter som är motortekniskt skadliga eller som 
kan påverka komprimeringen av gasen. De viktigaste skadliga

 
 

komponenterna är koldioxid som skulle ansamlas i gasbehållaren i
 

 
samband med tankning samt svavelföreningar som kan verka frätande på

 motorn. Av svavelföreningarna skulle svavelväte ge energi vid förbränning 
men man strävar till att minska mängden svavelväte på

 
grund av dess 

andel i svaveldioxidutsläpp samt dess korroderande effekt. Målsättningen 
med förädlingen är att producera så

 
ren metan som möjligt. Ren metan 

framställdes första gången från sumpgas (Alessandro Volta 1777).

Användning av biometan i trafik
Runt om i världen finns över 10 miljoner fordon som är anpassade till 
biogas. De första fabriksmonterade biogasmotorerna kom ut på

 marknaden på
 

1980-talet i MANs
 

och Mercedes-Benz’
 

tunga fordon,
 

 
första personbilen var BMW 1995. Fram till 1980-

 
talet var alla och i dag 

är hälften av alla metandrivna fordon konverterade efteråt. Dessa fordon 
kan också

 
drivas med naturgas.
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CO2  i 
rökgas

Syntes-
gas

Rötning (Syrafermentering)
Med biogas/biometan

 
avses vanligen gas som bildats genom

 
 

ämnesomsättningen hos anaeroba bakterier (mikrober) i anläggningar
 

 
bygda

 
för avfallshantering och biogasproduktion eller alternativt gas som 

insamlats på
 

avstjälpningsplatser. 

Framställningsprocesser för biometan
Biometan

 
kan framställas på

 
ett flertal olika sätt. Val av

 
 

tillverkningsprocess påverkas av bland annat de råvaror som står tillbuds, 
samt omgivningen för anläggningen vilket innefattar befintliga 
anläggningar för energiproduktion. 

Bild 2. En kombinerad biogasreaktor/ gasklocka tillverkad av MetaEnergia
 

plus 
tekniska utrymmen till höger  på

 
Virtala gård i Haapavesi. [Hannu Snellman 2010]

Bild 1. Olika sätt att framställa biometan. Dessutom kan metan framställas genom 
mikrobiologisk elektrolys, något som förverkligats 2008 i laboratorieskala.

Arbetstemperaturerna för bioreaktorer
 
anges enligt de bakterier som 

växer bäst vid ifrågavarande temperatur. Temperturområden
 

som ofta
 

 
används i reaktor är mesofila

 
(30 –

 
45⁰C) och termofila (50 –60⁰C). Metan 

bildas också
 

i naturen exempelvis i kärr och på
 

botten av vattendrag, i de 
här fallen är det psykrofila

 
temperaturer (0-15⁰C). 
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Ekologiska effekter av rötning
Även om man kan använda odlade engergiväxter, exempelvis föråldrat 
grönfoder, för att öka gasproduktionen är den valigaste råvaran gödsel från 
djur och kommunala avfallsvatten. 

En användning av avfallsbaserade bioenergiresurser för energiproduktion 
konkurrerar inte med annan produktion. Eftersom avfallet i alla fall måste 
behandlas utgör snabbt sönderfallande (illaluktande) avfall en viktig 
bioenergiresurs enligt ekologisk prioritering. Om detta avfall, speciellt då

 flygödsel, förblir obehandlat kommer en betydande andel av kolet att
 

 
frigöras i atmosfären i form av metan.

Andelen avfallsbaserade bränslen beaktas dubbelt i EU:s direktiv om
 

 
förnybara fordonsbränslen, i direktivet är målsättningen en 10% andel av 
biobaserade

 
bränslen fram till 2020.

Rötning och användningen av den uppkomna biogasen som
 

 
fordonsbränsle kan motiveras med bland annat följande argument:

-
 

rötningsprocessen bevarar näringsämnen i motsats till andra
 

  
avfallsbehandlingsmetoder

-
 

det kväve som ingår i röstningsavfallet är vattenlösligt och i en form som    
är lättillgängligt för växter

-
 

rötningen minskar luktproblem från lantbruk
-

 
metanutsläpp från vått bioavfall

 
minskar eftersom de inte frisätts  i 

atomosfären
- energi fås i form av metan som är ett högkvalitativt motorbränsle
-

 
användningen av avfallsbaserad metan som fordonsbränsle sänker

 
 

utsläppen av växthusgaser jämfört med fossila bränslen och också
 

med 
andra biobränslen

-
 

man får en betydande minskning av kväve-
 

och
 

 
svaveloxidutsläppen samt av utsläppen av småpartiklar

-
 

förgasningsprocessen minskar till en betydande del andelen patogena 
bakterier i flytgödseln. 

Tabell 1. Typisk produktfördelning för SASOLs
 

FT-syntes (modifierad från : 
Lampinen 2009) 

Produkt Utbyte [m-%]

Bensin, kerosin
 

och
 

petroleum 41

Flytgas
 

(gas) 21

Metan
 

(gas) 11

Etan och
 

eten
 

(gas) 10

Alkoholer 9

Dieselolja 6

Syror 2

Den enda lantgård i Finland som säljer biogas för trafikbruk är Erkki 
Kalmari

 
i Laukkaa, vid framställningen används det mesofila

 temperaturområdet. Halten patogena bakterier (sjukdomsalstrare) i 
resterna från reaktorn understiger de gränsvärden som anges för malet 
kött avsett som människoföda.

Andra framställningsmetoder än den traditionella rötningen kommer inte 
att tränga undan lätt sönderdelbart avfall som en primär resurs för 
bioenergi, inte heller kommer de nya metoderna påverka rötningens 
ställning som BAT teknologi (Best Available

 
Technology) vid 

avfallsbehandling.

Termisk förgasning
Från den syntesgas som bildas vid termisk förgasning (Bild 1.) kan man 
framställa ett flertal olika bränslen som metanol, DME (dimetyleter)  och 
FT-bränslen (Fischer-Tropsch).

Produkt Utbyte [m-%]

Bensin, kerosin och petroleum 41

Flytgas (gas) 21

Metan (gas) 11

Etan och eten (gas) 10

Alkoholer 9

Dieselolja 6

Syror 2



Framställning av syntetiska bränslen utgående från syntesgas förutsätter 
att man använder katalysatorer, många av reaktionerna kräver dessutom 
högt tryck och höga temperaturer. Vilka produkter som bildas kan man 
styra genom val av katalysator, syntestemperatur och –tryck.

Som exempel presenteras i Tabell 1 en typisk produktfördelning från 
sydafrikanska SASOLs FT-syntes. Som man kan se från tabellen är

 
 

katalysatorerna för FT-syntes inte särskilt selektiva, gasformiga 
komponenter bildas totalt 42%. I Syd-Afrika har man trots allt producerat 
syntetiska FT-bränslen sedan 1955.

Separering av metan från termisk gas
Vid förgasning av biomassa bildas alltid metan. Huvudkomponenterna vid

 förgasningen är kolmonxid
 

och väte. Andelen metan blir högre ju lägre 
förgasningstemperatur man använder. Den renade gas som under 1940-

 talet användes i Helsingfors stad stadsgasnätverk bestod till 30 volym-%
 av metan. Gasverket i Helsingfors använde ursprungligen ved som råvara 

men övergick senare till att använda också
 

fossila bränslen.

Vid produktion av stadsgas på
 

motsvarande sätt i en träförgasare
 

-
 

för en 
modern träförgasare

 
skulle benämningen biomassaförgasare

 
vara 

lämplig, speciellt ”gengasbyttan”
 

är en föråldrad benämning –
 

bildas 
metan som är en av huvudkomponenterna  i alla bränslen
vid sidan av kolmonoxid och väte.

Nackdelen med en låg förgasningstemperatur är att det bildas mycket 
tjära,  komponenter som är skadliga rent motortekniskt. Problemen med 
tjära är, såväl vid användning för motordrift som vid vidareförädling av 
produktgas (syntesgas) klart större än den nytta som fås från en hög 
metanhalt. Av denhär orsaken strävar man till en så

 
hög

 
 

förgasningstemperatur som möjligt i träförgasare
 
och andra 

tillverkningsprocesser för syntesgas, vid höga temperaturer växer andelen 
väte och kolmonoxid i gasen. Den första metoden att tillverka biometan

 var just separering från trägas. 

Metansyntes
Biometan

 
kan framställas via metansyntes eller metanering

 
(Bild 1.) från 

produktgas som är framställd vid höga temperaturer och innehåller höga 
halter väte och kolmonoxid samt låga halter metan och tjära. Det är fråga 
om en tillverkningsprocess för gasbaserade

 
syntetiska bio-bränslen. 

Metansyntesen används också
 

för att avlägsna koldioxid i samband med 
produktion av vätgas. 

Vid metansyntes används katalysatorer baserade på
 

bland annat nickel, 
rutenium, kobolt, molybden och järn, av dessa är nickel dem mest använda 
i kommersiella sammanhang. Vid användning av nickelkatalysator är 
reaktionstemperaturen för metansyntes 300 -

 
400⁰C. För andra 

katalysatorer är temperaturen 120 -
 

650⁰C. 

Reaktioner vid metansyntes
Den kemiska formeln för metansyntes är:

CO + 3H2

 

→ CH4

 

+ H2

 

O 

Med hjälp av nickelkatalysatorer kan man utnyttja också
 

den koldioxid 
som uppstår vid förgasning och andra metansynteser via den så

 
kallade 

Sabatier-reaktionen:
CO2

 

+ 4H2

 

→ CH4

 

+ 2H2

 

O

Koldioxid produceras till reaktionen ovan genom reaktionen:
2CO + 2H2

 

→ CH4

 

+ CO2

Nickelkatalysatorer är mycket selektiva och konverterar samtidigt såväl 
kolmonoxid som koldioxid. Om man vill avskilja väte för andra ändamål 
och inte vill konvertera koldioxid bör andra katalysatorer användas. Metan 
kan, via metansyntesen, användas som ett mellanlager för väte.



Vid metansyntes används ofta övertryck 5 –
 

30 bar men reaktionen är 
möjlig också

 
vid normaltryck. Med vissa katalysatorer används tryck upp 

till 140 bar. På
 

grund av att syntesen är kraftigt exoterm
 

producerar
 

 
metansyntesanläggningar också

 
värme. 

För metansyntes kan man också
 
använda lågtemperaturförgasning,

 
 

något som inte är möjligt vid FT-, metanol-
 
och DME-syntes.

 
 

Verkningsgraden vid metansyntes är klart högre än vad den är
 

 
exempelvis vid FT-

 
och DME-syntes. 

Tabell 2. Verkningsgraden för syntesgasbaserade
 

bränslen utgående från trä.

Syntes Termisk verkningsgrad[%]

SBG 75-85

Metanol 42-66

DME 31-67

FT 40-50

MTG 40-50

Verkningsgraden för olika syntesvägar

Metan bildas också
 

vid andra tekniker baserade på
 

förgasning, exempel 
vid FT-syntes (Tabell 1) och vid Haber-Bosch-syntesen

 
vid framställning 

av vätgas. 

Sabatier reaktionen
Paul Sabatier

 
undersökte åren 1901–1905 möjligheten att framställa

 
 

bränslen utgående från koldioxid.
Han lyckades som den första påvisa en reaktionslikhet där koldioxid binds 
och metan produceras. Reaktionen fick sitt namn efter uppfinnaren

 
 

Sabatier
 

(Sabatier
 

1912).

Enligt Sabatier
 
reaktionen kan man producera metan utgående från

 
 

koldioxid och vätgas, den fungerar alltså
 
som en metod för

 
 

kodioxidlagring. Reaktionen kopplas ofta samman med den koldioxid som 
finns i rökgaser från fossila bränslen gaser som också

 
annars skulle 

frisättas i atmosfären. Utgående från utsläppsbalansen är en produktion 
av metan rimlig endast om vätgas produceras fritt från andra

 
 

växthusgaser. Koldioxiden kan också
 

härröra från kraftverk som använder 
biobränslen och Sabatier-reaktionen

 
är en av de ovannämnda reaktioner 

som sker vid metansyntes.

Enligt Sveriges strategi för oljeoberoende
 

(Pål Börjesson) får man vid de 
förhållanden som råder i södra Sverige mest traffikbränsle

 
per hektar om 

man utgår från energivide jämfört med några andra energiväxter eller
 

 
termiska metoder.

Koldioxid är en mycket stabil förening varför det krävs mycket energi för 
att sönderdela den. Genom att använda olika katalysatorer är det dock 
möjligt. Ursprungligen användes nickeldamm som katalysator. Med 
aluminiumoxid får man  ett ännu bättre utbyte från reaktionen. 

Med Sabatier
 

-utrustning är det möjligt att framställa syntetisk biogas 
också

 
småskaligt varför processen antas vara användbar också

 
under 

rymdfärder. Flödesschemat nedan beskriver huvudkomponenterna i 
utrustningen.

I de jämförelser som ingår i studien (Bild 5) har man tagit med också
 metanol/DME från vide och biogas från sockerbetor och blast. Om
 

 
råvarorna är torra och inte kräver torkning före förgasningen blir 
hektarskörden för SBG större än för rötning.

Det finns planer på
 

att använda Sabatier
 

–reaktionen vid bemannade 
rymdfärder till Mars. Från den koldioxid som finns på

 
planetens yta kunde 

man framställa bränsle för hemfärden och vatten för besättningen.



Bild 3. Småskalig metanreaktor avsedd för rymdfärder.

Bio-SNG projektet i Güssing, Österrike
Bio-SNG projektet undersöker möjligheten till storskalig framställning av 
metan i olika anläggningar. I en preliminär  rapport finns huvuddragen om 
processen för framställning av syntetisk metan i Güssingen.

 
 

Anläggningen fungerar genom ångförgasning
 

av biomassa. På
 

Internet 
fås mera information om projektet då

 
man söker på

 
projektnamnet.

Bland annat i Finland finns betydande arealer som lätt kunde tas i bruk för 
livsmedelsproduktion. Dessutom finns direktiv som begränsar

 
 

användningen av odlingsmark, exempelvis tvång till träda varför det inte 
finns någon omedelbar risk att odlingsmark för livsmedelsbruk skulle ta 
slut. Trots detta bör man vid odling av energiväxter sträva till en så

 
hög 

hektarskörd (körkilometer/ha) som möjligt, något som styr valet av växter 
och förädlingsteknik. Enligt undersökningar i Tyskland och Sverige ger 
biometan

 
den optimala utnyttjandenivån av arealen vid odling av 

energiväxter. När man använder bioavfall
 
är rötning den

 
 

energieffektivaste metoden framställning av biogas. 

Framtiden för bio-metan
Det finns ett flertal olika lösningar för att framställa förnybara 
transportbränslen. Fast de alla i hög grad kan minska utsläppen av 
växthusgaser i förhållande till fossila bränslen fins det också

 
mellan de 

förnybara bränslena betydande skillnader när det gäller miljö-
 
och 

klimatpåverkan. Vid en övergång till en teknologi med förnybara bränslen 
bör valet av dessa på

 
basen av livscykelutsläpp. Också

 energieffektiviteten vid bränsleproduktion och verkningsgraden för olika 
processer är viktiga urvalskriterier.

Bild 4. Antal kilometer för en personbil per hektar för olika energigrödor och 
teknologier. [Lampinen 2009, Saksan

 
FNR:n

 
selvitys

 
2008]



Syntetisk biogas (vid sidan av biogas framställd genom rötning) har i 
många länder, exempelvis Sverige, fått en viktig ställning i prognoser för 
framtida energiteknik. I metansyntes får man, på

 
grund av katalysatorns 

stora selektivitet, ett bättre konversionsförhållande än vad som fås med 
andra syntesvägar. Förädlingsprocessen är dessutom betydligt enklare 
än andra processer. De normala utsläppen från själva bränslet, metan, är 
lägst i jämförelse med andra bränslen, väte undantaget. 

Det nätverk som redan finns i södra Finland för distribution av naturgas 
kunde användas också

 
för distribution av biogas. I EU:s lagstiftning om 

marknadsföring av gas strävar man till en mångsidigare användning av 
existerande nätverk för naturgas när det gäller att förflytta förnybar energi. 
I Sverige används Malmös naturgasledningar och Göterborgs

 
nätverk för 

stadsgas för att transportera biogas.

Med stor sannolikhet kommer rötning av biologiskt sönderdelbart avfall 
samt metansyntes utgående från biomassa med största sannolikhet att bli 
vanligare också

 
i Finland när det gäller att producera fordonsbränslen.

Bild 5.Nettoproduktion av trafikbränslen från en hektar i södra Sverige 
[Lampinen 2009, Sveriges Regeringskansliet /Pål Börjesson 2006]
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